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Sobre a revista

João de Scantimburgo

É confortador e estimulante o aplauso que temos recebido
pela edição, com rigorosa periodicidade, da Revista Brasileira.

Lembramos que a Academia Brasileira foi fundada na sala de reda-
ção da revista, no século XIX, mais precisamente no dia 20 de julho
de 1897, data da sessão inaugural tendo como presidente Machado
de Assis, o maior escritor do Brasil e já famoso como nume tutelar
da literatura brasileira; era diretor da Revista Brasileira o crítico, alta-
mente respeitado na época, José Veríssimo, que participou de todas
as reuniões preparatórias da criação da Academia.

No momento atual a Revista Brasileira está cumprindo o seu programa
inicial, que é o de difundir as várias formas de letras, sobretudo nos cen-
tros de ensino e de cultura, procurando fomentar o interesse dos univer-
sitários, docentes e estudantes, para os temas literários em debate.

Prosseguimos com a publicação de conferências, palestras e
depoimentos feitos em várias datas comemorativas, levando dessa
forma a um público mais amplo os textos dos participantes de
mesas-redondas realizadas na Academia, sejam eles acadêmicos ou
conferencistas convidados.
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Damo-nos por bem-sucedidos, pois a cada três meses lançamos em circula-
ção o volume contendo colaborações de oportuno valor, para o conhecimento
dos problemas nacionais, focalizados nas colaborações, sempre solicitadas,
dos autores registrados no sumário, que são lidos e estudados por leitores de
todo o Brasil e de Portugal.

O saudoso presidente Austregésilo de Athayde durante sua longa perma-
nência na presidência da Academia Brasileira de Letras fez planos para edi-
tá-la, mas recuou, sempre, forçado por problemas internos. Finalmente, na
gestão de Josué Montello, em 1994-95, a Revista voltou a circular, segundo o
plano aqui sumariamente exposto.

Desde o primeiro número de sua aparição a revista cumpriu o propósito
dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, à qual a Revista proporciona
a concretização literária de sua existência. Este o dever que nós cumprimos
com a certeza de estarmos servindo à inteligência brasileira.
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Austregésilo de Athayde (1898-1993). Foto: Arquivo da ABL



Os jornalistas
acadêmicos

� Athayde, jornalista
Laura Constância Austregésilo de Athayde
Sandroni

Um dos momentos de sua vida do qual meu Pai mais se orgulhava
foi aquele em que, terminados os trabalhos da Terceira Comissão da
III Assembléia Geral da ONU reunida desde setembro de 1948 no
Palais de Chaillot, em Paris, para redigir a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, surpreendeu-se com a indicação da Sra. Roose-
velt, delegada dos Estados Unidos, aprovada por unanimidade, para
que, no dia 10 de dezembro, fosse o orador que encaminharia o tex-
to para votação no plenário da Assembléia.

– Fiz a indicação, disse-lhe a delegada americana, em homenagem
à tenacidade com que o senhor defendeu os princípios essenciais
deste documento.

Ao narrar, orgulhoso, o fato para minha Mãe, recebeu dela, além
de palavras de alegria e entusiasmo, um conselho prático:

– Escreva o discurso. Falando de improviso sua tendência é ser
prolixo. Escreva e decore o texto.
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Nos instantes que antecederam a sessão, Athayde reuniu-se com o Embai-
xador Charles Malik, delegado do Líbano e presidente da Terceira Comissão,
o Professor René Cassin, delegado da França e presidente do Conselho de
Estado, e um dos grandes juristas franceses, e com a Sra. Roosevelt, todos sa-
tisfeitos e alegres com o bom término dos trabalhos. Em artigo posterior, o
jornalista comentou: “Os três alimentavam, como eu também, esperanças nas
transformações que se iriam operar no mundo a partir daquele dia. Estávamos
como os Apóstolos, quando se dispersaram para ir pregar a toda a gente.”

Mas, além do trabalho que se estendia diariamente desde a manhã até o fim
da tarde, Athayde não se esquecia nunca de que antes de tudo era um jornalis-
ta. Quantas noites, lembro-me bem, dormi, no pequeno apartamento da
proustiana Rue de La Perouse, 37, embalada pela música da máquina de escre-
ver portátil, dedilhada com amor e dedicação por minha Mãe acompanhando
o solo da voz de meu Pai a ditar entrevistas com diferentes personalidades que
enriqueciam a vida intelectual parisiense do pós-guerra.

Além de alguns companheiros delegados à III Assembléia Geral da ONU,
como os já citados René Cassin e a Sra. Roosevelt, ele entrevistou Léon Blum,
líder socialista francês, Eve Curie, filha de Marie Curie, o ministro Robert
Schuman, o Cardeal Suhard, arcebispo de Paris, e tantos mais.

Além das entrevistas Athayde escrevia diariamente um comentário interna-
cional, os artigos para o Diário da Noite e uma crônica semanal, mais literária,
para a revista O Cruzeiro.

Esse lado fundamental em sua personalidade, o de analista político, fez com
que logo no dia seguinte à aprovação da Declaração escrevesse em seu artigo
assinado: “Muitos perguntam que importância terá essa nova Declaração de
Direitos Humanos, se outras já foram feitas sem alterar a sorte dos indivíduos
que continuam a sofrer opressão e a ser vítimas de injustiças, apesar dos princí-
pios que deveriam protegê-los.”

E nessa linha de pensamento continuou por mais quarenta e cinco anos, até
o dia de sua morte, em 1993, a batalhar com sua pena, para que o enunciado
do documento fosse posto em prática em todas as nações da Terra.
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O fato de ter sido durante 35 anos presidente desta Academia, reeleito anual-
mente por seus pares, e a ela ter dedicado grande parte de seu tempo e de seu
talento, não impediu que Athayde continuasse a exercer o seu ofício de jorna-
lista com o mesmo ardor com que se iniciou na profissão depois de ter chega-
do ao Rio de Janeiro, a bordo do navio Pará, no dia 16 de julho de 1918 às três
da tarde. Logo, às cinco, como um sinal de sorte, avistou o poeta Olavo Bilac
na porta do jornal O País, onde saltara do bonde, acompanhado por seu primo
Antônio Austregésilo filho, primogênito do médico e acadêmico de mesmo
nome, irmão de sua mãe, que lhe proporcionara a viagem e lhe abrigaria em
casa em seus primeiros tempos na capital federal.

No mês de setembro daquele ano o professor Austregésilo convidou-o para
jantar na mansão de Botafogo com o jornalista e advogado Assis Chateaubri-
and, paraibano que conquistara o Rio de Janeiro com seu talento de articulista
germanófilo, e que escrevia exatamente o contrário do que Belarmino pensava.

Expansivo, Chateaubriand comentava seus artigos publicados no Correio da
Manhã, em defesa da Alemanha. Belarmino interveio, dizendo que o lia diaria-
mente, mas não concordava com ele. Considerava a guerra terminada, os ale-
mães liquidados e os aliados imporiam as condições da rendição. Chateaubri-
and espantou-se com a petulância daquele menino imberbe, recém-chegado de
Fortaleza, que ousava contraditá-lo.

Ficou evidente naquela noite que os dois tinham idéias e posições definidas
e divergentes sobre religião, economia, política e literatura, mas a conversa cor-
ria solta, animada, entre risadas e frases de espírito, cada um respeitando a inte-
ligência do outro. Já na despedida Chateaubriand chamou-o pelo apelido cari-
nhoso com que sempre o denominaria:

– Caboclo, se vosmecê é tão bom atleta quanto polemista, venha remar
comigo amanhã no Clube Guanabara.

Daí em diante encontravam-se pela manhã, para praticar esportes e con-
versar o que fizeram durante grande parte da vida quase todos os dias. Re-
mavam juntos e certa vez selaram um pacto:

– Caboclo, quando eu comprar um jornal, você vem trabalhar comigo.
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A partir desse diálogo Athayde começou a procurar trabalho na imprensa.
Seu tio Antônio levou-o à redação de O País, mas nada conseguiu por lá. No
dia 16 de dezembro, quando passeava pela Avenida, percebeu que no prédio
em que freqüentava os cinemas Odeon e Palais ficava a redação de A Tribuna,
situada no segundo andar. Foi recebido por Gustavo Garnett, secretário do
jornal, que leu o artigo que lhe foi apresentado e decretou:

– Não está nada mal. Sairá amanhã.
Assim, no dia 18 de dezembro de 1918 A Tribuna, então dirigida por Lin-

dolfo Collor, futuro ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, publicava o pri-
meiro artigo de um certo B. Austregésilo de Athayde, ao qual se seguiram vá-
rios outros. No começo de 1919 a colaboração tornou-se diária. As aulas de
latim e português que ministrava desde sua chegada continuaram a comple-
mentar seu apertado orçamento. E as conversas nos cafés, regadas a um copo
de leite, eram sempre um estímulo à inteligência e um treino de sua vocação de
polemista. Lima Barreto foi um de seus mais constantes interlocutores nas me-
sas do Café São Paulo. À saída caminhavam juntos até o Largo de São Francis-
co, onde Athayde o deixava e se dirigia à pensão para jantar antes de entrar nos
escritórios da United Press, onde traduzia telegramas até às duas da manhã.

O jornalista Raul Brandão, seu companheiro nesse trabalho, vivia insistin-
do para que ele abandonasse A Tribuna, um jornal com pequena tiragem, e fosse
colaborar no Correio da Manhã, um dos mais importantes órgãos da imprensa
carioca, onde ele próprio era redator.

– É simples, dizia ele, escreva um artigo e leve para o Edmundo pessoal-
mente.

Edmundo Bittencourt era o dono do jornal e nele colaboravam grandes no-
mes da época, como Viriato Correia, José Oiticica, Costa Rego, Leão Veloso e
o próprio Chateaubriand.

Athayde narra como se deu o encontro:

“As palavras de Raul Brandão deram-me a coragem e dirigi-me à redação
do Correio da Manhã, no Largo da Carioca. Perguntei ao contínuo pelo Dr.
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Edmundo, ele mandou que eu entrasse e num segundo estava diante de
Edmundo Bittencourt, que escrevia calmamente, e me deixou de pé um
tempo que me pareceu duzentos séculos [...]. Daí a pouco levantou o rosto e
disse:

– O que você quer?
– Trago um artigo sobre Dante e...
Ele me interrompeu e perguntou a minha idade.
– Completo 23 anos no próximo dia 25.
– É muito cedo para escrever sobre Dante, mas deixe aí o artigo que eu o

lerei mais tarde.”

Belarmino saiu pensando: “Vai para o fundo do cesto”. Mas dois dias de-
pois o artigo saiu na primeira coluna da segunda página. Daí em diante passou
a publicar artigos comentando livros no jornal de Bittencourt.

Em fevereiro de 1922 o poeta Mário de Andrade veio ao Rio para apresen-
tar Paulicéia Desvairada na casa de Ronald de Carvalho a um grupo de jovens es-
critores. Entre eles Sérgio Buarque de Holanda, Ribeiro Couto, Renato de
Almeida, Manuel Bandeira e Austregésilo de Athayde, apresentado ao poeta,
por Ronald, como crítico literário. Naquela noite eles ouviram o iconoclasta
que pretendia demolir, com seus versos literários, o que restava da literatura do
século anterior encastelada na Academia Brasileira de Letras: Mário trazia o
som e a fúria dos que desejavam a ruptura com os cânones acadêmicos, a des-
truição do espírito conservador e conformista.

Sobre esta noite escreveu Athayde anos mais tarde:

“Mal saído do Seminário, formado nas letras clássicas, tornara-me impe-
netrável ao mundo que se abria diante de mim. Mário e seus companheiros
pareciam-me um tropel de bárbaros investindo contra as colunas da Acrópo-
le. Onde estavam a ordenação, a disciplina, o ritmo, o senso de hierarquia do
estilo e dos temas, a supremacia das regras sobre a liberdade anárquica? To-
dos essas indagações morriam de encontro àquelas novas forças criadoras.”
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Quase todos o dias Belarmino e Múcio Leão conversavam nas areias de
Copacabana, céticos em relação à Semana da Arte Moderna, mas sentindo
pulsar a força renovadora das mudanças. “Parecia-nos que da destruição
dos valores antigos surgiria a linha da renovação e da autonomia literária
do Brasil, especialmente nas obras de Lima Barreto, Adelino Magalhães e
Monteiro Lobato.”

Aos 23 anos de idade Belarmino observava as mudanças que ocorriam no
país. Defendia os princípios básicos da democracia, que a oligarquia no po-
der ignorava e, por isso, segundo os revolucionários, deveria ser derrotada
pelas armas. Tal como os tenentes, ele pedia o voto secreto, a reforma da jus-
tiça eleitoral, a moralidade pública e administrativa, a independência do Le-
gislativo e do Judiciário; mas os tenentes desejavam implantá-las manu milita-
ri, método que Belarmino repudiava. Ele julgava na época – e durante toda a
vida pensou assim – que só através da pregação permanente dos valores libe-
rais e da educação do povo seria possível realizar as reformas indispensáveis
para transformar o Brasil.

A primeira revolta dos tenentes foi superada por Epitácio Pessoa, mas
deixou o país entregue ao estado de sítio, prorrogado mais tarde no gover-
no Bernardes. Enquanto isso, a Câmara insistia em aprovar uma lei de im-
prensa. Desde sempre defensor da liberdade de opinião, Belarmino escre-
veu protestando contra a imposição da mordaça – o que fez durante toda a
sua vida:

“O Sr. Adolfo Gordo quis tirar das folhas uma vingança pessoal e peri-
gosa, metendo-lhes nos dentes um freio apertado, que os obrigue a andar de
cabeça baixa. A isso chamou Lei de Imprensa [...] A imprensa do Brasil é o
próprio Brasil espelhado em si mesmo, nos seus homens, na sua cultura, na
sua civilização. Ela acanalhada é o Brasil acanalhado. Não será, pois, a lei
Adolfo Gordo, absurda e incongruente, que realizará a obra formidável de
consertar a imprensa, consertando ao mesmo tempo os males do país, a co-
meçar pela maior: os políticos. Ela sancionada, os jornais prevaricarão e
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com elas o governo, os juízes e o povo, cada qual de acordo com os seus in-
teresses do momento... e a calúnia continuará até que venha uma lei redigida
com este artigo único: ‘De hoje em diante, a vergonha passa a ser uma insti-
tuição nacional’. Essa lei corrigirá a imprensa.”

Nesse mesmo ano de 1923 Athayde deixa A Tribuna em busca de novas
perspectivas. Três anos mais tarde o jornal fechava para sempre. Em junho de
1924 já colabora em A Nação e lá publica o artigo “O caso Matteotti”, tornan-
do-se, provavelmente, o primeiro jornalista brasileiro a atacar com veemência
o regime fascista de Benito Mussolini, quando o ditador, em seus dias de gló-
ria, contava com inúmeros adeptos no Brasil.

A amizade entre Chateaubriand e Athayde continuava em meio a muitos
planos jornalísticos e braçadas vigorosas, que os levaram uma vez a nadar do
posto seis ao Arpoador. Após essa maratona Chatô exclamou:

– Caboclo, depois do que fizemos hoje, poderemos fazer qualquer coisa.
E o que ele mais desejava era tornar-se dono de um diário. No começo de

1924 iniciou os primeiros contatos para comprar o O Jornal, de Renato Tole-
do Lopes, embora um pequeno detalhe impedisse a compra: o preço de seis
mil contos de réis. Obstáculo intransponível para qualquer ser normal; para
ele, apenas mais um desafio a ser vencido.

Depois de desaparecer por uns dias, disse que fora a São Paulo levantar o
dinheiro. A revolução de julho naquele Estado atrasou a conclusão do negó-
cio. Mas já no fim de outubro eis que Chateaubriand salta de seu carro à porta
da casa de Athayde:

– Caboclo, não podemos perder tempo! Mãos à obra! Vamos tomar posse
de O Jornal. Acabei de comprar aquele diário e quero você como testemunha na
hora de sacramentar o negócio!

Às nove da manhã de 30 de outubro de 1924 estavam na porta do número 12
da Rua Rodrigo Silva, sede do diário: Assis Chateaubriand, aos 32 anos, com
apenas vinte mil réis no bolso – dinheiro que lhe restava depois da compra – e
Belarmino Austregésilo de Athayde, aos 26 anos, excitado como criança que
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ganhou um brinquedo novo. Subiram a escada que levava ao gabinete de Renato
Toledo Lopes, que os recebeu dizendo: – Entrem, a casa agora é de vocês.

Chatô já havia pensado sobre o corpo de colaboradores: manteve Alceu
Amoroso Lima na crítica literária e convidou figuras de destaque na vida na-
cional, como Miguel Couto, Capistrano de Abreu e Monteiro Lobato entre
muitos outros. Epitácio Pessoa presidiria a empresa, enquanto Alfredo Pujol e
Rodrigo Melo Franco de Andrade seriam diretores. O diretor da Redação
seria seu grande amigo Azevedo Amaral, enquanto Athayde assumiria o cargo
de redator-chefe.

Assim começou a relação profissional dos dois nordestinos cuja amizade,
mantida durante 44 anos, baseava-se em lealdade e confiança mútua e resistiu a
discussões acaloradas, já que Chateaubriand dava-lhe total liberdade de ex-
pressão, jamais concedida a qualquer outro jornalista seu empregado. A res-
posta que ele deu certa vez a um repórter desejoso de externar suas idéias – “Se
você quiser ter opinião própria compre um jornal” – não valia para Athayde.
Ele sempre pôde publicá-la nas páginas dos Diários Associados conforme lhe
ditava a consciência.

Athayde exercia também a função de repórter e como conhecia bem francês e
inglês teve a oportunidade de entrevistar personalidades estrangeiras que aqui
aportavam. Logo no começo de 1925 acompanhou Einstein, que desejava co-
nhecer os pontos turísticos do Rio, e aproveitou para observar a inadequação da
maneira carioca de vestir-se, sempre à moda européia em meio a um calor sene-
galesco. Marie Curie, prêmio Nobel de Física e de Química, foi outra grande
figura que o jovem repórter acompanhou durante um passeio a Paquetá.

Em fins de 1926 O Jornal publicava com destaque artigo de Athayde criti-
cando severamente o livro de Chateaubriand Terra Desumana, um libelo contra
o governo de Bernardes. A primeira frase já dá a idéia do seu conteúdo: “Rara-
mente tem passado pelas minhas mãos documento menos fiel à realidade que
esse livro de Assis Chateaubriand analisando o presidente Bernardes, nas suas
intenções e obras, durante o quadriênio governamental há pouco terminado.”
O artigo teve grande repercussão e todos imaginaram que o temperamento
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explosivo de Chatô se manifestaria. Mas ele apenas comentou: “Queres ver as
coisas sempre pelo lado do bom moço.”

Assim continuou Athayde pela vida afora escrevendo diariamente artigos
assinados sobre todos os temas de interesse nacional, tanto na área política
como cultural, de forma concisa e objetiva, assumindo a posição do jornal nos
editoriais, sempre expondo sua opinião corajosa sobre a censura à imprensa e
aos delitos cometidos na área dos direitos humanos.

Em 1931 realizou viagem aos Estados Unidos a bordo de um hidroavião da
Panair – com paradas previstas em Belém, onde tomou outro hidroavião da
Pan American até Port of Spain e em seguida em San Juan de Porto Rico, dali
a Camaguey, no México, onde embarcou então num avião de três motores até
Miami, onde finalmente, em terra firme, seguiu de trem para Nova York.

Athayde visitava os Estados Unidos pela primeira vez dois anos depois da
queda da Bolsa em 29, e encontrou o país, sob a presidência de Herbert Ho-
over, atolado numa série crise econômica. Aproveitou a estada para conver-
sar com o maior número possível de personalidades, entre os quais o próprio
presidente Hoover, para tentar entender como e por que o sistema capitalista
falhara.

Enviava artigos diários, com seus comentários, e entrevistava figuras eminen-
tes. Esforçava-se mais do que nunca, pois além do orgulho profissional preten-
dia conquistar o coração de uma bela jovem chamada Maria José de Queiroz,
por quem se apaixonara. E para ela também enviava cartas, bilhetes e telefone-
mas proclamando seu amor, que declarava maior que as cataratas de Niágara.

Nessa ocasião tornou-se amigo de Gilberto Freyre, que dava um curso so-
bre sociologia brasileira na Universidade de Stanford. Através dele conheceu
Henry L. Mencken num jantar no famoso Hotel Algonquin. Ele estava no
auge de seu prestígio intelectual, era a voz oracular da juventude universitária
nas suas inquietações em relação ao futuro. Estava em plena revolta contra o
americanismo, que considerava ruinoso para a humanidade. Combatia tudo
que exprimisse o tradicionalismo americano. Embora nem sempre concordas-
se com suas opiniões, Athayde ficou fascinado com a inteligência e o brilho
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verbal do jovem Mencken, que em seguida apresentou-o a Dorothy Parker, “a
mulher mais espirituosa e interessante da América”.

Na sua volta ao Rio de Janeiro Athayde foi homenageado com um almoço
no Restaurante Roma, no centro da cidade, com direito a cardápio impresso e
ao qual compareceu a fina flor do jornalismo carioca da época. Em artigo pu-
blicado em O Jornal Chateaubriand escreveu sobre ele: “Nenhum profissional
na imprensa do Rio vale Austregésilo de Athayde como curiosidade, eficiência
e penetração de repórter. Ele tem um ‘olho à Balzac’ e vê tudo com uma acui-
dade prodigiosa.”

Ao completar 33 anos, Athayde sentia-se realizado e confiante no futuro.
Alcançara sucesso na profissão que escolhera; amava e não tinha dúvida de ter
conquistado o coração da jovem Maria José, a Jujuca.

O casamento, no entanto, teve de esperar mais do que ele imaginava. A situ-
ação política tornava-se cada dia mais tensa, principalmente para os jornalistas
que, como ele, estavam na oposição ao governo de Getúlio Vargas, pois não
havia qualquer garantia constitucional para defendê-los, e as notícias que vi-
nham de São Paulo indicavam que havia ali um estado de rebeldia latente.

No dia 5 de julho Athayde embarca no noturno para São Paulo garantindo
à noiva que sua ausência seria rápida. Estava certo de que, se houvesse confron-
to, as forças paulistas dariam um passeio, com a nação inteira apoiando a revo-
lução constitucionalista contra Vargas. Muito ao contrário, depois de acom-
panhar as tropas revolucionárias em suas andanças paulistas, Athayde e tantos
outros liberais, entre os quais Júlio de Mesquita Filho, Prudente de Moraes
Neto, Cásper Líbero, Guilherme de Almeida e Simões Filho, encontraram-se
presos na Casa de Correção em São Paulo, de onde em seguida foram transfe-
ridos para a prisão no Rio de Janeiro e dali sumariamente embarcados no va-
por Pedro I com destino a Lisboa. Sempre sonhando estar mais próximo da
amada, Athayde viajou para Madri, Paris, e em seguida para Londres, de onde
embarcou para Buenos Aires.

Em carta Athayde fala dos primeiros tempos na cidade e da liderança do Co-
ronel Euclides Figueiredo. Em seu apartamento reuniam-se diariamente, a fim
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de rememorar a campanha de 1932 cujo resultado, datilografado pelo jornalista
depois de aprovado por todos, serviria de subsídio para o livro Contribuição para a
História da Revolução Constitucionalista de 1932, escrito por Figueiredo. Faziam parte
do grupo, entre outros, Lindolfo Collor, João Neves da Fontoura, Batista Lu-
zardo e Raul Pilla. Guilherme Figueiredo, filho de Euclides, lembrou, em entre-
vista de 1959, uma reunião a que assistiu quando em férias visitava o país: “Ha-
via conversas ferozes no apartamento de meu pai, onde se sonhava com outra re-
volução. Eu levara do Rio, a mando de amigos, planos, cifras e dinheiro, magro
dinheiro para o sustento dos menos favorecidos do grupo.”

Outra grande preocupação de Athayde na época, além de seu sustento, era
obter uma licença para vir ao Rio casar-se. Enquanto isso não acontecia Maria
José, acompanhada de sua mãe D. Laura e da sobrinha Márcia, filha de Ana
Amélia e Marcos Carneiro de Mendonça, chegava a Buenos Aires no dia 22 de
fevereiro para estada de um mês. Já então Maria José iniciou o trabalho amoro-
so, que continuou até o agravamento de sua doença e a sua morte em novem-
bro de 1984, organizando os artigos que Athayde publicara no Brasil e que ela
havia trazido do Rio, conforme seu pedido.

Finalmente, depois de muitas cartas e telefonemas chega a licença concedi-
da pelo então Ministro do Exterior, Afrânio de Melo Franco, para a vinda ao
Rio de Janeiro, onde se realiza a cerimônia do casamento, na Igreja do Sagrado
Coração de Jesus, no dia 12 de julho de 1933. Quatro dias depois o casal em-
barca de volta a Buenos Aires. Hospedados na mesma Pensão Familiar da Rua
Tucumã, dividiam o tempo entre as reuniões políticas, os passeios pela cidade
– uma metrópole européia se comparada ao Rio de Janeiro da época – e os ar-
tigos sobre política internacional que Athayde passou a escrever e assinar para
o Diário da Noite, de São Paulo, um dos jornais da cadeia Associada. É nessa tri-
buna que inicia o que seria uma constante nos anos que se seguiram, sua luta
contra o nazismo.

No dia 16 de agosto de 1933 lança o ataque intitulado “Catástrofe iminen-
te na Europa”. Nele afirma que “a tensão dos espíritos no Velho Mundo, so-
bretudo depois que a Alemanha foi parar nas mãos do Sr. Adolfo Hitler, é
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semelhante à que precedeu os dias sombrios de 1914. Então, como agora, os
governos internacionais seguiram por um caminho que haveria de levar fatal-
mente à carnificina [...]. Tudo o que falta agora é o acontecimento para servir
de pretexto”.

Na continuação de sua pregação antinazista Athayde provocou a ira do jor-
nal Deustche Zeitung, publicado em São Paulo, que pediu ao diretor do Diário da
Noite, Osvaldo Chauteabriand, a punição do articulista, no que foi corajosa-
mente rechaçado. Athayde continuou fustigando Hitler, lembrando sempre
que ele não havia enganado ninguém: “No seu livro Mein Kampf escreveu con-
victamente todas as barbaridades que está cometendo hoje.”

Assim, fosse no O Jornal, no Diário da Noite, em O Cruzeiro ou no Jornal do
Commercio, o último diário a integrar a cadeia Associada, Austregésilo de
Athayde continuou até o fim de seus dias a escrever artigos assinados, comen-
tários sobre política internacional ou editoriais sobre os variados assuntos de
interesse da sociedade brasileira.

Ao preparar este depoimento sobre meu pai preferi ater-me ao início de sua
vida como jornalista partindo do princípio de que suas atividades subseqüentes
são bem conhecidas por todos aqui presentes. Sua tenaz oposição à ditadura Var-
gas, que o levou ainda uma vez à prisão no Natal de 1944 na companhia de outros
ilustres jornalistas, a luta constante pela democratização do país abordando em
seus artigos os mais diversos temas, sua participação na redação da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, na qual teve a honra de representar seu país, tor-
nando-se mais tarde o último signatário vivo do documento, o que lhe valeu uma
bela carta do presidente norte-americano Jimmy Carter, em 1978, quando se co-
memoravam trinta anos da Declaração, sua eleição para a Cadeira n.° 8 da Acade-
mia Brasileira de Letras, em 1951, e para sua presidência no dia 18 de dezembro
de 1959, cargo em que permaneceu, reeleito a cada ano, até o dia de sua morte em
13 de setembro de 1993, nove anos depois de sua amada Maria José.

Seu trabalho nesta Academia é sempre lembrado pelos que o sucederam na
presidência, bem como por aqueles que o conheceram e com ele colaboraram.
Nessa atividade o que mais se destaca é, sem dúvida, a construção do prédio
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anexo, hoje Palácio Austregésilo de Athayde, que permite a esta Casa realizar as
atividades que a mantêm como a mais importante instituição cultural do país.

Ao começar o processo que levaria à construção do prédio, Athayde tinha a
noção exata da sua importância. Expressou-a em artigo de 1971:

“Desde o início, foi intenção da Academia elevar não apenas um edifício
de trinta andares e sim dotar a cidade do Rio de Janeiro, com um novo pon-
to de referência da sua beleza urbana, de uma verdadeira obra de arte arqui-
tetônica.” E mais adiante: “Não é possível realizar cultura sem um potencial
econômico correspondente. Como na guerra, o dinheiro é a mola dos em-
preendimentos dessa natureza. A Academia compreende que as suas res-
ponsabilidades para com a Nação aumentaram muito a partir de hoje e, pela
constância e idealismo de seus membrsos, levará avante em futuro próximo
uma obra cuja benemerência a consagrará como um dos pontos mais eleva-
dos e nobres da civilização do nosso país.”

Pela constância e idealismo dos que o sucederam, não apenas na presidência
desta Casa, mas na sucessão natural das quarenta cadeiras, da Academia, o
futuro previsto por Athayde é hoje.

� Jornalista Carlos Castello Branco,
o Castellinho
Villas-Bôas Corrêa*

É evidente que esta minha conversa sobre o Castellinho tem um tom con-
fessadamente saudosista, não apenas porque, afinal de contas, os cabelos bran-
cos justificam o saudosismo, mas porque quem viveu a época que eu vivi,
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quando comecei na imprensa, não pode deixar de suspirar de saudades, e fazer
força para que não se irritar à indignação com o quadro que está aí.

Ora, nós chegamos à imprensa, eu, Castellinho, – e é curioso que, na repor-
tagem política, o Castellinho, três anos mais velho que eu, chegou dois anos
depois de mim – depois da queda do Estado Novo. Quando desabou a ditadu-
ra do Estado Novo em 45, os jornais enfrentaram o desafio de compor rapida-
mente um quadro de repórteres para cobrir a área nova, que não apenas se es-
cancarava ao interesse do país, como despertou uma atenção que é quase ina-
creditável à distância do presente...

Basta dizer que eu comecei n’A Notícia, a velha A Notícia do Cândido de Cam-
pos, dirigida pelo Silva Ramos, e a primeira página do vespertino popular era
um artigo de fundo sobre política, escrito pelo próprio Silva Ramos ou por
um grande jornalista chamado José Barbosa Pacheco. Isto num jornal popular.
Para preencher o espaço que se escancarou com a instalação da Constituinte de
46, os jornais botaram a cabeça para funcionar. Os diretores recrutaram os ve-
teranos jornalistas da República Velha com experiência na área, como Pruden-
te de Moraes Neto, o analista político Pedro Dantas; Oswaldo Costa e vários
outros. Poucos, e o jeito foi abrir as portas à renovação.

Eu comecei na imprensa em 48, por acaso – forçado por uma cesariana,
para o nascimento do meu segundo filho, Marcelo, que abriu um buraco equi-
valente a R$ 13 mil no orçamento. Para quem ganhava menos de 10% men-
sais não dava para saldar a dívida. Tive que arranjar um segundo emprego e
bati nas portas de A Notícia com o cartão de apresentação do meu sogro. E o
meu curso de jornalismo não demorou mais de cinco minutos. O Silva Ramos
leu a carta em que meu sogro me apresentava com as credenciais: – Trata-se de
um bacharel em Direito, não sei o quê e tal... – Silva Ramos resumiu o recado
em uma frase: – O B. Sá (que era o meu sogro, Joaquim Bittencourt de Sá) diz
aqui que você é advogado, é bacharel em Direito. Mas não é necessariamente
analfabeto... Tire o paletó e arranje lugar na mesa grande.

Assim eu comecei. Seis meses depois eu estava na reportagem política. O
Congresso desse tempo não tem nada a ver com este Congresso que está aí.
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Nem podia ser o mesmo Congresso, tantos anos depois, mas nas suas linhas
fundamentais, quais as grandes diferenças? Primeiro, um Congresso muito
menor, na Câmara cerca de 200 deputados, pouco mais, pouco menos; no
Monroe dois senadores por Estado. A Câmara funcionava no Palácio Tira-
dentes, onde hoje brilha e esplende nos seus escrúpulos morais, no seu rigor
contra a corrupção, a ilustre Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro.

Desde logo ficou evidente que a cobertura jornalista teria que se desdobrar
em quatro setores principais. Estou falando diante de um dos raros sobrevi-
ventes da minha geração, que é o Murilo Melo Filho. Outros mais, quantos? O
Ascendino Leite, com 92 anos lá em Cabo Branco e num pessimismo cruel.
Alguns que chegaram um pouco depois, como os irmãos Holanda – Haroldo
e Tarcísio – o Carlos Chagas e quem mais? Da primeira leva, realmente: eu, o
Murilo; e no batente do computador só eu, não conheço outro.

Eram quatro os setores de cobertura. Primeiro, de cima para baixo, os dire-
tores de jornais, em geral – como o Assis Chateaubriand, como o Júlio Mes-
quita de O Estado de S. Paulo, o J.E. Macedo Soares do Diário Carioca – que assi-
navam os chamados “artigos de fundo” dando a opinião do jornal, e que nessa
época, eram basicamente sobre assuntos políticos, com a Constituinte ferven-
do aqui no Rio de Janeiro, depois a Câmara e o Senado como centro de deci-
sões políticas.

No segundo degrau, começam a aparecer os primeiros cronistas políticos,
num estilo muito passional e sectário inteiramente diverso do de hoje, e entre os
primeiros estão: o Carlos Lacerda, que nunca chegou a ser um repórter político,
mas que assinava um artigo furibundo no Correio da Manhã cobrindo a Constituinte; o
Murilo Marroquim, em O Jornal, um dos pioneiros; e logo em seguida, o nosso
grupo que fazia a cobertura política, transitava por todas as áreas onde as fontes
podiam fornecer uma informação, dar uma declaração importante. Freqüentá-
vamos religiosamente o Congresso, especialmente a Câmara, que foi a minha
segunda casa durante 12 anos, até a mudança da capital para Brasília.

Cobríamos as reuniões dos diretórios partidários, fazíamos o giro das con-
versas com os ministros, etc. É curioso que, nesse tempo, o presidente da Re-
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pública era praticamente inacessível. Essa história de presidente da República
conversando com repórteres, coçando a barriga, arrumando o cabelo, passan-
do a mão nas costas, isso é novidade brasiliense, muito recente. O presidente,
naquele tempo, era uma fonte praticamente inacessível. Começa que morava e
despachava no Palácio do Catete, um palácio de acesso difícil, e segundo, por-
que realmente ele não recebia ninguém. Salvo as exceções de jornalistas que se
tornavam amigos do presidente da República, como Samuel Wainer com o
Getúlio, como alguns jornalistas com o Juscelino, mas isso já é outra história.
Como fonte rotineira de informação, ninguém tinha acesso. E também não
precisava, e aí é que está o charme da história. O jogo do poder realmente
acontecia no Congresso: ali à nossa frente, ao alcance dos nossos ouvidos,
das nossas conversas, porque os líderes falavam realmente pelos partidos,
principalmente pelos dois partidos que se confrontavam na polarização po-
lítica da época.

O PSD, de bases rurais, no esquema partido governista, era o partido do
governo; a UDN, o grande partido liberal de oposição; e os satélites, alguns
dos mais ilustres, como o PR do Arthur Bernardes; o PL, parlamentarista do
santo Raul Pilla; o PTB, que nasceu nessa época e que foi muito criticado
pela sua ligação com o foco de corrupção que era a Previdência Social do Rio
de Janeiro – mas que ganhou importância, na medida em que a influência da
seção gaúcha liderada pelo Alberto Pasqualini foi ocupando o partido; e ou-
tros muitos partidos.

Andávamos por toda parte, conversando, obtendo informações e buscando
forjar um modelo de cobertura política, de análise, de interpretação, que foi a
grande contribuição da minha geração ao jornalismo político.

Ainda no segundo setor, a cobertura do plenário, que teve no Heráclio Sal-
les, no Correio da Manhã, a sua mais alta expressão. O Heráclio ocupava a última
página do Correio da Manhã diariamente, com uma crônica literária de alta quali-
dade, em que hierarquizava os assuntos, em vez de seguir a pauta da sessão,
com um brilho e com uma acuidade extraordinários. Muitos outros jornalistas
cobriam o plenário da Câmara e do Senado.
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E, finalmente, alguns jornalistas mais antigos, que cobriam as Comissões
mais importantes, a Comissão de Justiça e de Finanças.

Essa geração brilhou com grandes figuras: Odylo Costa, filho, que foi aca-
dêmico ilustre; Oswaldo Costa, excelente profissional; Benedito Coutinho,
Otacílio Lopes; Ascendino Leite; Otto Lara Resende, Walter Fontoura,
Ozéas Martins, Doutel de Andrade, Murilo Melo Filho. Eu pegava uma caro-
na. Mas, por um consenso natural o líder dessa geração foi o piauiense baixote
que falava pouco, que não era fluente na dicção, na conversa – mas tinha um
conjunto de qualidades absolutamente excepcionais.

O Castellinho, meu querido amigo, foi um ser de exceção que se afirmou com a
sua personalidade curiosa. Todo mundo achava que ele liderava aquela geração,
mas ninguém menos ajustado ao tipo de líder. Falava pouco, parco na conversa,
embora de conversa agradabilíssima, mas que andava na frente na busca da notícia.

Qual foi a grande contribuição da minha geração ao jornalismo político?
Mudamos lentamente ajustando o estilo de cobertura, do comentário, da aná-
lise política, acrescentando a interpretação, e, na última fase, colocando o mo-
lho da exigência cada vez maior da imparcialidade. Quando começamos a im-
prensa era claramente partidária.

O Rio tinha 17 jornais divididos em vespertinos e matutinos, pelo menos seis,
sete, oito grandes jornais – os matutinos: Correio da Manhã, Diário de Notícias, Diário
Carioca, O Jornal; e os vespertinos: O Globo, A Notícia, Diário da Noite, Vanguarda. Eram
17 jornais, claramente partidários, sendo que, com a queda do Getúlio, a derruba-
da do Estado Novo e o fim do DIP, da censura à imprensa, a maioria esmagadora
era antigetulista: era eticamente impositiva essa posição. A mudança começa a
acontecer muito lentamente – eu não sei se estou enganado – acho que foi quando
os jornais começaram a se afastar um pouco daquele radicalismo político do tipo
polarizado, governo e oposição, no governo do Juscelino, e desde a campanha do
Juscelino, porque a simpatia do Nonô começou a derrubar barreiras.

E isto passou a ser quase que uma regra, uma exigência, uma imposição éti-
ca. Depois dos 21 anos da ditadura militar, possibilitou que acrescentássemos
a essas exigências de interpretação, de análise, de enxergar um pouco além, um
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esforço para a imparcialidade. Nem todo mundo consegue ser imparcial, mas
o texto tem que ser imparcial, a matéria tem que ser imparcial. O jornalista
partidário não é jornalista, é militante, que é outra categoria, que é massa de
manobra da nossa profissão, mas não é jornalismo político.

E o que o Castellinho tem com isso? Tem tudo a ver. Foi dos primeiros a
aprofundar, até o limite do possível, a especulação política e enfrentou um desa-
fio que venceu brilhantemente, quando – a Elvia me corrija, parece que foi em
1953 – foi convidado a fazer, em O Cruzeiro, duas páginas sobre política. Convi-
dou o Benedito Coutinho para compor uma página de notas pequenas, informa-
tivas, e ao Castellinho sobrou o desafio de preencher uma página semanal de tex-
to maciço, para uma revista que fechava quatro dias antes de circular e ficava na
banca durante mais uma semana. Então, o Castellinho tinha dez dias pela frente
numa matéria que devia ter o mínimo de atualidade e de vivacidade.

Mas, era o que ele gostava de fazer, era o que ele sabia fazer como ninguém:
especular em profundidade. Ora, tudo facilitava a vida do Castellinho. Primei-
ro, porque ele era um datilógrafo espantoso, que escrevia com uma velocidade
extraordinária – datilógrafo que usava os dez dedos, o resto é catador de milho
como eu. Trabalhei muito com ele, escrevi várias vezes ao lado dele na redação
do Jornal do Brasil, até em Brasília.

O Castellinho dava a impressão realmente de que não era ele que escrevia, pa-
recia que entrava em transe, uma espécie de Chico Xavier, só que escrevia mais
depressa... Porque não parava um segundo, escrevia o artigo numa velocidade es-
pantosa, como se alguém lhe estivesse ditando, ao pé do ouvido e invisível, o ar-
tigo de ponta a ponta. O artigo do Castello no Jornal do Brasil, aquela Coluna do
Castello, não exigia mais de quinze, vinte minutos de máquina, não mais do que
isso. E quando as redações foram invadidas pelos computadores, que chegaram
em Brasília mais tarde do que aqui no Rio, o Castellinho adaptou-se ao compu-
tador como se não fizesse outra coisa na vida. Botaram o computador na frente
dele, ele aprendeu a ligar e começou a escrever do mesmo jeito.

Todos contavam tudo para o Castello, não precisava ele perguntar. Chega-
va perto, fazia “humm”, a fonte desovava. O que não falava, ele sacava. E tinha
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com os políticos uma relação ao mesmo tempo respeitosa, mas que hierarqui-
zava as coisas. Lembro, por exemplo, uma vez o Armando Falcão – acho que
era ministro da Justiça – veio para uma roda assim, fazendo o ar compungido
de quem está sob um certo constrangimento moral, e desabafou: – Veja você,
o Presidente escolhe uma figura com cuidado para governador do Paraná, o
Haroldo Leon Peres) e este foi um dos primeiros a ser apanhado em corrup-
ção, quando gravou-se uma conversa em que ele pedia comissão de famoso
empreiteiro de obras públicas. O empreiteiro estava com um gravador, aquele
gravador antigo, volumoso, no bolso, mas ele, de olho vivo no dinheiro, não
prestou atenção. Aí o Castellinho entrou firme e grosso: – Escuta aqui, Falcão,
vocês nomearam um ladrão, ele roubou, uai!

A mudança da capital para Brasília em 21 de abril de 1960, no final do Go-
verno JK, uma cidade inaugurada aos trancos e barrancos – e o Murilo pode
dar um depoimento, porque foi pioneiro –, a mudança para uma capital que
não estava pronta, sonhada por um presidente tocado pela ambição da sua vol-
ta em 65, com o natural interesse de inaugurar a cidade que ele fizera, causou
outras transformações. Inaugurou-se uma cidade que não estava pronta, e a le-
viandade, que era também uma das marcas do Juscelino, fez o resto. Como vá-
rias resistências tiveram que ser vencidas para a mudança, o Juscelino não con-
versou: pagou o preço que tinha que pagar, como o Presidente Lula está pa-
gando hoje o preço que estão lhe cobrando.

Então, começou a farra das mordomias, das facilidades, da mansão para o
ministro do Supremo, de apartamentos para funcionários públicos, dobradi-
nhas, e o Congresso entrou numa escalada de desmoralização, de despudor, de
falta de vergonha, de compostura, que chegou a este descalabro atual. Hoje um
senador da República, um deputado federal têm uma penca de vantagens, de
mordomias, de benefícios, passagens, verba de 35 mil reais para cada um con-
tratar assessores, a verba indenizatória que é abuso ilegal de 15 mil mensais
para pagar as despesas, ressarcir os pagamentos do parlamentar na sua base,
mediante a simples apresentação de um recibo. O descaramento chegou a tal
ponto que, este ano, eles não conseguiram fazer um aumento de subsídio, e
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transformaram a ajuda de custas em verba indenizatória. Para quê? Para não
pagar imposto de renda. Um parlamentar hoje, entre vantagens e benefícios,
não ganha menos de 100 mil reais por mês; quer dizer, não é só dinheiro vivo,
mas um jogo de manobras que faz enjeitar os melhores empregos do mundo.

O pior é que é uma cascata que desce de Brasília, inunda as Assembléias Le-
gislativas, que soterra as Câmaras de Vereadores no mesmo lamaçal de podri-
dão, e isso se espalha pelo país. Grande parte desse buraco nos orçamentos mu-
nicipais é da responsabilidade do descalabro dos vereadores. Em Macaé, que é
regada pelo petróleo, o vereador ganha 50 mil reais por mês, além do “por fora”.

O Castellinho passou em Brasília por todas as dificuldades durante os 21
anos da ditadura. Foi preso, cometeram a suprema estupidez de prender o Cas-
tellinho. Quando do discurso do Marcito, que serviu de pretexto para a edição
do AI-5, Castellinho foi suspeito de ter influenciado o Marcito a fazer aquele
discurso e a pressionar a Comissão de Justiça a rejeitar o pedido de licença para
processar o Márcio Moreira Alves.

Brilhou intensamente nos anos finais da vida, quando cada vez parecia que
enxergava e escrevia melhor, com mais acuidade, com mais brilho, com mais
inteligência.

E hoje, que falta faz o Castellinho! Não apenas aos amigos, que não o es-
quecem. Foi um irmão, irmão de mais de 50 anos de convivência, sem uma rus-
ga, sem uma discussão. Aliás, a nossa turma não era de brigar. Não me lembro
de nenhuma discussão mais áspera entre os titulares da nossa a pequena equi-
pe, que perambulava junta horas e horas, todo dia, e que depois lanchava antes
de fechar a seção, antes de enfrentar as madrugadas nas redações e que, aos fins
de semana, comumente, se reunia na casa de um e de outro para o almoço, às
vezes na casa de parlamentares. A irritabilidade que passou a prevalecer em al-
gumas áreas da reportagem política também é novidade de Brasília, onde acho
que a convivência noturna não só cria uma intimidade desconfortável com as
fontes, como também gera esse tipo de polêmica.

�
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Não quis escrever nada, porque tenho muita preguiça de escrever e tam-
bém porque deixei que meu coração falasse. Estou aqui prestando uma ho-
menagem a um amigo, um depoimento do que foi a minha geração, da dife-
rença entre fases separadas pelo tempo. Há urgente necessidade que surja o
repórter que seja capaz de reformular a velha fórmula de cobertura, ajustan-
do-a aos novos tempos, aos tempos em que a imprensa está passando pela
maior transformação de toda a sua história, com a internet, com o computa-
dor, com a velocidade com que os jornais são impressos, na briga perdida
contra a informação em tempo real.

Esta é a hora em que o analista competente tem de buscar uma linha de in-
terpretação. E isto falta em Brasília porque aquela turma parece que perdeu o
distanciamento crítico, e não entende que não interessa à opinião pública a fo-
foca de futricas, da briga do PT com o PMDB, a querela de Temer com não
sei quem. Um Congresso realmente abastardado, sem partidos, sem uma defi-
nição clara entre o lado de cá ou de lá, porque o PT, que era o pólo da radicali-
zação, está se desfigurando, está se despetetizando.

E não tem o Castellinho para enfrentar o desafio de descascar essa laranja
podre, mas os seus amigos aqui estão tentando ocupar o seu espaço.

Eu também já estou dando adeus. Alguém tem que ficar no meu lugar. Cas-
tellinho para mim é uma enorme saudade.

� Barbosa Lima Sobrinho, o Dr. Barbosa
Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça

Estou numa grande desvantagem. Depois dessa fluência e contundência de
Villas-Bôas Corrêa, que é paradigma da crônica política, lá vou eu aqui, com as
ataduras de mau orador, tentar passar ao auditório um depoimento sobre o
Dr. Barbosa.

Eu trato todos os meus colegas por você, fulano. Nunca consegui tratar
dessa forma o Dr. Barbosa, apesar de ele ter me pedido algumas vezes: – Não,
tire esse doutor, agora não há mais necessidade. Não consegui. Mas venho di-
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zer aqui do Dr. Barbosa. Queria que vocês todos tivessem como ouvido de
mim tudo aquilo que Dr. Barbosa significa como emblema da imprensa livre, o
“homem ABI”, o que Dr. Barbosa significa como nacionalista, não um nacio-
nalista caviloso, paranóico, mas um nacionalista lúcido. Por isso há um Dr.
Barbosa desenvolvimentista e brasileiro obsessivo. Tenham como dito por
mim tudo isso explicitamente.

Como – e aí estou chegando para aquilo que mais me agrada, que é a per-
nambucanidade – historiador absoluto das revoluções libertárias de Pernam-
buco, em 1817, e da Confederação do Equador. O Dr. Barbosa, acadêmico,
recebido aqui por um pernambucano, por Múcio Leão; o Dr. Barbosa biógra-
fo e homem da louvação ao General Abreu Lima, famoso general das massas,
prócer das repúblicas bolivarianas, o homem que não teve direito a enterro nos
cemitérios católicos de Pernambuco, seu corpo ficou em cemitério dos ingle-
ses por não se filiar às regras do catolicismo.

O Dr. Barbosa, o homem educado. Educado e com certas idéias que dão a
dimensão do homem público, mas dão também a dimensão do homem bem
comportado. Uma vez disse que não seria tolerável que alguém usasse a réplica
irada. Era homem sereno. Quando Mauro Mota chegou à redação do Diário de
Pernambuco recebeu de Aníbal Fernandes, um homem de jornal em Pernambu-
co, que marcou toda uma escola, a seguinte lição: “O fato é sagrado e o comen-
tário é livre.” Aníbal chamara o Dr. Barbosa de frio, céptico e distante. Dr.
Barbosa não era frio, não era céptico nem era distante, isso não. Isso era apenas
aquele calor do debate político entre os governistas, pessedistas e a oposição
composta de udenistas e comunistas.

Aníbal parecia alimentado pela leitura que fazia constantemente, ele era
um leitor das Farpas de Ramalho Ortigão e Eça de Queirós e influenciado
por Mérimée, pois que ele também era um francesista, e castigava diaria-
mente o Dr. Barbosa. E o Dr. Barbosa dizia aos circunstantes, aos secretári-
os de Estado, sobretudo a Nilo Pereira, seu conterrâneo, que aquilo era to-
lerável, aquilo ficava restrito às limitações convenientes da democracia.
Esse homem educadíssimo foi protagonista de um episódio – que eu quase
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que testemunhei – curioso: campanha política para Arraes ser governador,
Paulo Guerra candidato a vice-governador, e Dr. Barbosa para o Senado,
ambos com fundamento eleitoral no interior pessedista. Então ficava Arra-
es na região metropolitana e os dois – o Dr. Barbosa candidato a senador,
Paulo Guerra a vice-governador – iam para o interior para tratar da conso-
lidação da candidatura.

O Paulo Guerra notou que durante aquelas jornadas de automóvel interior
afora o Dr. Barbosa tinha uma enorme dificuldade de dizer para o motorista
(era um famoso homem da confiança do Paulo Guerra, dos engenhos de Paulo
Guerra. de apelido Curió) que parasse para ele urinar, fazer o xixi dele num
cantinho da estrada. Então Paulo Guerra deu-lhe esse conselho muito sábio e
que Dr. Barbosa adotou e nessas oportunidades repetia. Diz Paulo Guerra: –
Dr. Barbosa, o senhor é um homem muito fino, muito educado, acadêmico, es-
critor, então melhor para o senhor, o senhor vai ficar muito mais à vontade se
toda vez que tiver essa necessidade dizer simplesmente para o motorista: – Cu-
rió, pare aí que eu quero regar o solo pátrio. Dr. Barbosa incorporou isso aí,
gostou, adorou, era o senso prático do Paulo Guerra, e Dr. Barbosa passou, daí
para frente, a aliviar a seca dos sertões nordestinos, regando o solo pátrio de
uma outra forma. Ele regou tanto o solo pátrio com as lições dele que tinha di-
reito também de regar desse jeito.

Conheci Dr. Barbosa, (me permitam essa coisa um pouco desordenada, mas
quero dar esses depoimentos assim mesmo, e muito pessoais), eu de calça cur-
ta, metido nos atos administrativos de minha terra, pois meu pai era prefeito e
Dr. Barbosa construiu e quase inaugurou o serviço de abastecimento d’água da
cidade. Estava lá metido na solenidade, então pela primeira vez ouvi a palavra
“travesso”. O Dr. Barbosa perguntou ao meu pai: – Vilaça, esse garoto é muito
travesso? Meu pai deu lá qualquer resposta generosa e eu depois fui perguntar
a meu pai o que era “travesso”, não sabia.

Dr. Barbosa anos depois escreveu o prefácio de um dos meus livros – So-
ciologia do Caminhão, onde aproveita para fazer uma interpretação, ao seu
modo, daquilo que também me ocupara quando escrevi o Coronel, Coronéis.
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O Dr. Barbosa era pessedista como meu pai no momento em que eu o co-
nheci e era, sobretudo, alvi-rubro. Nós somos do mesmo clube, o Náutico
Capiberibe. Dr. Barbosa foi desse clube nadador, ciclista, jogador de fute-
bol. Quando cheguei aqui para a Academia, nas sessões procurava sentar
junto dele porque minha mulher Maria do Carmo me deu um conselho.
Que eu não tivesse nenhuma preocupação machista e procurasse ficar o
mais próximo e me esfregar mesmo em Athayde, em Dr. Barbosa, porque
disse que aquilo passava uma longevidade muito boa, que aquilo era muito
útil... para ela, porque a viuvez ia se afastando dela. E eu não tinha outra:
chegava, alisava o Athayde, alisava o Dr. Barbosa, e ele ia me perguntando
por pessoas de Pernambuco.

Perguntava por fulano, beltrano, e eu dando as notícias a ele. E foram desa-
parecendo as pessoas e Dr. Barbosa avançando nos anos, e foram desaparecen-
do as pessoas e Dr. Barbosa diminuindo as perguntas sobre pessoas, e ficou
perguntando... No fim, perguntava apenas: e o nosso Náutico? Era o clube, o
clube centenário. Contava para ele e dizia as coisas que lhe interessavam da
vida do clube.

Dr. Barbosa era um homem de civismo pronto, não precisava que se procu-
rasse o civismo dele. Um episódio muito bonito: Dr. Barbosa, governador do
Estado vai participar da celebração rotineira do aniversário da Intentona Co-
munista, que era sempre conduzida pelos comandos militares do Nordeste,
todos sediados em Pernambuco. E um brigadeiro, que foi o orador nesse ano,
resolveu fazer um reparo forte ao esquerdismo ali, um pouco contra Barros
Barreto, que era Secretário da Agricultura do Dr. Barbosa, e contra Arraes, que
era o Secretário de Fazenda, e foi muito inconveniente a ponto de apontar para
esses dois secretários e para o governador também que estavam juntos e dizer:
– Vocês, se tentarem outra vez nos apanhar desprevenidos, saibam que não
nos encontrarão mais dormindo.

Quando acabou a solenidade, terminado o discurso, que era único, do
chefe militar, pensava-se que o assunto estava encerrado. Dr. Barbosa: – Peço
a palavra. Produziu, no depoimento de quantos os escutaram, uma peça ex-
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traordinária de altivez, de pernambucanidade e de chefia, de comando, de
proteção e de defesa dos seus auxiliares. Infelizmente não se tinha gravação
nessa época, foi de improviso, e esse discurso se perdeu. Não sei se um dia
quando tivermos equipamentos que recuperem essas falas que estão por aí
vagando, a gente terá um discurso que é síntese de todo o pensamento do Dr.
Barbosa, como respeito às ideologias, respeito ao civismo, de modo geral. É
o mesmo homem do impeachment do Presidente Collor. É o mesmo Dr. Barbo-
sa. Isso aconteceu em 1947, 48, e depois se repetiu em 1992. É o mesmo Dr.
Barbosa, o homem coerente.

Quando Agamenon o escolheu candidato a governador, Dr. Barbosa foi o
preferido porque era, entre os pessedistas, o menos vinculado ao getulismo, à
ditadura, ao movimento ditador. Os outros todos pessedistas eram muito liga-
dos a Getúlio, ao movimento dominado pelo governo que fora deposto, todos
os outros eram muito ligados, e ele então escolheu Dr. Barbosa, apesar de ele
ter sido presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool no período de Getúlio;
Dr. Barbosa não aderia, era ‘tefal’, como dizem hoje, não aderiam a ele essa pe-
chas de tolerância nem de totalitarismo. Pelo contrário, quando presidente do
Instituto do Açúcar e do Álcool, conduziu uma legislação e se comportou
como presidente da instituição num consentimento muito grande de compre-
ensão para a realidade social e não apenas econômica da cana-de-açúcar. Isso é
claro, basta consultar as portarias, os instrumentos de trabalho que adotou na-
quela época.

Agora, para chegar ao governo Dr. Barbosa suportou um ano de batalha ele-
itoral. Não existia a figura de vice-governador, ficou o presidente da Assem-
bléia governando e ele se defendendo. Foi o grande defensor do seu nome, da
legitimidade da sua candidatura nos tribunais no Rio de Janeiro, porque a
questão chegou aqui. Ele brincava muito dizendo que tinha como adversários
Esdras Gueiros, Neemias Gueiros e Elias Vieira. Ele dizia que enfrentava ad-
versários bíblicos: “São os meus adversários bíblicos”.

Passa hoje uma versão de que Dr. Barbosa, que ganhou na oportunidade
a causa, foi confirmado governador e anos depois ele teria perdido; foi re-
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vista essa decisão e ele teria perdido votos para o seu adversário, que era
Neto Campelo, candidato da UDN. Não é verdade. E que tinham manda-
do pagar a Neto Campelo o suposto período em que ele não foi governa-
dor, os quatro anos de governo. Não é verdade. (Aparte do auditório: Isso deve
ser verdade. Se pagaram, isso deve ser verdade.) Não, parece que não paga-
ram porque não houve a decisão. O historiador Walter da Costa Porto fez
uma pesquisa detalhada em todas as decisões da Justiça brasileira no plano
eleitoral e não há nada disso. Então, Barbosa ganhou mesmo, ganhou no
voto e ganhou na Justiça. Vitórias apertadas porque eram questões de se
anular a urna com 79 eleitores, foi uma coisa dramática. E aí Dr. Barbosa
conviveu, foi votado, apoiado pelos célebres coronéis do interior de Per-
nambuco, coronéis pessedistas: Chico Heráclio, Chico Romão, Veremun-
do Soares e José Abílio. Dois do sertão e dois do agreste. Depois ele confli-
tou com alguns desses coronéis, quando terminou o governo dele e voltou
Agamenon, aí pela democracia, pelo voto direto, a ser candidato e depois
governador de Pernambuco. E quando Chico Heráclio, que era o coronel
mais famoso, mais importante, verberara o comportamento de Dr. Barbo-
sa, o Dr. Barbosa disse: – Vou permanecer no governo presidindo às elei-
ções como magistrado. Aí o Chico Heráclio disse: – Mas não foi essa a ati-
tude que o governador Barbosa Lima estimou ter recebido de Agamenon
Magalhães quando ele foi candidato, porque Dr. Agamenon empenhou-se
até à alma para ele ser governador.

Aí o Dr. Barbosa – o mesmo Dr. Barbosa do impeachment do Presidente Col-
lor, o mesmo Dr. Barbosa do discurso no cemitério contra o brigadeiro na so-
lenidade da Intentona Comunista – disse: “Não é a mim que este coronel vai
dar lições de ética política.” O Chico Heráclio não entendeu bem porque não
sabia o que era ética política. Ficou por isso mesmo, mas estava lá o recado do
Dr. Barbosa. Por isso também não vou dizer que Dr. Barbosa não teve seu
pragmatismo eleitoral, teve. Eu tenho guardado comigo um documento, um
telegrama assinado por ele e por Agamenon dirigido ao coronel José Abílio de
Bom Conselho nos seguintes termos: “Reserve toda a votação de Bom Conse-
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lho para Barros Barreto. Abraços, Barbosa Lima e Agamenon.” Também sabia
pedir seus votos por telegrama. Saíram os votos todos; eu depois fui conferir o
boletim eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco – o coronel
José Abílio fechou e deu a votação a Barros Barreto.

Eu quero lhes dar dois exemplos do governo do Dr. Barbosa porque acho
que são bons. Dr. Barbosa criou em Pernambuco a primeira Faculdade isolada,
a Faculdade de Filosofia, com Sílvio Rabelo, Gilberto Osório de Andrade,
Nilo Pereira, Estevão Pinto, o que havia de melhor na cultura pernambucana
da época, em saber universitário. Isto é uma vertente do pensamento do Dr.
Barbosa, da sua ação de governador.

O outro, no plano social, ao dar força a D. Maria José na campanha per-
nambucana pró-infância, aquele episódio dramático em que a D. Maria José
traz um menino faminto no palácio e alimenta o menino, o menino ia morrer
de fome, era um menino desnutrido, acabado. Aquilo motivou D. Maria José,
que era paulista, eu acho que foi um choque para ela, não estava habituada
àquela coisa dramática da pobreza em Pernambuco, eles moraram pouco tem-
po em Pernambuco, e aquela realidade agitou-a emocionalmente. D. Maria
José passou a dirigir com grande dedicação essa campanha pernambucana
pró-infância. Quando termina o seu governo, Agamenon Magalhães eleito
governador, deu-se a transmissão de cargo com o discurso do Dr. Barbosa.
Quando terminou o discurso do Dr. Barbosa, Agamenon fez uma bobagem.
Ele vira-se para o governador cessante e diz assim: – Dr. Barbosa Lima, muito
obrigado e boa viagem.

Depois Dr. Barbosa cruzou comigo no exílio de Brasília, eu e ele lá exila-
dos, cada um no seu canto. São dessa época algumas frases que chegaram a
Pernambuco como sentenças do Dr. Barbosa. Se não são dele – vocês dois
aqui sabem melhor se são dele ou não – não me desmintam não, porque eu
prefiro que sejam dele. (Aparte do auditório: Se for boa, fica.) Se for boa, fica, e
essa é boa. Ele dizia: “Em Brasília até as árvores têm raiva de ter nascido lá,
por isso que são todas retorcidas”; “o homem em Brasília é composto de ca-
beça, tronco e rodas”, porque tem que ter carro; e outra, ótima: “O clima não
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compensa”. Então, eu gostaria que essas coisas fossem dele, se não forem
dele, não me desmintam, deixem que eu continue, vou continuar dizendo as-
sim, a gente vive mentindo mesmo, então eu vou continuar dizendo que fo-
ram frases dele.

Para encerrar, já estou falando demais, vou contar a última história, pela
qual tenho um carinho enorme porque envolve um compromisso da minha
mulher. Eu um dia mostrei este cheque – que vou daqui a pouco fazê-lo bem
próximo de todos aqui – a um banqueiro, um sujeito que sabe administrar di-
nheiro, um banqueiro, que só pode ser paulista; era o cheque do jetom da Aca-
demia, um jetom danado de miúdo, que o Athayde era fogo nesse negócio de
dinheiro, para soltar dinheiro – ele punha na Casa lâmpadas com velas baixas
que era para não gastar energia, até isso ele fazia, imaginem então quando se
tratava de jetom.

Mostrei o cheque ao banqueiro e disse: – Olhe aqui o meu jetom, vocês
pensam que a gente ganha dinheiro na Academia? Olhe aqui quanto é de je-
tom. E ele perguntou: – O que você vai fazer desse cheque? Eu digo: – Deposi-
tar na minha conta. Ele disse: – Está louco! Um cheque desse você vai deposi-
tar? Fique com esse cheque, guarde-o porque esse cheque vai valer uma fortu-
na. O cheque é assinado por Austregésilo de Athayde e Barbosa Lima Sobri-
nho. Minha mulher capturou o cheque, mandou fazer essa peça de acrílico e eu
estou esperando a hora que dê preço. Podem boatar.

� Francisco de Assis Chateaubriand
Bandeira de Melo, Chatô
Acadêmico Murilo Melo Filho

Senhora e senhores Acadêmicos, minhas Senhoras; meus Senhores; meus
estimados amigos Marcos Vilaça e Villas-Bôas Corrêa; minha querida Laura
Sandroni.

À semelhança do Presidente Epitácio Pessoa, também Francisco de Assis
Chateaubriand Bandeira de Melo nasceu na cidade paraibana de Umbuzeiro,
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num domingo, quando raiava o dia 4 de outubro de 1892, e morreu em São
Paulo aos 76 anos de uma vida intensa e tumultuada. Tinha o mesmo nome
Francisco, herdado de seu pai, um belo tipo de homem, alto, forte, bem casa-
do, justamente o contrário do que o filho Assis viria a ser depois: baixinho,
com 1,55 m de altura, nervoso, inquieto, buliçoso e trepidante, muito infeliz
nas suas relações amorosas.

Admirador de François René Chateaubriand, autor de O Gênio do Cristianismo,
o pai Francisco deu a todos os seus quatro filhos o mesmo sobrenome de Chate-
aubriand, que não é assim propriamente um nome de família, mas sim, de vene-
ração literária. Todos eles eram legítimos representantes da decadente aristocra-
cia rural duramente atingida pela famosa seca de 1877. Quando tinha quatro
anos a família do menino Chatô descobriu uma perigosa gagueira nele, que só
falava aos supetões, hesitantes e gagos. Essa doença fê-lo ainda mais esquivo e
solitário. O pai buscou curar o filho no Recife, onde aconteceu que um tio lhe
recomendou falar sozinho a beira do mar gritando para as ondas.

Resultado: certo dia, numa festa em família, Chatô declinou um texto deco-
rado e vangloriou-se: “Matei a gagueira.” Mas não a matara completamente,
porque dela lhe restaria um defeito vocal pelo resto da vida. Aos 12 anos, ain-
da continuava oficialmente analfabeto. Antes do português aprendeu o alemão
com frades franciscanos, recebendo deles como presentes as obras completas
de Nietzsche e de Goethe, no original, lido avidamente. Ofereceu-se e foi acei-
to como garçom-copeiro da família Arthur Lundgren, das Casas Pernambuca-
nas, de onde saiu logo depois.

Participou da Campanha Civilista de Rui Barbosa e apoiou José Veríssimo
contra Sílvio Romero, os gurus da crítica literária de então. Derrotou Joaquim
Pimenta num concurso para a cátedra de Direito Romano da Faculdade de
Direito do Recife. Sua aprovação nesse concurso só foi decidida aqui no Rio
pelo Presidente Wenceslau Brás com o apoio, entre outros, de Alfredo Pujol,
Irineu Marinho, Pedro Lessa, Afrânio e Virgílio de Melo Franco, Aníbal Ma-
chado e José Veríssimo, este último grato pelo apoio recebido na polêmica
com Sílvio Romero.
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Como advogado já famoso, foi procurado certa vez pela senhora Ana Luiza
Lundgren, da qual fora dez anos antes um fugaz garçom-copeiro, mas que agora
o convidava a peso de ouro para patrocinar uma causa da família no Supremo
Tribunal Federal. Aceitou o convite, embora sabendo que do outro lado do pro-
cesso estava um conterrâneo seu de Umbuzeiro, o advogado Epitácio Pessoa,
ex-ministro da Justiça de Campos Sales e do Supremo Tribunal, chefe da Dele-
gação brasileira à Conferência de Versalhes, futuro senador pela Paraíba e Presi-
dente da República. Chateaubriand derrotou-o no julgamento e não recebeu o
pagamento pelo seu trabalho explicando: “Em matéria de Lundgrens, muito me-
lhor do que o seu dinheiro é tê-los no bolso escalados como devedores.”

Pela primeira vez foi à Europa para entrevistar líderes europeus, entre os
quais o General Ludendorf e Lord George. Na volta, foi convidado pelo con-
de Pereira Carneiro para dirigir o Jornal do Brasil, onde não ficaria muito tempo.
Após muitas peripécias conseguiu comprar O Jornal reunindo uma equipe im-
portante: Miguel Couto, José Maria Whitaker, Capistrano de Abreu, Rodrigo
Melo Franco de Andrade e Humberto de Campos. Convidou Nicolau Tuma,
um futuro deputado federal da UDN de São Paulo, que nós conhecemos tão
bem, para seu diretor financeiro dos Diários Associados. Tuma fez uma auditoria
nas finanças da empresa e ficou simplesmente apavorado: – Dr. Assis, a empre-
sa não tem 1 mil-réis em caixa.” E Chatô, rápido: – Se houvesse dinheiro em
caixa eu não precisaria do senhor.

Procurou comprar a revista O Cruzeiro pedindo a ajuda de Getúlio Vargas,
então ministro da Fazenda, que chamou um banqueiro gaúcho, Antonio Mos-
tardeiro, e lhe pediu o empréstimo de 600 contos para Chatô, que reagiu sur-
preso: – Mas, ministro, eu só preciso de 300 contos.

Getúlio ponderou-lhe: – Em matéria de banqueiros, você sempre deve pedir
o dobro para eles darem a metade.

Apóia Getúlio na Revolução de 30. Desloca-se para a Paraíba, onde divide o co-
mando revolucionário com José Américo, João Pessoa, Juarez Távora e Café Filho.

Adquire O Estado de Minas reunindo Milton Campos, Pedro Aleixo, Antônio
Carlos, Dario de Almeida Magalhães e Tancredo Neves. Chatô começou então
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a receber ameaças de morte e soube que na Paraíba havia um sertanejo, Amâncio
dos Santos, famoso pela sua valentia. – É de um cabra como este que estou pre-
cisando. E contratou-o, esclarecendo: – Esse Amâncio é um pistoleiro bom na
pontaria e sua especialidade são os castigos que dá com arame farpado.

Apóia a Revolução de São Paulo, é preso e deportado para o Japão pelo na-
vio Havaí Maru, mas adverte ao comandante japonês: – O senhor está sendo
cúmplice de um grave crime desta ditadura brasileira contra um grande amigo
dos japoneses como eu tenho sido até hoje. Não peço e, sim, exijo que me de-
sembarque o mais depressa possível.

O navio diminuiu a marcha, parou e desembarcou aquele indesejável e desa-
gradável passageiro, que foi reapresentado a Dulcídio Cardoso, então chefe de
polícia, dizendo-lhe o seguinte: – Não dei ao seu governo o gostinho de exi-
lar-me no Japão. Troquei as gueixas e os crisântemos japoneses pela fétida ca-
deia em que o senhor me vai encarcerar novamente.

Sobrevém a Segunda Grande Guerra. Chatô, com o torpedeamento dos
nossos navios, foi o primeiro a exigir o rompimento do nosso país com o Eixo
e o envio de soldados brasileiros à Europa. Chamou o seu repórter Joel Silveira
ao gabinete e o convidou: – Seu Joel, estou precisando que o senhor me vá à
Itália cobrir esta FEB na guerra, mas por favor não me morra, porque repórter
foi feito para mandar notícias e não para morrer.

Enquanto isto a revista O Cruzeiro crescia em tiragem vendendo 700 mil
exemplares por semana, com uma versão em espanhol na América Latina, gra-
ças a uma excelente equipe: os meus colegas José Amadio, Acioli Neto, Millor
e Helio Fernandes, David Nasser, Jean Manzon, Franklin de Oliveira, Rachel
de Queiroz, Edmar Morel, Indalécio Wanderley, José Leal, Carlos Castello
Branco, João Martins, Luís Carlos Barreto e Mário de Moraes.

Aos seus repórteres Chatô costumava dar três conselhos. Primeiro, obtenha
a notícia; segundo, escreva a notícia; e terceiro, não seja cacete. Pouco a pouco
foi adquirindo trinta e sete jornais e quarenta emissoras de rádio. Completou
seu império de comunicação com uma editora de livros, uma agência de notícias,
a Meridional, doze outras revistas, dez fazendas, um castelo na Normandia, a
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Lacta, o Licor de Cacau Xavier e seis laboratórios liderados pela Schering. De-
ixou toda essa herança para os filhos e para um condomínio associado com-
posto de vinte e dois condôminos, que a seguir iriam lutar na Justiça durante
muitos anos pelos direitos de cada um.

Minhas Senhoras e meus Senhores.
No dia 24 de fevereiro de 1949 anunciava-se com imenso estardalhaço a

grande novidade: “Está entrando no ar a PRF-3 Tupi de São Paulo.” Aquela
era a primeira estação de televisão da América Latina e a quarta em todo o
mundo, ainda em preto e branco porque a TV em cor só começaria quinze
anos depois, também pela mão de Chatô. Quase ao mesmo tempo desfechou
movimentos de âmbitos nacional e social: as campanhas da criança, da aviação
civil, dos cafés finos, do trigo e das fazendas-modelo, sendo acusado de auferir
vantagens em algumas delas.

Foi apresentado ao italiano Pietro Maria Bardi, que o convidou na hora
para organizar em São Paulo um Museu de Arte Moderna. Começaram com
duas telas de Portinari, uma de Di Cavalcanti e outra de Segall, doadas pelo
próprio Chatô. Hoje a Pinacoteca do MASP é uma das maiores e mais valiosas
coleções de arte moderna de todo o mundo. São cerca de cinco mil peças avalia-
das em 2 bilhões e 400 milhões de dólares, com obras de Manet, Picasso, Dali,
Matisse, Renoir, Toulouse Lautrec, Cézanne, Goya, Velásquez, Degas, Gau-
guin, Rembrandt, Van Gogh, Ultrijo e Chagall.

Certo dia Chatô comunicou a Ruy Carneiro: – Já tenho jornais, revistas, rá-
dios e televisões. Falta-me apenas uma senatoria, que a Paraíba bem que pode-
ria me dar. – Mas Chatô, não existe vaga, a não ser que um senador da nossa
bancada renuncie ao seu mandato. O senador Vergniaud Wanderlei e seu su-
plente renunciaram ao mandato e fabricaram a vaga. No Senado, Chatô foi um
verdadeiro furacão que em menos de dois anos de mandato pronunciou a mé-
dia de um discurso por dia, às vezes até dois ou três, sobre os mais variados as-
suntos, desde o petróleo, a seca na Paraíba e o drama dos flagelados, passando
pela cultura do algodão, a produção da xelita e a guerra fria, até a falta de higie-
ne nas privadas do Senado.
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Escandalizou o país com uma festa de arromba no Chateau de Coberville
para a qual levou D. Darcy Vargas, a primeira-dama do país, e sua filha D.
Alzira Vargas do Amaral Peixoto. Designado para a coroação da rainha Eliza-
beth, comprou por 10 mil dólares um conjunto de colar e brincos de brilhan-
tes para dar a Sua Majestade. Na cerimônia não conseguiu aproximar-se dela
para entregar-lhe o presente. Frustrado prometeu a si mesmo: – Algum dia eu
entrego esses brincos a essa rainha.

Ao voltar de Londres encontrou o país engolfado na campanha de Carlos
Lacerda contra Samuel Wainer e viu nela a chance de se vingar da Última Hora,
seu concorrente, e de usar Lacerda para promover a sua recém-instalada televi-
são. E realmente, com suas excelentes performances no vídeo Lacerda levou
milhares de brasileiros a adquirirem receptores para ouvi-lo e para vê-lo.

O assassínio do major Rubens Vaz na Rua Toneleros desaguaria no suicí-
dio de Vargas no Palácio do Catete. O cadáver de Getúlio ainda estava inse-
pulto no Rio quando Chatô anunciou: – Quero herdar a cadeira dele na Aca-
demia Brasileira de Letras. Para candidatar-se juntou exemplares de alguns de
seus poucos livros e de milhares de artigos até então publicados diariamente
nos seus jornais, escritos a lápis nos aviões, nos automóveis ou durante as refei-
ções, com uma letra quase ininteligível que somente um linotipista de O Jornal
conseguia decifrar.

Foi eleito nesta ABL com 31 votos para a Cadeira n.º 37 e declarou no dis-
curso de posse que aquela Cadeira era um verdadeiro paiol de pólvora acres-
centando: “Tomás Antônio Gonzaga, o patrono, tinha o cheiro de enxofre ad-
quirido nos porões da Inconfidência Mineira. Silva Ramos, o fundador, era
um fio de terra e um indócil a brigar com todo mundo. O primeiro antecessor,
Alcântara Machado, pertencia a um pelotão em briga e em revolta permanente.
Getúlio Vargas, o meu predecessor direto, tinha a solércia do gato e a sedução
do demiurgo, um caudilho frio, tão impiedoso consigo mesmo que terminou
se matando com um tiro no peito.”

Foi saudado pelo acadêmico Aníbal Freire, que disse: “A Academia saudou
em voz o jornalista porque sempre teve o fascínio pelos homens de imprensa,
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como Evaristo da Veiga, Hipólito da Costa, Alcindo Guanabara, José do Pa-
trocínio, Carlos de Laet e Rui Barbosa.” A nossa ABL teria depois outros
grandes jornalistas, entre os quais Barbosa Lima Sobrinho, Carlos Castello
Branco e Austregésilo de Athayde, homenageados hoje aqui por Marcos Vila-
ça, Villas-Bôas Corrêa e Laura Sandroni. O mordaz Barão de Itararé ironizava
o ingresso de Chatô nesta Casa escrevendo: “O imortal Assás Chateaubrião vai
transformar as belas letras brasileiras em belas letras bancárias.”

O ano de 1954 chegava ao fim com o término de seu mandato de senador
pela Paraíba. Tentou reeleger-se e foi derrotado, mas acontecia que os chefões
do PSD precisavam do apoio dos Diários Associados para a candidatura presiden-
cial do governador Juscelino Kubitschek no ano seguinte. Os caciques Amaral
Peixoto, Benedito, Balbino, Alckmin e Tancredo escolheram então a aldeia elei-
toral do morubixaba Vitorino Freire do Maranhão para hospedar o pajé Chatô
e garantir a sua presença no Senado. O senador maranhense Antônio Bayma e
seu suplente viram-se escolhidos para fabricar a vaga de senador pelo Maranhão,
e renunciaram aos seus mandatos mediante generosas compensações.

Sete partidos de oposição coligaram-se em torno do Brigadeiro Armando
Serra de Menezes com apoio dos deputados José Sarney e Clodomir Milliet e
dos jornalistas Neiva Moreira, Franklin de Oliveira e Odylo Costa, filho. A
oposição à candidatura de Chateaubriand chegou à imprensa do Rio com vio-
lentos artigos contrários, inclusive um de Adalgisa Nery, à qual Chatô respon-
deu com um texto cruel chamando-a de “imbecil, torpe, imoral, asquerosa, a
serviço do partido comunista”. Nas urnas Chatô massacrou o seu adversário
com maioria superior a cem mil votos.

Minhas Senhoras e meus Senhores.
JK já era Presidente da República e certa noite, num jantar, Chatô sussurrou-lhe

ao ouvido: – O senhor está lembrado da Inglaterra e da Corte de Saint-James?
Lembre-se de que eu tenho de fazer a entrega daquele colar. Aprovado pelo Sena-
do, Chatô foi para a Embaixada do Brasil em Londres, mesmo enfrentando a má
vontade do próprio Foreing Office, que advertia para a inconveniência da escolha de
um embaixador “que não tinha sequer uma embaixatriz”. Ao encontrar-se com a
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rainha, Chatô deslumbrou a corte, contando histórias deliciosas e pitorescas.
Quando a audiência já se aproximava do fim, excedendo muito os dez minutos
marcados pelo cerimonial, o embaixador meteu a mão no bolso da casaca e dele
puxou o colar e os brincos e os entregou à rainha, que agradeceu o presente sem
nunca ter sido informada sobre o seu preço. À saída, na ante-sala, lá em Londres,
Chateaubriand desabafou comigo: – Murilo, estou muito satisfeito porque cum-
pri uma promessa a mim mesmo feita. Entreguei o colar.

Revolucionou os estilos diplomáticos durante os seus trinta e dois meses na
Embaixada. Viajava muito e quase não parava em Londres. Informa-se hoje que
os diplomatas brasileiros até que gostavam dessas ausências prolongadas, porque
durante elas pelo menos se poupavam dos festivais, festas folclóricas, desfiles de
modas, das gafes e inconveniências do embaixador e dos seus projetos mirabo-
lantes. Um desses projetos, por exemplo, talvez o mais ousado, foi o de promo-
ver uma vaquejada na Praça da Concórdia em Paris, da qual só desistiu por causa
de problemas com a Alfândega, a higiene e a hospedagem de tantos bovinos.

Senhora e Senhores Acadêmicos.
Chateaubriand pertenceu a uma raça em extinção, a dos empresários brasilei-

ros fazedores e idealistas que primeiro executavam seus sonhos e seus projetos
para só depois verem se eles davam lucro ou não, tipo Rubem Berta, José Tijour,
José Ermírio de Moraes, Matarazzo, Martinelli, Pignatari, Lunardelli, Amador
Aguiar, Antunes, Renner, Pessoa de Queirós, Juscelino e Adolpho Bloch.

No verão, Chatô costumava usar um terno de linho branco sempre amarro-
tado, sapato de duas cores e chapéus de vários modelos. O andar era miúdo, os
olhos eram profundos, sobrancelhas cerradas; baixo, tinha uma compleição
forte adquirida na natação que praticava com Austregésilo de Athayde na praia
de Copacabana, e do remo exercitado com João Calmon no Clube de Regatas
Guanabara.

No fundo, era um rebelde intempestivo, cheio de altos e baixos, vingativo e
generoso, de raivas e de amores, um jongleur, um malabarista que sabia sorver as
vitórias da vida. A sua única e grande paixão era o êxito dos seus planos. Acha-
va que só na luta estava a beleza da existência humana. E lutou muito, não raro
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com processos nem sempre recomendáveis. Inimigo do álcool e do fumo, ig-
norava o descanso e o lazer. Quixotesco, estava sempre correndo contra os
ponteiros dos seus moinhos de vento na convicção de que não viveria o bastan-
te para executar todos os seus fabulosos projetos de vida. Foi um implacável e
não raro cruel adversário e inimigo de vários desafetos: Agamenon Magalhães,
a quem chamava de “Malaio”, o conde Francisco Matarazzo, Clito Bokel, Ro-
berto Marinho, Marechal Castelo Branco, Roberto Campos e seus três filhos,
Fernando, Gilberto e Teresa.

A indumentária que mais apreciava não era a de seus ternos, nem o fardão
da Academia, mas, sim, o uniforme de capitão, do velho capitão da Polícia Mi-
litar de Minas. Nunca tinha dinheiro no bolso, mas se desapertava com amigos
e motoristas e nem sempre se lembrava de reembolsá-los. Era um efervescente
e um tumultuado, que só encontrava silêncio e paz no embalo dos aviões e na
altura das nuvens. Certa noite, a 20 mil pés de altitude, no trajeto do vôo de
um velho e ronceiro Constellation da Panair entre Lisboa e o Recife, confidenciou-
me com certo ar de desprezo: – Murilo, com essas freqüentes viagens sobre o
Atlântico e os seus diferentes fusos horários, já perdi até a noção das horas de
dormir. De noite, em casa, fico de olho aberto, de dia e em público, estou dor-
mindo muito. E o pior é que ronco bastante.

Feroz e implacável inimigo do relógio, era o rei do atraso, e não tinha hora
certa para nada. Dizia: – Hora acertada para mim basta a de morrer, quando
não poderei mais adiá-la um só minuto. E para dormir vão bastar-me as longas
horas que terei na eternidade.

Minhas Senhoras e meus Senhores.
Terminava o ano de 1959 e Chatô começa a preocupar os seus amigos e au-

xiliares mais próximos. Estava gordo, com a barriga enorme, cochilando mais
do que de costume, desmaiando com freqüência, tinha lapsos de memória, que
sempre lhe fora prodigiosa, os passos eram inseguros, vacilantes e trôpegos. À
miúde entrava em choque com Austregésilo de Athayde, David Nasser,
Edmundo Monteiro, João Calmon e Leão Gondin, companheiros que muito
estimava, mas contra os quais freqüentemente arremetia com violência descul-
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pando-se logo depois. Alternava instantes de agressiva rudeza com momento
de humilde ternura.

Mas, já na manhã do dia 26 de fevereiro de 1960 ele dava entrada na Casa
de Saúde Dr. Eiras. Foi atendido pelo famoso neurologista Dr. Arkeman, que
após os testes e falando para um grupo de amigos angustiados e perplexos, fria-
mente sentenciou: – O paciente teve um derrame que atingiu os dois lados do
cérebro. Ficará imobilizado da cintura para baixo, inclusive nas pernas. É grave
a lesão no seu sistema nervoso. Perdeu a fala, não morreu por sorte. Se sobrevi-
ver terá a vida de um vegetal.

Marcado assim para morrer, Chatô mais uma vez contrariou os prognósti-
cos e sobreviveu a todos eles. Arkeman, Niemeyer e Deolindo Couto, os três
papas da neurologia brasileira de então abriam os olhos surpresos com a resis-
tência de Chatô.

Quem não se surpreendeu nunca foi uma jovem enfermeira chamada Emí-
lia, que estava naquele plantão e que passou a cuidar do doente com bastante
desvelo e competência. Cinco meses depois Chatô já recebia alta da Clínica
Dr. Eiras e voltava para a Vila Normanda na Av. Atlântica. Foi a Nova York
tentar uma reabilitação. No quarto do hotel e do hospital instalou-se um com-
plicado mecanismo com teclado muito sensível e um longo fio que sustentava
a mão de Chatô, levando-o a acionar letra por letra para a composição dos seus
textos diários.

Embarcou de volta para o Brasil indo alojar-se em São Paulo na Casa Ama-
rela, com o nome de um bairro do Recife, agora transformada em Hospital,
com piscina de água morna, cama ortopédica, esteira e muletas, cadeira de ro-
das, enfermeiras e médicos que passaram a habitar o seu novo universo. Ainda
fez várias tentativas para recuperar a saúde. Foi a Araxá em busca das águas sul-
furosas, a Guarapari para os banhos nas areias monazíticas, a Londres e a Mos-
cou à procura das medicinas inglesa e soviética. Recorreu a Zé Arigó, a Chico
Xavier, a Sete da Lira e a outros médiuns curandeiros e orixás. Tudo em vão.
Sofreu uma pleurisia que atingiu o único pulmão que lhe restava. Ainda che-
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gou a enviar a esta Academia Brasileira de Letras o seu voto para eleger o ro-
mancista Mário Palmério na sucessão de Guimarães Rosa.

Fez as pazes com velhos desafetos: Abreu Sodré, Adhemar de Barros, Car-
los Lacerda, Dario de Almeida Guimarães, José Ermírio de Moraes e Júlio de
Mesquita filho. Dizia que, pressentindo a morte, queria chegar até ela sem
inimigos. Desesperado chegou a confessar a João Calmon: – Só tenho uma
vontade: a de morrer. O pior é que não tenho mais forças para me suicidar,
não tenho sequer mãos para levar veneno à boca ou para estourar os miolos
com um tiro.

Senhora e senhores Acadêmicos, minhas Senhoras e meus Senhores. Mar-
cos Vilaça, Villas-Bôas e Laura.

Peço a todos milhões de desculpas por não ter tido tempo de falar pouco e
de ser breve. Falei até demais. É que sobre Chatô eu tinha muitas coisas para
contar e para dizer. Mas devo concluir esta palestra, que espero não tenha sido
demasiada enfadonha, dizendo-lhes que desde aquela trombose até às 10 ho-
ras da noite do dia 4 de abril de 1968, quando veio a morrer no Sanatório San-
ta Catarina, porque o coração não agüentou mais e simplesmente parou, Cha-
teaubriand viveu oito anos e um mês de penosos sofrimentos lutando brava-
mente contra a morte.

Ele foi o tipo do homem diante do qual ninguém podia ser neutro ou indi-
ferente. Ou era odiado ou endeusado. Tudo nele era grande: as qualidades e os
defeitos. Desbravou caminhos difíceis e repletos de obstáculos a começar pela
necessidade que teve logo no início de sua vida de tomar dinheiro emprestado
a um banqueiro para pagar o enterro de seu pai.

Foi o grande arauto da unidade e da integração nacionais que promoveu
através de suas redes de jornais, rádios, revistas e televisões ligando o Brasil de
Norte a Sul. Possuía o condão de num passe de mágica transformar seus so-
nhos e devaneios em obras monumentais. Tornava praticamente exeqüível o
que parecia simplesmente utópico. Era um arquétipo perfeito do contraditó-
rio entre o prático e o romântico.
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Segundo Gide, oscilava entre o objetivo e o sonhador, telúrico com os pés
no chão. Tinha um particular orgulho de ser brasileiro, nordestino e paraiba-
no, bugre e caboclo. O velho Capitão foi um dos homens mais poderosos do
seu tempo, do seu povo e do seu país, senhor do raio e do trovão, que deteve
uma massa enorme de poderes jornalísticos, políticos e financeiros, um clone
de William Randolf Hearst, o cidadão Kane de Orson Welles. Conhecia o
Brasil na palma da mão. Poucos brasileiros como ele haviam tido até então a
chance de visitar todas as nossas mais longínquas paragens. Era um sertanejo
plural e multifacetado, um ser poliédrico, vário e variável, um bípede faiscante,
combativo e combatido, com altos e baixos, alternâncias de grandeza e de mes-
quinharia, sempre com pressa como se fosse um proustiano em busca do tem-
po perdido.

Capistrano dele diria: – Vencerá todas as montanhas que aparecerem em
seu caminho. Elevou-se na vida à custa de muito esforço, mesmo diante daque-
les que até hoje junca o perdoaram. Como apaixonado jornalista e solidário
acadêmico Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, o velho Capi-
tão deixou atrás de si um inapagável facho de luz e muito dignificou esta Aca-
demia, honrando a imprensa e o jornalismo brasileiros.
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50 anos sem
Roquette-Pinto

Alberto Venancio Filho

Dizia Pascal que “le moi est haïssable”. Pretendo descumprir este
preceito, pois não poderia faltar à minha consciência sem

iniciar esta exposição com a evocação de uma bela história de amiza-
de que se inicia em 1909.

Roquette-Pinto terminou os estudos de humanidades no
Externato Aquino, dirigido por João Pedro de Aquino, ilustre
educador, que Escragnole Dória chamou “O Santo da Pedagogia
Brasileira”. Nesse colégio ensinaram André Rebouças e Benjamin
Constant e dele foi aluno Euclides da Cunha. João Pedro de Aquino,
bacharel em Ciências Físicas e Matemáticas, introduzira na escola
uma instrução voltada para as ciências.

Era, como tantos outros colégios da época, instituições mode-
lares, bem distante do perfil sinistro retratado n’O Ateneu de Raul
Pompéia.

49

Mesa-Redonda em
homenagem ao
sesquicentenário
de nascimento,
realizada no dia
21 de outubro
de 2004, com a
participação dos
acadêmicos Alberto
Venancio Filho e
Alberto da Costa
e Silva, e do
jornalista Cláudio
Bojunga, neto de
Roquette-Pinto.



Formado em medicina, foi Roquette-Pinto convidado para substituir na
cadeira de História Natural daquele colégio o antigo professor A. Pacheco
Leão. Disse ele:

“Voltei àquela acolhedora e digna casa em 1909 de onde saíra em 1900
para a Faculdade de Medicina. Funcionava então o Externato Aquino em
grande prédio da Rua do Riachuelo, em frente ao Plano Inclinado de Paula
Matos.

Na turma confiada ao meu ensino tive a boa fortuna de encontrar um
grupo de moços inteligentes, dedicados, honestos. Entre outros estavam lá
Pitanga de Almeida, Fernando Raja Gabaglia, Francisco Venancio Filho.”

Com este último, consolidou-se uma profunda amizade que só se extinguiu
com a morte do aluno em 1946.

Em 1923, na primeira emissão da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, esta-
va entre os locutores Francisco Venancio Filho, lendo um trecho de Os Sertões,
e também se encontrava entre os colaboradores no Instituto Nacional de Ci-
nema Educativo, autor do roteiro do filme sobre Euclides da Cunha.

O livro Ensaios Brasilianos (1941) é dedicado aos professores Heloísa Alber-
to Torres e Francisco Venancio Filho. Numa triste manhã de agosto de 1946,
na estação da Central do Brasil, ao chegar o corpo do querido amigo falecido
em São Paulo, disse a um companheiro: “Sinto que perdi um filho.”

Realmente, na vida de Roquette-Pinto há duas famílias, a família biológi-
ca, seus filhos e netos, e uma outra família, espiritual, dos discípulos e dos
amigos que junto a eles permaneciam, beneficiando-se dos seus conselhos e
aprendendo com sua obra. Dois anos depois, Roquette-Pinto escrevia uma
página tocante:

“Durante trinta e sete anos – de 1909 a 1946 – acompanhei dia a dia a
grande vida luminosa e justa de Francisco Venancio Filho. Durante toda a
existência Venancio foi um enamorado das coisas puras e belas. O amor da
terra e da gente do Brasil foi nele um sentimento sério, sem clarinadas pa-
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trióticas, sem retórica, sem miçangas e lantejoulas. O problema essencial
que a sua mocidade encontrou foi a educação popular. O engenheiro civil
trocou a carreira de construtor pelo apostolado da cultura do povo. Assim o
encontramos à frente de todos os grandes surtos educacionais desse país
nos últimos trinta anos.

Aqui nestas breves linhas que a minha saudade inspira, quero deixar para
o seu futuro biógrafo esse conciso depoimento: Os pessimistas, os retrógra-
dos, os iludidos, os desorientados – quando conheciam Francisco Venan-
cio Filho – voltavam a ter confiança, fé, esperança no espírito humano.”

Constitui tarefa temerária falar sobre a vida e a obra de Roquette-Pinto em
tempo tão limitado, com a participação de três ilustres debatedores, um deles
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Edgard Roquette-Pinto, um dos criadores da Rádio Sociedade em 20.4.1923.
Foto: Arquivo da ABL



seu neto. Creio que só será possível destacar alguns aspectos de uma brilhante
trajetória.

Decisivo na sua formação espiritual foi o avô João Roquette Carneiro
Mendonça e o primeiro preceptor, Levindo Castro Lafayete, com quem convi-
veu durante três anos na Fazenda Boa-Liga em Minas Gerais, e a quem cha-
mou de mestre incomparável.

Aos quinze anos, quando terminava o curso secundário “o demônio das
viagens começou a lhe tentar”, e o meio de realizar o desejo era matricular-se
na Escola Naval.

Fundamental para Roquette foi o encontro no trem com Francisco de Cas-
tro a caminho da fazenda aonde conduzia o médico para examinar um parente;
Francisco de Castro dissuadiu-o da idéia e o levou a estudar medicina. Imagi-
ne-se bem como teria sido a conversa entre o grande médico e o jovem já inte-
ressado pela cultura. Pois era Francisco de Castro, segundo Rui Barbosa, avaro
em elogios, “em nossa terra, a mais peregrina expressão da cultura intelectual
que jamais conheci. Nele se me deparou entre os brasileiros o primeiro exem-
plo único até hoje, ao meu parecer, de um sábio num artista.” O depoimento
de Roquette sobre Francisco de Castro é tocante:

“Para mim, foi um deslumbramento passar um dia inteiro a seu lado
numa viagem à fazenda da Boa-Liga, na vila de Nossa Senhora das Dores do
Piraí, para onde ele fora a serviço de sua clínica, examinar uma doente muito
querida, pessoa de minha família. Fui buscá-lo de madrugada na sua casa da
Rua Marquês de Abrantes, numa vitória de praça; cumprindo as ordens de
meu avô desdobrei o mais que pude a minha atividade de menino esperto: na
estação comprei as nossas passagens, acomodei o mestre no melhor lugar –
naquele tempo havia lugar nos trens... – comprei alguns jornais que lhe ofe-
reci e ele não leu. Perguntou qual era o meu nome. E como lhe dissesse que
era o de um herói de Walter Scott, começou a indagar das minhas leituras,
dos meus estudos, comentando as minhas respostas, dando-me novas infor-
mações a respeito de tudo, ensinando-me com simplicidade e bonomia, ao
mesmo tempo que me sujeitava a um verdadeiro exame vago, de improviso,
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sobre ciências, letras e artes. Na volta, quando o deixei, à noitinha, na porta
de casa – deu-me um conselho. E assim influiu decisivamente no futuro
daquele menino que tinha terminado o curso de humanidades e ia matri-
cular-se na Escola Naval. Mais tarde quando tive nas mãos os seus livros e os
seus discursos pude compreender mais profundamente o meu deslum-
bramento daquele dia. Havia nele – a frase é de Rui Barbosa – um sábio
num artista. Não foram, como se disse algumas vezes, os tons clássicos das
suas expressões trabalhadas no velho português dos grandes mestres da lín-
gua, ao que penso, o que fez de Francisco de Castro o escritor vigoroso que
tanto influiu nas letras do tempo.

Para mim o que lhe deu de fato o prestígio raro que desfrutava foi o matiz
poético e vivo do seu alto pensamento, foram as imagens sempre constantes na
sua pena. É só reler com atenção alguns dos seus conceitos: A supremacia dos
nulos é efêmera; e depressa se volve em desolação e ruína o que lhe fora por
simples acaso poderio e glória.

De um gozador trivial e presumido dizia: Poucos têm sabido exercer como
ele a rude profissão de patriota. . .

E o acaso? É uma nuvem errante, que adeja sobre as nossas cabeças e trans-
porta no seu seio misterioso as tormentas e as bonanças.

Aos moços pregou sempre contra o espírito rotineiro: que a rotina não
tome a cor da ciência; que o dogmatismo não usurpe os troféus do livre exame;
que a ação incessante da investigação e da crítica desbrave as vias do entendi-
mento trancadas à certeza.

Numa sentença lapidar, vazada do mais puro espírito positivo, afirma:
Ciência não é aglomeração de fatos, para isso basta o empirismo: ela tem por
mister pesquisar as leis que se desentranham deles e os regem.

O desenvolvimento do espírito científico em nosso meio foi uma das suas
grandes preocupações.

E aqui chego diretamente à principal razão de ser da minha humilde voz, nes-
ta augusta reunião. É que vivendo da antropologia e para a antropologia durante
mais de trinta anos, devo hoje prestar a Francisco de Castro a homenagem que
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ele merece como precursor, no Brasil, dos estudos de morfologia humana de
onde surgiu a biotipologia. Já em 1915, por influência do livro de Francisco de
Castro, mandei buscar o tratado de De Gionanni e transcrevi no meu pequeno
Guia de Antropologia as relações que o professor de Pádua indicava.”

�

No início do século XX só existiam duas Faculdades de Medicina, uma na
Bahia e outra no Rio de Janeiro.

Na Faculdade da Bahia, no Terreiro de Jesus em Salvador, no final do sécu-
lo XIX, se iniciava o estudo da medicina legal com Nina Rodrigues, em cuja
esteira se formaram Oscar Freire, Juliano Moreira e Afrânio Peixoto. A Facul-
dade do Rio se mantinha puramente profissional, com uma plêiade de profes-
sores, médicos e cirurgiões de alto nível; no Império, Vicente Saboya e Andra-
de Pertence, a que sucederam, na República, Miguel Couto, Miguel Pereira,
Almeida Magalhães e, o maior de todos, Francisco de Castro.

Foi na Escola de Medicina do Rio que ingressou Roquette-Pinto em
1901, em período de grande tumulto e reformas, devido à vigência do novo
regulamento, que provocou a revolta dos estudantes. Muito pouco se conhe-
ce a respeito de sua passagem pela Faculdade, mas apenas a influência do
professor Alberto Betim Paes Leme, mestre de Anatomia que lhe abriu os
horizontes da Antropologia, mostrando-lhe como era interessante o estudo
das raças humanas.

Por ocasião da morte do Professor Paes Leme em 1938, Roquette-Pinto
fez-lhe o elogio, “compatriota dos mais ilustres, que honrou o nome de sua
terra no Brasil e na Europa”, afirmando que após curso ministrado na França
foi galardoado com o título de professor honorário da Universidade de Paris.
Elogiando suas qualidades pessoais disse que “era homem de fina e rara cultu-
ra, de grandes predicados morais”.

O ano de 1901, ao ingressar Roquette-Pinto na Faculdade de Medicina, é
um marco expressivo na vida brasileira. Iniciava-se o século com grandes ex-
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pectativas, após a consolidação da ordem civil na Presidência Prudente de
Morais, encerrado o episódio de Canudos e a restauração das finanças públicas
na Presidência Campos Sales. No plano cultural, sob a liderança de Lúcio de
Mendonça fora fundada poucos anos antes a Academia Brasileira de Letras,
que logo alcançaria projeção, presidida por Machado de Assis, que no ano de
1899 publicara uma de suas obras-primas, Dom Casmurro. Joaquim Nabuco,
que já nos dera Um Estadista do Império, publica naquele ano Minha Formação. E
Clóvis Beviláqua entrega ao Governo Federal o projeto do Código Civil, que
convertido em lei em 1916 regerá a ordem civil por quase um século.

A passagem do quarto centenário do Descobrimento em 1900 propiciou o
surgimento de manifestações laudatórias, simbolizadas no livro de Afonso
Celso Porque Me Ufano de Meu País. Mas uma vertente realista surgirá em 1902
com Canaã, de Graça Aranha, examinando o problema do imigrante, e, sobre-
tudo, Os Sertões, de Euclides da Cunha.

Há indicações do impacto de que Os Sertões produziu no jovem estudante de
medicina, marcando os futuros estudos de antropologia e deixando-lhe marcas
profundas. Disse Roquette-Pinto:

“Venho dos últimos tempos da monarquia. Assisti aos cinco anos às pri-
meiras festas da República. Penso que o país deve um grande serviço à mi-
nha geração: foi a que principiou a descrer das “fabulosas riquezas” do Bra-
sil, para começar a crer nas “decisivas possibilidades do trabalho”. Havía-
mos recebido a noção de que um moço bem nascido e criado não devia tra-
balhar... Ouvimos ainda o eco do ‘eitos’. Ouvíamos também que nosso céu
tem mais estrelas que os outros... Minha geração começou a contar as estre-
las... E foi ver se era verdade que nos nossos bosques havia mais vida... E co-
meçou a falar claro aos concidadãos. Com a minha geração o Brasil come-
çou a deixar apenas de ser tema de lirismo.”

Mas acrescentava: “A minha geração deve tudo em matéria de cultura ao gê-
nio da civilização francesa. Filosofia, ciência, letra, arte e técnica, tudo foi ela
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quem nos ensinou. A gramática em que aprendi as minhas vagas noções da lín-
gua alemã era francesa.”

Na Faculdade de Medicina, graças à influência do professor Benjamim Ba-
tista, ele se mostrava um adepto do positivismo:

“Augusto Comte firmou-se no que o passado havia realizado e estabele-
cido nas fulgurações de seu gênio, a ciência da humanidade – a sociologia.
São os princípios desta que vão me guiar, mas antes é preciso dar o exato va-
lor à medicina para entender certas práticas obscuras que encontramos en-
tre os americanos. A sociologia para Augusto Comte foi uma construção de
passagem que lhe permitiu chegar ao estudo do homem individualizado.
Isto não foi difícil e nas bases do que dispunha, estabeleceu o filósofo de
Montpellier a ciência do homem – a moral.”

Em seguida, após referir-se à apreciação de Augusto Comte sobre o polite-
ísmo, diz que a mesma “vem mostrar o quanto é certo e infalível a concepção
filosófica desse gênio”. “As chamadas faculdades de alma nada mais são do
que funções cerebrais independentes”. (A. Comte)

A tese traz as seguintes dedicatórias:

“Às memórias amantíssimas dos Santos Fundadores da Religião da Hu-
manidade – Clotilde de Vaux e Augusto Comte – os nossos mais íntimos e
filiais protestos de eterna saudade e profunda veneração.

Ao sábio Mestre e eminente Apóstolo da Religião da Humanidade, ci-
dadão Raimundo Teixeira Mendes, pelas lições que ouvimos no Apostola-
do Positivista do Brasil e as conferências que nos conceder, por várias vezes,
os nossos sinceros e fraternais agradecimentos.”

E no Credo de 1935 dizia: “Creio nas leis da Sociologia positiva e por isso
creio no advento do Proletariado, conforme foi definido por Augusto Comte,
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que nele via uma sementeira dos melhores tipos, ‘realmente dignos da elevação
política’.”

Disse Paulo Carneiro em excelente conferência:

“A influência preponderante que teve a filosofia positiva sobre o pensa-
mento de Roquette-Pinto transparece, claramente, nesse depoimento, e se
fez sentir em todos os seus trabalhos, já pelo espírito de conjunto que neles
domina e orienta as investigações especializadas, já pela preeminência cons-
tante dos objetivos morais sobre as questões de ordem puramente intelectu-
al ou prática.”

É significativa a afirmação de Fernando de Azevedo:

“Para a constituição do progresso das ciências experimentais no Brasil, foi
insignificante, se não praticamente nula, a contribuição do positivismo que se
introduziu no país na segunda metade do século XIX. Não foi pela tese que
constitui a parte nuclear das idéias nucleares de Augusto Comte, ou do positi-
vismo em geral, que exerceu maior influência entre nós mesmo, nas institui-
ções que se concentrou para se irradiar por vários pontos do país, como na
Escola Politécnica do Rio de Janeiro, e, sobretudo, na Escola Militar, em cujo
ensino penetrou, favorecendo e estimulando particularmente o estudo de ma-
temática. Se agitou, por certo tempo, os meios intelectuais em nada concorreu
para desviar de sua linha tradicional a cultura brasileira, e orientá-la na dire-
ção do verdadeiro sentido positivo e científico. Dele e de suas doutrinas, o
que se acolheu e teve entre nós maior aceitação, foi portanto, o que menos se
apresenta em menos fundado e mais precário; a parte política e religiosa do
sistema. Essa seleção na doutrina de Comte, com a rejeição, ou abandono das
suas teses fundamentais e aceitação de suas idéias políticas e religiosas, parece
denunciar por si mesmo, ao menos naquela época, a pouca permeabilidade
das elites brasileiras aos princípios e aos métodos científicos.”
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No curso de sua vida Roquette-Pinto manifestou interesse pelo positivis-
mo, mas sem excessos, constituindo quase um fundo comum na sua vasta cul-
tura. Cabe assinalar que em 1945 iria pertencer à Sociedade dos Amigos de
Augusto Comte, presidida pelo positivista Mário Barbosa Carneiro, pai de Pa-
ulo Carneiro, instituição que visava divulgar as idéias de Augusto Comte.

Respondendo a uma entrevista em 1942 sobre os homens de pensamento
que mais o influenciaram, declarou sem vacilar:

“O primeiro, o maior de todos, o que me impressionou fortemente
logo aos onze anos, quando travei conhecimento com a cosmografia, o
que tenho na conta de gênio maior: Kleper. Desde menino considero
esse homem o maior cérebro da Humanidade. Todos os demais gênios
lidaram com a natureza ou com o homem, seres mais ou menos acessíve-
is à indagação próxima. Depois Augusto Comte, Dante Shakespeare,
Goethe e Racine.

E outros mais influíram na minha formação intelectual e em minha
própria vida. Mas guardo sempre comigo, num entusiasmo crescente as
primeiras admirações, as que trouxe do banco da escola. Kepler, ainda
hoje, é para mim uma espécie de gigante sem tamanho, infinito, imenso.
Um mundo!”

Em 1808 Goethe publicou um romance com o título de As Afinidades Eleti-
vas, no qual retratava uma de suas principais personagens femininas, Otília.
Dizia que desejava “aplicar a um problema moral uma comparação química”,
daí ter sido considerada a obra um dos primeiros romances experimentais. A
expressão “afinidades eletivas” se vulgarizou e hoje é aplicado em várias for-
mas de relacionamento. Creio que é apropriada para estudar a formação inte-
lectual de Roquette-Pinto.

Em entrevista ao jornal Correio da Manhã em 1932, por ocasião do bicentenário do
nascimento de Goethe, Roquette-Pinto diria: “Goethe sempre foi uma das minhas
maiores admirações. Venero talvez mais o filósofo e o naturalista, et pour cause.”
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A conferência sobre Goethe pronunciada nessa data é expressiva. Ao afir-
mar que “o espetáculo maravilhoso da existência desse homem levou um de
seus biólogos a dizer com muita razão que a sua obra prima foi a sua própria
vida”, não estaria fazendo o seu próprio auto-retrato?

A conferência mostra uma total identificação com a vida e a obra do inte-
lectual alemão, tomando-o mesmo como um modelo quando afirma:

“Goethe é o maior nome dos que provam que o gênio poético e o gênio ci-
entífico não são incompatíveis. O gênio poético são, sobretudo, combinações
concretas ligadas a ideais. O gênio científico as combinações abstratas. Em
ambos, sempre os mesmos processos lógicos. Goethe foi maior poeta que sá-
bio, por que a sociedade do século solicitou mais humanismo, sua influência,
destruidora dos velhos preconceitos, desatravancara do terreno espiritual.”

Traduz fragmento de Goethe sobre a Natureza, manifestação panteísta
que se ajustava bem às suas cogitações. Mostra a influência de Goethe na
obra poética de Américo Elísio, pseudônimo de José Bonifácio, e fala do
depoimento de Pereira da Silva visitando a casa de Goethe em 1837. Co-
menta: “As figuras femininas de seus romances e de seus dramas vencem o
tempo e exercem a mesma atração sobre a atração dos espíritos das gera-
ções que se vem sucedendo. Quem, porventura, pode esquecer Mignon,
Margarida e Carlota?”

Goethe já foi definido como “o homem que na deslumbrante plenitude, na
‘totalidade’ luminosa do seu gênio, constitui uma síntese perfeita de todos os
elementos nobres do espírito humano” e entre as suas características está a de
ser um grande amoroso”. E Roquette foi um grande amoroso.

“Cada obra de Goethe é – pode-se dizer – é filha de uma mulher diferen-
te. Foram inúmeras as suas paixões desde a mocidade até a velhice e se nos
lembramos de sua frase célebre, mandando abrir as cortinas da janela antes
de morrer – luz, mais luz, murmurou antes.
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Que bela cabeça de mulher, de caracóis negros ao vento. Eu estou vendo,
além, a caminhar para mim...”

Estuda especialmente a obra científica para dizer que “a grandeza científica de
Goethe e a liberdade de seu espírito, que não lhe permitiu seguir os desvarios da
ciência social do tempo, fixando-se para a glória sua na natureza. Goethe, quanto
às fantasia, era como os químicos modernos: fazem olhos lacrimejantes para os
outros, mas sabia conservar os olhos enxutos”. Afirma: “Fará justiça a Goethe
quem inscrever o seu nome na lista dos fundadores na morfologia comparada aos
animais. É só recordar como era a fantasista a anatomia comparada no tempo de
Goethe, e como ele marcou princípios racionais para nortear esses estudos.”

Evaristo de Moraes Filho, no livro Goethe e a Filosofia, resume princípios
de vida, que se aplicam à perfeição a Roquette-Pinto: “a) contra o dogma-
tismo e a filosofia sistemática acadêmica, que, dentro de sua camisa-de-
força, sufoca a livre pesquisa e o pensamento livre; b) fazendo da con-
cepção do mundo e da vida um complexo no qual se encontram juntos a
filosofia e a poesia.”

�

O ídolo da poesia brasileira de Roquette-Pinto foi Vicente de Carva-
lho, “o meu poeta”, de quem aliás se tornou grande amigo. Uma aproxi-
mação entre ambos deve ter decorrido do positivismo, a que Vicente e
Carvalho se converteu num “brusco movimento de entusiasmo juvenil”.
Roquette diria do poeta que “esse homem, predestinado para encantar,
foi um grande iluminado do puro amor. Amou a natureza como só os sel-
vagens sabem fazê-lo; ingenuamente, profundamente. Amou a humani-
dade sofredora”.

A crítica literária costuma definir como os grandes poetas parnasianos
a trindade constituída de Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto Oli-
veira, mas há autores que incluem Vicente de Carvalho como pertencente
ao grupo.
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Escreveu Medeiros de Albuquerque:

“Quando se enumeram os grandes poetas que apareceram entre nós no
último quartel do século passado, cita-se Alberto Oliveira, Raimundo Cor-
rêa e Olavo Bilac. É a trindade gloriosa. No entanto, há nela uma injustiça.
Porque não se aponta poeta da mesma geração e de igual valor Vicente de
Carvalho. A designação da trindade não se oporia a entrada de mais um
nome, malgrado todos os protestos possíveis da matemática, porque os fa-
mosos três mosqueteiros eram também quatro.”

Adepto da natureza, foi o amor ao mar, o oceanismo, a nota predominante
na poesia de Vicente de Carvalho. Não se pode esquecer dos versos famosos
do poema “Ventos ao Mar”: “Mar, belo mar selvagem / de nossas praias soli-
tárias.” A sua concepção estética era a natureza, sem outra filosofia além do
próprio panteísmo. Afirmou Alfredo Pujol:

“Suas estrofes virgilianas são imagens visuais das imagens misteriosas das
coisas. A maravilha das manhãs de sol, a carícia da aragem, a paz harmonio-
sa das selvas, a agonia das tardes melancólicas, a doçura das noites de luar,
uma flor aberta ao anseio das abelhas, tudo palpita de um frêmito comovi-
do ao ritmo do seu verso. Mas é o mar, que naturalmente o atrai, que o do-
mina, que o deslumbra.”

Vicente de Carvalho escreveu a peça de teatro Luisinha, hoje completamente
esquecida, só lembrada porque nela o personagem Estácio retrata Roquette-
Pinto:

“Estácio – Eu sou um condenado à pobreza. Dediquei até hoje o meu es-
forço ao estudo de ciências que pensava poder cultivar sempre na indepen-
dência das preocupações materiais. Sou um médico que nunca exerceu a
medicina, e se reconhece inapto a exercer essa ou qualquer outra profissão
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útil. Não sei ganhar dinheiro, nunca aprendi. E não quero, Sara, que você
seja a mulher de um cientista incapaz de ser outra coisa voltado à pobreza,
que para você seria a miséria...”

E outra personagem faz o elogio de Estácio, como tentativa de caracteriza-
ção de Roquette-Pinto:

“D. Emília – O que eu mais admiro no Estácio é essa coragem de se meter
no sertão, a estudar os selvagens, como se não houvesse tanta outra coisa a estu-
dar sem tamanho sacrifício do bem-estar. Um moço criado com tanto mimo.
Estudou medicina sendo um dos ornamentos da sociedade elegante do Rio.
Formou-se. Estava conquistando nome de sábio... E deixou tudo isso...

Para ir tentar a clínica entre os nhambiquaras. Para ser um herói. O Sr. Dr.
Estácio é paulista em quem revive a alma dos bandeirantes.”

Vicente de Carvalho se dedicou a atividades comerciais e provocaria o co-
mentário de Roquette de que “as convicções positivistas de Vicente de Carva-
lho influíram decisivamente na sua atividade prática; ser útil a si e aos seus foi
obsessão daquela grande alma”.

�

Na poesia francesa foi François Coppée o poeta de sua predileção. Nascido
em 1842 e morto em 1912, poeta de prestígio em sua época na França não
teve entre nós maior repercussão. Hoje em dia é ignorado mesmo em seu país,
na ausência nas antologias recentes de Jean François Revel e de Georges Pom-
pidou, e entre nós na antologia do escritor e poeta Cláudio Veiga, Presidente
da Academia de Letras da Bahia.

Cabe, pois, indagar o motivo dessa predileção do nosso homenageado. Ro-
quette-Pinto falou sobre Coppée no centenário do poeta (sessão da Academia
Brasileira de Lettras, 25.6.1942):
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“Evocar o poeta um simples naturalista da minha classe? Por quê? Moti-
vo todo íntimo e sentimental, que eu tenho no entanto o dever de apontar
desde já, esfriando depressa algum reparo injusto ao diretor dileto dos nos-
sos trabalhos. É que François Coppée foi dos poetas que encantaram a mo-
cidade no meu tempo de estudante, dos que eu mais lia, em voz baixa, num
lar muito amigo, cheio bons livros, lindas figuras antigas, música, beleza,
onde viviam almas delicadas, sensíveis e puras. Dos franceses, mais do que
ele, só Musset e Sully-Proudhomme.

Tudo isso, é claro, não me dá autoridade nenhuma para ter o direito de
entreter a Academia e seu requintado salão: mas será talvez bastante, eu o
espero, para condicionar um perdão indulgente. Desculpa – quem sabe? –
de quem não se sente capaz de compor sobre o poeta um verdadeiro ensaio
crítico, mais ou menos erudito. É a pura verdade. Tudo resultou daquele
meu gesto estabanado; foi a saudade que me traiu.

Os velhos precisam da saudade como as crianças precisam do Sol.”

Tinha Roquette-Pinto na ocasião apenas cinqüenta e seis anos. A conferên-
cia não é bem o ensaio crítico do erudito, mas foi escrita com carinho e devo-
ção. Para demonstrar dizia “nem sempre os poetas que amamos serão aqueles
maiores e os mais famosos”.

François Coppée teve a sua popularidade ligada a uma sensibilidade deli-
cada e ao realismo político e sentimental. Mais adiante se orienta para uma
inspiração familiar cotidiana. Foi conhecido pelo tratamento da vida dos po-
bres, no livro Les Humbles, de 1872, pelo título já revelando as características.
A sua reputação ficou diminuída pelo envolvimento em movimentos políti-
cos nacionalistas, e sobretudo, pelo seu extremo anti-semitismo, demonstra-
do na campanha pela condenação do capitão Dreyfus, cujo julgamento divi-
diu a França.

Na longa vida de François Coppée passou por várias fases, embora tenha
sido também, como disse Roquette “o descabelado romântico”. Falando de
Coppée na França de 1871, no momento da reconstrução, disse Roquette:
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“O ardor cívico, o amor da pátria vibram em muitos poemas de Coppée.
Embora referentes à sua terra, é inegável o bem que sempre fizeram à educa-
ção moral aos moços de todas as pátrias, pelo muito de humano e emotivo
que o poeta soube neles infundir. Não sei muito bem se hoje ainda é assim;
mas no meu tempo de colegial, quando a gente recitava: “Tu vis dans tous les
coeurs, amour de la Patrie!”, se falava francês, mas pensava no Brasil.”

Estávamos em 1942, a invasão alemã se estendera, e a França se encontrava
ocupada. Este momento histórico trágico não escapou à sensibilidade de Ro-
quette-Pinto, que ligou a vida de Coppée àqueles dias:

“Os homens por toda a parte estão hoje divididos em dois grupos antagô-
nicos. De um lado, os que só têm fé na liberdade; de outro lado os que só têm
fé na escravidão. Os que têm fé na liberdade veneram a ciência e dela esperam
um viver mais claro e mais belo; os que têm fé na escravidão exploram a ciên-
cia, transformando-a num malvado instrumento de sua ambição e por isso
preparam um mundo mais feio e mais sombrio. O mundo anda cheio da técni-
ca científica; mas vive longe do espírito científico. A técnica não tem destino imutá-
vel; pode servir ao bem e ao mal. O espírito científico não pode servir senão à
beleza, à verdade e à justiça. Não pode ser comparsa da opressão.”

No início do século XX o Museu Nacional já era um importante centro
de estudos antropológicos. Sob a inspiração de Ladislau Neto, diretor da
instituição de 1874 a 1893, criou-se a revista Arquivos do Museu Nacional e
fundou-se o Laboratório de Fisiologia experimental, com as primeiras expe-
riências de fisiologia na América do Sul. Batista Lacerda publica no primeiro
volume dos arquivos, em 1866, as suas “Contribuições para o estudo antro-
pológico da raça indígena no Brasil”, escritas em colaboração com Rodri-
gues Peixoto. Em 1877 a cargo de Batista Lacerda inaugura-se o primeiro
curso de antropologia e aparece em 1885 um importante estudo sobre “o
homem dos sambaquis.”
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Ao entrar no Museu Nacional Roquette-Pinto ingressou, assim, numa
escola de estudos antropológicos bastante desenvolvidos. Nesse período
apontava Fernando de Azevedo:

“Se compararmos os progressos no domínio da literatura com os das
ciências, o que nos fica desse confronto, estabelecido numa análise ainda
que sumária, é uma impressão desconcertante da desproporção entre o pro-
gresso literário e o desenvolvimento científico, que a rigor começou a proces-
sar somente no século XIX, quase adstrita o mundo das ciências naturais e
com extrema lentidão.”

Roquette-Pinto se voltava para os autores do passado, e reconhecia a dívida
com Sílvio Romero, pois lhe chamou a atenção pouco haver a respeito dos mesti-
ços, mas “havia a grande voz de Sílvio Romero gritando que era preciso estudar a
nossa gente” Reconhecendo-lhe os paradoxos e contradições, afirmava “que na
avaliação dos característicos nacionais Sílvio Romero traduz a pesquisa do julga-
mento equilibrado e justo” E apontava outro característico de sua personalidade:
“a sua fé motivada no futuro progresso da nossa terra e da nossa gente!” A mesma
fé que encantou a minha mocidade e hoje consola a minha velhice.”

O impacto de Os Sertões de 1902 foi grande no estudante de medicina, e se
refletiu em seus trabalhos. No capítulo “Euclides da Cunha Naturalista”, con-
ferência pronunciada na Biblioteca Nacional, na série organizada pelo Grêmio
Euclides da Cunha em 1919, e publicada no livro Seixos Rolados, referindo-se ao
autor de Os Sertões, conclui a conferência com uma referência goetheana:

“Os Sertões não é um volume de literatura: é um livro de ciência e de fé. E
são essas as duas molas que faltam para o desencadear da nossa cultura po-
pular: crer e aprender!

Se eu pudesse levar a cada povoação deste continente brasileiro uma pa-
lavra sequer; se pudesse ser ouvido pelo povo da minha terra... eu lhe diria: –
“aprende a ler, não para ser letrado, mas para conseguir a educação social in-
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dispensável aos filhos de um país moderno; fala aos teus, sempre, da casa em
que nasceste, das suas palmeiras, dos seus pinheiros ou dos seus ervais; narra
à tua família os farrapos da história comum que conheceres, porque a His-
tória do Brasil deve ser a oração dos nossos lares; trabalha e fiscaliza, com
severidade e justiça, a aplicação do produto do teu esforço; considera a vida
difícil da maioria dos povos, e bendiz a tua. E quando o desânimo te infil-
trar o coração, procura Euclides; ele te mostrará, com verdade e fulgor, o
mundo de que és dono. E tu, meu irmão, como o Fausto da lenda medieval,
erguerás de novo o grito da esperança:

– Espírito sublime! permitiste que eu lesse no seio profundo da minha
terra como no peito de um amigo: revelaste as forças secretas da minha pró-
pria existência...”

Às várias denominações dadas a Euclides, preferiu a de naturalista, pois
“não há, nem houve nunca quiçá, quem escreva a natureza do Brasil de maneira
tão formidável”. Analisa com proficiência as descrições que Euclides faz da
natureza, pois “em tudo o que escreveu frisou os pontos obscuros, as sombras
dos nossos quadros”. Mostrando o pioneirismo de Euclides, acentuou: “Como
naturalista ele foi antes de tudo um admirável ecólogo.” E afirmava: “Euclides
andava no mundo com olhos abertos para ver os movimentos e as expressões
do homem; com a alma por demais ocupada para deleitar-se em procurar as li-
nhas miúdas das coisas circunvizinhas.”

Ele apontava também que “no Brasil não houve desde Varnhagen que era
caçador-naturalista, etnógrafo e historiador, ninguém que mostrasse objetiva-
mente como Euclides, as ligações de ciências naturais com as que se chamam
sociais. E define o livro: “um tratado de etnografia sertaneja”.

Estuda o problema das raças, mostrando que o próprio Euclides afirma que
o jagunço é mestiço, e desfaz, como faria em toda a sua obra de antropólogo, a
idéia da inferioridade das raças. Em artigo publicado na Revista da Academia Bra-
sileira de Letras em 1945, Francisco Venancio Filho estudou os “Fundamentos
científicos de Os Sertões”, mostrando que a ciência que Euclides utilizou em seu
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livro era aquela ciência que existia naquela época. E para os reparos que Ro-
quette faz aos problemas do autoctonismo de bom americano, o esmagamento
das raças fortes pelas raças fracas, mostra ser então a melhor ciência.

Roquettte-Pinto inicia a sua conferência sobre Euclides da Cunha com uma
evocação goetheana:

“Presa das emoções que o grande e o forte, o belo e o bom, haviam con-
seguido suscitar em sua alma decrépita, depois que ela se renovou por um
prestígio estranho, Fausto ergue, no seio da floresta, o grito de sua admi-
ração:

– Espírito sublime! Fizeste-me rei da Natureza. Deste-me força para
senti-la e para gozá-la. Permitiste que eu lesse no seio profundo da Terra
como no peito de um amigo. Ensinaste-me a conhecer os meus irmãos que
vivem nos bosques silenciosos, no ar e nas águas. E quando a tempestade se
desata e ronca na floresta, rolando as árvores em fragosas, levas-me ao asilo
das cavernas, e colocas-me diante de mim mesmo... e as maravilhas secretas
da minha própria consciência revelam-se...

Cada brasileiro que sabe ler – ai de nós, somos tão poucos ainda! – pode-
ria repetir aquela invocação que o Goethe põe nos lábios do sábio remoça-
do, sempre que, finda a leitura, cerrasse certas páginas de Euclides. Não há,
nem houve, e nunca haverá quiçá, quem descreveu a natureza do Brasil de
maneira tão formidável.”
E concluiria Roquette-Pinto:

“Percorro toda a nossa história literária e penso que Os Sertões serão no
futuro para o Brasil o grande livro nacional; o que Dom Quixote é para a
Espanha e Os Lusíadas para Portugal; o livro em que a raça encontra a flora-
ção de suas qualidades, o espinheiral de seus defeitos, tudo o que em suma é
sombra e luz na vida dos novos.”

No livro Estudos da Antropologia Brasiliana estuda o grande número de cientis-
tas estrangeiros que vieram ao Brasil, e trabalharam sobre a nossa realidade,
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como Hart, Martius, Derby, Fritz Muller e tantos outros. Aos que persistiam
em duvidar das qualidades eugênicas do nosso povo, advertia Roquette-Pinto:
“A antropologia prova que o homem no Brasil precisa ser ‘educado’ e não
‘substituído’.”

Ao receber Afonso Taunay nesta Casa ironizava:

“Mais de uma vez tenho perguntado a mim mesmo, perplexo ao ver es-
critores brasilianos de talento e cultura repetir balofas necedades a respeito
dos irremediáveis desastres sociais que seriam os povos mestiços, tenho per-
guntado a mim mesmo: como é possível crer mais nos livros falsos do que
na própria natureza?”

Em 1929 a Academia Nacional de Medicina promoveu o Congresso Brasi-
leiro de Eugenia, presidido curiosamente pelo nosso confrade o jurista Levi
Carneiro. O Congresso teve grande repercussão e nele Roquette-Pinto apre-
sentou trabalho, resultado de suas pesquisas, destruindo as velhas concepções
dos males da mestiçagem e das vantagens do arianismo.

Em Casa-grande e Senzala, quatro anos depois, Gilberto Freyre se respaldaria
em Roquette-Pinto:

“Vi uma vez, depois de mais de três anos maciços de ausência do Brasil,
um bando de marinheiros nacionais descendo, não me lembro se do São Pa-
ulo ou do Minas Gerais, pela neve mole do Brooklin. Deram-me a impres-
são de caricaturas de homens. E veio-me à lembrança a frase de um livro de
um viajante inglês ou americano que acabara de ler sobre o Brasil: “the fear-
fully mongrel aspect of the population”. A miscigenação resultava naquilo.
Faltou-me quem me dissesse então, como em 1929 Roquette-Pinto aos ari-
anistas do Congresso Brasileiro de Eugenia, que não eram simplesmente
mulatos ou cafuzos os indivíduos que eu julgava representarem o Brasil,
mas mulatos e cafuzos doentes.”
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Alguns estudos de antropologia estavam presentes em Estudos de Antropologia
Brasiliana (1933). O homem está em todos os momentos relacionado a suas
análises e observações. O livro começa com a frase: “Para as nações modernas
não há problema tão importante quanto o da população”, isto é, o homem. E
mais adiante: “O problema das raças não existe no Brasil. Negros, índios, mes-
tiços ou brancos todos gozam mais ou menos das mesmas considerações socia-
is, que só dependem do grau de instrução ou de riqueza.”

Mapas, quadros, diagramas estão ali referidos apenas para comprovar o es-
tudo do homem, e até a realização do concurso de Miss Brasil é utilizado para
destacar as virtudes do homem brasileiro. “Trago no coração uma confiança
definitiva nas realizações da raça, porque a ciência me tem ensinado que a terra
é áspera, mas o homem é teimoso e forte.”

Ao tomar posse como sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
em 1913, recém-vindo de Rondônia, dava uma aula completa de antropolo-
gia, revelando as novas tendências de que a antropologia não se limitava mais a
medir crânios e calcular índices discutíveis na esperança de poder separar “ra-
ças superiores” de “raças inferiores”, mas ingressou em outros atalhos para
verificar como as raças se transformam pela migração, pelo cruzamento e ou-
tras influências”.

Ao receber, no Museu Nacional, o primeiro material referente aos índios da
Serra do Norte, ficou surpreso. Era gente estranha, envolta em lendas misteri-
osas. Trabalhou alguns meses, em 1910 junto a Cândido Rondon; “a poesia
daquelas terras remotas infiltrou-se-lhe no pensamento, ouvir o Mestre era es-
cutar a voz chamadora do sertão; sentir o rumorejo das florestas distantes.”
Em 1911, quando Rondon foi mais uma vez para Mato Grosso, seguiu para a
Europa, mas em 1912 realizou o sonho de estudioso; acompanhar Rondon.

Em oito meses no sertão do Brasil traz de volta a sua grande obra Rondônia, pu-
blicada em 1917, que para muitos se equipara a Os Sertões de Euclides da Cunha,
pois também deu a revelação de um país novo no Brasil e de uma civilização ainda
desconhecida. Rondônia é obra que fez época e teve larga repercussão, por seu duplo
interesse, geográfico e etnológico, e foi então acolhida como um modelo de mo-
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nografia antropológica sobre as tribos indígenas da Serra do Norte, em Mato
Grosso, numa extensão de 1.300 quilômetros, do rio Juruá ao Madeira.

Essa obra, por ele chamada de “filha caprichosa do entusiasmo”, tinha como
dedicatória: “possam meus filhos nestas páginas encontrar motivos para amar
ainda mais o Brasil, e razões para apreciar.”

Era, de fato, trabalho que, além de ser baseado em pesquisas originais, conci-
lia e integra, numa larga investigação de campo, problemas dos dois ramos em
que se dividem os estudos antropológicos: os do índio fisicamente considerado,
e os de suas culturas. No domínio da antropologia física, ao estudar os tipos dos
grupos indígenas com que teve contato não só procede as mensurações do crânio
mas alarga o campo das investigações antropométricas, assinaladas em suas tabe-
las, recorre ao método do “retrato falado”, para determinar o tipo antropológico
dos índios parecis, faz observações sobre indivíduos vivos na base dos estudos de
Ehrenreich e organiza as primeiras fichas datiloscópicas dos nambiquaras.

Falava dos índios da Serra do Norte no Estado do Mato Grosso, que repre-
sentavam talvez a mais interessante população selvagem do mundo. Vivem
ainda hoje, em estado de acentuada inferioridade e foram surpreendidos em
plena idade lítica. E dizia: “Tentei tirar um instantâneo da situação social an-
tropológica e etnográfica dos índios da Serra do Norte antes que principiasse
o trabalho de alteração que nossa cultura vai nele processando. É prova foto-
gráfica; quero deixá-la sem retoques: aí está.”

E ao fazer justiça à obra de Rondon: “A obra científica e social de Rondon
não pode ser assaz admirada; esse livro era a pálida demonstração de tal asser-
to. Cinco anos de trabalho que conquistou pacificamente alguns milhares de
quilômetros quadrados, agora em condições de fácil valorização. De cada ín-
dio, cuja ferocidade não era letra vã, e cuja animosidade sacrificou tantos ho-
mens, fez um amigo. Abriu à ciência um campo enorme de verificações desco-
bertas; à indústria todas as riquezas de florestas seculares. Soube coroar esta
atividade estendendo o fio telegráfico, que os Parecis chamam língua de Mari-
ano, em homenagem ao seu grande amigo. E mostrou à humanidade irmãos
primitivos que mais uma vez lhe recordam a modéstia de sua origem.”
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Diria do livro:

“Não foi escrito para satisfazer a preocupações literárias; nem traçado no
aconchego de confortável gabinete, à luz carinhosa de uma lâmpada amorte-
cida à feição das necessidades do trabalho. Foi nascendo pelas quebradas
úmidas das serras, pelos caminhos marulhentes dos rios, nos areais isolados.

Se como um estudioso das observações científicas que pôde realizar, en-
cheram-me de alegria, brasileiro deu-se por bem pago, daqueles dias de pro-
vações e perigos por que voltou de Rondônia com a alma refeita, confiante
na sua gente que, alguns acreditam fraca e incapaz, por que o povo é “magro
e feio”. São feios efetivamente aqueles sertanejos; muitos deles trabalhados
pela doença. Pequenos e magros, enfermos e inestéticos, foram, todavia eles
conquistando as terras ásperas por onde se desenrola o caminho enorme
que une o Norte ao Sul do Brasil, como um laço apocalíptico, amarrado os
extremos da pátria. É preciso ir lá para retemperar a confiança nos destino
da raça, e voltar desmentindo os pregoeiros de sua decadência. Não é, não
pode ser uma nação evoluída a que tem meia dúzia de homens e filhos capa-
zes de tais heroísmos.”

Em conferência pronunciada ao Museu Nacional em 1915, Roquette-
Pinto propôs o nome de Rondônia para designar a zona compreendida entre
os rios Juruá e Madeira cortados pela “Estrada Rondônia”. Os elementos geo-
lógicos, geográficos, botânicos, zoológicos e antropológicos que tal reunião
tem fornecido, justificavam a criação dessa província antropo-geográfica.

Trinta anos depois da viagem de Roquette-Pinto, Lévi-Strauss relataria em
Tristes Trópicos que uma velha maldição teria recaído sobre a região, pois nenhum
outro etnólogo profissional se tinha embrenhado nela, e falava do curioso livro
Rondônia com indicações acerca das populações descobertas naquela região.

E Luiz de Castro Faria, o etnólogo brasileiro que o acompanhou na expedi-
ção, se dizia inspirado na Rondônia: “Eu ia percorrer uma região já celebrizada
pelo livro de Roquette-Pinto.”
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Em livro recente, Um Sertão Chamado Brasil, mostra Nísia Trindade Lima
como as preocupações antropológicas de Roquette-Pinto transcenderam o
estudo do indígena e se voltaram para o que chamou com propriedade a et-
nografia sertaneja, com o estudo do linguajar caipira, seus costumes e modos
de vida.

Os livros de Roquette-Pinto são em número reduzido; além de Rondônia,
publicou Seixos Rolados em 1927, Ensaios da Antropologia Brasiliana em 1933 e Ensa-
ios Brasilianos em 1951, mas muitas monografias, artigos e comunicação em se-
minários e conferências. Escreveu também um livro de contos Samambaia e re-
digiu algumas poesias publicadas postumamente.

Certa vez, indagado, disse:

“Escrever? Sempre foi para mim um sacrifício. Parece ilógica essa mi-
nha afirmação, do escritor não gostar de escrever, mas o que eu não sou é
um escritor. Sou um pesquisador. Amo o movimento, como já lhe disse.
Prefiro acompanhar a natureza em todas as suas evoluções, e interpretar
cada fase com a voz ou com as mãos. É um método que adoto em todas as
minhas preleções, um método que já fez e continuará dando os melhores
resultados.”

E prosseguiu Roquette-Pinto: “Escrevo quando é necessário. Estudo deva-
gar e tenho sempre um plano de desenvolvimento acerca de cada um. Mas, an-
tes de tudo, estudo a questão com amor, em todas as suas fases e em todas as
suas manifestações.”

Certa vez disse a Gastão Cruls: “Eu não sou escritor. Você é que deveria es-
tar na Academia.”

Mas nosso querido confrade Josué Montello ressaltou a qualidade literária
de Rondônia ao dizer: “A precisão do reparo de ordem científica harmoniza-se
nesse livro com os textos em que o homem de letras ocupou o espaço do an-
tropólogo ou do naturalista, sem que dissociem um e outro, na unidade do
contexto.”
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Nas páginas de Rondônia e em outros de seus livros há textos de ótima ex-
pressão literária. No seu único livro de contos Samambaia, há descrições de
excelente qualidade, como a descrição de seu avô. Mas prefiro ir às páginas da
Rondônia, e escolher um trecho:

“Em pé, pernas abertas para não cair, arquejante, e pelo riscado por al-
guns fios de sangue a jorrar do pescoço, da anca e da barriga, um triste pe-
drês, magro e pisado, tremia num arrepio imenso, como se fosse um grande
cavalo de gelatina.

Das feridas surgiam, oscilantes, ensangüentadas também, longas flechas
retidas no corpo do animal pelas farpas agudas. Extraímo-la do mísero ca-
valo. E seguimos lentamente, dando-lhe tempo para que nos acompanhasse
no seu passo de maribondo. Sempre a tremer, ia arrastando o corpo. Parava
um pouco. Depois continuava com esforço, como desejando livrar-se, em
último arranco, daquele meio fúnebre.

Um quilômetro adiante, deteve-se, dobrou os joelhos, deitou-se sobre o
flanco; pôs-se a tremer ainda mais, e lá ficou morrendo...”

Já disse que Roquette-Pinto entraria no Reino das Letras graças à forma de
expressão, ao estilo literário, ao ritmo de seu mundo interior, quando exterio-
rizado para ordenar sistematicamente a temática do cientista, e as idéias positi-
vistas do pensador. Fixemos um exemplo: esta mesma obra Rondônia, com este
mesmo aparato científico, se fora mal escrita ou construída aleijadamente, não
seria literatura, seria ciência e apenas ciência. Pois é pelo estilo que um autor e
uma obra se instalam na Literatura.

Barbosa Lima Sobrinho descreveu com precisão o conferencista:

“O melhor da conferência era o comentário vivo, que ia surgindo à mar-
gem da leitura, quando segurando entre os dedos o pince-nez de aros escuros,
amarrando a uma fita preta, Roquette-Pinto dava liberdade ao seu espírito,
suprimindo a disciplina do texto meditado. Para prova de que ainda uma
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vez, acima de seus escritos, estava sua inteligência ágil, irreverente, graciosa,
pois que sabia ter as duas facetas, a da profundeza e a do pitoresco.”

Roquette-Pinto desde a juventude escreveu poesias, mas as guardava avara-
mente, não as publicando. Certa vez Manuel Bandeira teve acesso a elas, e che-
gou a organizar um volume, que não veio à publicidade. Após a sua morte al-
gumas delas foram publicadas, constatando-se então que o poeta Roquet-
te-Pinto não desmerece o escritor e o antropólogo.

Certa vez, no Instituto Histórico, por ocasião de homenagem que lhe presta-
ram, Rodrigo Octavio ocupou-se do poeta Roquette-Pinto e leu algumas de
suas poesias. Em todas elas está o selo do homem amoroso e sensível. Roquette,
que ouvira, surpreso, abraçou-o e disse – “Você está enganado, eu não sou poe-
ta” – E mais baixo, só para Rodrigo: – Mas gosto que me chamem poeta...”

Dos textos avulsos de Roquette-Pinto um dos mais expressivos é a confe-
rência pronunciada no Paraguai “A concepção atual da Vida”. Em 1920 Ro-
quette-Pinto foi designado pelo diretor da Faculdade de Medicina, o Profes-
sor Aloísio de Castro, para ministrar um curso de fisiologia no Paraguai. Aloí-
sio de Castro era seu grande amigo e foi quem o recebeu em 1928 na Acade-
mia Brasileira de Letras. As aulas de Roquette-Pinto tiveram o maior sucesso,
recebendo os maiores aplausos e com grande repercussão.

O volume foi publicado a primeira vez em separata, e na segunda edição inau-
gurou a Coleção Cultura Contemporânea, dirigida por Afrânio Peixoto, em edi-
ção da Livraria Científica Brasileira, dirigida por dois de seus grandes amigos, os
professores Francisco Venancio Filho e Edgard Sussekind de Mendonça.

Essa edição é prefaciada pelo Ministro da República do Paraguai Modesto
Guggieri, que tece os maiores louvores à estada do professor brasileiro daquele
país, e define Roquette-Pinto como “um eminente humanista, um daqueles
deliciosos humanistas – mescla inteligente de cientistas e homens de letras, que
constituíram o encanto do Renascimento, e a glória do século XVIII”.

Relatava os apelos feitos para voltar ao Paraguai, e conclui o prefácio dizen-
do: “Roquette-Pinto coroou sua missão puramente docente, com a ação de
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Homem de Estado, sua brilhante personalidade intelectual e de representante
da Universidade do Rio de Janeiro, embaixador extraordinário das idéias e
sentimentos do povo brasileiro.”

Na carta de despedida que lhe dirigiu, o deputado Luiz de Gaspari, em
nome da intelectualidade paraguaia, teve estas palavras: “Pode voltar para a sua
pátria, certo de que nesse pouco tempo fez mais para que o Paraguai se olvida-
ra da guerra de que toda a diplomacia em cinqüenta anos.”

Em 1943 o professor Lourenço Filho, diretor do Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos (INEP), foi ao Paraguai para colaborar na reforma edu-
cacional daquele país e ainda encontrou ecos das lições do professor brasileiro.

Nessa mesma época, Gilberto Freyre, em visita ao Paraguai, diria que Ro-
quette-Pinto “é a figura de intelectual e homem de ciência brasileiro de quem
se encontram recordações mais profundas no espírito de nossos vizinhos do
Sul: seu curso de fisiologia na Universidade de Assunção é lembrado por anti-
gos discípulos ou simples ouvintes com enorme simpatia e até entusiasmo”.

A conferência, síntese admirável dos conceitos de fisiologia, aliados aos te-
mas da física e da química, demonstra a existência de um cientista completo
dentro de uma concepção humanista. Não tenho conhecimento para discutir a
matéria e nem creio que se justifique, sobretudo porque de 1920 até hoje reali-
zaram-se grandes progressos na fisiologia, na biologia molecular, na genética e
no DNA. Mas é necessário apontar alguns trechos dessa conferência, que ca-
racterizam a figura do humanismo científico. Inicia a conferência dizendo:

“Pouco a pouco, até os mais elevados e complexos fenômenos vão cain-
do sobre o exame objetivo dos modernos investigadores irreverentes e ousa-
dos... Sobre tantas questões, acerca das quais nada mais há de fazer do que
raciocinar, a verificação cartesiana veio projetar a sua luz; o ensinamento
dos fatos, continuamente, ganha terreno sobre a antiga explicação verbal de
fantasistas.”

Explicando a evolução do problema:
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“Encadeados a dogmas de várias classes ou preconceitos filosóficos os
mais acentuados, os antigos preocupavam-se mais com a vida, do que pro-
priamente com os seres vivos.

Enquanto a questão não mudou em seus termos, quase se pode afirmar
que nenhum só passo foi adiantado definitivamente na direção do grande
segredo. As definições teóricas enxameavam nos tratados...

Mas o verdadeiro progresso só pode ser assinalado com o deslocamento
da questão inicial. Já não se trata de conceituar a vida, senão em verificar o
que é o ser vivo.

Bendita a ciência que consegue conferir ao homem a posse de si mesmo,
mostrando-lhe como seus olhos são condicionados pelas reações de seu cére-
bro, que um dia ela transformará de selva agreste de egoísmos em roseiral de
fraternidade. Como grãos de areia, diz Bergson, suspensos pelo rodamoinho
dos ventos que passam, os homens giram conduzidos pelo torvelinho da vida.”

Nessa mesma linha Roquette-Pinto, na saudação, em 1941, ao físico ame-
ricano, Prêmio Nobel, Arthur Compton, expressava o papel do humanismo
científico:

“Considero a função moral da ciência tão grande quanto o seu papel
intelectual. Não conheço erro maior do que esse de afirmar que ciência
não tem moral. Tem moral e precisa de fé. Ninguém pode caminhar, em
ciência, obrigado toda hora a verificar os dados antecedentes da questão
em estudo. Caminhamos porque confiamos. Assim creio que é possível
melhorar o mundo e o homem. Assim espero na ciência, tábua de salvação
dos espíritos desamparados dos nossos dias. Por isso me entristeço ven-
do-a infamada, a serviço da opressão, da injustiça e do egoísmo. O ho-
mem moderno tem a seu alcance quase tudo quanto precisa para transfor-
mar a Terra no Paraíso; falta-lhe apenas educar o sentimento, como já fez
com a inteligência. Disciplinar o coração – coisa difícil! – como já disci-
plinou o pensamento.”
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O Rubicon de sua vida se deu em 1923, como confessou a Humberto de
Campos:

“Humberto, eu sou, talvez, mais vaidoso do que você supõe. Eu não me
desinteressei da minha ciência predileta, a antropologia, porque estou intei-
ramente tranqüilo em relação à conservação do meu nome nos seus anais.

Dentro de um século, não se escreverá sobre raças, especialmente sobre
índios, assim como sobre educação e sobre rádios no Brasil, sem subir as
escadas do Museu Nacional ou das Bibliotecas para consultar o que eu
deixei... Tudo que um homem de pensamento aspira, e que é a sobrevivên-
cia na memória dos homens de amanhã, eu tenho como certo. Agora, o
meu desejo é divulgar o conhecimento das maravilhas da ciência moderna
nas camadas populares. Essa a razão dos estudos que estou agora realizan-
do. Eu quero tirar a ciência do domínio exclusivista dos sábios para entre-
gá-la ao povo.”

E, em solenidade no Instituto Nacional de Cinema Educativo, confirmaria:

“Durante mais de trinta anos de minha modesta vida de naturalista e
professor dediquei o meu entusiasmo ao estudo da raça, da gente, dos tipos
do Brasil. E quando os dados objetivos da ciência, livres de qualquer in-
fluência sentimental, me convenceram de que os problemas humanos não
derivam, no Brasil, de influências nocivas de cruzamentos ou atavismos bio-
lógicos e são, exclusivamente, questões de meio, de herança social e de cul-
tura – voltei-me apaixonadamente para tudo quanto pudesse elevar, no pla-
no físico e moral, os meus irmãos. Foi a minha velha antropologia que me
abriu esse novo caminho, no desejo de ser útil, única ambição veemente da
minha alma brasileira. E então, julguei encontrar na ciência e na técnica os
dois ‘anjos da guarda’, que devem marcar a estrada do nosso povo.”

Afirma Carlos Chagas Filho:
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“Não sei quando nasceu no espírito de Roquette-Pinto a idéia da utilização
da radioemissão como propulsora do progresso cultural e educacional do país.
Sei que foi graças a ele – auxiliado por vários amigos, entre os quais Francisco
Venancio Filho, que o apoiavam todos, devido à admiração que sua ação e ta-
lento inspiravam – que se criou a Rádio Sociedade, uma pioneira.”

A curiosidade de Roquette-Pinto fez interessá-lo pelas transmissões radiofôni-
cas durante as comemorações do centenário da Independência em 1922. Percebeu
a importância do sistema, mas não poderia fazer algo de importância sozinho.
Interessou o Presidente da Academia Brasileira de Ciências, Henrique Morize, e
assim nasceu em 20 de abril de 1923 a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.

Fez da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro um instrumento de cultura. Na
emissão inaugural Roquette-Pinto pronunciou algumas palavras e declamou
versos de Vicente de Carvalho; Heloísa Alberto Torres declamou uma página
literária, e Francisco Venancio Filho leu um trecho de Os Sertões.

A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro funcionou até 1936, sem qualquer
tipo de divulgação comercial. Nessa data a rádio não estava em má situação fi-
nanceira, pelo contrário, possuía o terreno, tinha dinheiro em caixa, mas tinha
dificuldades em competir com as concorrentes. Como era seu único patrimô-
nio, Roquette Pinto chamou os filhos, que concordaram com a doação.

A estação foi doada ao Governo Federal. Inicialmente falou-se em doação
ao Departamento de Imprensa e Propaganda, e desde logo Roquette-Pinto
vetou a idéia, desejando que ela ficasse a serviço da cultura, à disposição do
Governo, para o Ministério da Educação.

Em 1936 o Ministro Gustavo Capanema, por indicação do Professor Lou-
renço Filho, escolhe Roquette-Pinto para dirigir um órgão recém-criado, o
Instituto Nacional de Cinema (INCE). Era mais uma oportunidade para Ro-
quette-Pinto colocar a ciência e a técnica a serviço da educação e da cultura.
Com seu olho clínico para escolher auxiliares, chamou para colaborador o cine-
asta Humberto Mauro, que já se destacara na realização de numerosos filmes. A
combinação Roquette-Mauro foi perfeita, um completando ao outro. No curso
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de alguns anos foram preparados mais de duzentos filmes, o primeiro deles Lição
de taxidermia. Seguiram vários filmes científicos, inclusive os da experiência do
nosso saudoso confrade Carlos Chagas Filho sobre o poraquê. Em temas literá-
rios e históricos o Descobrimento do Brasil, Euclides da Cunha, Palavras ao Mar
de Vicente de Carvalho, sobre músicos Carlos Gomes e Alberto Nepomuceno e
o mais famoso, o Apólogo da Agulha e da Linha, de Machado de Assis.

Seria natural que com grande prestígio e tendo espírito associativo já na
década de 20 se interessasse em pertencer aos quadros da Academia Brasileira
de Letras.

Candidato duas vezes, é curiosa a diferença no tom das duas cartas de ins-
crição: a primeira enfática, derramada e a segunda apenas protocolar.

“Rio, 31 de maio de 1924.
Meu ilustre Mestre e Amigo Sr. Conde Affonso Celso.
Escrevo a V. Ex.a para comunicar a minha próxima inscrição na lista dos candidatos ao

lugar de Vicente de Carvalho, na Academia.
Desejo ardentemente esta cadeira, movido, antes de mais, por um profundo sentimento de

gratidão à memória excelsa do Poeta que um dia ofereceu à minha humildade a bondosa,
altíssima e singular prova de estima intelectual, que V. Ex.a encontrará documentada na
Revista do Brasil, vols. 8 e 9, de 1918, e na sua carta autógrafa que, por minha entrega,
faz hoje parte do arquivo da Academia.

As honrosas provas de apreço que já devo à bondade de V. Ex.a fazem-me acreditar que
me perdoará a impertinência destas linhas.

Sejam quais forem os resultados da minha pretensão, pode o meu ilustre amigo ter a certe-
za de que hei de ser sempre o mesmo grato venerador dos altos dotes de V. Ex.a

Queira receber mais uma vez os protestos de minha particular e afetuosa estima.
Roquette-Pinto.”

Três anos depois, a carta de inscrição era formal e sucinta, mencionando
apenas a candidatura, esperando contar com o voto e agradecendo a atenção. E
aqui está a segunda carta:
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“Rio de Janeiro – Março de 1927.
Exmo. Sr. Affonso Celso – Academia Brasileira de Letras.
Senhor da minha distinta consideração.
Comunico a V. Ex.a a minha candidatura à vaga de Osório Duque-Estrada na Acade-

mia. Esperando poder contar com o seu honroso voto, agradeço a atenção que me dispensar e
apresento a V. Ex.a os protestos da minha elevada estima. Roquette-Pinto.

Foi candidato pela primeira vez à vaga de Vicente de Carvalho em 1924,
eleito Cláudio de Sousa. Três anos depois, por ocasião da vaga de Osório Du-
que-Estrada foi novamente candidato com grande número de concorrentes,
sem vitórias nos quatro escrutínios. Em seguida, candidato único em 1927, foi
eleito em eleição quase unânime, trinta votos com um voto em branco, e che-
gava à Academia com trinta e três anos.

Ao tomar posse em 3 de maio de 1926 na Cadeira número 17, Roquette-
Pinto denominou-a a cadeira dos professores, pela singularidade do exercício
profissional de todos os seus ocupantes. Mas ao sucedê-lo Álvaro Lins achou
melhor intitulá-la a cadeira dos nacionalistas, face à obra do patrono Hipólito
da Costa, fundador do Correio Braziliense, à obra avultada de Sílvio Romero, e a
Osório Duque-Estrada, autor da letra do Hino Nacional, pobre no conteúdo,
mas ardente no patriotismo.

Diria no discurso de posse:

“Desejo, porém, afirmar na hora em que me entregais a tradição de
Hipólito da Costa: trago no coração uma confiança definitiva nas rea-
lizações das raças, porque a ciência me tem ensinado que a terra é áspe-
ra, mas o homem é teimoso e forte. O que o Brasil tem de mais interes-
sante neste momento histórico é o esforço de sua gente para constituir
de vez, plasmando-se no sangue e no meio, na derradeira arrancada
para alcançar, ao mesmo tempo a sua própria formação e a conquista
final do seu território.”
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Antes de concluir, é preciso falar do homem e de uma vida ascética. Consi-
dero um privilégio tê-lo conhecido pessoalmente, visitando-o algumas vezes
no modesto apartamento 504 do prédio da Avenida Beira-Mar, onde também
residia Manuel Bandeira. Quem ali entrasse parecia ter ingressado num labora-
tório de alquimista. Do professor na Faculdade de Medicina Benjamin Batista
adotara o aforismo : “O trabalho manual é a salvação do pensador”, e de fato
cumpria esse princípio. Ali estava o rádio de cabeceira, em que fazia experiên-
cias de ondas curtas e longas, uma máquina de retrato adaptada a uma lente de
binóculo, com a qual fotografava as paisagens, a máquina de fazer gelo, o barô-
metro, o telescópio, o amperímetro, muitos de sua fabricação, o cinzeiro com
apagador que inventara, pois não gostava de cheiro de cigarro queimado, e o
aparelho de diatermia para minorar as dores de sua doença.

Gostava de preparar pratos e durante a guerra, com o racionamento de tri-
go, fabricou uma máquina e oferecia pão aos amigos. A um deles, enviou com
o seguinte cartão:

“Nem só de pão vive o homem (Dos Livros Sagrados).
Mas sem pão a vida é um espeto (Dos livros profanos)”.

As paredes eram também ornadas modestamente. Numa delas, o retrato de
Goethe entre os pais, noutra a bandeira brasileira oriunda da Rádio Sociedade,
um falcão da expedição Rondon, e retratos de Fritz Müller, e de amigos como
Santos Dumont, Francisco Venancio Filho e Fernando Tude de Sousa. Disse
Carlos Chagas Filho:

“Ele era um varão que impressionava a todos que dele se aproximava, po-
bres e ricos, mulheres e homens. Não sei se isso se chama ‘carisma’. O que sei
é que sua voz bem-composta, forte, com acentuadas notas de baixa freqüên-
cia, e o seu olhar compreensivo dominavam os seus interlocutores ou interlo-
cutoras. Nunca dele deixei de ter uma informação precisa sobre assunto de
meu interesse, tantas vezes fora do âmbito de parecer de sua competência.”
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Destaco como o sábio se dirigia a todos com simplicidade, ensinando sem-
pre com a maior naturalidade, entremeada a frase da alocução “meu filho”. Ti-
nha uma voz forte, sonora, e falava muito com as mãos, como acontecia em
suas palestras e conferências como confessou em entrevista.

A terra, a natureza e o homem – eis a base tríplice da obra de Roquette-
Pinto. A terra e a natureza a serviço do homem, tudo numa concepção huma-
nista. Nas expressões de Paulo Carneiro:

“Essa primazia do humano tomou em sua obra a feição particular à
sua terra e à sua gente, fazendo do Brasil e dos seus problemas o leit-
motif de todos os seus trabalhos e a fonte perene das suas melhores ins-
pirações.

Antropólogo antes de tudo, consagrou Roquette-Pinto a maior parte
dos seus Ensaios aos problemas do homem, no afã de melhor conhecer a
sua natureza e aperfeiçoar as suas condições de existência física, biológica
e social.”

Não haverá nenhum documento em que sua concepção de vida esteja mais
presente do que o Credo escrito em 1935:

“Creio que o homem e a natureza são exclusivamente governados por leis
imutáveis, superiores a quaisquer vontades;

Creio que a ciência, integrando o homem no universo, criou em sua men-
talidade ao mesmo tempo uma infinita modéstia e uma sublime simpatia
para com todos os seres;

Creio que a ciência, mostrando ao homem como o ódio e o amor são
condicionados pelas reações do seu cérebro, deu-lhe a posse de si mesmo,
permitindo que ele se transforme e se aperfeiçoe à custa das suas próprias
forças;

Creio que a ciência, a arte e a indústria hão de transformar a terra no Pa-
raíso que os nossos avós colocavam... no outro Mundo;
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Creio que, ao lado das grandes forças egoístas que vivem no coração dos
homens, jazem ali tesouros imensos de altruísmo e fraternidade que a vida
em comum há de fazer desabrochar cada vez mais;

Creio nas leis da Sociologia positiva e por isso creio no advento do Pro-
letariado, conforme foi definido por Augusto Comte, que nele via uma se-
menteira dos melhores tipos, ‘realmente dignos da elevação política’;

Creio, por isso, que a nobre missão dos intelectuais – mormente profes-
sores – é o ensino e a cultura dos Proletários, preparando-os para quando
chegar a sua hora;

Creio que, sendo muito difícil conciliar os interesses da Ordem com os
do Progresso, muitas vezes antagônicas, só existe um meio de evitar pertur-
bação e desgraças: resolver tudo à luz do altruísmo e, principalmente, da
fraternidade;

Creio que a ordem material deve ser mantida, mormente no interesse das
mulheres, que são a melhor parte de todas as pátrias, e das crianças que são a
pátria do futuro;

Creio que o estado de inquietação do Mundo Moderno só há um meio
de manter a ordem material: é garantir a mais ampla, absoluta e definitiva li-
berdade espiritual;

Creio cegamente no postulado de Fritz Müller: O pensamento deve ser
livre como a respiração.”

No ano de sua morte Roquette-Pinto teve a grande alegria de ver Rondônia
traduzida para o alemão, iniciativa de seu grande amigo e discípulo, o hoje em-
baixador Roberto Assumpção, que, nas suas palavras: “diplomata que por
toda parte onde a carreira o tem levado, vem prestando inestimáveis serviços
ao Brasil, jovem sucessor de Varnhagen e Rio Branco”. Servindo em Viena,
promoveu a edição pela Editora Wilhem Braumuler, traduzida pela professora
Etta Becker Donner, do Museu Etnográfico de Viena. De um outro colabora-
dor nesta tarefa, chamou-o: “meu culto e dedicado amigo, prestou-me grande
auxílio nesta oportunidade”.
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E sobre Rondônia, afirmava:

“A significação principal deste livro está na sorte que teve o autor de
surpreender esses indígenas, quando ainda se encontravam livres de influên-
cias estranhas e com sua existência ainda não transfigurada por fatores pse-
udo civilizadores. Este trabalho é um instantâneo etnográfico. Hoje, quan-
do os aviões cruzam diariamente aquela região, tudo mudou. Assim, as
transformações que o progresso traz consigo aumentaram o valor deste in-
ventário de um passado tão interessante e ainda tão próximo.”

Sobre o educador sintetizou Levi Carneiro:

“Ao chegar à Academia, já um quarto de século, ele se dizia professor –
nem quereria ser mais que isso. Ele se tornou, porém, em verdade, mais que
isso – um educador. Um educador das grandes massas, mediante novos re-
cursos valiosíssimos – o cinema e a radiodifusão – que soube utilizar mag-
nificamente. Um educador de novas idéias, como as que expôs, especial-
mente sobre o estudo da História Natural e da antropogeografia. Um edu-
cador de todas as horas, para quantos o ouviam, porque sua clara e aguda in-
teligência lhe permitia ter sempre alguma coisa nova, ou interessante, a dizer
sobre o assunto em foco; algum aspecto diferente, ou alguma nova aplica-
ção das coisas sabidas, a revelar; uma razão despercebida a comunicar. Não
o fazia com a empáfia ou a pompa de um orador – sim, como um diseur –
agradabilíssimo, como a sua figura varonil, a bela voz de barítono, o sorriso
malicioso que acentuava as intenções, o manuscrito lançado em pequenos
quadriláteros de papel. Essa palavra límpida vibrava, não raro, sob uma
emoção mal contida: a afetividade era outro traço saliente da personalidade
de Roquette, sem lhe excluir a vontade vigorosa e firme.”

No dia 18 de outubro de 1954 estava Roquette-Pinto em sua mesa de traba-
lho, datilografando o artigo semanal para o Jornal do Brasil. Comentava discurso
do Presidente Café Filho sobre educação:
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“Fiquei, na verdade, emocionado ouvindo o discurso que fez o Presiden-
te Café Filho na semana passada...

Falou bonito o Presidente ?
Não sei se falou bonito mas falou certo. Nenhuma frase altissonante ou

enfeitada. Foi um grito sincero e forte que terá de atingir as almas todas des-
te país, na resiliência magnífica de que é dotado o que é sincero.”

E de outras considerações, continuava:

“O grito do Presidente lembro o edito do Mikado no meio do século
passado; transformou o Japão em pouco tempo; onde houver alguém que
sabe, ensine ao que não sabe.

Foi a ordem de Mutsu Hito. E...”

Neste ponto o texto interrompeu-se, pelo golpe que lhe levou à morte.
Assim como viveu Roquette-Pinto pela educação, morreu pensando na

educação.
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Carta de Mário de Andrade a Roquette-Pinto,
datada de São Paulo, 22-V-1929.
Documento do Arquivo da ABL.



Influência de Rondônia

Alberto da Costa e S i lva

Dentre os livros que formavam o cânone de minha geração
constavam Os Sertões, de Euclides da Cunha, Capítulos de His-

tória Colonial, de Capistrano de Abreu, A Organização Nacional, de
Alberto Torres, Populações Meridionais do Brasil, de Oliveira Vianna, O
Tupi na Geografia Nacional, de Teodoro Sampaio, Casa-grande & Senzala,
de Gilberto Freyre, e Rondônia, de Roquette-Pinto.

Por que Rondônia? Trata-se de um livro relativamente pequeno, no
qual não se desenvolvem teorias abrangentes sobre o Brasil. E não é
uma pintura de teto ou abóbada, mas uma série de cartões, embora
desenhados com precisão e cuidado.

O que contém esse livro? Relatos da viagem feita em 1912 por
Roquette-Pinto às serras do norte de Mato Grosso, a repetir parcial-
mente os roteiros de Rondon, entre 1907 e 1909; descrições de pai-
sagens físicas e humanas que encontrou pelo caminho; comentários
sobre os trópicos que não eram nem tristes nem alegres, mas sim-
plesmente os trópicos; notas sobre aldeias, casas, objetos, enfeites,
atividades econômicas, costumes, doenças e gestos de dois grupos
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indígenas, os parecis e os nhambiquaras; tabelas antropométricas; relação de
filmes feitos nos locais; transcrições de músicas e cantares dos índios e vocabu-
lários de seus idiomas.

Como isso podia fascinar um leitor e, no meu caso, um leitor adolescente?
Por serem pequenos cartões pintados. Mas pintados com atenção e rigor. E
com a imaginação, como faria Paul Klee. Cartões que não se repetiam, ou que
podiam repetir-se em dois ou três casos, mas logo passavam a ser diferentes.
Neles descrevia-se o não conhecido pelo brasileiro das cidades, mas sem pito-
resco ou condescendência, a partir de um olhar que não era estranho a esse ine-
ditismo, porque era um olhar brasileiro. E neles sentia-se a busca da descrição
exata, da precisão no exame e no diagnóstico.

De repente, descobríamos, em Rondônia, como era possível que, em cabanas,
por assim dizer, sem paredes, porque o teto se estendia até o chão, as águas das
enxurradas não inundassem o interior. Roquette-Pinto nos contava: é simples;
os índios faziam uma espécie de rodapé com talas imbricadas, de casca de jato-
bá, que impedia a entrada das águas. Mais adiante ele nos falava dos xerimba-
bos, dos animais de estimação dos nhambiquaras e dos parecis, dos pombos,
dos filhotes de urubu, de arara e de coruja, dos macaquinhos e dos sagüis. E
nos surpreende com a história de um filhote de rato que sai do cabelo de uma
índia, onde vivia escondido.

Eram coisas como essas que, naquele livro de ciência, tanto agradavam o lei-
tor que eu era. No meio da leitura, surgia um passarinho do tamanho de um sa-
biá, o poeiro. O poeiro assobiava como se fosse uma pessoa, mas onde ele asso-
biava havia pés de poaia, e os matutos, avisados pelo pássaro, ali iam buscar a
ipecacuanha. Isso me lembra hoje – e não, quando li Rondônia pela primeira vez,
uma ave que existe em Angola e na África do Sul, o pássaro do mel, que indica,
pelo canto, onde estão as colméias.

Noutro passo, Roquette-Pinto relata como era recolhido o vinho do buriti,
como se derrubava ou cortava a palmeira de alto a baixo, para dela se retirar a seiva
com a qual se fazia a bebida. E, noutro ainda, nos narra a história, recolhida por
Rondon, de uma índia pareci, Camalalô, que, logo depois, iríamos encontrar no
poema “Toada do Pai-do-Mato”, de Mário de Andrade. O poema assim reza:

88

Alberto da Costa e S i lva



A moça Camalalô
Foi no mato colher fruta.
A manhã fresca de orvalho
Era quase noturna...
– Ah...

Era quase noturna...

Num galho de tarumã
Estava um homem cantando.
A moça sai do caminho
Pra escutar o canto.
– Ah...

Ela escuta o canto...

Enganada pelo escuro
Camalalô fala pro homem:
Ariti, me dá uma fruta
Que eu estou com fome.
– Ah...

Estava com fome...

O homem rindo secundou:
– Zuimaalúti se engana,
Pensa que eu sou ariti?
Eu sou Pai-do-Mato.
Era o Pai-do-Mato.

O curioso é que Mário de Andrade, que nem sempre dizia de onde tirava os
seus poemas e as suas prosas, numa carta de 22 de agosto de 1928, que se en-
contra nos arquivos da Academia Brasileira de Letras, declara a Roquette-
Pinto que se aproveitou das pesquisas dele não só neste poema, mas também
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em Macunaíma. A confissão é rara, porque, pelo que sei, Mário de Andrade foi
discreto nas indicações das dívidas que contraiu ao escrever a sua rapsódia.
Não podia deixar de mencionar o Theodor Koch-Grünberg de Vom Roraima
zum Orinoco, até porque o início de Macunaíma é uma paráfrase da lenda recolhi-
da por aquele autor na fronteira do Brasil com a Venezuela. Mas Mário não se
refere ao Capistrano de Abreu de Rã-txa hu-ni-ku-i, a língua dos caxinauás, nem às
Lendas em Nheengatu e Português, de Antônio Brandão de Amorim, sem cuja ma-
neira de escrever a sua, possivelmente, não teria sido a mesma.

As cartas de Mário de Andrade a Roquette-Pinto, guardadas na Academia
Brasileira de Letras, são preciosas. Ao lê-las, vi-me diante de um Mário de
Andrade distinto daquele de que guardamos o retrato em outras correspon-
dências. Frente a Roquette-Pinto, Mário se põe na. posição de discípulo.
Numa delas, pergunta se os parecis cantavam nasalmente. Outra, de 22 de
maio de 1929, é tão interessante que merece ser transcrita:

“Meu caro Roquette-Pinto:
“Não sei se você já está no Rio depois que andou pelas restingas dos pinhei-

ros catarinenses catando glórias sem rumor... Mas me socorro de você, depois
de andar por altos e baixos paulistanos buscando alguém que me explicasse
umas coisas. Não achei e venho pedir a você um jeito de aguar esta minha sede.

“Eis o caso: sem querer descobri aqui um indivíduo popular, que na vida aci-
dentada que levou, teve a curiosidade de morar tempo comprido entre os índios
de Mato Grosso e Paraguai. Sucedeu até que casou com índia. É uma história
interessantíssima, porém não há tempo agora para contá-la. Viveu entre os tere-
nos ou terenas (como você prefere?) e sabia uns cantos desses índios. Ao todo 4
cantos, um sem lembrar o texto, e outro religioso, só de exclamações, aproxima-
do muito dos cantos gravados por Jean de Léry. Não é interessante?

“Pois eu grafei os 4 cantos. Mas nos dois com texto, escrevi estes à minha
moda, sem entender nada. Também o colaborador foi incapaz de traduzir a
coisa textualmente, e só deu mais ou menos por alto a significação do texto.
Meu pedido é o seguinte. Se você não souber a fala dos terenos, não me será
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capaz de descobrir aí no Rio quem a saiba e possa controlar e corrigir os
dois textos que vão com esta? Seria um favor enorme.

“Os cantos, musicalmente não vejo influência objetiva de música de
branco sobre eles. Um dos textos, pelo menos, porém é de cantiga conheci-
da aqui no Estado e creio que de origem portuga. Como são índios... civili-
zados já à maneira branca, os de que meu colaborador tratrava, isso não tem
nada de inconcebível.

“Desde já com a gratidão do
Mário de Andrade”.

Seis dias depois, Roquette-Pinto respondia a Mário de Andrade:

“Mário de Andrade amigo:
“A tribo dos Terena pertence à grande nação dos Chané ou Guaná (Hu-

aná), na qual também se encontram os Kinikináu e os Laiána. Tudo, gente
do sul de Mato Grosso (Miranda, Aquidauana, etc.).

“Em Castelnau1 – Expédition dans les parties centrales de l’Amérique du Sud, Revis-
ta do Instituto Histórico (1847, pág. 549; 1845, pág. 204; 1872, pág. 348),
achará V. muitas notas interessantes a respeito.

“Com o auxílio dos vocabulários de Castelnau e do Visconde de Taunay
cheguei ao seguinte resultado que não me parece muito errado, à vista da
tradução que você me enviou:

Parentes saudades eu tenho
Parentes saudades eu tenho (meu) coração
Parentes saudades eu tenho Parentes meu peito!
Parentes saudades eu tenho teus olhos!
Mãe querer casar!
(?) o que querer?
Querer casar bater sapato.” 2

1 Francis de Castelnau, que foi cônsul no Brasil.
2 Na carta de Roquette-Pinto, cada verso em português está precedido por verso em terena.
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Etc., etc. Pois Roquette-Pinto, no correr de duas páginas, vai traduzindo os
versos terenas enviados por Mário Andrade, com a precisão, a justeza, o saber
que não precisava de muitas palavras. Era exatamente isso o que nos fascinava
em Rondônia, o que admirávamos em Roquette-Pinto. Ele ia direto ao assunto,
dizia o que sabia e confessava o que ignorava. Era isso o que fazia de Rondônia
um grande livro, e a riqueza de informações sobre um Brasil que se estava a fin-
dar. Rara, nesse livro magistral, era a página em que não havia algo novo.
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Roquette-Pinto
e Rondon

Cláudio Bojunga

Cinqüenta anos atrás eu estava aqui, nos meus quinze anos in-
completos, velando meu avô ao lado de minha mãe. Presen-

ciei, então, uma cena que nunca esqueci: a chegada do enrugado e va-
cilante Marechal Rondon, nos seus noventa anos, praticamente
cego, que vinha se despedir daquele que batizara com seu nome a
vasta região entre o Juruena e o Madeira, onde, segundo Theodore
Roosevelt, Rondon realizara um trabalho tão audacioso e destemi-
do como o da abertura do Canal do Panamá.

Rondon curvou-se sobre o caixão, beijou a testa do morto e mur-
murou: “Até breve, meu amigo.”

Faleceu pouco tempo depois – em 1958.
A morte de meu avô foi uma perda e tanto para o adolescente que

eu era – no momento mesmo que iniciava sua bildung, sua formação
espiritual. Nos recortes deixados por minha mãe pude verificar que
o país como um todo reagiu com pesar ao desaparecimento daquele
que Carlos Drummond de Andrade, numa bela evocação póstuma,
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chamou de “feiticeiro”, segundo o poeta, um homem que “exerceu a criação
em várias províncias do pensamento, fazendo-o menos pela ambição de criar
do que para mostrar como se cria”.

Edgar Roquette-Pinto foi, sem dúvida, professor de fé no Brasil e no brasi-
leiro. A contrapelo da longa estirpe dos pessimistas da época, leitores de Va-
cher de Lapouge, Gobineau, Le Bon, Keyserling e outros arianistas/ideólogos
da era colonial; contrariamente aos adeptos do “branqueamento”, Roquette-
Pinto sustentava com o respaldo de sua antropologia que o brasileiro precisava
ser educado, ser saneado, não substituído.

O problema não era a raça, os males do Brasil provinham do escravismo.
Gilberto Freyre celebrou na introdução de Casa-grande e Senzala essa certeza ina-
balável de Roquette de que o que se atribuía à mestiçagem deveria ser atribuí-
do à doença e à desnutrição. José Guilherme Merquior chamou Roquette-
Pinto de “o maior demolidor do mito racista no Brasil”.

Em Seixos Rolados, Roquette denunciou o caráter ideológico da teoria da de-
sigualdade das raças: ela servira aos ingleses para dominar o Transvaal; aos
franceses, para conquistar a Argélia e Madagascar; aos italianos, para investir
contra a Eritréia. Gobineau era best-seller entre os escravocratas do sul dos Esta-
dos Unidos.

Como culpar a miscigenação, no Brasil, se o mais universal dos escritores
brasileiros era Machado de Assis? Se Fritz Müller reconhecera em Cruz e Sou-
sa uma das pessoas mais brilhantes que encontrara? Se o ser mais corajoso, ín-
tegro e austero que Roquette jamais conhecera, Cândido Mariano da Silva
Rondon – o nosso Gandhi –, descendia dos Terena, dos Bororo e dos Guaná?

Roquette, como se sabe, admirava muito Euclides da Cunha, para ele um
naturalista e ecologista avant la lettre: um grande escritor que descrevera a saga e
o valor do sertanejo. Lamentava, contudo, a nefasta influência nele exercida
pelas idéias equivocadas do suíço Agassiz.

Na maturidade, escreveu: “Quando os dados da ciência, livres de qualquer
influência sentimental, me convenceram que os problemas humanos não deri-
vam, no Brasil, de influência nociva de cruzamentos ou atavismos biológicos, e
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são exclusivamente questões do meio, de herança social e de cultura – vol-
tei-me apaixonadamente para tudo quanto pudesse elevar, no plano físico e
moral, os meus irmãos.” Eis a sua agenda.

Um programa que atesta sua afinidade com o mestre de Gilberto Freyre,
Margaret Mead e Ruth Benedict – Franz Boas – dizia: “qualquer tentativa de
estudar as formas culturais numa base puramente biológica está fadada ao fra-
casso”. Freyre aprendeu com Boas a diferenciar raça e cultura e a separar in-
fluências genéticas das influências sociais, da herança cultural, do meio. Ro-
quette-Pinto, do seu lado, considerava a expressão “mistura de raças” absurda.
Falava em “combinação”, que aproximava de certas reações químicas em que
as substâncias que entram no fenômeno não aparecem no resultado com seus
caracteres globais. “Só quem confunde raça e povo”, dizia, “pode pretender
para o país uma utópica unidade.” Tese defendida nos ensaios técnicos núme-
ros 15 e 16 de Ensaios de Antropologia Brasiliana.

Por isso Roquette criticava os pessimistas que “desprezavam nosso povo,
que afastavam da alma a esperança de regeneração nacional e cruzavam os bra-
ços na resignaçao e no desânimo”.

Ele próprio dividiu sua trajetória em duas fases: na primeira delas, o jovem
médico, o legista, o professor de antropologia no Museu Nacional, o pesqui-
sador de sambaquis, o professor de fisiologia, biólogo, mineralogista, natura-
lista, dedicado a fundamentar a confiança no Brasil e no brasileiro.

Em 1911, ao lado do diretor do Museu Nacional, Batista de Lacerda, re-
presentou o Brasil no Congresso das Raças em Londres. Batista de Lacerda,
na ocasião, defendeu literalmente “para inglês ver” a tese do branqueamento
progressivo do Brasil. Estranho a essas divagações, Roquette-Pinto preferirá
a companhia de quem verdadeiramente lhe interessava: Rondon, com quem
havia trabalhado alguns meses no Museu, em 1910. E trocou Londres pela
floresta.

Tenho como certo que os dois encontros decisivos na vida de Roquette
foram Rondon e a obra de Goethe, que ele leu no original.

Comecemos por Rondon.
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Depois de trabalhar com Gomes Carneiro, Cândido Mariano da Silva Ron-
don, oficial do Corpo de Engenharia, foi encarregado pelo governo da Repú-
blica, em 1907, de ligar à Capital, pelo fio telegráfico, os territórios do Ama-
zonas, do Acre, do Alto Purus e do Alto Juruá. Roquette-Pinto participou da
expedição de 1912, aos 27 anos. De volta, trouxe para o Museu uma tonelada
de utensílios, armas, instrumentos e fonogramas de cera, que serão utilizados
musicalmente por seu amigo, Heitor Villa-Lobos.

Em 1917 publica sua obra-prima: Rondônia, diário dessa “viagem filosófica”
pelo território dos Parecis e dos Nambiquaras, síntese geográfica, botânica,
zoológica e etnográfica. Obra na linhagem de Martius, Hartt, Van den Stei-
nen. Livro de prosa atenta ao cotidiano, linguagem despida de ornamentos e
adornos externos, português bem brasileiro.

Por exemplo, ele diz o seguinte do Nhanduti, a renda paraguaia:

“Na sua simplicidade parece que a renda se formou por si mesma de flo-
cos de espuma branca; ou então, que as rendeiras gentis copiaram seus moti-
vos das teias que as aranhas distendem nas clareiras das matas. Porque só o
que é livremente concebido no seio da natureza, pode ser, ao mesmo tempo,
simples e maravilhoso; só o que é feito assim consegue despertar a emoção
estética por meio de tão modestos processos.”

Wilson Martins, no sexto volume da História da Inteligência Brasileira, diz acer-
tadamente: “Rondônia já é um livro modernista, e não surpreende que os moder-
nistas se hajam reconhecido nele. Quando se fala nas fontes eruditas de Macu-
naíma esquece-se, em geral, essa fonte literária e psicológica.”

Uma correspondência mal conhecida, dos anos vinte aos quarenta, entre
Mário de Andrade e Roquette-Pinto, confirma esse diagnóstico.

A crença de Roquette de que o Brasil era fascinante, viável, inédito e tinha
futuro, só podia ser bem recebida pelos modernistas. Nosso Modernismo – ao
contrario do europeu – foi um construtivismo, chegado à terra e ao povo, um
voto de confiança na modernização material e espiritual do país.
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A segunda fase de Roquette será, então, dedicada à democratização do sa-
ber. Como ele mesmo disse, “meu desejo, agora, é divulgar os conhecimentos
da ciência moderna nas camadas populares. Quero tirar a ciência do domínio
exclusivista dos sábios para entregá-la ao povo”.

Os caminhos de Roquette e dos modernizadores se cruzam: 1922, ano do
centenário da Independência e da Exposição Universal, é o ano da Semana de
Arte Moderna, da rebelião tenentista, da fundação do partido Comunista – e o
7 de Setembro de 22 é a data da primeira transmissão radiofônica no Rio de
Janeiro, embora o nascimento oficial do rádio seja a 20 de abril do ano seguin-
te. Depois do rádio, virá a aventura do Cinema Educativo, na companhia de
Humberto Mauro. Mas Roquette não abandona a antropologia: nos anos 20
se encontrará com Boas, Rivet, Von den Steinen e outros mestres na Holanda.

�

Roquette absorveu do positivismo a fé na ciência, o republicanismo, o
culto à mulher – e que culto! – o abolicionismo, sobretudo o civismo de
que Rondon foi exemplar. Sentia-se próximo dos sanitaristas da Primeira
República e também de Alberto Torres e de Manoel Bonfim. Disse numa
entrevista que Alencar encantara sua juventude e Machado consolara sua
maturidade. Gostava de Vicente de Carvalho, o poeta do mar (sempre a
Natureza), do simbolista Sully-Prudhomme e do escultor Rodin. Acima
de todos, Goethe.

Compreendi melhor sua fascinação por Goethe ao ler recentemente um ar-
tigo do filósofo Georg Gadamer sobre as relações do poeta com a filosofia.
Goethe foi contemporâneo dos maiores filósofos do Idealismo alemão: Kant,
Hegel, Fichte, Herder. Embora os tivesse lido com atenção – e leu também
Spinoza – Goethe mantinha, no entanto, uma certa reserva com relação ao
pensamento especulativo e à metafísica. Ainda assim, era cultuado pelos maio-
res pensadores, como por toda a Alemanha: Hegel, por exemplo, diz em carta
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que gostaria de se considerar como um filho do poeta. A propósito de Goethe,
Schiller escreveu que a dádiva espiritual não era a tarefa do analista, mas do gê-
nio que estabelecia relações segundo leis mais obscuras. À abstração, Goethe
preferia interagir poeticamente com os condicionamentos da Natureza e da
História e dizia detestar tudo o que meramente o instruía, sem incentivar ou
vitalizar sua atividade criadora.

Roquette-Pinto talvez tenha derivado daí sua divisa: “Crer e agir, crendo
nunca deixei de agir, agindo nunca deixei de crer.”

É esse o sentido profundo da frase de Goethe: “Só o que frutifica é também
verdadeiro.”

Borges escreveu que a imortalidade está na memória dos outros e na obra
que deixamos. Roquette-Pinto estará, portanto, vivo toda vez que um brasilei-
ro acreditar no Brasil e se esforçar em aprimorá-lo. A mais honrosa homena-
gem que lhe foi prestada, a mais bela entre todas, terá sido a de seus pares natu-
ralistas, que brindaram com seu nome pássaros e borboletas do Brasil, como a
Roquettea Singularis ou a Agria Claudia Roquettei, que devem estar batendo asas por
aí, confirmando a verdade de Goethe, segundo a qual “todas as teorias são cin-
zentas, apenas a árvore da vida é verde”.

Quanto às novas gerações, deveríamos ensiná-las a pensar em Roquette-
Pinto como um amigo íntimo – que nunca encontraram – mas cuja voz reco-
nhecem e cuja falta, mesmo sem saber, sentem todos os dias.
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Permanência de
Ortega y Gasset

Eduardo Porte l la

Estou muito emocionado, pois é a primeira vez que falo a um
auditório tão amplo e, ao mesmo tempo, tão qualificado so-

bre um pensador que conheci pessoalmente e com quem aprendi,
nos meus idos de Madri. Quanto à qualificação, já o experimentei
em outras ocasiões, mas, quanto à amplitude, é a primeira vez que
posso desfrutar dessa densidade demográfica. De qualquer maneira,
estamos aqui – e a iniciativa foi de Helio Jaguaribe – para falar de
Don José Ortega y Gasset, pensador espanhol que teve uma influên-
cia bastante razoável no Brasil de algumas décadas atrás. Até o Brasil
juscelinista ele era um filósofo bastante presente e continuou a sê-lo
algumas vezes depois. As novas gerações espanholas começam a
recuperar a figura de Ortega, que andou em declínio, sobretudo num
momento de tendências predominantemente marxistas nas interpreta-
ções da cultura e da história. Houve um declínio de Ortega y Gasset,
porém cada dia mais, até na própria Alemanha, os seus livros come-
çam a ser traduzidos com uma freqüência que não acontecia antes.
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I

Ortega y Gasset era um filósofo da chamada Escola de Madri. Nasceu em
Madri, em 1883, e ali faleceu, em 1955. Tem um itinerário intelectual bastan-
te curioso e provavelmente significativo. Começou seus estudos no colégio dos
jesuítas em Málaga, em seguida foi para Madri e, após ter feito um doutorado,
foi para a Alemanha, onde fez curso com os neokantianos de Marburgo, espe-
cialmente Herman Kohen. Costumava dizer que ele tinha a pátria em Kant,
mas seu coração estava fora da Razão Pura. É curioso que os kantianos de
Marburgo acolheram Ortega com uma fraternidade muito grande e ele se con-
fessa muito devedor deles.

Ortega costuma ser inscrito na Geração de 1898, que é uma geração extrema-
mente contestária e revisionista. É a geração de Don Miguel de Unamuno, de
Ramón del Valle-Inclán, de Azorín, Pio Baroja e de uma série de escritores fun-
damentais no modo de repensar uma Espanha progressivamente decadente.

Apesar de ser neokantiano, Ortega herdou também um certo vitalismo fin de
siècle, que era, por um lado, nietzschiano e, por outro, unamoniano. Do lado ni-
etzschiano, tinha um vitalismo sem Deus; e do lado unamoniano, um vitalis-
mo com Deus. Mesmo assim ele escreve um artigo – que é um artigo meio pla-
taforma, meio manifesto – em que ele se diz nem vitalista, nem racionalista.

Para um homem que vinha de uma aprendizagem kantiana em Marburgo, é
realmente surpreendente que ele conseguisse manter uma distância regulamen-
tar com relação à Razão Pura. Ortega, então, pôde se valer das lições, das con-
tradições e das recusas de Unamuno, que era o vitalismo em pessoa; com ele
chegou a travar algumas polêmicas extremamente representativas daquele pe-
ríodo na história da cultura do Ocidente. Criticou, portanto, com igual ener-
gia o vitalismo e o racionalismo, bem como as crenças, dissimuladas ou não.

Ortega opunha a idéia de crenças à de idéias. Em seu famoso ensaio Idéias
e Crenças, de 1940, imagina que, enquanto nas idéias há o predomínio da ra-
cionalidade, nas crenças há o predomínio de uma série de instintos difíceis
de classificar. Eu me perguntaria: se Ortega estivesse no Brasil de hoje,
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como reagiria diante desse conluio entre a religião e a mídia eletrônica?
Provavelmente teria dificuldades, teria que criar uma terceira categoria,
que não seria nem o irracionalismo, nem o vitalismo, nem o racionalismo –
Helio Jaguaribe, toda vez que olha e faz um gesto concordativo, me deixa
extremamente tranqüilo.

Além de tudo isso, Ortega optou e elaborou criticamente o que chamou
“perspectivismo”. O perspectivismo era de origem nietzschiana. O raio do
percurso dele era impressionante: um ex-aluno jesuítico vai para a Razão Pura
de Kant, imediatamente passa pelo vitalismo de Unamuno e chega ao que eu
chamaria a “razão impura” de Ortega. Acho que é justamente essa impureza
orteguiana diante do modelo clássico e fechado da Razão que vai dar uma ori-
ginalidade, uma força maior ao seu pensamento.

II

Por outro lado, tudo isso acontecia debaixo ou sobre um texto que se dis-
tinguia pela qualidade poética. Para Ortega, a língua não era simplesmente um
meio de que se servisse a reflexão para transmitir alguma coisa. A própria refle-
xão acontece simultaneamente com a elaboração da linguagem. Não se pensa
através da ou recorrendo à linguagem como um instrumento em que se estives-
se fora dela. Pensa-se dentro da linguagem. Esse ato é rigorosamente simultâ-
neo. Por isso a qualidade do texto é fundamental para dar conta dessa felicida-
de literária do texto de Ortega.

Ele costumava dizer que “la clareza es la cortesía del filósofo”. Então, escrevia para
ser entendido, para ser lido, mesmo nos grandes órgãos públicos. Embora ca-
tedrático de Metafísica da Universidade de Madri, onde fez também uma car-
reira universitária brilhante, não se contentava com o seu fechado auditório
universitário. Procurava ser um ator da cena política e cultural da Espanha do
seu tempo. Uma Espanha muito convulsionada, que começa com a ditadura de
Miguel Primo de Rivera; em seguida, cede lugar ao governo do Berenger, quan-
do por sua vez Ortega escreve um artigo muito violento, “O erro Berenger”;
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depois a ascensão da Falange – primeiro foi o general Primo de Rivera, depois
o filho, no período da Falange, José António Primo de Rivera.

Ortega atravessou tudo isso com uma consciência crítica muito aguda. Em
nenhum momento negligenciou, seja na docência universitária, no jornalismo,
na política, na ação cultural, esse compromisso básico de ordem democrática.

Algumas vezes, em momento de extrema passionalidade da esquerda espa-
nhola, na época mitológica da Passionária, Ortega era tido como um democrata
liberal à moda antiga. Aos poucos, sobretudo depois do seu regresso do longo
exílio, em Buenos Aires, em Paris, em Amsterdã e em Lisboa, encontra uma ge-
ração que tinha passado por uma história difícil, mas já é uma geração muito
mais receptiva à abertura das suas idéias, ao não-compromisso ideológico das
suas idéias.

Ortega tinha uma conexão, como todos os filósofos da época, de um lado,
com Kant, e do outro, com Hegel. Com Kant, ele aprendeu a pôr a razão na
história, e com Hegel, aprendeu a pôr a história na razão. Com esses dois pen-
sadores ele foi conseguindo andar em meio a todas as dificuldades.

III

Eu diria que um pensador brasileiro que se parece um pouco com Ortega,
que teve uma influência declarada de Ortega, foi Gilberto Freyre. Gilberto
também é portador de uma razão impura. Eu diria até que o forte da obra de
Gilberto não são as purezas, são as impurezas. Com as impurezas ele pôde co-
brir uma parte fundamental da vida e da história brasileira, que estava excluída
por um modelo positivista ou neopositivista, como eram as interpretações de
Sílvio Romero, anterior a ele, e ele foi abrindo, cada dia mais, a compreensão
do Brasil e passou a valorizar os protagonistas, os mini-atores, os coadjuvantes
da cena pública, que a história opulenta não gostava de contemplar, que eram
os excluídos da história opulenta.

Nessa época o Brasil tinha realmente excluídos. Hoje, a impressão que eu
tenho é que ele não tem excluídos, tem não-incluídos. Por excluído pressu-
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põe-se alguém que era incluído e que deixou de sê-lo. Hoje, a batalha é no sen-
tido de chegar à inclusão. Não é exatamente evitar a exclusão.

Essa falta de sistema é muito nietzschiana – Nietzsche dizia que “o sistema
é uma improbidade”. Ortega chegou a escrever um livro chamado História como
Sistema. Então, há em Ortega essa flutuação típica da sua cultura e do seu país
naquele momento. Por isso mesmo chegou a ser denegado pela filosofia acadê-
mica. Além da expulsão política, ideológica, da Falange e do franquismo, ele
teve também uma condenação de natureza intelectual. A sua cadeira na Uni-
versidade de Madri era a Metafísica, e dois dos seus mais destacados discípu-
los – Julián Marías e José Gaos – fizeram a sua defesa pública em momentos
muito difíceis, em que se tentava ver, na metafísica do mestre, um padrão auto-
ritário de reflexão, quando era justamente o contrário.

Ortega y Gasset propôs a elaboração de um espaço reflexivo, que seria o ra-
ciovitalismo, ou seja, o esforço de reencontro da razão com a vida. Nem seria a
vida que determinaria todos os movimentos da razão, ou seja, a vida enquanto
impulso, mas seria um encontro, uma parceria, uma cumplicidade entre a ra-
zão e a vida. A vida dando energia, vigor, à razão, e a razão, por sua vez, con-
trolando os impulsos supérfluos, ou excessivos, ou desnecessários, ou incon-
venientes. Com isso ele fundou o que ficou conhecido como o raciovitalismo,
a crítica da razão vital.

Era apenas um pensador que não virava a cara para as impurezas da ra-
zão, nem para as mazelas da vida cotidiana nacional. Registrava os grandes
episódios, como os pensadores alemães da época, como Georg Simmel, que
é pouco reconhecido no Brasil, e merecia um reconhecimento muito maior.
Simmel procurou os objetos desvalorizados no cotidiano do país, as refe-
rências menores da vida cotidiana, aquele lado não nobre, aquele lado mar-
ginal da vida, mas que compõe a existência na sua movimentação mais am-
pla. A opulência do modelo da metafísica ocidental, da metafísica hegemô-
nica, que vai de Sócrates até os últimos racionalistas, tendia a excluir o que
seriam considerados materiais menores ou sem a dignidade suficiente para
se oferecer à reflexão.
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IV

No ano de 1923 Ortega funda a Revista de Occidente, que foi a tribuna maior
do grande debate crítico na Espanha. Nessa hora ele entendeu, primeiro, que a
Espanha precisava se conectar com a Europa, não numa relação de dependên-
cia, nem de imposição cultural, mas num diálogo que seria fundamental para a
consolidação da consciência européia e que também seria indispensável para o
fortalecimento político e democrático da Espanha. A Revista de Occidente veicu-
lou as grandes idéias alemãs da época muito mais do que as idéias francesas que
progrediram em outros períodos.

A Guerra Civil Espanhola constituiu, nessa ocasião, o hiato da jornada orte-
guiana. Após a guerra civil Ortega é obrigado a sair da Espanha, a morar muito
tempo fora dela, o que para um madrilenho “de 400 anos” – na maneira pau-
listana de dizer, ou de dois mil e tantos anos para Ortega – significava carregar
Madri consigo. Ele não paralisou o impulso regeneracionista. ‘Regeneracio-
nista’ é uma palavra que, de repente, adquire uma excepcional atualidade no
Brasil de hoje. O que ele queria regenerar? Primeiro, ele mostrava o declínio
cultural e educacional da Espanha. É nesta condenação do declínio que vem
uma injusta crítica a Ortega – tenho certeza que Rouanet vai desdobrar isso
com muita precisão, porque é uma problemática muito semelhante à da Escola
de Frankfurt, sem evidentemente a consistência crítica e a oportunidade histó-
rica daquela escola, mas com um volume de antecipação rara. Embora o livro A
Rebelião das Massas seja de 1930, os artigos começaram a ser publicados na im-
prensa em 1916, quando ele já falava da rebelião das massas. O medo da rebe-
lião das massas foi considerado uma postura conservadora, reacionária, de in-
compreensão aristocrática diante do advento das massas.

À medida que o tempo foi passando, nós fomos vendo a incapacidade da
educação de desmassificar a massa. Tenho a impressão de que a grande finali-
dade da educação é justamente desmassificar a massa, sobretudo em países
onde a categoria povo não conseguiu alcançar a sua maturidade histórica e re-
pentinamente se viu obrigada a ser incorporada e identificada como uma mas-
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sa anônima, como uma multidão sem rosto que passou a ser a entidade que te-
mos hoje, manipulada basicamente pela mídia eletrônica.

Ortega lutou contra isso, lutou pelo reencaminhamento das massas e tam-
bém pela preparação dos quadros gestores. Era uma preocupação de Ortega
entender que o serviço público é um desempenho de enorme dignidade e de
superlativo vigor ético e de necessidade coletiva, o que implica uma qualifica-
ção específica correspondente aos avanços do momento histórico. Sem qua-
dros políticos adequados, fica difícil gerir um país, uma cidade, um bloco, com
pequenas adivinhações, pequenos jogos de imaginação, por mais que esses
jogos de imaginação sejam realmente convenientes.

V

A impressão que eu tenho, e suponho que não estou errado, é que Ortega
y Gasset tornou-se um pensador da verdade circunstanciada. O que quero
entender como ‘pensador da verdade circunstanciada?” Todo pensador
tem sido pensador da verdade. O que faz um pensador é pesquisar, encami-
nhar-se no sentido da verdade. A verdade, ao longo da história da Metafísi-
ca, é uma estrutura dada de antemão, ou seja, antecipa-se aos contactos. Já a
verdade circunstanciada é uma verdade que vive em grande parte das suas
saudáveis contaminações. Vive do seu horizonte, da sua circunstância.
Então, não é uma camisa-de-força imposta de antemão à realidade. Sabe-se
que a realidade é aquela dinâmica tensa, cotidiana, interminável, de homens e
coisas, e que por isso mesmo a verdade não antecede nem pressupõe essa
trama difícil, interminável, de homens e coisas. Por isso a verdade precisou des-
sa base circunstancial, dessa base cotidiana. Uma base cotidiana, evidente-
mente, corporificada pela linguagem.

Aí volta, mais uma vez, a questão da linguagem. O pensamento contempo-
râneo se divide, sobretudo depois do existencialismo, na chamada “virada lin-
güística” e nos hermeneutas de uma abertura menos lingüística e mais voltada
para a filosofia da linguagem.
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Foi com esses pensadores que Ortega pôde andar, desde cedo. O seu pri-
meiro livro se chama Meditaciones del “Quijote”, de 1914, e das suas lições de
Espanha Invertebrada. Insisto nessa Espanha invertebrada. Falava-se da Espanha
invertebrada por excesso de individualismo ou pressão regional, mas quando
se vê um federalismo destroçado, um federalismo que não conseguiu atingir a
maturidade, essa sensação de invertebramento é a mesma.

Por isso a impressão que eu tenho é que, para se pensar não só Don José,
como diz Helio Jaguaribe, mas para se pensar o Brasil e a nossa atualidade, te-
mos que voltar à Espanha invertebrada de Don José Ortega y Gasset e repetir
aquela frase famosa, que todos conhecem e repetem tanto: “Yo soy yo y mi
circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo.”

Então, se queremos nos salvar desse naufrágio precipitado que parece se
aproximar das nossas costas, tenho a impressão de que é preciso voltar a algu-
mas indicações básicas de Don José Ortega y Gasset.
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Ortega y Gasset e a
Escola de Frankfurt

Sergio Paulo Rouanet

Aprimeira coisa que me impressionou, relendo La rebelión de las
masas depois de meio século, foi a extraordinária qualidade

literária do livro, associada a uma clareza pouco usual nos pensado-
res que escrevem sobre o mesmo tema. São qualidades aristocráticas,
pois escrever bem e com clareza são duas formas de polidez que só
um grão-senhor da inteligência pode se permitir. Talvez seja essa a
origem do mito do conservadorismo de Ortega, inventado por pes-
soas que confundem a aristocracia do espírito com a do sangue. Ora,
se é verdade que a nobreza hereditária se adquire por inércia, sem
mérito próprio, a nobreza do espírito se obtém por conquista, e é si-
nônimo de excelência. Como recorda o próprio Ortega, etimologi-
camente nobilis vem de noscere, conhecer. O nobre é alguém que se tor-
na conhecido por seus altos feitos, por suas virtudes, por sua dedica-
ção a uma causa transcendente, religiosa ou profana. Ele está sempre
a serviço de algo que o ultrapassa, sempre indo além de si mesmo, e
nisso se diferencia do homem vulgar, que é pura imanência, puro
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hermetismo, puro enclausuramento em si. O nobre se supera continuamente,
porque está sempre insatisfeito, ao passo que o homem vulgar é estático, por-
que já se crê definitivo, e não vê necessidade de se aperfeiçoar.

Esse intróito é útil para caracterizar o próprio Ortega, grande de Espanha
por direito de conquista, sempre se ultrapassando em cada uma de suas obras,
mas é também uma via de acesso para passarmos da forma para o fundo, do es-
tilo do livro para seu conteúdo. Pois é esse o tema central da Rebelión de las masas:
o contraste entre o homem excelente, “constituído pela necessidade íntima de
apelar de si mesmo para uma norma mais além dele, superior a ele, a cujo servi-
ço livremente se põe”, e o homem-massa, “que não exige nada de si mesmo,
mas está contente com o que é, está encantado consigo”.

Para Ortega, não se trata apenas de uma classificação abstrata opondo dois
tipos humanos, mas de uma constatação histórica: o homem-massa tinha to-
mado o poder na Europa, expulsando ou condenando à irrelevância as antigas
elites culturais. Nossa época é a do “señorito satisfecho”, alma vulgar que se
compraz em sua vulgaridade e sente-se no direito de proclamar o direito à vul-
garidade. Ele não conhece nem aceita limites, ao contrário do homem médio
de outras eras, que sabia que além e acima dele havia uma norma transcenden-
te, um modelo que o ultrapassava e o ajudava a ultrapassar-se. O homem-
massa deslocou tão completamente as antigas elites dirigentes, que passou a
exibir os defeitos do aristocrata de sangue: preocupação com os esportes e com
o vestuário, e até o hábito de divertir-se com o intelectual, como o nobre do
antigo regime se divertia com os filósofos, que ele às vezes convidava para sua
mesa e em seguida mandava espancar por seus lacaios. O homem-massa de
hoje rompeu as amarras com o passado, porque se considera a culminação da
história humana, e nesse sentido é radicalmente ahistórico. Com isso, desapa-
receu a idéia da continuidade, a consciência de que existe um vínculo entre pre-
sente e passado. O homem-massa não vê esse vínculo, porque só se considera
filho de si próprio. Ele vive num eterno presente. Esse presente é o do nivela-
mento total, porque o homem-massa odeia tudo o que não seja ele mesmo. Em
sua ausência de limites, comporta-se como uma criança mimada, que não tole-
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ra nenhuma forma de autoridade adulta. É também um bárbaro, um primitivo,
um Naturmensch, porque a condição de qualquer convívio civilizado é a aceita-
ção de normas externas ao indivíduo, de modo a que, segundo a formula clássi-
ca, a liberdade de cada um termine onde começa a do outro. Ora, essa fronteira
não existe para as massas contemporâneas, o que faz com que elas sejam radi-
calmente intolerantes com todas as diferenças. A massa não quer conviver com
ninguém, e sim impor a todos suas próprias opiniões e preferências. Só tem
paixões, e recusa qualquer forma de racionalidade. Por isso rejeita o debate,
porque este pressupõe a apresentação e refutação de argumentos racionais, o
que para a massa não é nem possível nem necessário. Ela não sabe trabalhar
com a razão, pois só tem apetites, e por isso nem dá razões nem as exige. Por
natureza, ela só pode confrontar-se com a alteridade através da violência. Ela
não argumenta: lincha. Antes, a violência era a razão ultima, a que só intervi-
nha depois que todas as formas de negociação pacífica pareciam esgotadas: era
a ultima ratio. Hoje a violência é a prima ratio. Esse culto da violência faz com que
a massa instrumentalize o Estado, lugar da violência institucional, para através
dele consolidar sua hegemonia.

O fascismo e o bolchevismo constituem a realização mais completa dos de-
sejos e aspirações da sociedade de massas. Representam o triunfo do ho-
mem-massa: através do Estado fascista e do Estado soviético, o homem-massa
exclui definitivamente da cena política todas as vozes dissidentes, todas as fi-
guras do outro, tudo aquilo que não seja ele mesmo.

Como se tornou possível uma vitória tão completa da sociedade de massas?
Para Ortega, ela é fruto de uma conjunção sui generis, ocorrida durante o século
XIX: a do liberalismo com a técnica moderna. O liberalismo tornou possível a
emancipação política das massas, garantindo-lhe todos os direitos, e a técnica
moderna aumentou extraordinariamente seu poder econômico. O resultado
foi que a soberania do indivíduo genérico, sem atributos, cuja moldura abstra-
ta fora traçada pelo liberalismo, transformou-se em realidade. O homem em
geral do liberalismo converteu-se nessa forma concretíssima de homem em geral
que é o indivíduo-massa do século XX: ele é tão geral, que não possui atri-
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butos diferenciadores, que possam distingui-lo de outros indivíduos-massa.
Graças a essa combinação única de liberdade política e progresso econômico,
as massas surgiram para a história e ascenderam à posição dirigente. Com isso,
elas foram infiéis a seu destino, que é obedecer. Ortega leva seu aristocratismo
às últimas conseqüências: num mundo bem ordenado, a massa não atua por si
mesma. Veio ao mundo para ser dirigida, influenciada, representada. Rebe-
lar-se contra isso é rebelar-se contra o que faz delas, justamente, massas, é rebe-
lar-se contra o princípio da hierarquia, necessária em qualquer sociedade. É
nisso que consiste a rebelião das massas, e que explica o título do livro: em nos-
so tempo elas se rebelaram, ascendendo a uma dominância contra a natureza, a
uma hegemonia incompatível com sua condição de massas.

A solução está numa re-fundação do liberalismo, depois de superadas as
ilusões do fascismo e do bolchevismo, numa volta da Europa unificada ao úni-
co regime capaz de impedir qualquer tirania, salvaguardando ao mesmo tempo
as hierarquias naturais ditadas pelo saber.

O livro de Ortega teve numerosas traduções nos anos trinta e não surpreen-
de que tenha conquistado uma repercussão imediata na faixa liberal e conser-
vadora dos críticos da sociedade de massas. O que surpreende um pouco mais
é que tenha influenciado também certos pensadores marxistas, o que de fato
ocorreu. Publicada em alemão desde 1931, não tenho dúvida de que La rebelión
de las masas exerceu uma profunda influência sobre os membros da chamada
teoria crítica, ou Escola de Frankfurt: Adorno, Horkheimer, Marcuse e talvez
mesmo o último representante do grupo, Habermas.

Do ponto de vista puramente descritivo, as semelhanças são palpáveis.
A sociedade de massas de Ortega parece-se nos menores detalhes com a so-

ciedade totalmente administrada, de Adorno e Horkheimer, e com a sociedade
unidimensional, de Marcuse. Tanto para Ortega quanto para os partidários da
teoria crítica, o mundo massificado é regido pelo conformismo, pelo nivela-
mento, pelo sempre-igual. Ortega diz que a característica principal da socieda-
de de massas é o desaparecimento de qualquer norma ou modelo que o ho-
mem-massa reconheça como superior. Adorno, Horkheimer e Marcuse expri-
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mem a mesma idéia dizendo que a sociedade moderna expeliu de todo a di-
mensão da transcendência, e com isso tornou-se unidimensional. Imanência
absoluta, ela aboliu a diferença entre o ser e o dever-ser, entre a facticidade e a
norma, porque o existente tornou-se sua própria norma. O que é corresponde
ao que deveria ser, pelo mero fato de ser.

Ortega diz que as opiniões e preferências do homem-massa são rigorosa-
mente estereotipadas. Ele pensa o que todos pensam é faz o que todos fazem.
Adorno formula essa tese dizendo que os pensamentos dos vários indivíduos-
massa não se distinguem entre si, porque a autonomia excessiva poderia expor
os homens a pensar os pensamentos errados.

Para Ortega, o homem perdeu seu vínculo com a História. Para os integran-
tes da Escola de Frankfurt, a sociedade moderna tornou-se ahistórica porque
vive num eterno presente, em que o passado foi ultrapassado e o futuro será
qualitativamente igual ao presente, pois somente são concebíveis as transfor-
mações quantitativas trazidas pelo progresso técnico. Na perspectiva desse
futuro igual ao passado, não há mais utopia, porque o presente já é a utopia
realizada.

Para o autor, o homem-massa é radicalmente irracional. É a crítica desde
sempre feita às massas, desde Gustave Le Bon, para quem as massas estão sub-
metidas ao “instinto da horda” e são movidas por paixões e impulsos irracio-
nais, até Freud, para quem as massas perdem toda capacidade crítica, transfor-
mam-se em pura afetividade, e alienam sua inteligência na autoridade do líder.
Ortega repete a mesma observação, mas acrescenta um comentário curiosa-
mente premonitório, em que parece antecipar o conceito habermasiano de ra-
cionalidade processual, ou comunicativa, em que a razão não está tanto nos
conteúdos quanto na capacidade de apresentar e refutar argumentos, com vis-
tas à validação de proposições consideradas verdadeiras ou de normas conside-
radas justas. A novidade estupenda de Ortega está em caracterizar segundo
esse conceito processual a irracionalidade das massas: elas não são irracionais
por cometerem erros de lógica, mas por não sentirem a necessidade de apre-
sentar razões. Para ele, “ter uma idéia é acreditar que se possuem razões para
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ela, e é crer, portanto, que exista uma razão, um universo de verdades inteligí-
veis. Idear, opinar, é o mesmo que apelar a essa instância, subordinar-se a ela,
aceitar seu julgamento e sua sentença, crer, portanto, que a norma superior de
convivência é o diálogo em que se discutem as razões de nossas idéias. Mas o
homem-massa se sentiria perdido se aceitasse a discussão e instintivamente re-
pudia a obrigação de acatar essa instância suprema que existe fora dele.”

Para Ortega, o homem-massa recusa qualquer limite, e nesse sentido com-
porta-se como uma criança mimada, e rejeita qualquer norma de convívio soci-
al, o que faz dele um bárbaro. Marcuse reformula a idéia da gratificação sem li-
mites com o conceito de dessublimação repressiva: enquanto no tempo de Fre-
ud a sublimação era a forma pela qual a civilização geria os desejos e impulsos
anti-sociais, hoje a administração do consenso se dava pela satisfação dos dese-
jos, e não por sua frustração. Em outras palavras, a proibição deixava de ser ne-
cessária, e o indivíduo podia, sem riscos para o sistema social, satisfazer todos
os seus desejos e principalmente realizar todos os seus sonhos de consumo.
Essa criança mimada é também um bárbaro, um primitivo, como Adorno
mostra ao descrever os comícios fascistas. “Os símbolos próprios de todo mo-
vimento contra-revolucionário, as caveiras e mascaradas, o rufar bárbaro dos
tambores, a repetição monótona de palavras e gestos, são a imitação organiza-
da de práticas mágicas.”

Até o elitismo de Ortega encontra sua contrapartida na teoria crítica. Orte-
ga não deixava dúvida a respeito: toda sociedade está e deve estar dividida entre
a maioria inculta, cujo destino é obedecer, e a minoria que sabe, e por isso tem
autoridade para mandar. Num livro intitulado Crítica da Tolerância Repressiva,
Marcuse se aproxima dessa posição. Quem está qualificado, pergunta ele, para
romper o consenso unidimensional? A resposta é univoca. “Estão qualificados
todos aqueles cujas faculdades como seres humanos tenham a maturidade sufi-
ciente, todos aqueles que tenham aprendido a pensar racional e autonoma-
mente. A resposta à ditadura educacional de Platão é a ditadura educacional
democrática dos homens livres.” No auge da “new left” essa posição não se ti-
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nha alterado. “A auto-libertação é uma auto-educação, mas enquanto tal su-
põe, inicialmente, uma educação por outrem.”

Se sairmos desse plano puramente descritivo, é evidente que as divergências
entre os dois estilos de pensamento se tornarão visíveis. Afinal, por mais hete-
rodoxos que sejam, os representantes da Escola de Frankfurt pertencem a uma
linhagem marxista, o que naturalmente não é o caso do autor da Rebelión de las
masas. Para Ortega, as massas se transformaram nos sujeitos da História; para
os frankfurteanos, o sujeito é o capitalismo tardio, que manipula as massas.
Para Ortega, a massificação foi o produto não-intencional de um capitalismo
que aumentou exponencialmente o poder de compra da maioria, transforman-
do-a num agregado de consumidores soberanos. Para os frankfurtianos, a
massificação é uma estratégia deliberada do capitalismo tardio, que aumentou
esse poder de compra como forma de integrar a população ao sistema social, e
que usou como poderosíssimo instrumento auxiliar a indústria cultural, a fim
de instalar o consenso unidimensional no mais fundo das consciências. Tanto
para Ortega como para os frankfurtianos, o nivelamento e a desindividualiza-
ção que caracterizam a moderna sociedade de massas não existiam com a mes-
ma intensidade no século XIX, mas as razões invocadas para explicar esse fe-
nômeno são outras. Para Ortega, as pessoas eram mais individualizadas no
passado porque os mecanismos de equalização inerentes ao liberalismo ainda
não tinham produzido todas as suas conseqüências, e com isso as hierarquias
naturais se preservavam. Para Adorno, Horkheimer e Marcuse, tudo dependia
do estágio de desenvolvimento do capitalismo em uma e outra época. No sé-
culo XIX, predominava o capitalismo competitivo, que exigia a produção de
indivíduos relativamente autônomos. As diferenças eram funcionais para o sis-
tema. No século XX, passou a predominar o capitalismo monopolista de
Estado, cujo funcionamento não mais dependia da iniciativa de agentes autô-
nomos, mas da organização centralizada da produção e do consumo, sob a égi-
de dos cartéis e do Estado. Por isso, a individualidade não era mais necessária.
Ela também não era desejável, porque o sistema social, ameaçado pelo movi-
mento operário, não podia correr o risco de ser posto em xeque pela produção
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de indivíduos excessivamente autônomos. O advento do homem-massa, ten-
dendo para a padronização completa de todos os pensamentos e preferências,
corresponde às exigências de um sistema que precisava eliminar a transcendên-
cia no aparelho psíquico dos indivíduos, do mesmo modo que já a eliminara
na sociedade. Coerentemente com as respectivas premissas, a explicação para o
advento do fascismo também difere. Para Ortega, o Estado fascista é o instru-
mento utilizado pelo homem-massa para consolidar sua hegemonia. Para os
frankfurtianos, é a forma de organização política adotada pelo capital mono-
polista para defender-se dos seus inimigos internos e externos. A Gleichschaltung
transforma em política de Estado as tendências à homogeneização inerentes à
sociedade de massas.

Quem teria razão? Se aceitarmos a tese hegeliana de que a história do mun-
do é o tribunal do mundo, die Weltgeschichte ist das Weltgericht, o campo derrotado
nunca tem razão, e nesse caso as interpretações marxistas da Escola de Frank-
furt deixaram de ser plausíveis. E é preciso confessar que lidas hoje, as teses
frankfurtianas sobre a gênese e a natureza da sociedade de massas parecem
mais dogmáticas que as formuladas por Ortega y Gasset. Em todo caso, além
das divergências teóricas, o que importa ressaltar é a convergência no plano
descritivo. Lidas em conjunto, as duas descrições apontam não para o passado,
mas para o presente, deixando assustadoramente claro que as pressões nivela-
doras imanentes à sociedade de massas levaram o processo de homogeneização
muito mais longe do que parecia possível tanto a Ortega y Gasset quanto aos
representantes da teoria crítica.
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Hispanidad e
universalismo na
filosofia de Ortega
y Gasset

Tarcís io Padilha

Nem sempre a cultura espanhola encontrou o devido re-
conhecimento de sua originalidade. E no entanto, para

citar apenas um dado relevante, a longa presença árabe na penín-
sula ibérica ofertou à Espanha a possibilidade de se abrir a outras
culturas. Basta lembrar o papel dos pensadores árabes na introdu-
ção de Aristóteles no Ocidente. A verdade é que a terra de Cer-
vantes não freqüenta adequadamente os tratados de história da
filosofia. Houve mesmo um mestre francês, Victor Delbos, que
chegou ao extremo de afiançar, sem rebuços: “para conhecer a to-
talidade da filosofia é necessário dominar todos os idiomas, com
exceção do espanhol”. No mesmo sentido, universitários alemães
do início do século XX sustentavam ironicamente que a África
começava atrás dos Pireneus. Os preconceitos são ferinos e reve-
ladores. Ferinos porque dolorosamente injustos. Reveladores
por admitirem inconscientemente que há um pulsar da alma es-
panhola nos fastos da cultura que se procura encobrir. Mas o uni-
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versalismo de mestres mais eminentes, como Unamuno e Ortega, é impossível
obscurecer plenamente.

Hoje, a presença da língua e cultura espanhola e hispano-americana já per-
vade os espaços privilegiados das nações mais desenvolvidas, designadamente
os Estados Unidos, com quatorze milhões de hispânicos em sua população. E
ascendem a quatrocentos milhões os falantes da bela língua, tão irmã da nossa.

A península ibérica sorveu experiências culturais que lhe deram um contor-
no original. No sentir de Alain Guy, “a Espanha foi alcançada por todas as
correntes de pensamento, orientais e ocidentais”. Constituiu mesmo “um ter-
ritório de passagem entre a Europa a África”. Vincou a sua cultura como uma
encruzilhada de povos de diversa origem. Convém ademais salientar a forte
presença dos grandes místicos San Juan de Cruz e Santa Teresa de Ávila e a
profundidade de seus mergulhos espirituais. Assim, colhe-se a impressão de
que os filósofos em verdade são também – alguns é claro – também místicos,
teólogos. O que foi reconhecido por Henri Bergson: “vocês têm mestres muito
maiores que todos nossos filósofos.” E cita os dois místicos referidos que per-
correm trilhas mais densas e profundas do que as da especulação francesa.

É o momento de sublinhar a riqueza e variedade do pensamento espanhol.
Desde Sêneca, filósofo romano nascido em Córdoba, passando pelos hispano-
árabes, como Averróis (que gerou famosa polêmica sobre a unidade do intelec-
to sustentada por Tomás de Aquino) e ainda palmilhando o espaço hispano-
semita, com Maimônides; lembrando-nos de Raimundo Lulio e dos numes
tutelares do Século de Ouro, com Vives, Suárez, Gomes Pereira, Las Casas,
Bañez e Molina (os dois últimos forcejando por assentir teses inconciliáveis
sobre a e liberdade a graça divina).

Nos tempos modernos, avultaram Sanz Del Rio, Donoso Cortez, Jaime
Balmes, em tudo suplantados pela floração de Unamuno, Ortega, Xavier Zu-
biri, Zaragueta, D’Ors, Marañon, Julián Marías.

Ao abordar a rica, densa e complexa filosofia de Ortega y Gasset cumpre le-
var em conta o universo cultural da velha Espanha. Isto porque não há como
negar que a filosofia assume contornos nacionais, designadamente aqueles que
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atestaram a sua fecundidade, como é o caso do pensamento especulativo dos
peninsulares ibéricos. Além de reconhecer a validade das filosofias nacionais, a
presença de Ortega se impôs na Espanha de forma marcante gerando contro-
vérsias, mas assinalando o seu impacto, como se fora referência obrigatória do
pensar ibérico.

Ortega sempre refletiu a alma espanhola, conquanto recebesse o influxo do ger-
manismo filosófico, designadamente do neokantismo de Hermann Cohen e de
Paul Natorp. Em Marburgo, vemo-lo sorver a inspiração especulativa derivada do
kantismo à qual não se escravizou, mas deixou fluir a tendência sistemática do tra-
tamento dado à temática central do filosofar. Paradoxo surpreendente: Ortega foi,
antes de tudo, um representante do universo ibérico, mas também traduziu em si
mesmo o respeito pelo esboço norteador da geometria espiritual oriunda de Mar-
burgo. Ortega descobre o idealismo, sorvendo as lições dos mestres da universida-
de alemã, aprofunda o conhecimento de Husserl e de Max Scheler, mas capta es-
pecialmente os fluidos de Nicolai Hartmann. O idealismo alemão traduziria o
ápice do filosofar, o mais elevado centro do pensar filosófico.

Ortega pretende suplantar o idealismo germânico, ao assegurar ao eu o lugar
que lhe compete no exercício especulativo, sem contudo segregá-lo dos valores
racionais, consoante o assente Jean Paul Borel. O filósofo espanhol construiu
um edifício especulativo marcado com o sinete da coerência, virtude haurida
no convívio com os filósofos de Marburgo. Criticou-os na medida em que o
idealismo se enredava em suas malhas, sem atentar devidamente para o real à
sua volta. Faltava-lhe a veracidade, o reconhecimento do vínculo necessário
com o mundo exterior, presente na vida do espírito.

�

Os filósofos da cidade e da cidadania parece preferirem sua inserção pessoal
na realidade, especialmente na concretude do cotidiano a trafegar nas avenidas
amplas do pensar academicamente apresentado. Jean Lacroix escreveu no Le
Monde e Louis Lavelle no jornal Le Temps. As crônicas de ambos aproximaram a
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filosofia de um universo significativo de leitores e certamente lhes ofertaram
uma participação tão necessária aos escritores quanto os momentos criativos
oriundos do silêncio. Ortega igualmente freqüentava os jornais e periódicos
como O Sol e a España em permanente atitude de vigília intelectual, como pre-
sença cultural primacial na vida espanhola.

Ortega escapa das dicotomias esterilizantes, dos falsos dilemas de uma filo-
sofia perempta. Abre-se de par em par para uma visão onicompreensiva do
real, que não se cinge à fenomenalidade do aparecer, mas se adentra no concre-
to que se concilia com o universal captado pela razão vital.

A filosofia orteguiana é francamente moderna, ao superar os estreitos limites
de uma razão raciocinante, que não dá conta da complexidade do real, designa-
damente da realidade do ser do homem que é um contínuo autofabricar-se. O
transcendente para ele é a própria existência. A vida é realidade radical.

A realidade é anterior ao ser que, no fundo, é criação do homem, ante a per-
plexidade da ausência de deuses em que crer. Crer é estar com e também duvidar.
Quando a crença desaparece, emerge a idéia. A idéia nasce do vacilo da crença

Impende frisar que “a forma soberana da vida, é conviver”. A intercomuni-
cação das pessoas cinzela o perfil mais atraente do orteguismo. O outro é tam-
bém intimidade pura. Reconhecê-lo é atestar sua autenticidade existencial. Há
uma interpenetração de eus na relação metafísica, ontológica que então se esta-
belece, no que Nédoncelle chama a reciprocidade das consciências. O outro
não é simplesmente um corpo, qual coisa a ser contemplada, é uma presença,
que revela em sua visibilidade a indivisibilidade de seu fulcro essencial. Após o
meu eu, o outro flui como realidade que se impõe como categoria ontológica
fundamental ao meu próprio existir. A alteridade é essencial à própria interio-
ridade, pelo que poderíamos falar talvez, relembrando Michele Federico
Sciacca, de uma interioridade objetiva.

Para o filósofo do raciovitalismo, o saber se subordina à vida. A inteligência
é posta em xeque como faculdade especulativa e confrontada com a realidade
pujante da vida. Volve o filósofo espanhol à palavra forte de Meister Eckart
“vivo para viver”, que encontrou em Goethe a ressonância necessária: “a vida
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existe simplesmente para ser vivida”. Parece um desdobramento da palavra
bíblica de que devemos receber a vida e a vida em abundância. Este transbor-
damento vital se casa com a propensão para o agir constitutivo, pois a inteli-
gência deixada a si mesma flutua no espaço, sem âncora a sustentá-la. A reali-
dade não tem vida própria, senão aquela que o homem lhe empresta. “O ser
das coisas consistiria na forma do meu comportar-me em face do ser”, assente
Ortega. Poderíamos aqui repetir a palavra de Georges Canguilhem, para quem
“não se ditam cientificamente normas à vida”.

Não se pode obscurecer a descoberta de Wilhelm Dilthey na composição
do mundo orteguiano. Ao penetrar nas entranhas do opus de Dilthey em 1933,
ano de seu centenário, Ortega afirmou: “este desconhecimento me fez perder
aproximadamente dez anos de minha vida”. Ao filósofo alemão ficaremos
para sempre devedores da rica e fecunda concepção das ciências humanas.

Gonzalo de la Mora especifica a importância da experiência filosófica de
Ortega na Alemanha, ao dizer que “o que verdadeiramente aprendeu Ortega
na Alemanha não foi uma filosofia nem uma atitude intelectual, senão um idi-
oma”. A rigor, Ortega saiu da Espanha com a Espanha entranhada em sua
alma. Jamais deixou de ser um madrilenho na plenitude da expressão. Como
sublinhou Julián Marías, seu discípulo maior, Ortega foi para a Alemanha,
mas continuou se sentindo a partir da Espanha. E acrescenta: “a Espanha foi
posta em seu lugar, circunstancializada... ela se dilatou... sem utopizar-se”. Ga-
nhou em circunstancialidade. A Europa é visualizada como condição da Espa-
nha que, por seu turno, constitui a possibilidade européia. Esta tensão dialéti-
ca enriquece sobremodo a hispanidad de Ortega e lhe assegura a dimensão uni-
versal. É partindo dos particularismos que ascendemos gradativa e autentica-
mente ao patamar da generalidade.

O adentrar-se no provincial sinaliza para a captação do que há de universal
na penetração ajustada aos seus reclamos. Por isso a circunstância indica o ca-
minho que conduz à percepção do que a ultrapassa. E a vida é lastreada nas cir-
cunstâncias que nos definem como seres capazes das generalizações. É bem de
ver que a filosofia não é ubíqua nem ucrônica. Situa-se no caminho do homem,
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e resulta da perda da fé e da crença, com a emergência do questionamento
como origem obrigatória. Imaginar um sistema atemporal e capaz de estar pre-
sente em todas as épocas é ignorar o imperativo das circunstâncias que cercam
a vida humana e lhe impõem restrições ao itinerário pavimentado nas certezas
permanentes, nas verdades que circulam nos espaços conceptuais.

É imperativo compreender a amplitude da mente orteguiana que abarcou de
omni re scibili, à semelhança de Pico della Mirandola, na Renascença. A Revista de
Occidente, por ele fundada em 1923, abriu aos olhos dos hispano-americanos “no-
tícias claras e meditadas do que se sente, se faz e se padece no mundo”. Foi uma
façanha que trouxe de bandeja para os falantes da língua espanhola os árduos e
densos textos dos pensadores estrangeiros, destacando-se aí os nomes de Hus-
serl, Simmel, Scheler, Croce, Brentano. É de ressaltar-se que o estilo orteguiano
não seguiu a cartilha germânica. Timbrou o filósofo madrilenho em pautar seu
talento literário nas matrizes da própria Espanha e da França de Renan e Cha-
teaubriand. Foram os santos de sua devoção literária, que lhe modelaram a pena.
Elementos clássicos e barrocos se aninham nas dobras dos escritos orteguianos, a
expressar a modernidade de seu pensar e de seu estilo fecundo.

Antes de Ortega, Miguel de Unamuno havia sacudido a poeira que se en-
tranhara na filosofia espanhola. Despertou a cultura local de seu sono letár-
gico. O sentimento trágico da vida fez fortuna e acendeu na alma ibérica o
seu potencial de energia criadora. Isto se verificou no momento em que a
famosa Geração de 98 começava a dizer ao que veio, ocupando os espaços
antes entregues a um vazio cultural. Unamuno procedeu a severa crítica do
racionalismo impenitente, erigiu sua obra num arroubo de angústia existen-
cial. Sorveu as lições de Kierkegaard, sem incidir em sua tragédia existencial,
e pôs a nu as fragilidades do intelectualismo à outrance. “Não tenhais idéias,
aduziu ele, as idéias vos impedem de pensar.” Era um novo pensar que se ofe-
recia munificentemente ao mundo hispânico, sem se deixar aprisionar nas
malhas do abstracionismo. Cuido mesmo que Niebla antecipou o romance
existencial de Sartre e abriu uma clareira de fecundidade no bosquejo assimé-
trico do drama humano.
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Com Ortega, a filosofia ganhará em precisão e maior dose de sistematiza-
ção, que Unamuno não soube ou nem mesmo quis delinear. Ortega, ainda an-
tes de Heidegger, soube compreender a vida humana como cuidado, preocu-
pação, intranqüilidade e insegurança. Mas a vida é também e principalmente
ação. A razão vital surge como síntese do relativismo e do racionalismo que
permearam o século XIX. É tentativa audaciosa a revelar a originalidade da
mensagem de Ortega, que assim abriu um clarão na miopia filosófica das dico-
tomias impositivas. No concernente ao dilema realismo/idealismo, essencia-
lismo/existencialismo, o filósofo espanhol timbrou em não se deixar aprisio-
nar nas dicotomias esterilizantes e reducionistas. É um traço pós-moderno a
exigir os seus foros de legitimidade especulativo-prática. Ortega nos remete a
Goethe, ao pragmatismo, e antecede a visão de Blondel, todos atingidos pela
luz que irradia das ações constitutivas da existência.

Na óptica orteguiana, a perspectiva assume posição capital. Estamos todos
adstritos a uma visão singular da realidade. Como frisou Johann Fischl, “so-
mente em Deus, que em sua onissapiência apreende todas as perspectivas,
pode reunir-se a verdade relativa e a absoluta de forma ideal”.

Em suas Meditações do Quixote, Ortega atira a barra mais longe em seu perspec-
tivismo: “Quando é que nos abriremos à convicção segundo a qual o ser defi-
nitivo do mundo não é nem a matéria, nem a alma, não é alguma coisa determi-
nada, mas antes a perspectiva? Deus é a perspectiva e a hierarquia: o pecado de
Satanás foi um erro de perspectiva.”

Em Verdade e Perspectiva, Ortega assevera que “a realidade não pode ser vista
senão do ponto de vista que cada um ocupa, fatalmente, no universo”. Pode-
ríamos concluir que o filósofo se embrenha na floresta densa do subjetivismo
epistemológico. Cuido que a idéia pode ser sedutora e se presta a tal ilação.
Convém precatar-nos e discernir o subjetivismo da subjetividade. Esta é cate-
goria ontológica, diz respeito ao ser em sua tessitura. Aquele se adentra na
gnosiologia, corresponde a uma posição na esfera do conhecimento. Hoje, a fi-
losofia pende para a admissão da subjetividade, ao menos nos casos em que
discute a realidade do sujeito e até lhe nega a existência. Esquece-se de que a
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subjetividade é ponto de partida da dedução metafísica, pois o eu não é fenô-
meno de nada. O eu não se ancora num ser preexistente, a não ser como sua
causa. Mas o contexto ontológico do ser que se existencializa na singularidade
humana faz com que a consciência de si mesmo possa constituir-se na plata-
forma donde partem as asserções que moldam as mediações especulativas, sem
as quais a filosofia não seria senão um flatus vocis.

Ortega foi um pedagogo para a sua terra. Não se encastelou numa cátedra, a
produzir tratados inextricáveis. Quis partilhar a vida de sua pátria, inserindo-se
nos diversos planos da política, do jornalismo, da universidade, da sociedade, en-
fim. Não foi à toa que se definiu como um filósofo “in partibus infidelium”. Por isso,
jornais como O Sol, revistas como España foram por ele freqüentadas, e nos quais ele
deixou o vinco de seu recado. “Nada espanhol me é estranho”, assentiu Ortega.
Estudioso da filosofia espanhola e ibero-americana, Alain Guy nos refere juízos de
valor a propósito de Ortega ao reconhecer o peso de sua contribuição filosófica.
José Sanchez Villaseñor o inclui entre os diletantes, ou lhe atribuem um ceticismo
elegante, como é o caso de Roig Gironella. E não falta quem o imagine um presti-
digitador intelectual, como Gonzalo de la Mora. É bem de ver que o pensamento
de Ortega não se capta somente à luz da beleza esplendorosa de seu estilo literário.
Há que compreender que as pontas do iceberg apenas entremostram a magnitude
e densidade de seu pensar. Foi o que realçou seu discípulo maior Julián Marías.

A filosofia vitalista de Ortega não se confunde com a Lebensphilosophie, nem com o
élan vital bergsoniano. Vida não é tema somente do universo biológico. Pervade toda a
gama variegada de dimensões que moldam o ser humano e suas circunstâncias.

A inteligência, a ciência, a cultura estão subordinadas como utensílios à
vida, afirma Nicola Abbagnano. Longe do filósofo madrileno qualquer atra-
ção pelo coisismo. Ao contrário, sempre soube segregar as coisas da vida em
sua acepção ampla. Elas se situam no mundo dos objetos. Ortega investe con-
tra o substancialismo. Seu modo de filosofar é aberto e flexível e, por detrás
das aparências e dos fenômenos, avulta a vida como categoria essencial do ser.
López Quintás reflete sobre a metodologia flexível de Ortega e conclui que
existe uma flexibilização de realidades, pois Ortega diz não à natureza e sim à
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História; configuram-se procedimentos lógicos, ou seja, não definição e sim
narração, e atitudes, ao acolher o corruptível sem adorar o eterno. Aqui se ates-
ta irrefragavelmente a modernidade de Ortega. Pois a tendência da filosofia é
ancorar-se no inobjetivismo, por considerar que a captação do real não se cin-
ge às aparências que apenas apontam para a superfície de cunho coisista, sem
nos revelar o ser ou mesmo o sendo. Fora de desejar-se que o filósofo espanhol
houvesse concluído a harmonia entre a subjetividade e a objetividade. Mas a
questão remanesce aberta à espera da compreensão mais profunda das riquezas
e vulnerabilidades do idealismo e do realismo. Cuidamos que é chegada a hora
de acolhermos as verdades contidas em ambos, desde que por realismo não nos
cinjamos às coisas em suas manifestações e por idealismo entendamos a contri-
buição do sujeito na própria elaboração cognitiva e mesmo gnosiológica.

Para Ortega, desde o dealbar de sua caminhada, filosofia é isto: “antes de ser
um sistema de doutrinas cristalizadas, é uma disciplina de libertação íntima que
ensina a retirar o pensamento próprio e vivo de todas as conexões dogmáticas”.

Segundo Ortega, é manifesta a complementaridade entre razão e vida. A ab-
soluta e radical segregação entre ambas mutila a compreensão de sentido ine-
rente ao pensar e reabre as fragilidades das dicotomias reducionistas.

“A razão pura deve ceder seu império à razão vital”, lê-se em “El tema del
nuestro tiempo”. Mas a razão vital – nucleo do orteguismo – há de comple-
tar-se com a dimensão histórica. O racionalismo desencarnado não alcança a
riqueza e complexidade do real. Emerge a História como dúvida a nos apontar
para a mutação das circunstâncias que fazem o nosso ser deslizar pela vida,
pois o homem “não tem natureza, mas ele tem uma história”, conclui Ortega.

O filósofo espanhol critica a fixação ontológica do universo aristotélico.
Neste sentido, Ortega é medularmente antiperipatético. Entende que Aristó-
teles não estruturou uma verdadeira metafísica, preferindo cingir-se ao estudo
do ser que é sendo, do Sein que é Seiendes, do être que é na verdade um étant. Cris-
talizou-se o pensar metafísico, que deve abrir-se ao dinamismo do ser, ao élan
vital, ao fluxo que jorra perenemente das transformações, sobretudo da ação.
A História está longe de ser inimiga da razão, nem Ortega se refugia no irra-
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cionalismo, como até certo ponto procedeu Unamuno. Apenas escoima a ra-
zão de sua substancialização.

O raciovitalismo escapa dos preconceitos que a filosofia foi depositando
em seu almoxarifado de verdades. A indagação em profundidade está presente
ao banquele especulativo-prático. O idealismo se exauriu e a fenomenologia
ultrapassou seu escopo metodológico e ambiciosamente cuidou transpor as
fronteiras de um idealismo transcendental. Ortega pretende haver superado tan-
to o realismo radical como o idealismo transcendental, colhendo os louros de
um filosofar sem prejulgamentos apriorísticos, em que a razão dá as mãos à
vida em sua plenitude de acepção, pretendendo ampliar o espaço filosófico.

Ortega se insurge contra as massas que, entregues à vulgaridade, acabam por
dominar a sociedade e empalmar o poder. A mediocridade e o hedonismo prolife-
ram e o humanista é substituído pelo tecnocrata. Dinheiro, prazer e poder cifram
os objetivos que dominam as maiorias perdidas e distantes dos ideais superiores.
Talvez se possa daí inferir uma certa dose de aristocracia no ideário orteguiano.

Depois de suplantar o perspectivismo estrito, Ortega parte decididamente
para a estruturação do raciovitalismo. É bem de ver que a vida neste caso não se
adstringe ao biológico. A vida se antecipa à cultura, inspira-a, dá-lhe consistên-
cia. Valores culturais são funções vitais, assente Ferrater Mora. Para ele, o racio-
nal está arraigado na vida, pelo que Ortega não se fia em certa hermenêutica da
razão. O mesmo filósofo conclui que a razão não se identifica com a razão física
ou abstrata. Daí sua ilação de que “a filosofia não é um pensamento acerca da
vida, mas um partir do fato de que toda razão é vivente”. O mundo deve ser ob-
jeto de um tratamento concreto, distante da algidez dos abstracionismos.

A Espanha se deixou invadir pelo marasmo situado bem longe da criativida-
de filosófica. Unamuno despertou a península de sua modorra. Ortega cami-
nhou mais fundamente, ampliando a vereda então aberta para buscar uma
nova via filosófica, em que a razão, a vida e a História compuseram um rico
mosaico ofertado aos homens que intentam suplantar a mera fenomenalidade
do viver, para descer às raízes autênticas de uma vida plena de riqueza interior
e de abertura de alma.
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Ortega y Gasset:
vida e obra

Helio Jaguaribe

� I. Circunstância e Vida
Introdução

Constituiu, para mim, motivo de particular satisfação a oportuni-
dade de participar, na companhia de eminentes confrades, da mesa-
redonda sobre Ortega, que a Academia Brasileira de Letras promo-
veu, em 15 de setembro de 2005, quando se recordaram 50 anos de
seu falecimento.

Foi Ortega o grande mestre de minha juventude, a que devo mi-
nha introdução ao mundo da cultura e às idéias contemporâneas.
Entre meados dos anos 40 e princípios da década seguinte, li toda
sua obra então publicada e tive a fortuna de um encontro com ele,
em Madrid, no curso de uma tarde, em 1952.

Mal chegado a Madrid, telefonei para Ortega dizendo-lhe que
era um jovem intelectual brasileiro que havia lido toda a sua obra
publicada e por ele tinha a maior admiração. Estimaria, assim, se
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tivesse um momento disponível, ter o prazer de cumprimentá-lo. Ortega me
respondeu da forma a mais cordial, me convidando a me encontrar com ele
“ahorita”. Foi um encontro extraordinário. Eu queria comentar a obra dele, mas
Ortega me disse “olvidese de lo que escribi. El importante es lo que digo ahora”. E assim
atravessamos toda uma tarde, com uma admirável exposição de suas idéias so-
bre o mundo e a vida. Recordo-me de uma frase particularmente interessante
de Ortega que me disse que, quando jovem, pretendia ser toureiro. A vida, en-
tretanto, o levara para outros rumos. Comentou que se contentava com o fato
de que “el filosofo es un toreador de ideas”.

Vida e obra

Parece-me necessário, ao tratar do filósofo da circunstância e da razão vital,
iniciar estes comentários assinalando os mais importantes aspectos das condi-
ções em que se desenvolveu seu pensamento.

Ortega dizia de si mesmo que nascera sobre uma rotativa.1 Professor, con-
ferencista e ensaísta, foi sempre um homem voltado para o seu momento e
para a análise de sua circunstância. Era O Espectador, o analista de tudo o que
ocorria, às vezes engajado, às vezes puro intérprete do sentido das coisas. Filho
de um diretor de El Imparcial, José Ortega Munilla (1856-1922), e neto do
fundador daquele diário, Eduardo Gasset y Artime, dedicou à imprensa parte
considerável de seus escritos. Ademais, levado pelo que considerava um requi-
sito tático da comunicação de idéias, nas condições espanholas de seu tempo –
mas que antes de tudo, a meu ver, era uma expressão de sua personalidade –
Ortega foi sempre um dialogador com sua circunstância. Daí, por um lado, o
sentido de relevância que transmite sua obra, que não se deixa nunca extraviar
pelo abstrato formal ou pela ociosidade intemporal. Daí, igualmente, o fato de
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que mesmo seus trabalhos mais sistemáticos tenham sempre o caráter de uma
reflexão urgente, feita entre dois apressados momentos de vida, na qual revela,
como se fossem anotações para um futuro desenvolvimento, suas grandes in-
tuições e sua visão do mundo.

Nascido em 9 de maio de 1883, Ortega tem como imediatos predecessores,
em seu país, a famosa Geração de 1898: a geração que se viu bruscamente de-
frontada, naquele fatídico ano, com a humilhante derrota na guerra com os
Estados Unidos, a perda do Império e a constatação de que os mitos de gran-
deza de que ainda se alimentava vinham, desde muitos séculos, se apartando
cada vez mais da realidade espanhola e mundial.2

Essa constatação do subdesenvolvimento da Espanha e de seu terrível atra-
so, material e cultural, suscitou no país a emergência dos dois modelos de rea-
ção ao declínio nacional de que nos fala Toynbee: o zelotista e o herodiano.3

O que reage à constatação de sua inferioridade cultural, crispando-se sobre as
próprias tradições, e o que busca superá-la, incorporando os elementos da cultu-
ra dominante. Esses dois modelos, igualmente fatais em suas formas ingênuas
ou vulgares, comportam uma versão superadora: a do zelotismo ilustrado, cujo
tradicionalismo se exerce num nível superior de entendimento do mundo, e a
do herodianismo crítico, cuja incorporação dos valores alienígenas se realiza
de forma autonomamente seletiva, em função de uma lúcida consciência da
própria realidade.

Na Espanha de após 1898 essas duas formas superiores de zelotismo e
de herodianismo foram encarnadas, respectivamente, por Unamuno e por
Ortega. Unamuno aspira a uma redenção da Espanha nela restaurando,
castiçamente, o sentimento trágico da vida. Ortega considera que hispani-
dade não é um objetivo, mas uma perspectiva. O objetivo é a construção de
uma moderna sociedade européia, ocidental, não apenas, nem mesmo pre-
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dominantemente, em sentido técnico, mas no sentido de um superior en-
tendimento do mundo e da instauração de condições que conduzam a um
autêntico projeto próprio.

Esse compromisso duplo, com a Espanha e com o universalismo da cultura
européia, marcará toda a vida e a obra de Ortega. Às vezes, o sentido da abso-
luta urgência em fazer algo levam-no a um engajamento político concreto,
mais militante que partidário, como em 1914, com a Liga de Educación Polí-
tica de Espana, na crise de pré-guerra da monarquia espanhola. Ou ainda, em
1930, com a Agrupación al Servicio de la República, quando soçobra a mo-
narquia e emerge, como um sonho e uma utopia, um projeto de república.
Mais freqüentemente, entretanto, Ortega trabalha sobre o prazo longo como
educador de seu povo, a partir de sua profunda convicção de que importa, an-
tes de tudo, compreender lucidamente o mundo, para nele operar. Essa alter-
nância entre o engajamento participatório e o distanciamento crítico configu-
rará as principais fases da existência de Ortega.

Os anos de 1898 a 1910 correspondem ao seu período formativo. O licen-
ciamento em Filosofia, na Universidade de Madrid, de 1898 a 1902. A seguir,
seu doutoramento em 1904, que se conclui com uma tese sobre “Os Terrores
do Ano Mil”. Depois, com intermitência, os estudos na Alemanha, de 1905 a
1910, passando pelas Universidades de Leipzig, Berlim e, principalmente, a
Malburgo de Hermann Cohen.

Essa imersão na cultura alemã, notadamente no neokantismo de Cohen, foi
de decisiva importância para Ortega. Por um lado, como declararia, por lhe
dar sólida disciplina intelectual e rigorosos instrumentos de análise. Ademais,
porque, “para superar o kantismo há que passar por ele” e foi através de seus
estudos com Cohen e de seu diálogo com Kant que, por necessidade de trans-
cender as barreiras do idealismo, sem recair no realismo ingênuo, foi Ortega
levado a suas concepções da razão vital e do perspectivismo.

Definitivamente instalado em Madrid, a partir de 1910, abre-se para Orte-
ga uma fase de iniciação e de primeiro engajamento. Professor de Metafísica
da Universidade de Madrid, a partir de 1910, cedo conquista crescente repu-
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tação de competência, originalidade e brilho. “Adão no Paraíso”, uma primei-
ra versão de suas idéias, surge em 1914. Desse ano também datam as “Medita-
ções do Quixote”. E nesse mesmo ano ocorrerá seu primeiro engajamento
político, fundando a Liga de Educación Política de España, cuja plataforma
programática é seu estudo sobre “Velha e Nova Política”. A revista España,
fundada em 1915, exprime o mesmo propósito de engajamento.

Cedo, entretanto, sentiu Ortega que as limitações conjunturais e táticas de
todo engajamento político concreto se constituíam em barreiras para sua von-
tade de verdade, de lúcida e geral compreensão das coisas. Com a fundação, em
1916, de El Espectador, – uma publicação seriada sem rigidez de periodicidade –
retoma Ortega suas distâncias de observcador interessado, mas crítico, em re-
lação ao curso dos eventos. E retoma seu diálogo filosófico com o universalis-
mo ocidental. Espanha Invertebrada, de 1921, e a fundação, em 1923, da Revista de
Occidente, marcam essas posições.

O colapso da monarquia, em 1930, e o possível projeto de uma grande re-
pública reconduzem Ortega à militância. Fundada em 1930 a Agrupación al
Servicio de la República, como deputado participa, com um grupo de intelec-
tuais, dos trabalhos das Cortes.

Novamente as limitações do concreto político se revelam inaceitáveis para
Ortega, que abandona o parlamento e retorna a seus escritos. A Rebelião das Mas-
sas e A Missão da Universidade, em 1930; Goethe desde Dentro e Guilherme Dilthey e a
Idéia da Vida, em 1932. No ano seguinte, Em Torno a Galileu.

A radicalização da política espanhola, entre uma direita que se torna fascista
e uma esquerda que se sectariza, leva Ortega às piores apreensões. Homem do
logos, para quem a vida é liberdade e entendimento, considera que, a partir de
certo grau de intolerância, o silêncio é a única resposta do intelectual. Prefere,
assim, se exilar da Espanha, durante os conturbados anos de 1936 a 1945. Du-
rante esses anos, entende que as condições não permitem uma reflexão política
válida. Mas se mantém filosoficamente ativo, escrevendo algumas de suas
principais obras. Ensimesmamento e Alteração, em 1939; Idéias e Crenças, em 1940.
No ano seguinte, Estudos sobre o Amor e História como Sistema.
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De regresso à Espanha, leva a cabo, em 1948, seu último intento de consti-
tuir um centro mais estável de inovação e difusão de idéias, o Instituto de Hu-
manidades, onde reúne pensadores afins, discípulos e um grande público inte-
ressado em seu pensamento. Ali produz seus últimos trabalhos, até seu faleci-
mento, em 1955.

Influência de Ortega

Muitos anos antes de sua morte, Ortega já havia consolidado sua reputação
como o mais importante filósofo espanhol, desde Suarez (1548-1617), e um
dos mais importantes pensadores contemporâneos.

É certo que algumas das características de sua obra, a que me referi, e que
lhe dão a fisionomia de um tratamento preliminar – que as circunstâncias e a
personalidade de Ortega não o levam nunca a reelaborar – conduziram alguns
críticos a subestimar a importância de sua contribuição.4 Desmete esse enendi-
mento superficial da obra de Ortega, entretanto, o fato de que, ademais de ha-
ver criado uma escola de pensamento, em que se situam os melhores filósofos
espanhóis contemporâneos, deixou Ortega uma influência perduradora, e de
sentido universal, que se faz sentir em múltiplos ramos das disciplinas huma-
nísticas.

É uma questão aberta ao debate e constitui um tema, tipicamente orte-
guiano, de filosofia da filosofia, saber em que medida é possível, nas condi-
ções contemporâneas, formar-se uma escola filosófica dotada de verdadei-
ra universalidade e permanência, como ocorreu, na história do pensamento
ocidental, de Sócrates a Hegel ou Marx. Pode dar-se que o perspectivismo
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de que nos fala Ortega, implique, como uma das características essenciais
da cultura de nossa época, na descontinuidade e segmentaridade de todas
as atuais visões do mundo. É observável, por outro lado, por motivos que
nos explica a sociologia do conhecimento, e que correspondem ao circuns-
tancialismo de Ortega, que o impacto intelectual das idéias é condicionado
pelo status cultural de que gozam as pessoas e os meios de onde emergem
tais idéias.

Para um filósofo que surge em um país como a Espanha, cuja responsabi-
lidade intelectual estava exclusivamente vinculada a um siglo de oro de há três
séculos atrás, e que, em vez de transmigrar para alguma das grandes universida-
des do mundo, que o acolheriam de braços abertos, fez de sua opção pela
Espanha um dos elementos básicos de seu próprio modo de ser e de ver as
coisas, o impacto de Ortega e a perduração de sua influência são, realmente,
extraordinários.

Essa influência, ademais de íntegra e direta, com relação a seus discípulos
mais próximos, como Julián Marías, ou Joaquim Xirau, se faz sentir, em senti-
do mais amplo, mais do que como um conjunto sistêmico de teses, como uma
influência de perspectiva e um modo de ver as coisas.5 E a essa mesma influên-
cia se deve em grande parte, sem subestimar outras contribuições, o fato de que
a Espanha contemporânea se tenha culturalmente reaproximado do núcleo
central da Europa, anos antes de seu recente desenvolvimento econômico e
político a habilitar ao ingresso na CEE. Voltarei a esta questão no final do
presente estudo.

5 Sobre a influência de Ortega, vide Julián Marías, Ortega, op. cit. e La Escuela de Madrid. Buenos Aires:
Emécé Edit., 1959. Vide ainda: Manuel García Morente, El Tema de Nuestro Tiempo. Madrid: Revista de
Occidente, 1923; Ernst Robert Curtius, “José Ortega y Gasset” in Europäische Revue, 1926; e “Ortega”
in Merkur, maio 1949; Walter Starkie, “A Philosopher of Modern Spain” in Contemporary Revue, 1936;
J. Estelrich, “Le Schéma des Crises” in Nouvelle Revue Française, Avril-Mai, 1943; Luis Diez del Corral,
“Ortega ante el Estado” in Revista de Estúdios Políticos. Madrid: Mayo-junio, 1953; Marcel Bataillon,
“José Ortega y Gasset” in Bulletin Hispanique, Mars, 1956; e Charles Cascalès, L’Humanisme d’Ortega y
Gasset. Paris: PUF, 1957.
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� II. Temas Centrais

Sistema e esquema

A obra de Ortega se apresenta de forma bastante fragmentária. Pululam os
artigos de jornal e os estudos sucintos para conferências e revistas, e mesmo
seus livros de maior fôlego têm um caráter de ensaio e condensado número de
páginas. Trata-se, no entanto, em seu conjunto, de uma obra volumosa. A edi-
ção, algo seletiva, das Obras Completas, por Revista de Occidente, em 1946-47,
tem seis alentados volumes. A estes se seguiram, depois da morte de Ortega,
sete volumes (de menor dimensão) das obras póstumas.

Na verdade, o aspecto fragmentário da obra de Ortega tem mais a ver com a
forma de apresentação do que com a substância de seu pensamento. “O siste-
ma é a honestidade do pensador”, diz Ortega (Obras Completas, I p. 115) falan-
do de Hegel e de si mesmo. Ortega considerava, com razão, que seu pensamen-
to era sistemático. Isto porque, como Hegel, embora em diferentes termos, ti-
nha uma visão globalista da realidade e considerava que só se pode entender a
parte no âmbito do todo. Essa visão sistemática da realidade o conduziu a se
concentrar em um certo número de temas fundamentais, em torno dos quais
gravita toda a sua obra. A sistematicidade orteguiana, entretanto, se encontra
na sua visão do mundo, não na forma de exprimi-la. Tampouco o conduz a
posições rígidas ou dogmáticas, antes o levando a examinar, sob diferentes as-
pectos e perspectivas, a mesma problemática central.

Pensador sistemático, Ortega é um autor esquemático. Essa esquematicidade,
entretanto, não é da linguagem. Escritor de prosa nervosa mas fluida, nunca sa-
crifica o estilo à pressa, embora viva com imensa pressa, porque a vida é o seu ab-
soluto e ele, sabendo-a efêmera, quer tudo ver e tudo compreender. Daí seu es-
quematismo intelectual. Exprime-se sempre com elegante clareza. Mas não tem,
interiormente, tempo para elaborar completamente suas idéias, dando à exposi-
ção destas um tratamento acabado. O que lhe importa é compreender as coisas e
fixar, num rápido esquema intelectual, seu entendimento delas. O que é sistemá-
tico é o seu entendimento da realidade, não o tratamento da explicação. Donde
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essa particular combinação, em Ortega, de esquematismo intelectual com siste-
maticidade temática, tudo isso vazado numa prosa em que o sentido de urgência,
do homem e de seus temas, se exprime sempre com fluidez e graça.

Essa sistematicidade de sua visão do mundo leva Ortega, como disse, a gra-
vitar em torno de um limitado número de temas. O Tema de Nosso Tempo, título
de um de seus principais livros, é também o tema central do próprio Ortega, o
tema da razão vital. Essa razão vital conduz, por um lado, ao perspectivismo,
como condição de relacionamento do homem com o mundo. Por outro lado, à
razão histórica, que é a razão vital no curso do tempo e para os homens em seu
conjunto. A razão vital, ademais, é a razão que dá razão da vida, de como se a
pode e deve viver: vida nobre ou vida vulgar, vida dotada de projeto e coman-
dada pelo ímpeto da transcendência, no amar e no servir, ou vida passiva, in-
transitiva, reduzida à própria fisiologia.

A oposição psicológica e ética entre o nobre e o vulgar, o transcendente e o
intransitivo, o pessoal e o coletivo anônimo, leva Ortega, em seus estudos socio-
lógicos, a opor, como diz o título de uma de suas obras póstumas, O Homem e a
Gente. E o leva também, em suas incursões na área da ação política, a ver no ver-
dadeiro político – como, por exemplo, Mirabeau – não somente o homem que
tem uma relevante proposta coletiva a fazer à sua sociedade e a formula em ter-
mos apropriados às circunstâncias, mas também, e muito particularmente, o
homem dotado de um grande ânimo, de um terrível impulso vital, apto a mo-
ver a ele próprio e aos demais.

A razão vital

O tema central de Ortega é a razão vital. A razão vital é o logos concreto, in-
serido na vida e não reduzido a uma forma abstrata e pura, como a razão mate-
mático-física. A razão vital é a razão da vida, no duplo sentido de orientar nos-
sa vida no mundo – o saber a que ater-se – e de orientar-nos no entendimento
do mundo, através de nossa vida, que é a realidade radical, aquela em que radi-
cam todas as demais.
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O raciovitalismo orteguiano representa um esforço para superar as barrei-
ras do idealismo kantiano sem recair no realismo ingênuo. O realismo, para
Ortega, se apóia no preconceito arbitrário de supor que as coisas constituem
a realidade e a esgotam. E que o espírito captura fielmente a essência das coi-
sas. A verdade, entretanto, é que o espírito – como o compreenderam os ide-
alistas – não é um mero espelho neutro e passivo, que se limite a refletir as
coisas. Em contrapartida, o idealismo confunde a parte com o todo. Se é cer-
to que o mundo exterior só pode ser captado por uma operação do sujeito
cognoscente, que constitui a coisa em objeto do conhecimento, as coisas, por
seu lado, não são produzidas pelo sujeito, e este não poderia existir com
independência delas. A realidade não é nem o mundo nem o eu, mas sim a
coexistência do eu e do mundo, o sujeito afrontando o mundo e o mundo
pressionando sua consciência.

Esse reciprocamento constitutivo do relacionamento homem-mundo, atra-
vés da vida, conduz Ortega a integrar o sujeito e sua circunstância. “Eu sou eu e
minha circunstância”, na sua frase lapidar. As circunstâncias são as coisas –
ademais dos outros homens e dos produtos do homem. Mas o homem não é
uma coisa, nem a vida é uma coisa. A vida ocorre entre coisas e as coisas se dão
na vida. “Todas as coisas, sejam o que forem, são já meras interpretações que
(o homem) se esforça a dar ao que encontra. O homem não encontra coisas,
senão que as põe e supõe. O que encontra são puras dificuldades e facilidades
para existir.” (História como Sistema, O. C. VI, p. 32.)

Opostamente às coisas, que existem na circunstância e se dão na vida, como
dificuldades ou facilidades para o homem, este não é uma coisa, mas um proje-
to ou um drama. “O homem é o seu projeto”. O homem é aquilo que ele faz de
si mesmo. Sua vida é um drama. “O homem não é seu corpo, que é uma coisa,
nem sua alma, psique, consciência ou espírito, que é também uma coisa. O ho-
mem não é coisa nenhuma, senão um drama – sua vida, um puro e universal
acontecimento que acontece em cada qual e que em cada um não é, por sua vez,
senão acontecimento.” (História como Sistema, O.C. VI, p. 32.) Por isso, diz
Ortega, sendo a vida um drama, o que seria sua substância é seu argumento. E
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o homem, fazendo-se a si mesmo, a partir de um script que ele próprio compõe,
“é novelista de si mesmo, original ou plagiário” (Idem, p. 34).

Essa condição de ser inconcluso, que se faz a si próprio, é o fundamento
da liberdade humana. Uma liberdade a que o homem está condenado, por
não ter outro remédio senão o de estar constantemente optando e, nesse pro-
cesso, se autoconfigurando. “A liberdade não é uma atividade que exercite
um ente, o qual, por si e antes de exercitá-la, já tivesse um ser fixo. Ser livre
quer dizer carecer de identidade constitutiva, não estar adscrito a um ser de-
terminado, poder ser outro diferente do que se é e não poder instalar-se de
uma vez para sempre um nenhum ser determinado. O único que há de ser
fixo e instável no ser livre é sua constitutiva instabilidade.” (História como Sis-
tema, O.C. VI, p. 34.)

Perspectivismo

Como a vida é a realidade radical, aquela em que radicam todas as demais
realidades, ou seja, é, ao mesmo tempo, o estar do mundo em nós e nosso estar
no mundo, as coisas – que imediatamente se apresentam como dificuldades ou
facilidades para a vida – se constituem no âmbito desta. Por isso as coisas são
eventos na vida, e se apresentam sempre na perspectiva do sujeito vivente, den-
tro de sua circunstância.

A teoria da perspectiva, para Ortega, constituía uma dimensão fundamental
de sua visão do mundo. O mundo, precisamente, para ele se dá sempre em
perspectiva e, no seu conjunto, constitui a agregação de todas as perspectivas,
no espaço e no tempo. Esse perspectivismo abrange a totalidade das formas de
compreensão do mundo, desde as espontâneas, da vida corrente, até às erudi-
tas, da Física ou da História. Na relatividade de Einstein, Ortega saudou a ex-
pressão cientificamente mais sofisticada do perspectivismo físico-cosmo-
lógico. Em Dilthey, como teórico da História, e nos grandes historiadores,
como Mommsem, Burckhardt ou Rostovtzeff, as mais altas manifestações do
perspectivismo histórico.
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O perspectivismo, ou teoria do ponto de vista, significa para Ortega que
toda realidade se constitui a partir de uma radicação vital. Estritamente, na
vida individual de um homem, num momento dado e numa dada circunstân-
cia. Em sentido amplo, na perspectiva de uma sociedade, de uma cultura, de
uma civilização. “Cada vida é um ponto de vista sobre o universo. Em rigor, o
que ela vê não o pode ver outra. Cada indivíduo – pessoa, povo, época – é um
órgão insubstituível para a conquista da verdade. É assim que esta, que por si
própria é alheia às variações históricas, adquire uma dimensão vital. Sem o de-
senvolvimento, a mudança perpétua e a inesgotável aventura que constituem a
vida, o universo, a omnímoda verdade, se quedaria ignorado.” (O Tema de Nosso
Tempo, O.C. III, p. 200.)

Na obra acima referida Ortega, em continuação, observa: “O erro invetera-
do consistia em supor que a realidade tinha por si mesma, e independentemen-
te do ponto de vista que sobre ela se tomasse, uma fisionomia própria. Pensan-
do assim, está claro, toda a visão dela a partir de um ponto de vista determina-
do não coincidiria com esse seu aspecto absoluto e, portanto, seria falso. O
caso, entretanto, é que a realidade, como uma paisagem, tem infinitas perspec-
tivas, todas igualmente verídicas e autênticas. A única perspectiva falsa é a que
pretende ser a única. Ou, dito de outra maneira: o falso é a utopia, a verdade
não localizada, vista desde nenhum lugar. O utopista – e isto tem sido em es-
sência o racionalismo – é o que mais erra, porque é o homem que não se con-
serva fiel a seu ponto de vista, que deserta seu ponto de vista.” (Idem, p. 200.)

O perspectivismo, para Ortega, não conduz ao cepticismo, mas a um realis-
mo crítico. A perspectiva não é ilusória, é a própria realidade. A partir da pers-
pectiva própria a cada homem, na sua vida e dentro de sua circunstância, o
perspectivismo lhe proporciona seu correto relacionamento com o mundo.
Dentro dessa perspectiva primária ou básica, as diversas formas válidas de sa-
ber – científica, filosófica ou pragmática – proporcionam aos homens, nas
condições de seu tempo, critérios para selecionar apropriadamente perspecti-
vas secundárias, de acordo com os objetivos em vista: científico-tecnológico,
estético, ou pragmático.
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A razão histórica

A razão histórica, para Ortega, é a razão vital concebida no tempo ou relati-
vamente a conjuntos humanos. Distingue-se da razão físico-matemática por-
que compreende a realidade de forma narrativa, no seu acontecer. “Para com-
preender algo humano, pessoal ou coletivo, é preciso contar uma história. Este
homem, esta nação, faz tal coisa e é assim porque antes fez tal outra coisa e foi
de tal outro modo. A vida só se torna um pouco transparente ante a razão his-
tórica.” (História como Sistema, O.C. VII, p. 35.)

“O homem é o que lhe ocorreu, o que fez.” “O homem não tem natureza,
tem história.” “Porque não se pode esclarecer o ontem sem o anteontem, e as-
sim sucessivamente, a história é um sistema (donde o título da obra) – o siste-
ma das experiências humanas, que formam uma cadeia inexorável e única.”
(História como Sistema, O.C. VI, p. 43.)

O descobrimento, por Ortega, da razão histórica e da historicidade da ra-
zão constituía, para ele, sua contribuição mais importante, culminando com as
construções teórico-metodológicas da razão vital e do perspectivismo. Esse
mérito, ele o dividia com Dilthey, de cujos estudos declarava não estar ciente,
quando de suas próprias elaborações sobre a matéria. Com razão histórica en-
tendia Ortega haver superado o dilema razão-história que se perpetuava desde
os gregos. Em suas próprias palavras:

“Até agora, o que havia de razão não era histórico e o que havia de histó-
rico não era racional. A razão histórica é, portanto, ratio, logos, rigoroso con-
ceito. Convém que sobre isto não se suscite a menor dúvida. Ao se opor à
razão físico-matemática não se trata de conceder licenças de irracionalismo.
Ao contrário, a razão histórica é ainda mais racional que a física, mais rigo-
rosa, mais exigente que esta. A física renuncia a entender aquilo de que fala.
E mais: faz desta ascética renúncia seu método formal, e chega, por isso
mesmo, a dar ao termo entender um sentido paradoxal, contra o qual já
protestava Sócrates quando, no Fedon, nos refere sua educação intelectual, e
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atrás de Sócrates todos os filósofos até fins do século XVIII, data em que se
estabelece o racionalismo empirista. Entendemos da física a operação de
análise que executa ao reduzir os fatos complexos a um repertório de fatos
mais simples. Mas estes fatos elementares e básicos da física são ininteligí-
veis. E é inevitável que assim seja, posto que se trata de um fato. A razão his-
tórica, em troca, não aceita nada como mero fato, senão que fluidifica todo
o fato no fieri de que provém: vê como se faz o fato. Não crê esclarecer os fe-
nômenos humanos reduzindo-os a um repertório de instintos e ‘faculdades’
– que seria, em efeito, fatos brutos, como o choque e a atração – senão que
mostra o que o homem faz com esses instintos e essas faculdades, e inclusive
nos declara como vieram a ser esses ‘fatos’– os instintos e as faculdades –
que não são, claro que está, mais do que idéias – interpretações – que o ho-
mem se fabricou em certa conjuntura do seu viver.” (História como Sistema,
O. C. VI, pp. 49-50.)

Componentes do homem

A filosofia de Ortega conduz a uma específica antropologia filosófica e, por
sua vez, nela baseia seu entendimento da conduta humana e, conjuntamente
com outros elementos, sua Ética e sua teoria dos valores. A antropologia filo-
sófica, tratada de forma explícita, não é um tema recorrente, na obra de Orte-
ga, como seus demais temas centrais. Ainda que envolvendo, com freqüência, o
problema dos estratos componentes da realidade humana, Ortega se ocupa,
sistematicamente, da questão – depois de a haver abordado em um curso de
conferências – em seu ensaio de 1924 sobre “Vitalidade, Alma, Espírito”
(publicado no volume V de El Espectador e reproduzido no volume II de suas
Obras Completas).

Em síntese, Ortega entende o homem como um processo teleológico, misto
de coisa e de não-coisa, que consiste na fusão, em um indivíduo corporeamen-
te delimitado e incorporeamente caracterizado por uma personalidade, de três
estratos: vitalidade, alma ou pneuma, espírito ou nous.

138

Helio Jaguaribe



A vitalidade, que se insere no organismo mas exprime sua fusão com a psi-
que, é uma dimensão universal, que assume características próprias em cada in-
divíduo, mas participa do processo geral da vida. A vitalidade configura o in-
tracorpo, o corpo desde dentro. “Cada um de nós é antes de mais nada uma
força vital: maior ou menor, abundante ou deficiente, sadia ou enferma. O res-
to de nosso caráter dependerá do que seja nossa vitalidade.” (O.C. II, pp.
447-8.) Mais adiante, dirá: “Esse fundo de vitalidade nutre todo o resto de
nossa pessoa, e como uma seiva animadora ascende aos cimos do nosso ser.
Não é possível, em nenhum sentido, uma personalidade vigorosa, de qualquer
ordem que seja – moral, científica, política, artística, erótica – sem um abun-
dante tesouro dessa energia vital acumulada no subsolo de nossa intimidade,
que designei ‘de alma corporal’.” (O.C. II, p. 452.)

Se a vitalidade constitui a base da pessoa, o espírito é a cúpula. O espírito é
o eu puro, como razão e como vontade. De forma analógica ao que ocorre com
a vitalidade, o espírito também é uma dimensão universal, que assume caracte-
rísticas próprias em cada indivíduo, mas participa do processo geral da racio-
nalidade. O espírito é o mais pessoal do homem, seu centro racional-volitivo,
seu eu puro, mas nele não é o que há de mais individual. Porque são universais
os princípios da racionalidade e da vontade enquanto opção racional.

Entre esses dois estratos, figura o terceiro, que é o mais individual e indivi-
dualizante de cada homem, a alma ou pneuma. “Com efeito: entre a vitalidade,
que é de certo modo subconsciente, obscura e latente, que se estende no fundo
de nossa pessoa como uma paisagem no fundo de um quadro, e o espírito, que
vive seus atos instantâneos de pensar e querer, há um âmbito intermediário
mais claro que a vitalidade, menos iluminado que o espírito e que tem um es-
tranho caráter atmosférico. É a região dos sentimentos e emoções, dos desejos,
dos impulsos e apetites: o que vamos chamar, em sentido estricto, de alma.”
(O.C. II, p. 454.)

A seguir, dirá: “O espírito, o ‘eu’, não é a alma: poderia dizer-se que aquele
está sumido, é como um náufrago, nesta, a qual o envolve e alimenta. A vonta-
de, por exemplo, não faz senão decidir, resolver-se entre uma ou outra inclina-
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ção: prefere o melhor; mas não quereria por si mesma nada se não existisse fora
dela esse teclado das inclinações onde o querer põe o seu dedo imperativo,
como o juiz não existiria se não houvesse gente interessada no pleito.” (O.C.
II, p. 454.) E mais adiante esclarecerá: “Meus impulsos, inclinações, amores,
ódios, desejos, são meus, repito, mas não são ‘eu’, que assiste a eles como es-
pectador, neles intervém como chefe de polícia, sentencia sobre eles como juiz,
os disciplina como capitão.” (O.C. II, p. 455.)

Dessa tricotomia da pessoa humana Ortega extrai inúmeras conseqüências,
tanto no nível psicológico e ético como no social e histórico. Caractereologi-
camente, sustenta que a proporção de vitalidade, espírito e alma, varia de pes-
soa a pessoa, modifica-se com as idades da vida e tende, também, a variar com
o sexo, as mulheres propendendo a ter mais alma que os homens.

Algo de correspondente se encontra nas sociedades, nas épocas históricas e na
cultura. “O homem grego vive desde seu corpo, e sem passar pela alma ascende
ao espírito. Assim se compreende essa dupla e contraditória impressão que nos
produz a arte, o livro e toda a existência da Grécia. Por um lado sentimos uma
estranha inocência e como desnudez de animal; por outro, uma surpreendente
claridade e pureza que toca o sobre-humano.” (O. C. II, p. 466.) Reversamente,
o homem medieval é pura alma. “Se a arte grega é plasticidade – pura presença, a
arte medieval é expressividade – alusão a algo ausente. Mas só se expressa a alma.
Logo, onde há expressivismo há predomínio da alma.” (O.C. II, p. 468.)

Valores e vida

O perspectivismo, para Ortega, não conduz nem ao ceticismo, na dimensão
do conhecimento, nem a um relativismo amoralista, na dimensão ética. Os va-
lores, como o mundo, existem objetivamente, embora sua realidade radique na
de nossa vida e se nos apresente dentro de nossa perspectiva, tanto pessoal
como histórico-social.

Em seu ensaio sobre os valores (O.C. VI, p. 317 e segs.) Ortega, em posição
semelhante à de Scheler, sustenta a objetividade dos valores. O valor é uma
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qualidade irreal das coisas. Mas não depende de nós a atribuição de valor, ao
contrário, o valor é uma qualidade que se impõe por si mesmo, o queiramos ou
não, quando nos defrontamos com tal qualidade, desde a utilidade à beleza.
Por isso objeta Ortega à presumida arbitrariedade dos juízos de valor. “A sen-
tença de gustibus non disputandum é um crasso erro. Supõe que na órbita dos gos-
tos, é dizer, das valorações, não existem objetividades evidentes às quais se
possa, em última instância, referir nossas disputas. A verdade é o contrário:
todo o ‘gosto’ nosso gosta um valor (as puras coisas não oferecem a possibili-
dade de gostar ou desgostar) e todo o valor é um objeto independente de nos-
sos caprichos.” (O.C., VI, p. 333.)

Os valores têm três dimensões: (1) qualidade: positiva ou negativa, (2) hie-
rarquia: mais importantes – menos importantes, e (3) matéria, referente àquilo
de que se trata e que constitui o suporte de diferentes tipos de valores. Quanto
a este último aspecto, Ortega diferencia quatro grandes tipos: valores de utili-
dade, valores vitais, valores espirituais (intelectuais, morais e estéticos) e valo-
res religiosos.

Ante sua teoria geral de valores Ortega situa o problema da qualidade da
vida em função de dois distintos critérios: o da vida referida a sim mesma e o
da vida referida a valores. Antes de mais nada, a vida é a vida de alguém, dotada
de uma configuração própria, que postula, com maior ou menor nitidez e com
mais amplas ou mais restritas condições de uma resposta autônoma, uma certa
tendência vocacional, a que cada homem data uma resposta mais ou menos au-
têntica. Vida autêntica e vida inautêntica, são a grande polaridade que se abre
para cada homem, qualquer que seja seu projeto. O homem é seu projeto. Este,
referido aos valores, poderá ser nobre ou vulgar. Mas, referido a si mesmo, será
mais ou menos autêntico. A autenticidade é o requisito preliminar de qualquer
plenitude de vida.

Referida aos valores, a vida é nobre ou vulgar. Tal dicotomia exprime, de
um modo geral, na direção do objeto, o predomínio dos valores vitais sobre os
utilitários e dos espirituais sobre estes últimos. Mas exprime, sobretudo, o pre-
domínio do transcendente sobre o intransitivo. A vida nobre é a vida a serviço
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de algo válido que transcenda o sujeito. A vida vulgar é a vida intransitiva, vol-
tada para sua própria imanência, em última análise, puramente fisiológica.

O homem e a gente

A polaridade homem-gente, opondo o pessoal ao impessoal, no universo hu-
mano, é um dos grandes temas recorrentes no pensamento de Ortega. A esse
tema pretendia dedicar um importante estudo, no qual sistematizaria suas con-
cepções da sociedade. Teve Ortega a ocasião de tratar da matéria em diversas
oportunidades, em cursos e conferências, deixando as respectivas notas. A partir
do material que preparou para seu último curso sobre o assunto, no Instituto de
Humanidades, em 1949-50, elaborou um texto mais amplo que constituía, ain-
da sob forma de curso, a primeira versão para seu livro sobre O Homem e a Gente.
Faleceu, entretanto, antes de rever esse texto, que a Revista de Occidente publicou em
1957, no estado em que se achava, no quadro de suas obras póstumas.

A idéia central de Ortega, sobre a sociedade, é a de que esta é um sistema de
convivência baseado no enquadramento das pessoas, e de suas atividades espe-
cificamente pessoais, por um conjunto de normas que disciplinam, anonima-
mente, as condutas que a coletividade em geral, “a gente”, considera apropria-
da para determinadas circunstâncias ou para certos tipos de pessoas.

A sociedade herda, de suas origens remotas, um determinado núcleo cultu-
ral, que se expressa através de uma língua e contém um repertório fundamental
de crenças, que se refletem na própria língua e em diversos usos. Esse núcleo
cultural, como tudo o que é social, é algo de histórico, que se modifica no cur-
so do tempo, mas dentro de uma continuidade básica, assegurada pela tradi-
ção. Esta, entretanto, é às vezes sujeita a alterações mais bruscas e profundas,
por certos eventos, como as revoluções religiosas ou político-sociais, as gran-
des inovações científico-tecnológicas, as modas estéticas, e outros fatores de
aceleração do ritmo da mudança social.

Dentre os elementos que integram a tradição de uma sociedade, num mo-
mento histórico dado, se encontram seus usos, alguns, formalizados em nor-
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mas e preceitos que compõem a ordem jurídica dessa sociedade, e outros, in-
formais, mas não menos vigentes, que compõem o repertório “do que se deve
fazer”. Assim as normas que disciplinam o vestir, estabelecendo distinções
em função do sexo, da idade, da classe social. Assim os usos que regulam os
rituais, como o cumprimento, as condolências fúnebres, as congratulações
natalícias, etc.

O essencial do “social”, como expressão das crenças ou propósitos da “gen-
te”, por oposição a opiniões e decisões de pessoas específicas, é, para Ortega, o
fato de o social ter uma vigência própria, independente do consenso de cada
qual, quer se trate do social institucionalizado, sob a forma de uma norma ou
de uma agência pública, quer se trate do social informal, como os elementos da
cultura e os usos e costumes.

As concepções sociológicas de Ortega, ademais de representarem sua con-
tribuição a uma teoria da sociedade, constituíam um importante parâmetro
para seu pensamento histórico e ético. Filósofo da razão vital e da razão histó-
rica, Ortega está predominantemente voltado para compreender a trajetória
do homem na História e para identificar os requisitos das formas autênticas de
vida. Seus interesses se bifurcam, no fundamental, entre esses dois propósitos:
o intento de compreender como o homem contemporâneo, particularmente o
europeu de sua época – e o espanhol, seu conterrâneo –, chegou a ser o que era;
e o afã de delinear as condições de que dependem as formas superiores de vida,
em geral, e nas circunstâncias de seu tempo. Ambos esses propósitos lhe pare-
ciam depender do bom entendimento das relações do homem com a gente, de
sorte a discriminar, com nitidez, as áreas do que é automatizável daquelas em
que pode e deve exercer-se a personalidade humana e em que se configuram as
opções que determinam a eleição de um projeto de vida.

O político

Conviria, encerrando esta breve exposição das teses centrais de Ortega,
fazer uma alusão ao seu conceito do homem político. Presente em diversas
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oportunidades, como quando se refere a César ou a Napoleão, Ortega o elabo-
rou especificamente em relação a Mirabeau.

A nota particular da visão orteguiana do homem político é sua ênfase sobre a
vitalidade. Como se viu, em tópico anterior, Ortega – partindo, certamente, de
sua própria experiência, como um ser dotado de extraordinária vitalidade – nela
via o recurso energético básico de todas as formas de excelência humana. Para ser
grande na ciência, na arte, e no desempenho de qualquer atividade, o homem ne-
cessita dispor, antes de qualquer outro requisito, de uma abundante vitalidade.

Entre todas as formas de grandeza humana, entretanto, nenhuma, para
Ortega, é tão dependente da vitalidade como a grandeza política. É que o ho-
mem político não é apenas – nem mesmo principalmente – o que, na realidade
ou na aparência, formule os melhores projetos coletivos para sua sociedade ou
o que melhor saiba, ou pareça saber, implementar e administrar tais projetos.
O homem político é o que dispõe, para a tarefa da mobilização política dos
demais, de maiores reservas de energia, capaz de mover a si mesmo e aos outros
num irresistível impulso. Mais do que idéias ou interesses compartidos, o polí-
tico é um transmissor coletivo de motivação e dinamismo, a partir de seus pró-
prios excedentes de vitalidade.

É por isso que Ortega encontra em Mirabeau a ilustração por excelência do
homem político. A importância de Mirabeau na Revolução Francesa e sua es-
tatura como homem político constituem algo de bem assentado há muito tem-
po. A originalidade de Ortega, no tratamento de Mirabeau, reside, por um
lado, em nele ver, mais do que um político influente, em um momento crucial
da história ocidental, o próprio paradigma de sua condição: Mirabeau ou o
Político. Por outro lado, consiste em atribuir essa prototipicidade, não tanto
às idéias e propostas de Mirabeau – a idéia, que o século seguinte consagraria,
de monarquia constitucional – mas, sobretudo, à super-vitalidade daquele ho-
mem turbulento, pletórico, dotado, segundo a caractereologia orteguiana, da
mais fabulosa alma corporal, que não sabia o que fazer da vida enquanto as cir-
cunstâncias o restringiam à área do privado e que, subitamente, com a Revolu-
ção, encontrou um palco à altura de sua desmesurada vitalidade.
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� III. Sucinta Avaliação

O pensamento de Ortega

Ortega foi um homem de interesses e preocupações universais. Ademais da
filosofia, interessou-se profundamente pela história, pelas artes plásticas, pelas
ciências do homem e da natureza, pela literatura, pela política e pelos eventos
contemporâneos, assim como, em outras de suas dimensões, pela tauromáquia
e pela caça, pela mulher e pelo amor. Homem de interesses universais, foi natu-
ralmente conduzido, por seu próprio modo de ser, à definição do “homem in-
teressante como o homem interessado”6

Esse interesse geral de Ortega pelo mundo, real e ideal, sincrônico e diacrô-
nico, se exercia numa dupla dimensão: a do ver e do agir. Sua representação do
mundo é essencialmente visual. E seu fascínio pelo mundo, desinteressado na
dimensão apropriativa, é extremamente pragmático, no sentido ético-
psicológico da permanente busca de formas autênticas e nobres de vida.

A visualidade e o sentido de engajamento comandam a forma pela qual inten-
ta compreender a realidade. Seu método de pesquisa é fenomenológico e herme-
nêutico. Parte dos dados imediatos da consciência e da análise semântico-
lingüística dos dados da cultura. Ao se perguntar o que é algo, busca comparar
sua intuição imediata daquela realidade com os elementos explicativos e inter-
pretativos implícitos na linguagem e na cultura. Por outro lado, homem engaja-
do, conscientemente inserido em sua circunstância e devorado por projetos, bus-
ca sempre extrair do saber indicações para a vida real, para o que fazer e o como
fazer. Está assim o pensamento de Ortega constantemente voltado para a identi-
ficação de significações, consideradas sob a espécie de imagens eidéticas, e ao
mesmo tempo vistas em suas relações com a práxis da vida, individual e coletiva.
Algo que, sem comparar estaturas, faz pensar num Goya das idéias, universal e
muito concreto, transcendente e pragmaticamente orientado.
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Intuição e Metáfora

Essa plasticidade no conceber as coisas, a partir de um enorme impulso vital
de interesse pelo mundo e esse contínuo engajamento em projetos levam Orte-
ga a explorar suas intuições de forma predominantemente metafórica. “O ho-
mem é seu projeto.” “Eu sou eu e minha circunstância.” “O homem é o nove-
lista de si mesmo, originário ou plagiário.” “O homem não tem natureza, tem
história.”

Os exemplos se multiplicariam infinitamente. As formulações sintéticas
de Ortega, em frases lapidares, definem um conceito fundamental a respeito
da alguma realidade – predominantemente o homem – mas o fazem dentro
de um certo contexto circunstancial ou qualificativo. A metáfora é uma ima-
gem de idéias. É, originariamente, a idéia em forma de um agregado intuiti-
vo, antes de seu tratamento crítico-científico ou, derivadamente, a idéia deli-
beradamente contextualizada, vinculada a qualificativos de modo, circuns-
tância ou tempo.

Ortega, como disse precedentemente neste estudo, é um pensador siste-
mático mas um autor esquemático. Um homem com imensa pressa, que dá à
sua visão do mundo um tratamento rápido, preliminar, o quantum necessário
para que seja imediatamente inteligível, e deixa, para uma ocasião que jamais,
ou muito raramente, retomará, a final elaboração de suas idéias. Daí, pelo
menos em parte, a origem do caráter explícito ou implicitamente metafórico
de tantas de suas formulações. O tratamento metafórico lhe permite recolher
imediatamente suas intuições e inseri-las dentro de seu sistema de interpreta-
ção do mundo, sem a necessidade um prolongado esforço de elaboração fi-
nal. Esse caráter esquemático-metafórico da obra de Ortega permitiu-lhe a
grande amplitude que ostenta e lhe deu uma imensa riqueza interpretativa.
Em contrapartida, priva muitas de suas principais contribuições de um rigor
conceitual que exigiria uma reelaboração crítico-científica que Ortega não
chega a lhes dar.
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Posição filosófica

Depois de sua imersão no universo do idealismo kantiano, durante o pe-
ríodo final de sua fase formativa, Ortega emerge sedento de realidade, que-
rendo ir às coisas mesmas. Por outro lado, kantismo e o neokantismo o
afastaram, definitivamente, de qualquer forma de realismo ingênuo. Impu-
nha-se a Ortega, assim, encontrar um novo caminho para a realidade e as
coisas que superassem as limitações do idealismo sem recair nos enganos
do realismo clássico. Esse caminho, Ortega o encontra no raciovitalismo,
como uma visão epistemológica e ontológica que descobre na vida a reali-
dade radical e, a partir da vida e de suas perspectivas, a possibilidade de co-
nhecimento da realidade.

Seus pontos de partida são, negativamente, a crítica kantiana ao realismo e
sua própria crítica ao kantismo, como prisão subjetivista. Sua referência remo-
ta é Aristóteles e, para certos efeitos, Leibniz, desde que adotadas as cautelas
superadoras do realismo ingênuo e do racionalismo. Nesse caminho, ele parti-
cipa de muitas das visões de Nietzsche e de certas intuições de Bergson. Alber-
ga, primeiramente por coincidência e, mais tarde, por incorporação crítica, o
historicismo de Dilthey. Seu sentido vitalista, mais nietszchiano que bergsoni-
ano, o leva, assim mesmo, a certas aproximações com o vitalismo de Hans Dri-
ech e, sobretudo, com o de Huesküll. E seu modo de pesquisa, fenomenológi-
co-hermêneutico, o aproxima de Husserl (com rejeição do idealismo trancen-
dental) e, por isso, mais ainda de Max Scheler.

Esses pontos de partida e essas referências teóricas conduzem o racio-
vitalismo de Ortega a uma antecipação, em linhas gerais, do existencialismo fe-
nomenológico, mais na versão de Sartre do que na de Heidegger. Ortega,
como observa Charles Cascalès, antecipa de muitos anos grande parte da temá-
tica de Heidegger.7 Mais do que a temática, Ortega antecipa as principais teses
de Sartre a respeito do homem como liberdade e como projeto.

7 Cf. Charles Cascalès, L’Humanisme d’Ortega y Gasset, op. cit., p. 17.
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O raciovitalismo, entretanto, é uma variante do tronco geral da filosofia da
existência com características bem próprias, que o diferenciam do existencia-
lismo. Este tende a conceber a existência como um projeto da liberdade pura,
face ao absurdo do mundo e ao nada. Ortega, diversamente, concebe a vida
como algo de constitutivamente inserido na circunstância e carregado de his-
toricidade. O raciovitalismo é uma filosofia da razão na circunstância e na
história.

Epistemologia e ontologia

A filosofia de Ortega, em última análise, busca uma epistemologia que
transcenda a alternativa realismo-idealismo e uma ontologia que transcenda o
positivismo e o racionalismo. Esse resultado Ortega julga haver atingido ao
sustentar que a vida é a realidade radical, porque nela radicam todas as demais.
As coisas não existem separadamente de nós, mas ocorrem em nossa vida. A re-
alidade não é nem o mundo nem o eu, mas a relação de um com o outro. Por
outro lado, as coisas, ao se darem em nossa vida, se dão sempre em perspectiva.
A perspectiva é parte integrante da realidade das coisas, mediatizadas pela
vida. E a realidade total não é senão a soma de todas as perspectivas possíveis.

Terá Ortega alcançado os resultados que presume? Na verdade, a meu ver, o
raciovitalismo, antes do que uma superação, é uma justaposição do idealismo e
do realismo. Inicia-se por um idealismo da vida – em lugar de um idealismo da
pura mente – e faz da vida o âmbito em que se constituem todas as realidades.
Em seguida, através do perspectivismo, a partir da tese de que a realidade, ao se
dar em perspectiva, se dá efetivamente como tal – a realidade total sendo a
soma de todas as perspectivas possíveis – o raciovitalismo postula um
neo-realismo.

Creio haver nesse núcleo central do pensamento de Ortega, apesar da rique-
za de suas intuições e da sugestividade de suas metáforas, duas principais defi-
ciências. A primeira decorre, precisamente, de seu tratamento metafórico da
vida. Que é, finalmente, essa vida em que radicam todas as realidades? Não é a
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vida em sentido biológico, mas a existência humana como drama. Mas um dra-
ma sem ator, como puro enredo, porque o homem de Ortega não é coisa ne-
nhuma, é seu puro acontecer. Este puro acontecer de um homem que se consti-
tui a si mesmo em seu próprio devenir gera, assim, um acontecer sem sujeito
prévio, em relação ao qual, portanto, é impróprio se fazer qualquer predicação.
Não poderia assim essa vida, que é acontecer puro, sem um sujeito acontece-
dente independente do que acontece, proporcionar a tal sujeito, que não existe,
por si, qualquer forma de experiência das coisas.

A segunda dificuldade que encontro nas teses centrais de Ortega é o trânsi-
to, através do perspectivismo, do idealismo da vida para o realismo crítico da
realidade. Se as coisas se dão na minha vida – e fazendo omissão da dificuldade
precedente, de minha vida ser uma vida sem um sujeito independente dela –
subsiste o problema de saber qual a realidade dessas coisas fora de minha vida.
O fato de elas se darem, em minha vida, dentro de uma perspectiva, não lhes
imprime legitimidade exterior a minha vida, apenas agregam uma nota seg-
mentária ao meu subjetivismo vital.

A razão histórica

Se as bases epistemológico-metafísicas do raciovitalismo me parecem con-
testáveis, por não haver Ortega submetido suas intuições e brilhantes metáfo-
ras a uma rigorosa análise crítico-científica, creio, em contrapartida, que sua
contribuição à razão histórica e, em geral, à teoria da História, se reveste da
maior relevância e pertinência.

Importa pouco a crítica que veicula Eduardo Nicol – um orteguiano “malgré
lui même” – no sentido de que o importante, na contribuição de Ortega à histo-
riologia, já existiria em Dilthey e de que Ortega, ou lhe deve mais do que con-
fessa, ou teve a infelicidade de redescobrir sozinho o que outrem já havia
precedentemente descoberto.8

8 Cf. Eduardo Nicol, Historicismo y Existencialismo. México: El Colégio de México, 1950, p. 308 e segs.
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Na verdade, Ortega, independentemente da precedência cronológica de
Dilthey, não é um mero repetidor do filósofo de Biebrich, mas um original ela-
borador de uma teoria da História, como processo e como forma de conheci-
mento, que participa, com características próprias, de uma visão historicista de
que Dilthey representa um momento relevante, mas nem como fundador dessa
visão nem como seu mais elaborado expositor. Há todo um caminho, de Vico
à historiologia da Ilustração e, depois a Hegel, que precede à historiologia de
Dilthey e de Ortega. E Ortega, sucedendo a Dilthey mas também a Rickert e a
Cassirer, empresta à sua meditação histórica um alcance superior ao dos prede-
cessores, com sua teoria da razão histórica e uma sistematicidade de que sem-
pre penosamente careceu Dilthey.

Em seus escritos sobre História, notadamente História como Sistema, Ortega
acentua o fato de que a experiência humana constitui um sistema, que é trans-
mitido pela tradição, sob forma preservada e, de modo transformado, pelas
mudanças históricas, graduais ou súbitas. Ante esse processo sistemático,
Ortega exige um saber histórico igualmente sistemático, que não seja devorado
pela topicidade dos eventos e pelo conjunturalismo. Exige uma razão histórica
com categorias. A razão histórica tem para Ortega, nesse contexto, uma dupla
significação. Como ratio humana, ela exprime a historicidade essencial da vida.
A razão vital, no tempo, é razão histórica. E por isso é dado ao homem uma
genuína compreensão da historicidade. Por outro lado, como logos do históri-
co, ela tem categorias próprias, à semelhança da razão físico-matemática,
como logos da natureza.

Neste último sentido Ortega, em diversos de seus escritos mas, particular-
mente, em seus apontamentos para um prólogo à História da Filosofia de Hegel,
(O. C. IV, p. 521 e segs.), sustenta a necessidade de uma nova teoria do histó-
rico, que disponha de um sistema de hipóteses ordenador dos dados. A histo-
riologia não é mera reflexão metodológica sobre a História rerum gestarum ou
historiografia, senão também uma análise imediata da res gesta, da realidade his-
tórica, determinando sua textura ontológica, os ingredientes radicais de que se
compõe e suas dimensões primárias.
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Essa textura ontológica da História Ortega, a partir de uma visão anímico-
cultural da gesta humana, a encontra no tríplice entrelaçamento entre o homem
e a circunstância, o homem e a gente e o ciclo das gerações. O grande motor da
História é a combinação entre a impulsividade vital – essa força primária do
homem que o leva a se afirmar no mundo e a se transcender a si próprio – e o
desenvolvimento da cultura, como instrumento de dominação do mundo e
como expressão da humanização do homem e de seus excedentes de criativida-
de. A partir dessa impulsividade anímico-cultural opera o tríplice entrelaça-
mento precedentemente mencionado. Já tendo referido as idéias de Ortega
sobre a relação homem-circunstância e homem-gente, farei, a seguir, breve
menção à sua teoria das gerações.

A inovação de Ortega, nessa questão, constitui em substituir a idéia biológi-
ca de geração, como sucessão de pai a filho, por uma noção sócio-cultural, cor-
respondente à articulação, por faixas etárias, com intervalos da ordem de quin-
ze anos, dos homens na sociedade. Em um momento dado, importam sempre
três gerações: (1) a dominante, que abrange uma faixa de pessoas que se encon-
tram entre acima de quarenta até sessenta e poucos anos; (2) e emergente, que
compreende pessoas, nas faixas etárias de cerca de trinta a mais de quarenta
anos, que, tendo ultimado sua formação cultural e profissional, buscam se afir-
mar nos diversos estratos da sociedade; e (3) e declinante, que compreende, na
faixa etária dos maiores de sessenta anos, os homens que até recentemente do-
minavam os principais papéis sociais e que, com exceção de algumas eminên-
cias perduráveis, vão sendo deslocados de sua anterior preeminência pela nova
geração dominante e, no limite, pela morte.

As gerações, para Ortega, tendem a ter características próprias. Algumas, de
caráter formal, decorrem da respectiva condição de emergência, dominância ou
declínio, conduzindo a determinadas formas de conflito intergeracional. Outras,
de caráter concreto, dependem do processo histórico, daquilo que cada geração,
em virtude de suas circunstâncias, foi especificamente levada a representar.

Ademais de filósofo e teórico da História foi Ortega excelente praticante da
disciplina, em suas diversas contribuições aos estudos históricos, como em
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suas análises do Império Romana (O.C. VI), da emergência da nova física no
Em Torna a Galileu (O.C. V) ou da nova historiologia, em seu Guilherme Dilthey e a
Idéia da Vida (O.C. VI). Nesses estudos se encontra uma brilhante aplicação de
suas teorias historiológicas, apoiadas numa sólida informação factual e com-
plementados, ad latera, por seus incisivos comentários filosóficos.

A sociologia de Ortega

Ortega se interessou muito pela sociologia, independentemente do que há
de sociológico em todo estudo histórico. Durante muitos anos seu estudo so-
bre A Rebelião das Massas (O.C. IV) foi considerado seu mais importante livro. E
o próprio Ortega emprestava particular relevância ao estudo que se propunha
a escrever sobre O Homem e a Gente e do qual deixou apenas um manuscrito em
versão preliminar.

A sociologia de Ortega, cujo estilo e brilhantes intuições fazem lembrar os
trabalhos de Simmel, reflete, naturalmente, o conjunto de suas concepções da
vida humana e, de forma subconsciente, sua própria postura ante a sociedade.
Dada a ênfase que Ortega emprestava a tudo o que se referia às formas autênti-
cas e pessoais de vida, à vida nobre, aos projetos transcendentes, era natural-
mente levado a uma abordagem psicológica do fenômeno social, tratando-o
mais como Psicologia Social do que como Sociologia, em sentido estrito. Acres-
cente-se que sua aversão valorativa ao anônimo, ao automático, ao que provém
da gente e não do homem, não o predispunha para o tranqüilo e desagregado
estudo do que há de especificamente social na sociedade.

Caberia reconhecer, assim, que o melhor da contribuição de Ortega, nesse
campo, é o que ele escreve sobre a intersubjetivida, o ego e o alter, no âmbito do
social. No especificamente sociológico, a visão de Ortega é pobre. Sua socio-
logia se concentra no estudo dos usos e costumes. Escapa-lhe completamente a
articulação de classes da sociedade, bem como a origem e as conseqüências
dessa estratificação. Os fenômenos do poder, por outro lado, são vistos como
simples expressão da agressividade humana ou como imperativo de sanciona-
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mento das normas. Não compreende o processo político em sua especificida-
de, nas relações de formação e exercício do poder, nem em suas inter-relações
com a economia e a cultura.

Transparecem, ademais, nos escritos sociológicos de Ortega, seus próprios
preconceitos de classe. Intelectualmente, Ortega diferenciava as minorias sele-
tas, enquanto expressão funcional de determinadas formas de excelência, e as
massas, enquanto expressão de formas intransitivas de vida, do eventual status
social daquelas e destas. No tratamento efetivo da matéria, todavia, era levado
a confundir a aristocracia da excelência com a excelência da aristocracia. E as
massas de Ortega, ainda que teoricamente definidas como o conjunto indife-
renciado dos homens-massa, que se dedicam à vida vulgar por se recusarem ao
esforço de optar por um projeto transcendente, terminam, efetivamente, con-
fundidas com o proletariado e com as grandes massas trabalhadoras.

Sentindo-se a si mesmo como um aristocrata na praça pública, a serviço do
interesse coletivo, Ortega, não obstante seus propósitos, não apenas deixa sub-
conscientemente que seus valores de classe se infiltrem na sua apreciação da
realidade social, como transfere implicações daqueles para alguns de seus con-
ceitos filosóficos. Assim, suas concepções de vida nobre e vida vulgar, de vida
autêntica e inautêntica, bem como sua noção de vocação, pressupõem, por par-
te do sujeito optante, o se encontrar em condições objetivas que lhe permitam
o livre exercício de tais opções, o que restringe, praticamente, tais possibilida-
des, às pessoas situadas nos estratos médios e superiores da sociedade.

Importância de Ortega

Toda a obra de pensamento apresenta aspectos controversos, por amplo e
alto que seja o consenso que se venha a formar sobre sua importância. Assim,
para citar os exemplos mais paradigmáticos, Platão e Aristóteles, essas duas
pedras angulares do pensamento humano, soa objeto de uma permanente con-
trovérsia, tanto no que se refere à possível preeminência de um ou de outro,
quanto no que diz respeito a suas próprias teses centrais. É inevitável, por
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outro lado, relativamente a figuras menos singulares, que hajam abordado uma
gama muito ampla de questões, que não manifestem o mesmo nível de excelên-
cia em todos os seus escritos.

Essas considerações de ordem geral me parecem apropriadas para, na con-
clusão deste breve estudo sobre Ortega, intentar uma sucinta apreciação geral
de sua significação. Ortega foi um homem de gênio e de ampla cultura, situan-
do-se entre os mais brilhantes espíritos do nosso tempo, embora não se o pos-
sa incluir naquele restrito grupo de supremos pensadores que, da antiguidade
clássica à era contemporânea, configuraram a trajetória fundamental da filoso-
fia e da ciência. Apresenta sua obra, por isso, ademais da inevitável controver-
sialidade de toda a obra de pensamento, inegáveis desníveis de qualidade.

Desde logo, sua propensão pessoal aos escritos de circunstância, como seus
inúmeros artigos para jornais e revistas, múltiplas conferências e breves ensai-
os, o conduziam, deliberadamente, a trabalhar num nível de divulgação, de
forma mais impressionista do que rigorosa. Acrescente-se, como se tem reite-
rado neste estudo, que mesmo em relação a seus temas centrais, seu tratamento
esquemático da matéria e sua correlata inclinação para a abordagem metafóri-
ca de suas intuições, não o conduziram, senão raramente, a uma elaboração final
de suas formulações.

O esquematismo metafórico, a que se acaba de aludir, e que tanto caracteri-
za a obra de Ortega, lhe acarreta vantagens e desvantagens. No rol das vanta-
gens haveria que destacar o fato de que tal circunstância lhe permitiu uma am-
plitude e diversidade de escritos que um autor mais perfeccionista ou concen-
trado não poderia alcançar. Acrescente-se, bem mais importante, o fato de que
esse esquematismo-metafórico, para um homem do gênio e da universalidade
de Ortega, o conduziu a formulações de extraordinária riqueza seminal, a que
Ortega, como lhe era usual, deu um tratamento preliminar. É certo, por tal ra-
zão, que seu pensamento freqüentemente carece de apropriada fundamentação
– e aí se encontra uma das principais desvantagens dessa sua característica. É
igualmente certo que, em outras ocasiões, uma rigorosa revisão crítico-
científico de alguma de suas idéias levaria a abandoná-las, por improcedência
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analítica ou factual – e aí está uma outra das desvantagens daquelas caracterís-
ticas. Mas é também verdade que, em muitos casos, o esquematismo metafóri-
co de Ortega abre imensas possibilidades, aos que retomem suas idéias, de lhes
imprimir uma elaboração acabada, ou de partir delas para novas explorações
da realidade.

Como se pode depreender de meus precedente comentários sobre os temas
centrais de Ortega, creio – para ilustrar meu pensamento com três de seus
principais temas, o tema da razão vital, o tema historiológico e de suas concep-
ções sociológicas – que uma revisão crítica dos mesmo conduziria a avaliações
bastante diferentes.

Sobre o assunto diria, em síntese, que o tema da razão vital padece, como ex-
posto por Ortega, de falácias epistemológicas e ontológicas que exigiriam sua re-
formulação. Creio haver, no caso, de parte de Ortega, uma intuição e uma con-
tribuição da maior relevância como a ênfase sobre a vida humana, como âmbito
das experiências do homem e, por outro lado, como algo de vinculado a circuns-
tância, marcado pela historicidade e apresentando a tessitura de um drama, não
de um processo biológico. Sem embargo, as falácias epistemológicas, a que já me
referi neste estudo, me parecem exigir uma importante reformulação do tema.

Diversamente, as concepções de Ortega sobre historiologia e história, sua
noção da razão histórica como uma ratio do narrativo e do devenir e da ciência
histórica como um saber que exige categorias organizatórias do dado históri-
co, constituem contribuições da maior importância e formam um patamar crí-
tico-científico a partir do qual se pode ter um fértil prosseguimento.

Já das contribuições sociológicas de Ortega entendo que há menos elemen-
tos a reter. São importantes suas idéias concernentes ao relacionamento inter-
subjetivo, na sociedade. São do maior interesse e brilho muitos de seus insights,
de estilo simmeliano, sobre situações e papéis sociais. A estrutura geral de sua
sociologia, todavia, é idealista e bastante desviada do entendimento científico
e crítico da sociedade e do sistema social.

Essa diversidade de resultados e de qualidade, na obra de Ortega, me parece
algo de compartilhado pela maioria dos autores que intentaram cobrir uma
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gama mais ampla de questões. A importância de Ortega em nada fica diminuí-
da por tal circunstância. Na verdade, apesar do amplo reconhecimento que
hoje cerca o nome de Ortega, julgo que sua verdadeira importância e sua posi-
ção relativa, entre os pensadores da primeira metade de nosso século, estão
bastante subestimadas.

Isto se deve, fundamentalmente, à circunstância que mencionei no princí-
pio deste estudo: a terrível dependência em que se encontra o prestígio de um
pensador, relativamente ao âmbito cultural a que pertence. O desprestígio da
Espanha, nas áreas da filosofia e da ciência, repercutiram negativamente sobre
a imagem de Ortega. Com ele se passa o contrário do que ocorre com pensado-
res de países dotados de boa imagem cultural, como França, Inglaterra ou
Alemanha, em que o crédito das respectivas culturas nacionais lhes aumenta a
aceitação e a respeitabilidade. Ortega, ao revés, ele é que teve de tomar o seu
cargo o soerguimento da imagem cultural de seu país. Pensador mais impor-
tante, a meu ver, que um Paul Ricoeur, um Gabriel Marcel ou um Jean-Paul
Sartre, para citar figuras de naipe e estatura próximas, Ortega raramente é co-
nhecido como tal fora do mundo hispânico e, seguramente, ainda não o é na
própria França e nas áreas anglo-saxônicas, particularmente alheadas a tudo o
que possa vir da Ibéria.
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A cura pela liberdade
em Jean-Paul Sartre

Eduardo Portella

Quero agradecer ao Presidente da Academia esta oportunida-
de e ao meu amigo Cícero Sandroni, que me convidou para

participar desta mesa.
Sinto-me regozijado não só porque é uma mesa sobre Jean-Paul

Sartre, mas porque tenho nela três das minhas grandes admirações:
Leandro Konder, que é um filósofo coerente sem ser sectário, lúcido
sem ser acomodador. Ele formou uma geração de pessoas que tenta-
vam entender o fenômeno político no Brasil, o jogo de classes, o
jogo da convivência cotidiana, enfim, todo esse catálogo interminá-
vel às vezes, de pequenas vitórias e grandes fracassos. Também me
agrada muito ter aqui Carlos Nelson Coutinho, que acompanho
desde muito tempo, meu conterrâneo baiano, que publicou um livro
que marcou uma época. Logo na estréia, deu a medida do que ele era
com a publicação do livro intitulado Literatura e Humanismo, o qual li
com um prazer enorme. Sergio Paulo Rouanet é companheiro de to-
dos os dias e vejo nele um dos grandes pensadores brasileiros e um
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Por toda a sua vida Sartre foi percorrendo o que chamou, na trilogia inicial,
Os Caminhos da Liberdade (1945). Seus primeiros interlocutores foram Husserl e
Heidegger. Com Husserl, teve um contato bastante demorado e que foi res-
ponsável pela impostação fenomenológica dos seus primeiros livros: a tese de
doutorado, que é A Imaginação (1936), A Transcendência do Ego (1937), O Imaginá-
rio (1940), um esboço de uma Teoria das Emoções, até L’Être et le Néant (1943), li-
vro marcante, que provavelmente encerra a fase fenomenológica de Jean-Paul
Sartre e inicia um enfrentamento mais preciso – que está, sobretudo, nas suas
peças de teatro, nos romances e nos artigos dispersos – com a questão da liber-
dade. A liberdade passa a ser uma espécie de pré-requisito para toda a sua ativi-
dade intelectual. Mesmo nas obras fenomenológicas, ele chega a dizer que “a
emoção é produto da consciência”, e a consciência parecia conjugada na
primeira pessoa, conforme o padrão existencialista.

Esse padrão existencialista, que fez fama numa determinada época, de voga
do existencialismo, acompanhou Sartre até o final. Na última entrevista a
Michel Contat ele diz que, se tivesse que ser rotulado por uma etiqueta, esta
seria a de existencialista.

Toda essa primeira parte fenomenológica-existencialista é de conjugação
da liberdade na primeira pessoa. É possível, a partir daí, reconstituir o per-
curso da existência-práxis, que é o percurso dolorido, difícil, mas fundamen-
tal na obra de Sartre. É quando Sartre sai da primeira fase, influenciado por
Husserl e Heidegger, com os quais ele estudou, e começa um esforço maior,
que será definido sobretudo na Crítica da Razão Dialética. Esse trajeto temerá-
rio, para quem nunca confiou nos outros e sempre denunciou as interdições
da existência individual. Na peça Huis-clos ele afirmou que “o inferno são
os outros”. O Muro, A Náusea também são momentos de dificuldade de con-
vivência e aceitação do outro. Ele percebia que a constituição do eu era
fundamental, precisava da parceria do outro. Mas, ao mesmo tempo, o
outro era a impossibilidade de realização do eu ou o abismo do eu. Então,
essa relação é uma relação ambígua e por isso mesmo, talvez, muito mais
rica do que poderia ser.
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Aos poucos Sartre foi substituindo o mito do individualismo heróico, ego-
cêntrico, stendhaliano, como ele próprio dizia. Já não cabia aquela frase amar-
ga: “Je suis vidé” – eu estou vazio. É uma frase que acompanha os seus primei-
ros romances, grande parte da obra teatral e também a obra filosófica, uma
parte do L’Être et le Néant, que está mais ou menos dentro do que ele chamou de
“vazio”. Em A Náusea (1938) ele fala da náusea como uma presença da “coisa”
no projeto humano. O projeto humano teria duas possibilidades de progres-
são: uma pela via do “ser em si” e outra pela via do ser “para si”. Ele acha que
normalmente esse projeto mergulha no “em si” e tem dificuldades enormes de
se transformar em “para si”. Essas dificuldades produzem no protagonista
uma sensação de náusea. Ele fala numa “espuma pastosa” que vem à boca por
essa presença da coisa, essa presença do ser em si, de “l’être en soi”.

De qualquer maneira, Sartre vai progressivamente avançando. E avança através
do jogo tenso de faticidade, contingência e situação – noções correlatas, porém di-
ferenciadas, que aí se intensificam. Ele que dissera que o assunto da Náusea era a li-
berdade, avançou um pouco mais em L’Être et le Néant e no seu famoso ensaio O
Existencialismo é um Humanismo (1946), em que ele diz: “O homem está condenado a
ser livre.” Esta frase aparece inicialmente em L’Être et le Néant na primeira pessoa,
quando ele diz: “Je suis condamné...” Ele próprio se acha condenado. Em seguida,
Sartre generaliza e a frase passa a ser: “O homem está condenado a ser livre.”

Em todo o teatro dele, Sursis, Huis-clos, Mortos sem Sepultura, essa problemática
aflora constantemente.

II

A vida intelectual de Sartre se divide em dois momentos: o primeiro, antes
da guerra, e o outro, depois da guerra. Antes da guerra Sartre era um militante,
mais ou menos isolado, com sucesso restrito à Universidade e aos quartiers inte-
lectuais de Paris. Ele, por sua vez, também desenvolvia uma problemática basi-
camente individual. A partir da guerra ele diz: “Após a guerra veio a verdadeira
experiência, a da sociedade.”
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Então, se antes Sartre encarnava um drama conjugado na primeira pessoa,
progressivamente vai abrindo-se e vai se deslocando para a compreensão da
cena social. Este Sartre teve como companheiros Merleau-Ponty, Aron e
Albert Camus. Merleau-Ponty foi com ele um dos fundadores da revista Les
Temps Modernes em 1945; Raymond Aron era seu companheiro da École Nor-
male Supérieure; e Camus foi uma relação mais recente, do período da Resis-
tência, mas extremamente marcante. Eles chegaram a ser grandes amigos, par-
ticiparam de grandes movimentações, como o de reencontro da intelectualida-
de francesa – um movimento não-partidário, suprapartidário – em torno de
certas questões bem precisas.

Sartre vem a ter um conflito muito sério com Camus. Esse conflito se deve fun-
damentalmente a que ele, no momento em que se conflitou com Camus, defendia
a luta armada. Camus dizia que Sartre nunca conseguiu superar a teoria da história
de Hegel; e Sartre dizia que Camus não sabia fazer o percurso de Sísifo. Sísifo é
um dos personagens principais de Camus, que escreveu um livro muito bonito
como texto, como elaboração literária, que é O Mito de Sísifo, além de A Crítica da
Razão Dialética. Aí houve uma espécie de barreira na grande amizade que havia entre
os dois. Sartre denegava totalmente as teorias camusianas sobre a possibilidade da
existência, o lado de certo modo transcendental de Camus, que era um homem de
fronteira, um homem tocado pela religiosidade, simultaneamente muçulmana e
cristã, e tinha dificuldades de abrir mão dessa dimensão religiosa da existência.
Ficou cada vez mais difícil a convivência entre ambos.

A partir de A Náusea Sartre foi se deslocando progressivamente para o enga-
jamento – o engajamento substitui a angústia, que era um dos lugares predile-
tos dos filósofos da existência – até o ponto de se comprometer com a causa
do Terceiro Mundo. Nesse momento ele se abriu para a Ásia, especialmente
para a China e a Indochina, para a África – chega a prefaciar uma bela antolo-
gia de Leopold Sédar Senghor, poeta senegalês que chegou a ser Presidente da
República, e publica L’Orphé Noir, que é um texto impressionante de Sartre
sobre a questão do negro na formação da cultura do Ocidente e das relações
sociais e políticas.
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Ele se abre também para a América Latina, esteve aqui no Brasil. Eu fora
encarregado, pela Universidade Federal de Pernambuco, de realizar o I Con-
gresso Brasileiro de Crítica e História Literária e o reitor, a pedido meu, me
autorizou convidá-lo. Ele veio, fez uma conferência sobre “Literatura e Na-
cionalismo”. Havia uma preocupação muito grande, naquele momento, com
o nacionalismo, e Sartre participava dela. Esse é um lado de Sartre que foi e
vem sendo constantemente contestado em tempos de globalização, mas que
está na sua teoria da literatura.

Quando chegou ao Recife – eu tinha uns vinte e tantos anos – fui fazendo
logo aquela pergunta convencional e batida que todo mundo faz: “O senhor
pretende escrever sobre o Brasil?” Ele tinha escrito um livro, Furacão sobre Cuba,
que saiu aqui pela Editora do Autor, de Fernando Sabino. Sartre me disse: “Se
eu conseguir entender o Brasil, escreverei”. Quinze dias depois, voltei à mesma
pergunta: “E então?” Ele: “Acho que vou escrever, sim.”

Fiquei muito tranqüilo e muito satisfeito. Mais quinze dias depois ele me
disse: “Não vou escrever nada, porque não estou entendendo nada.” Achei que
ele tinha toda razão. Mais uma vez a sua lucidez se manifestou. Fez uma coisa
que talvez até nós próprios fazemos todos os dias: fez um esforço tenaz, e pro-
vavelmente fracassado, de entender o Brasil.

Ele veio com Simone de Beauvoir – foi uma exigência dele que o convite
fosse estendido a Simone de Beauvoir. Vieram os dois e ficaram hospedados
no Grande Hotel de Recife, que na época era realmente um grande hotel, hoje
ninguém se lembra mais dele. Coloquei junto deles o casal Jorge Amado e
Zélia Gattai. Jorge, no segundo dia, me disse para tirá-los dali “porque eles
brigam a noite toda”. Eram histórias da época.

III

Aqui no Rio de Janeiro montamos um grupo de teatro, chamado Teatro de
Repertório, que encenava no Largo da Carioca. A primeira peça fui eu que
escolhi: Mortos sem Sepultura, que foi dirigida por Paulo Afonso Grisolli,
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pranteado amigo que recentemente partiu em Lisboa. Do grupo faziam parte
Luís Carlos Maciel, Tetê Medina, Ari Coslov, e também a turma da velha
guarda. Enfim, a peça teve um sucesso enorme, porque em 65 a questão que es-
tava na ordem do dia era a questão do colaborador e do maqui. Então, a peça
se ocupa exatamente desse confronto tenso, cotidiano entre colaborar e ser
torturado.

Para a montagem da peça fizemos uma série de comícios caseiros. Pedíamos
a uma amiga X, lembro-me de que uma vez foi Márcia Kubitschek, para nos
reunirmos na sua casa e ali discutirmos a problemática da peça Mortos sem Sepul-
tura. Ela convidou umas 20 a 30 pessoas e todo mundo ia tomando posições;
uns ficavam contra, outros ficavam mais ou menos a favor, um outro adotava
uma terceira posição: “não é justo, mas tem que levar em consideração o con-
texto...”, essas coisas todas que estamos mais ou menos acostumados a ouvir. E
com isso a peça fez um sucesso enorme, sucesso de público, de bilheteria. Aí
o meu querido amigo Luís Carlos Maciel quis, em seguida àquele sucesso,
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montar O Cemitério dos Automóveis, de Fernando Arrabal. Discordei dele: “Essa
peça é ótima, uma maravilha, mas não é para esse contexto. Ela não vai substi-
tuir, ou prolongar ou emendar com o sucesso da peça do Sartre. Esse é um tea-
tro de vanguarda, com um nível de abstração muito grande, não é o momento
para esse teatro.” Enfim, o grupo discutiu muito, a peça foi encenada e teve
cinco dias de cena. Um caso efêmero.

Em 1962, também com um grupo de amigos, fundei a Revista Tempo Bra-
sileiro, que de certo modo refletia o clima da Les Temps Modernes, conservadas
as proporções e as especificidades da realidade nacional.

Fui acompanhando o percurso de Sartre e cheguei a ver, em algumas gran-
des encenações, que Sartre está sendo revisto como escritor, como produtor de
linguagem, como homem do texto, capaz de inventar o texto, o que era uma
dimensão que havia ficado mais ou menos oculta numa época de tecnocracia
da crítica literária, de ficar levantando, conforme os ditames estruturalistas,
certos pequenos exercícios verbais e, em seguida, alguns clichês que escapariam
na hora de uma avaliação, hoje, do texto de Sartre. Mas quando relemos Les
Mots, quando relemos outras peças, temos essa nova compreensão. Ontem eu
estava lendo um texto dele em que diz: “O homem é uma paixão inútil”, e
fiquei pensando que Sartre é o maior exemplo de intelectual no século XX,
e que prova que o homem não é uma paixão inútil.

Para terminar, concluiria com uma frase dele, em que ele define qual é o es-
paço da liberdade. O homem recebe uma parte substancial da sua biografia
pronta: o local, a história, o sexo, o conjunto de relações, familiares inclusive, e
ele procura organizar, dificilmente, penosamente, um projeto individual. Ele
diz, portanto: “Eu creio que um homem pode sempre fazer alguma coisa com
o que fizeram dele.” É a definição que eu daria hoje, por várias razões, da liber-
dade para um público apartidário, um público reflexivamente independente,
para se reencontrar com Jean-Paul Sartre.
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Sartre e os
intelectuais

Sergio Paulo Rouanet

Eduardo Portella é autor de um belo ensaio, “O intelectual e seus
fantasmas”, em que constata com uma certa melancolia o declí-

nio do intelectual, hoje um personagem sem aura, que se demitiu de
suas ambições megalomaníacas. Portella tem razão. O intelectual,
hoje em dia, não se vê nem é mais visto como um funcionário do ab-
soluto, como um intérprete da história, como um ventríloquo de
Deus ou como um burocrata do Weltgeist. Sem dúvida, ele não se re-
signou a ser apenas o “clérigo” de Julien Benda, cuja única missão é
contemplar as essências eternas. Ele quer agir, mas como? Como um
intelectual flutuante, de Mannheim? Mas apesar de todas as desilu-
sões, ele conservou dos ensinamentos marxistas um grande ceticis-
mo quanto à possibilidade para um ator social de evadir-se comple-
tamente dos seus condicionamentos de classe. Em sua insustentável
leveza, ele tem medo de ser tão flutuante que corra o risco de entrar
em órbita, perdendo-se no espaço. Transformando-se em “intelec-
tual orgânico”, no sentido de Gramsci, a serviço de sua classe –
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burguesa ou proletária – ou pondo sua pena a serviço de outra classe? O declí-
nio da classe operária como suporte do universal privou de todo atrativo essa
alternativa. Ou, em face do desprestígio do marxismo enquanto modelo expli-
cativo, transitar da categoria da classe para a da cultura, convertendo-se em
porta-voz de uma nacionalidade, de uma etnia, de uma comunidade, fabrican-
do continuamente legitimações, mitos de origem, narrativas fundadoras? Seria
vender sua alma, contribuir para os neo-nacionalismos mais obscenos e para os
neo-tribalismos mais arcaicos.

Diante desse quadro desolador, pergunto-me se a releitura de Sartre que es-
tamos empreendendo este ano não poderia ajudar-nos a “redourar os brasões”
desse personagem antes tão nobre e hoje tão humilhado.

Numa conferência feita no Japão, em 1965, Sartre provocou seu público
dizendo que o intelectual era aquele que se metia com o que não era de sua
conta: “il se mêle de ce qui ne le regarde pas.” Com isso, Sartre tornava impossível
qualquer definição sociológica do papel do intelectual. O médico, o enge-
nheiro, o cientista, o professor, e até mesmo o filósofo e o romancista, ocu-
pam um lugar definido na divisão social do trabalho, e quando realizam a ta-
refa que lhes é própria e para a qual foram treinados estão agindo dentro de
uma esfera que lhes diz respeito. Mas quando o químico expõe publicamente
os efeitos letais da gasolina napalm usada no Vietnã ou o físico denuncia a
política nuclear das grandes potências, eles estão saindo de sua competência
e metendo-se literalmente em assuntos que não são de sua conta. Isto não
significa que eles não exerçam uma função. Somente, não é mais uma função
sociológica. É uma função política, além da divisão social do trabalho. Soci-
ologicamente, eles continuam sendo jornalistas ou professores, mas exercem,
além disso, uma função excedente, supernumerária, cumprindo um mandato
que ninguém lhes outorgou.

O que leva os trabalhadores não-manuais – os especialistas do saber práti-
co, na terminologia de Sartre – a saírem dos seus respectivos nichos profissio-
nais para se transformarem em intelectuais? Partindo do princípio de que em
sua maioria esses especialistas são de origem burguesa, Sartre pensa que eles
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são movidos pela contradição entre seus métodos universais de pesquisa e tra-
balho e o particularismo da sociedade de classes, entre a universalidade dos
seus fins – o médico quer encontrar a cura do câncer para beneficiar todo o gê-
nero humano, e não somente os pacientes privilegiados – e as formas particu-
laristas de apropriação pela burguesia do saber gerado. A contradição, em
suma, é entre o universalismo de sua profissão e o particularismo de sua ideo-
logia e de sua situação de classe. Diante dessa contradição, o especialista do sa-
ber prático assume a perspectiva da classe explorada, transformando-se em in-
telectual. Sua função é contribuir para que a sociedade progrida em direção à
universalidade, abandonando suas características particularistas, o que só pode
ser obtido na medida em que os intelectuais ajudem a classe trabalhadora a
universalizar-se, contribuindo assim para a superação do sistema de classes.
Sem dúvida, o especialista do saber prático que toma consciência da contradi-
ção entre o universalismo do seu saber e o particularismo de sua situação de
classe sempre pode assumir a perspectiva da classe exploradora, mas nesse caso
não é um verdadeiro intelectual, e sim um falso intelectual.

Depois de maio de 1968, o pensamento de Sartre se radicalizou. Em entre-
vista dada em 1970, ele declara que mesmo o intelectual identificado com os
fins históricos da classe operária ainda está a serviço do statu quo. É um intelec-
tual, porque defende causas de esquerda, mas é um intelectual clássico, porque
se limita a lutar pela eliminação da contradição na sociedade, em vez de elimi-
ná-la em si mesmo. Sabendo-se ao mesmo tempo funcionário do universal e
trabalhador assalariado de uma sociedade negadora do universal, o intelectual
clássico se contenta em viver a contradição, no sofrimento, mas também na eu-
foria, porque o reconhecimento por parte do sujeito de que é uma alma dividi-
da pode ser uma fonte de prazer. Ele tem má consciência por receber um salá-
rio da sociedade repressiva, e boa consciência por ter tido má consciência, pro-
vando com isso não estar irremediavelmente corrupto. Mas suprimir a contra-
dição em si mesmo deve levar, logicamente, à supressão do intelectual, já que o
intelectual se define precisamente pela consciência dividida. Sartre não recua
diante dessa conseqüência. O intelectual deve auto-dissolver-se, na medida em
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que se dissolve nas massas. “É preciso... que ele se suprima enquanto intelectu-
al. O que chamo intelectual é a má consciência. É preciso que ele ponha o que
retirou das disciplinas que lhe ensinaram a técnica do universal diretamente a
serviço das massas. É preciso que os intelectuais aprendam a compreender o
universal que é desejado pelas massas, na realidade, no momento, no imedia-
to.” (Situations VIII, p. 467.)

Nesta segunda teoria, Sartre parece ir além de todos os parâmetros raciona-
is, porque propõe nada menos que a estratégia do suicídio revolucionário. O
intelectual não se extingue, hegelianamente, no final do percurso, quando se
extinguirem as contradições que o movimentam e que ele está encarregado de
teorizar, mas numa explosão instantânea, numa Selbst-aufhebung maoísta, numa
auto-imolação, aqui e agora, no altar das massas populares.

Apesar dessas extravagâncias, as duas teorias, tomadas em conjunto, contêm
elementos que podem ajudar-nos a repensar a natureza do intelectual.

Primeiro, podemos concordar com Sartre em que o intelectual é um especia-
lista do saber prático que sai de seu estatuto social para bater-se na esfera pública
em nome de princípios universalistas. Foi o que fizeram os signatários do mani-
festo publicado em janeiro de 1898 a favor da reabertura do julgamento que ha-
via condenado Dreyfus, e que passou a ser conhecido como “a petição dos inte-
lectuais”. Era uma palavra nova, designando um novo conceito. Sim: os intelec-
tuais são os que abandonam seu estatuto sociológico para exercerem uma função
política, isto é, para se meterem com aquilo que não lhes diz respeito. Em vez de
ficarem ajuizadamente no lugar que lhes cabe, migram para um não-lugar. Tal-
vez seja por isso que eles são tão freqüentemente acusados de serem utópicos,
porque afinal a utopia é o topos sem topos, o lugar que não está em nenhuma
parte. Os que viveram a ditadura militar brasileira sabem do que estamos falan-
do. Todos se recordam da ira sagrada dos generais contra os padres que prega-
vam a subversão. Os sacerdotes eram realmente culpados, segundo a doutrina da
segurança nacional, pois estavam cometendo o delito mais odioso que o regime
podia imaginar: estavam fazendo política, em vez de cuidar de suas atividades
pastorais. Em outras palavras: estavam se comportando como intelectuais.
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Segundo, podemos concordar com Sartre em que o intelectual está a serviço
do universal. Ele vive numa sociedade particularista, com gritantes assimetrias
de riqueza e poder, em cujo sistema social existem mecanismos de exploração
institucionalizada, impedindo que o país seja um país de todos. E vive num sis-
tema mundial igualmente particularista, com brutais disparidades de renda en-
tre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, e em que o poder está de tal
maneira concentrado no país hegemônico que o restante da população do pla-
neta é forçado a sofrer passivamente o efeito de decisões para cuja adoção ele
não contribuiu, como foi o caso da invasão do Iraque. O trabalho do intelectu-
al, nos dois casos, visa à eliminação dos particularismos repressivos, que impe-
dem a fruição concreta dos direitos humanos por parte de todos os homens.
Na arena interna, universalizar significa outorgar a toda a população os bene-
fícios materiais e culturais que por enquanto se concentram numa pequena mi-
noria. E significa, na arena internacional, combater as discrepâncias de riqueza
e poder entre as nações. No primeiro caso, o econômico, o objetivo é o estabe-
lecimento de uma nova divisão internacional de trabalho entre países ricos e
países pobres. No segundo, o político, o que se busca é a implantação de uma
democracia mundial, capaz de conciliar o pluralismo das culturas com o respe-
ito a um núcleo mínimo de normas universais. Somente assim será possível fa-
zer frente às duas formas de particularismo que hoje estão ensangüentando o
planeta, a nacional, exemplificada pelo unilateralismo imperialista da potência
hegemônica, e a identitária, exemplificada pelos fundamentalismos religiosos,
étnicos e culturais.

Terceiro, sabemos que o intelectual não é nem um herói nem um super-
homem, e por isso temos que aceitar com equanimidade a imagem que Sartre
faz dele, a de um homem dividido, sujeito ao que Hegel chamava “consciência
infeliz”. Ele é dividido por seu estatuto, ao mesmo tempo com um lugar e fora
de todo lugar, ocupando um lugar enquanto especialista do saber prático, sem
lugar quando se coloca em situação de extra-territorialidade, numa terra de
ninguém fora de qualquer mapa, ou ocupando no mapa aquele lugar que os
cartógrafos antigos reservavam às terras não-desbravadas: hic sunt leones, aqui
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habitam leões, ou dragões, ou monstros marinhos. Ele é dividido enquanto
agente do universal em sua própria sociedade, porque é ao mesmo tempo bur-
guês e não-burguês, beneficiário de um sistema injusto e partidário de uma or-
dem social que visa à eliminação de todos os privilégios. Ele é um ser intermé-
dio, como o bastardo, em Le diable et le bon Dieu, ou o “traidor objetivo” em Les
Mains sales, sempre entre dois mundos, rejeitado por sua classe porque se disso-
ciou dela, suspeito às classes subalternas por sua origem burguesa. Enfim, ele é
dividido enquanto agente do universal no plano internacional, pois tem uma
dupla cidadania, a que exerce em sua comunidade de origem e a que resulta de
sua condição de representante provisório de uma sociedade civil ainda inexis-
tente – a mundial. Por tudo isso, o intelectual é o homem da Spaltung, no senti-
do de Lacan, da cisão, da neurose, mais Woody Allen que John Wayne.

Quarto, este ser dividido tende à sua própria superação, no sentido da se-
gunda teoria de Sartre. É uma extinção a longo prazo, inscrita no horizonte
da utopia – a utopia de um saber totalmente adequado à sociedade, em que
não haja mais conflito entre a universalidade dos fins e o particularismo do
sistema de privilégios. Quando essa utopia se realizar, a neurose do intelec-
tual estará curada. Mas nesse momento ele se tornará redundante. O dever
do intelectual é tornar-se supérfluo. Mas não se trata de uma autodissolução
imediata, como Sartre imaginava, no auge do delírio coletivo da revolução
cultural. Enquanto não se fechar a grande ferida da contradição entre o uni-
versal e o particular, o intelectual continuará sendo necessário, pois com a as-
similação da classe operária, é a ele que cabe, bem ou mal, exercer o papel de
“negação viva do sistema”.

Quinto, ao bater-se por causas universais como a defesa do casal Rosen-
berg, a crítica do colonialismo francês na Argélia, a denúncia, no quadro do
Tribunal Russell, dos crimes de guerra dos Estados Unidos no Vietnã, o apo-
io à revolta estudantil de 1968, e a intervenção, junto a Giscard d’Estaing, a fa-
vor dos fugitivos do regime comunista de Hanói, os boat people, Sartre utilizou
todos os meios à sua disposição: fundou revistas, fez conferências, deu entre-
vistas, assinou manifestos e cometeu atos de desobediência civil. Mas sobretu-
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do deu a contribuição mais importante que pode ser exigida de um intelectual:
pensou. É um exemplo a ser seguido. Teria chegado o momento de inverter a
11a tese sobre Feuerbach, de Marx? Até agora, disse Marx, os filósofos tinham
se limitado a interpretar o mundo: trata-se, agora, de transformá-lo. Ora, de-
pois de tantas transformações do mundo, no pior sentido, sentimo-nos tenta-
dos a dizer o contrário. Os comissários do povo, os executivos das empresas
multinacionais e os Secretários de Defesa dos Estados Unidos já transforma-
ram suficientemente o mundo: trata-se agora de interpretá-lo.

Mas devemos resistir a essa tentação. Interpretação e transformação são ob-
viamente interligadas. O intelectual já estará dando uma contribuição preciosa
para a transformação do mundo se for capaz de interpretar corretamente a rea-
lidade a ser transformada.
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Sartre e os
comunistas

Leandro Konder

No início deste ano, tive a impressão melancólica de que o
centenário de Sartre ia passar quase ignorado. A vida me

ensinou a não descartar sumariamente pressentimentos ruins, por-
que eles costumam ser confirmados pelos acontecimentos.

Se vocês conseguem relembrar o que estava acontecendo e o que a
gente temia que viesse a acontecer, não vejo nenhuma necessidade de
relembrar aqui aquele momento difícil. Mesmo porque a situação
piorou, com a atual crise política.

Contudo, em relação ao centenário de Sartre, ao menos, podemos
verificar, com alívio, que ele está sendo lembrado como merece. Um
suplemento do jornal Libération dedicou 72 páginas ao filósofo. Ou-
tras iniciativas, na França e no Brasil, e em outros países, mostram
que o pensamento de Sartre ainda mexe conosco.

E temos esse simpaticíssimo Seminário Sartre, promovido pela
Fundação Casa Rui Barbosa.
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Falar de Sartre, portanto, não é falar de uma relíquia, não é homenagear um
autor venerado, mas definitivamente arquivado, inteiramente morto. Não se
pode fazer com ele a maldade que ele fez com Georges Pompidou. Quando lhe
perguntaram como reagira à notícia da morte do ex-presidente, Sartre respon-
deu: “Pompidou não era ninguém, era igual a qualquer outro. Então, podemos
dizer que morreu um indivíduo.” (Libération, 13.4.1974)

Sartre, com certeza, não era igual a qualquer outro. Sua obra ainda tem forte
repercussão. O pensador alcançou um nível no qual se anula qualquer tentativa
de reduzi-la a suas “falhas”. Sartre nos incita a procurar na leitura de seus escri-
tos os pontos mais importantes, as idéias mais brilhantes.

E aqui nos defrontamos com a pergunta, que se põe diante de nós, no início
dessa série de palestras: Como avaliar o que é muito importante e o que não
tem muita importância no pensamento de Sartre?

Um terreno cuja significação não deve ser sumariamente negada, no nosso
esforço para responder a essa pergunta é, com certeza, o terreno da política.

Vou me limitar aqui a fazer algumas observações introdutórias a respeito
do pensamento político de Sartre. Ou, mais precisamente, a respeito das rela-
ções do filósofo com o movimento comunista e com o sistema de idéias asso-
ciado ao comunismo: o marxismo.

Releio o parágrafo anterior e me dou conta de que o tema continua a ser
amplo demais. Decido, então, concentrar-me em duas peças teatrais que ex-
pressaram as preocupações filosóficas e políticas de Sartre no delicado período
de 1948 a 1956. As duas peças são: As Mãos Sujas e O Diabo e o Bom Deus.

Antes, porém, não posso evitar algumas considerações introdutórias, con-
textualizadoras. Tenho a esperança de que, assim, minha exposição se preste
para uma primeira abordagem de um pensador que também era escritor de fic-
ção (O Muro, A Náusea, os Caminhos da Liberdade), ensaísta (Saint Genet, Baudelaire) e
autor teatral (As Moscas, Entre Quatro Paredes, Nekrassov, A Puta Respeitosa, Os Seqües-
trados de Altona, etc.), além de memorialista genial (Les Mots).

E tenho a esperança de que a minha fala venha a ser adequada a uma intro-
dução aos trabalhos dos participantes desse magnífico Seminário Sartre.
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Tenho a impressão de que tudo que eu disser será retomado e melhor desen-
volvido pelos outros expositores.

A relação de Jean-Paul Sartre com o marxismo sempre foi atravessada pela
sua relação com a atividade prática, política, dos comunistas. Embora tivesse
meios para discutir a filosofia de Marx, interpelando o autor das “Teses so-
bre Feuerbach” e dos Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844, Sartre preferiu
debater no plano político as ações dos comunistas (sobretudo dos comunis-
tas franceses e russos) que traduziriam na prática o desenvolvimento das
idéias de Marx, o movimento da teoria de Marx se realizando na concretude
da História.

Creio que esse foi um acerto de Sartre. Ao contrário de muitos críticos do
marxismo, que questionam as idéias de Marx sem tê-las entendido nessa di-
mensão fundamental (que é o exigir de si mesmas o constante cotejo com a
ação), Sartre se deu conta de que o que Marx havia pensado exigia que o pensa-
mento fosse avaliado criticamente, não apenas no plano teórico, mas também
em sua tradução na ação (a práxis).

Ao longo de sua vida, na elaboração de seu trabalho e de sua reflexão, Sartre
teve momentos de convergência e de divergência com os comunistas. No iní-
cio, porém, os caminhos não se cruzaram.

Antes da guerra, iniciada em 1939, Sartre, apolítico, lecionava filosofia para
alunos do segundo grau. O Partido Comunista Francês seguia a linha da Fren-
te Popular Antifascista, identificada a Dimitrov, caracterizada pela disposição
de isolar os adversários (fascistas e nazistas) e unir todas as forças democráti-
cas e progressistas. Esforçando-se para ampliar o arco de suas alianças, os co-
munistas fortaleceram a imagem de uma força patrioticamente enraizada na
vida da França.

No início da guerra, Stalin fez um acordo com Hitler (Pacto Ribben-
trop/Molotov) e a situação dos comunistas franceses se modificou drastica-
mente. Eles se viram forçados a sustentar que a guerra estava sendo travada en-
tre a burguesia alemã e a burguesia francesa, de modo que o proletariado não
tinha nenhuma razão para se envolver no conflito. Essa posição foi vista por
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muitos setores como uma posição de traição nacional. Convocado para com-
bater os nazistas, o secretário-geral do PCF, Maurice Thorez, desertou.

Sartre, na época, não tinha filiação político-partidária. Sua relação com a
política, como diria mais tarde a Simone de Beauvoir, era bastante “vaga”.
Simpatizava com a Frente Popular Antifascista e procurou ajudar os repu-
blicanos espanhóis na guerra civil (1936-1939). Sartre era franzino, desajei-
tado, praticamente cego de um dos olhos (o olho direito). Foi compulsoria-
mente recrutado pelo exército francês. Depois, capturado pelos alemães e
posto num campo de prisoneiros (Stalag). Acabou sendo solto em março de
1941, graças a um parecer médico que assinalava sua “cegueira parcial”. Em
dezembro de 1942, passou a colaborar com o movimento de resistência ao
invasor alemão.

Terminada a guerra (1945), Sartre fundou a revista Temps Modernes, que fez
grande sucesso. Uma repercussão imensa e surpreendente teve um volumoso
estudo publicado nesse mesmo período: “O Ser e o Nada”. No seu texto, o fi-
lósofo distinguia dois modos de ser: o em-si (o ser da coisa) e o para-si (o ser da
consciência). O em-si é compacto, sem fissuras. O para-si inveja a estabilidade
do em-si. Ao mesmo tempo, tem medo do em-si, porque, para ele, virar em-si sig-
nificaria morrer. A relação do para-si com o em-si, então, não pode deixar de ser
ambígua. Sartre exemplifica com a sensação de repugnância causada pela vis-
cosidade, pelo contato com os excrementos. O viscoso é o chamado do em-si.
As fezes nos repugnam, porém ao mesmo tempo nos atraem.

Nesse período o existencialismo se tornou uma espécie de moda intelectual.
Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, Albert Camus, e outros. Um grupo pre-
dominantemente de esquerda, mas bastante crítico em relação ao PCF. Sartre
se destacava. Na revista Temps Modernes, ele interpelou os franceses: não perce-
bem que no Vietnã nós estamos com a cara dos alemães? Ao mesmo tempo
lançava dúvidas quanto à ligação do PCF com a classe operária.

Sartre já tinha publicado textos significativos antes de terminada a guerra. A
novela A Náusea é de 1938, os contos de O Muro são de 1939, o ensaio sobre A
Imaginação é de 1936 e o ensaio O Imaginário é de 1940.
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Em 1946, ele lançou O Existencialismo é um Humanismo, no qual explicitava
suas divergências com os comunistas, que ficaram, então, muito irritados. Jean
Kanapa, ex-aluno do filósofo, convertido em fiel defensor da “linha justa”, tal
como era definida pela direção do Partido, publicou um livro intitulado O
Existencialismo não É um Humanismo. Marguerite Duras – que na época era comu-
nista – também atacou Sartre.

Em um congresso de intelectuais que se realizou na Polônia, sob controle
comunista, o chefe da delegação soviética chamou o filósofo de “hiena” e de
“chacal”. E Henri Lefebvre, filósofo comunista, aludindo ao texto sobre a
viscosidade e os excrementos, escreveu que Sartre fazia “la métaphysyque de
la merde”.

Sartre estava firmemente convencido de que os seres humanos, dotados de
uma consciência que tem o poder de fazer escolhas e tomar decisões, são, em
princípio, livres. A liberdade pertence à essência deles. Por serem livres podem
ser-lhes cobradas responsabilidades. E qualquer “determinismo”, qualquer re-
dução de um movimento histórico a uma causa objetivamente necessária, fun-
cionava como um álibi para fugir às suas responsabilidades.

Os comunistas queriam, com sua concepção de “necessidade histórica”,
“eliminar a subjetividade”. Abriam espaço para o oportunismo.

A controvérsia com os comunistas era crucial, não podia deixar de ultrapas-
sar as fronteiras da ensaística filosófica e se refletir numa parte fundamental da
obra sartriana: o teatro. Duas peças representam dois momentos distintos no
“engajamento” do teatrólogo : em 1948, no auge da polêmica com o PCF, As
Mãos Sujas; e em 1952, quando a guerra da Coréia se desencadeou e ameaçava
transformar a “guerra fria” em “guerra quente”, O Diabo e o Bom Deus”.

As Mãos Sujas está situada num país fictício chamado Ilíria. O Partido do
Proletariado, por força da guerra, está sem contato com Moscou e mantém
uma linha de combate contra a burguesia. Um dirigente importante da organi-
zação – Hoederer – passa a defender e praticar uma linha política de aliança
com a burguesia, em nome da governabilidade, já que as tropas soviéticas ao
vencer a batalha contra os alemães vão ocupar o país e precisarão de um acor-
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do. Os demais dirigentes se unem contra Hoederer e incumbem o jovem mili-
tante Hugo de matá-lo.

Hugo é um intelectual hesitante, discorda das idéias políticas de Hoederer,
porém o admira. A mulher de Hugo, Jessica, muito influenciada pelo marido
(que se sente fortemente atraído pelo veterano revolucionário), beija Hoede-
rer. Nesse momento, Hugo chega sem avisar, surpreende a cena e, enciumado,
cumpre, afinal, sua tarefa homicida.

Hugo é preso pelos alemães, passam-se alguns anos e ele é solto no final da
guerra. Os soviéticos ocupam o país e impõem ao Partido do Proletariado a li-
nha comprometida com a governabilidade, que Hoederer propunha poucos
anos antes. Os companheiros querem saber se Hugo vai acatar a direção e se cur-
var diante de uma história oficial manipulada. Uma namorada conversa com
Hugo e lhe explica que alguns pistoleiros estão esperando que ele saia para ma-
tá-lo, caso ele não assuma o compromisso de adaptar-se discretamente à nova si-
tuação e ser “recuperado”. Hugo, então, abre a porta e grita: “Não recuperável!”

Conforme Sartre declarou a Simone de Beauvoir, O Diabo e o Bom Deus era, en-
tre suas peças, a sua preferida. A ação de O Diabo e o Bom Deus se passa durante
uma onda de revoltas camponesas, na Alemanha, contra os senhores feudais, no
século XVI. O personagem principal, Goetz, briga com o irmão, Konrad, por
causa da herança de um feudo. Organiza um pequeno exército e mata Konrad.

Goetz é uma figura complexa: humilha e machuca Catarina, que o ama. Quan-
do um banqueiro tenta interceder em favor de 200 padres, numa cidade que
suas tropas estão cercando, Goetz manda prendê-lo, ordena aos seus soldados
que gritem “viva o banqueiro!” e, em seguida, cortem-lhe a cabeça.

Goetz é procurado por Heinrich, um padre angustiado, que lhe entrega as
chaves do portão da muralha. Heinrich é um místico que se oferece para mor-
rer no lugar dos outros na esperança de comover o inimigo vitorioso e conven-
cê-lo a poupar a vida dos derrotados.

Pouco antes do ataque final, Goetz tem uma conversa com Nasty, líder cam-
ponês radical, que lhe diz que ele cria tumultos que não resultam em coisa algu-
ma e por isso serve à ordem constituída. Goetz reconhece que o Mal é cansativo,
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em sua repetição, e é muito difícil inventar algo novo. Fazer o Bem seria, na
verdade, o grande desafio, porque todo mundo seria contra.

Por trás das hesitações de Goetz podia ser percebido o eco das controvér-
sias de Sartre com os comunistas, a propósito do materialismo histórico. As
opções de um sujeito como Goetz pairam sobre o destino de milhares de cria-
turas, ele é livre para tomar suas decisões, mesmo que elas venham a afirmar ou
negar uma necessidade histórica.

No início dos anos 50, Sartre se aproximou dos comunistas (época de Os
Comunistas e a Paz). Em 1953, morreu Stalin. Em 1956, Nikita Khruschov de-
nunciou os crimes de Stalin e Sartre escreveu Nekrassov, peça em que ridiculari-
zava o anticomunismo. Na realidade, muito mais que um simpatizante do co-
munismo, o filósofo era um antipatizante do anticomunismo. Chegou mesmo
a dizer: “Todo anticomunista é uma criatura desprezível”.

Em seguida, veio a brutal intervenção do exército soviético na Hungria. E
Sartre escreveu O Fantasma de Stalin. Não havia como se iludir a respeito da
União Soviética e de suas mazelas.

O fato de ser francês não o impediu de atuar com firmeza contra o colonia-
lismo e a favor da independência da Argélia. Fazia comícios improvisados. O
chefe de polícia, segundo consta, teria consultado o chefe de Estado, o General
De Gaulle, sobre a necessidade de prender o filósofo agitador. Então, De
Gaulle teria dito: “Não vamos cair no ridículo de prender Voltaire.”

Por um lado, o final dos anos 50 assinala um movimento de decepção com
os comunistas e com a União Soviética, uma decepção que cresceu nos anos 60
e acabou envolvendo também Cuba.

No plano teórico, Sartre se aproximou, mais do que nunca, do marxismo.
Em Questões de Método, escreveu que o marxismo era “a filosofia insuperável do
nosso tempo”.

Na Crítica da Razão Dialética, mostrou que não se dispunha a repetir Marx,
mas queria repensá-lo. Reinterpretou o conceito marxista de “rareté” (escas-
sez, carência) e criou diversos outros conceitos, como grupo-em-fusão, seriali-
dade, prático-inerte, etc.
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Buscava as mediações entre a rebeldia individual e o ponto de vista revolu-
cionário, coletivo. Mostrava-se atento às exigências da ação planejada, mas
sem abrir mão da vigilância crítica anarquizante, “espontânea”, implacável na
desconfiança em face do institucional. (Em outubro de 1964, quando lhe con-
cederam o Prêmio Nobel de Literatura, ele o recusou.)

Alguns aspectos da sua perspectiva filosófica devem ser recordados aqui, ain-
da que sumariamente, já que se trata de idéias presentes, de um modo ou de ou-
tro, no teatro do nosso autor, especialmente nas duas peças que comentamos.

Uma divergência filosófica básica de Sartre com os comunistas se referia à
dialética da natureza, quer dizer, ao materialismo dialético. O que é essencial
na dialética, escrevia Sartre, é o ponto de vista da totalidade. E nessa convicção
Sartre se apóia em Marx e no Lukács de História e Consciência de Classe.

A sociedade se organiza e se reorganiza permanentemente como uma tota-
lidade. E nós, ao estudarmos qualquer aspecto particular de um problema so-
cial, podemos inseri-lo, em princípio, no amplíssimo processo histórico do
caminho percorrido pela humanidade (isto é, por nós).

Não é isso, entretanto, que verificamos na natureza. Não há unidade na in-
finitude da natureza. Não há totalidade. Podemos, eventualmente, falar em
dialéticas parciais em alguns processos naturais, mas nada autoriza a extrapola-
ção que levaria os materialistas dialéticos a falar em dialética da natureza.

A divergência filosófica tinha implicações práticas, teórico-políticas. Sartre
temia que a “diamat”, ao “historicizar” a natureza, estivesse “naturalizando” a
história humana.

Uma história humana “naturalizada” apresentava um encadeamento “natu-
ral”, que restringia muito o poder de intervenção dos sujeitos humanos, esva-
ziando os projetos de transformação e os anseios de inovação. Essa concepção
da História reduz o alcance das rupturas e reforça a continuidade evolutiva. A
dinâmica do que já existe sufoca, estreita, o campo do possível. Sofrendo de
anemia, a esperança cede espaço à resignação.

No plano da teoria do conhecimento, a concepção do “reflexo da realida-
de” – indicação ontológica (legítima, a meu ver) da dependência do conheci-
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mento em relação ao ser – foi usada para enfatizar as “condições objetivas”,
em detrimento das opções subjetivas (justificando o Partido, contra o Hugo,
em As Mãos Sujas).

Outra conseqüência: os comunistas encaravam o processo histórico como
uma sucessão de contextos previsíveis, cada um deles decorrente da superação
do contexto precedente; cada um deles apresentando tarefas específicas, típi-
cas de cada etapa.

Nisso consistia o “etapismo”: negada a continuidade na total superação de
uma etapa pela outra, com novas tarefas, a atitude dos sujeitos militantes deveria
se manter inalterada.

Sartre ansiava por uma metodologia que permitiria ao crítico compreender
e fazer compreender a quem o lesse tanto as vivências individuais (livres) como
as experiências históricas coletivas (necessárias). Dizia: Paul Valéry é um pe-
queno-burguês, sim, mas nem todo pequeno-burguês é Paul Valéry. Dedi-
cou-se, então, a seu imponente estudo sobre Flaubert (O Idiota da Família).

Sua produtividade como escritor diminuiu, porém ele já havia alcançado
um índice respeitabilíssimo, de cerca de 15 mil páginas. Seus olhos, que nunca
foram bons, impediam-no de ler, nos seus sete últimos anos de vida. Bebia
muito. Estava convencido de que – filosoficamente – tinha razão, em sua críti-
ca à redução do mundo a um sistema regido pela necessidade e do qual ficava
excluída a contingência.

Sua rejeição do determinismo já estava presente no ensaio A Imaginação, de
1936. Sua fidelidade a essa recusa durou 44 anos, até à morte.

O determinismo, a seu ver, contribuía para fortalecer certa tendência à pas-
sividade no Partido Comunista, enfraquecendo-o na sua combatividade, nas
suas iniciativas.

Rebelado contra a falta de radicalidade dos comunistas da linha Moscou,
aproximou-se dos maoístas. Embora se ressentisse do peso dos anos e de uma
saúde cada vez mais precária, era visto nos anos 70 participando de panfletagens,
agitando nas ruas. Não se acomodou, nunca. Foi sempre fiel à idéia contida em
sua frase famosa: “on a raison de se révolter” (a gente tem razão de se revoltar).
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Sartre nas dunas de areia da costa lituana (verão de 1965).



Sartre: filosofia
e política

Carlos Nelson Coutinho

Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite da Acade-
mia Brasileira de Letras e reafirmar a importância de home-

nagear um autor como Jean-Paul Sartre. Temos aqui uma prova de
que a ABL, ao contrário do que muitos afirmam, não é uma institui-
ção conservadora: Sartre era um pensador indiscutivelmente revolu-
cionário, tanto no campo das idéias como nas posições políticas que
assumiu a partir de 1945.

A obra de Sartre pode ser abordada de muitos ângulos, já que –
além de trabalhos de filosofia em sentido estrito – ele escreveu novelas,
romances, peças de teatro, um belo texto autobiográfico; redigiu brilhan-
tes obras de crítica literária, como as que dedicou a Baudelaire, Jean
Genet e Flaubert; e publicou um sem-número de textos mais ou me-
nos breves de intervenção política e cultural. Certamente, há coisas
importantes a dizer sobre tod as estas facetas da obra do escritor
francês. Mas vou me deter aqui, e mesmo assim muito sumariamen-
te, num aspecto da obra de Sartre: a evolução de suas posições filo-
sóficas, numa trajetória que vai do existencialismo inicial a uma ver-
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são crítica e original do marxismo. E tentar mostrar como esta evolução está
estreitamente ligada ao crescente envolvimento de Sartre na luta política.

Leandro Konder falou há pouco sobre a relação de Sartre com o comu-
nismo. Cabe lembrar que esta relação não foi apenas política, mas também
teórica. De resto, é interessante observar que a explícita adesão filosófica
de Sartre ao marxismo se dá depois de sua ruptura política com os comunis-
tas franceses: Le fantôme de Staline, que assinala esta ruptura, foi escrito em
1956, depois da intervenção soviética na Hungria, apoiada pelo PCF; Question
de méthode, onde afirma que o marxismo é a filosofia insuperável de nosso
tempo, é de 1957. Em 1960, ele publica a Critique de la raison dialectique, sua
obra filosófica mais importante depois (um depois cronológico, não axio-
lógico) de L’Être et le Néant.

Como disse antes, a evolução filosófica de Sartre se dá em estreita ligação
com sua intervenção na política. Durante sua primeira fase, a que vai da feno-
menologia husserliana (Esquisse d’une théorie des émotions, L’Imagination, L’Imaginaire)
até a construção de uma “ontologia existencial” de base fenomenológica (em
L’Être et le Néant, publicado em 1943, com Paris sob ocupação nazista), pode-
mos constatar o completo desinteresse de Sartre pela política. Em suas memórias, Simo-
ne de Beauvoir fala na atitude distanciada que ambos tiveram em face da Fren-
te Popular, um movimento que empolgou a França na segunda metade dos
anos 1930 e levou a esquerda ao governo. Esse distanciamento e esse desinte-
resse transparecem também nas anotações registradas em Carnets de la drôle de
guerre, publicadas postumamente, mas escritas no início da Segunda Guerra.

Esse apoliticismo se traduz em alguns conceitos essenciais desta primeira fi-
losofia sartriana. Não posso aqui, nem de longe, tratar da riqueza dos concei-
tos presentes em sua primeira obra-prima, L’Être et le Néant. Para meus objeti-
vos, basta lembrar que a liberdade, um conceito central em todo o trajeto sar-
triano, ainda era apresentada nesse livro de um modo abstrato, sem vínculos
com as determinações sociais. Essa liberdade era vista quase como uma dana-
ção, já que – não podendo jamais atingir o em-si, o ser das pedras – o homem,
enquanto para-si, seria obrigado a escolher-se permanentemente.
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Vejamos o que diz o próprio Sartre, na obra de 1943: “Para a realidade hu-
mana, ser é escolher-se: nada lhe vem nem de fora nem de dentro que ela possa
receber ou aceitar. Ela está inteiramente abandonada, sem ajuda de nenhuma
espécie, à insustentável necessidade de se fazer ser até no menor detalhe.” O re-
sultado dessa liberdade absoluta é a angústia. E é isso que faz com que o homem
– e novamente cito Sartre – seja, “por sua própria natureza, consciência infeliz,
sem superação possível do estado de infelicidade”. Não apenas Marx, mas
também Freud estão completamente excluídos desta “ontologia fenomenoló-
gica” que Sartre se propõe construir em L’Être et le Néant.

De tudo isso resulta, na primeira filosofia sartriana, uma posição profundamente in-
dividualista, que leva a negar a possibilidade de que o homem estabeleça com os
outros homens vínculos comunitários. Sobre as relações dos indivíduos entre si,
diz este primeiro Sartre: “O conflito é o sentido original da relação com o outro.
A essência das relações entre consciências não é o Mitsein [o ser-com, a comunida-
de], mas o conflito. O respeito à liberdade do outro é uma palavra vazia: ainda que
pudéssemos projetar um tal respeito, cada atitude que tomássemos em face do
outro seria uma violação desta liberdade que pretendíamos respeitar.”

O primeiro Sartre, portanto, negava a possibilidade de uma liberdade coletiva;
como vimos, afirmar uma liberdade deste tipo seria nada mais do que “uma pala-
vra vazia”. Mas eis que um ano depois da publicação de L’Être et le Néant, em 1944,
num artigo em que comentava a recente libertação de Paris da ocupação nazista,
republicado em Situations I, Sartre dizia algo bastante diferente: “Cada qual em-
preendia, contra os opressores, a tarefa de ser irremediavelmente si mesmo; e, ao
escolher-se a si mesmo em sua liberdade, escolhia a liberdade de todos.”

O que ocorreu para que, em tão curto espaço de tempo, Sartre passasse a
conceber a possibilidade, antes negada, de que minha liberdade possa se articu-
lar com a liberdade dos outros, com a liberdade de todos, de um modo não
conflitivo, mas solidário? Precisamente o fato de que, durante a ocupação de
Paris, ele superou o seu indiferentismo político e – para usar uma expressão
que iria marcar fortemente sua produção teórica posterior – assumira uma po-
sição engajada, tomara partido. Sartre não só participou de um movimento
clandestino de resistência à ocupação nazista, mas chegou mesmo a criar, no fi-
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nal dos anos 1940, um movimento anticapitalista, o Rassemblement démocratique
révolutionaire, que pretendia ser uma alternativa de esquerda ao Partido Comu-
nista Francês (PCF). Nesse período, além de distanciar-se do PCF, Sartre
também insiste em diferenciar-se do próprio marxismo, como se pode ver no
longo ensaio Matérialisme et révolution, publicado em 1946: uma posição revolu-
cionária, dizia ele então, não pode ter o materialismo como suporte filosófico.

Contudo, poucos anos depois, em três ensaios intitulados Les Communistes et la
paix, publicados entre 1952 e 1954, Sartre abandona essa posição independente
em relação ao PCF; ele agora proclama e justifica seu apoio à política da União So-
viética e do próprio PCF, ainda que – ao contrário do que comumente se pensa –
ele jamais se tenha filiado formalmente a esse partido. Essa opção política, corajosa
numa época de macartismo e de guerra fria, levou Sartre a romper com seus ami-
gos existencialistas, como Camus e Merleau-Ponty, que, em última instância, man-
tinham-se fiéis a uma postura individualista. Como se sabe, Sartre iria romper tan-
to com a URSS quanto com o PCF já em 1956, por ocasião da invasão soviética
na Hungria, mas sem jamais abandonar sua opção pela luta antiimperialista e pelo socialismo.

À medida que crescia seu engajamento político, importantes mudanças co-
meçaram também a ocorrer no terreno de suas concepções filosóficas. Num li-
vro escrito na mesma época que L’Être et le Néant, intitulado Pirrhus e Cinéas, Simo-
ne de Beauvoir – de pleno acordo com a primeira filosofia sartriana – afirmava
enfaticamente: “O bem de um homem é o que ele quer como seu bem. Os bens
dos diferentes homens são diferentes. Não se pode parar nesta solução tranqüila:
querer o bem dos homens. É nosso bem que nos é preciso definir.” Mas eis que Sar-
tre, três anos depois, em 1946, na sua célebre conferência L’Existencialisme est un
humanisme, não hesita em adotar o que sua companheira havia há pouco ironizado
como sendo uma “solução tranqüila”. Com efeito, nessa conferência, ele diz ex-
plicitamente que “nada pode ser bom para nós sem o ser para todos”.

Podemos assim dizer que, nessa segunda fase (que vai do imediato pós-
guerra até final dos anos 1950), o motor do desenvolvimento das reflexões de
Sartre é a contradição entre os pressupostos individualistas do seu existencia-
lismo originário e uma crescente ação política coletiva, solidária. Nesse mo-
mento, Sartre ainda tenta combinar sua velha filosofia centrada no indivíduo
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com concepções éticas universalistas, muito próximas daquelas formuladas
por Kant. Georg Lukács disse certa feita que muitos intelectuais progressistas,
inclusive ele mesmo antes de sua adesão ao marxismo, combinam uma episte-
mologia de direita com uma ética de esquerda. Não hesitaria em dizer que, du-
rante algum tempo, esta combinação caracterizou também a obra de Sartre.

Nessa fase “intermediária”, Sartre não escreveu nenhum trabalho filosófico im-
portante. Como se sabe, não foi capaz – e esta incapacidade não me parece casual
– de concluir sua projetada obra sobre a moral, anunciada no final de L’Être et le
Néant, da qual redigiu apenas fragmentos, que só seriam publicados postumamen-
te, como a indicar que Sartre percebera a impossibilidade de consumar o seu proje-
to com os recursos teóricos de que então dispunha. As crescentes modificações em
sua visão do mundo se expressam em artigos mais ou menos de ocasião, reunidos
nos primeiros volumes de Situations, sobretudo no volume II, onde se destaca o seu
célebre ensaio Qu’est-ce que la littérature, no qual defende – dando provas de sua nova
postura política – uma literatura explicitamente engajada. Nesse volume, pode-se
ler também a apresentação para a revista que ele criou em 1946, ao lado de outros
amigos, a famosa Les Temps Modernes, cujo objetivo prioritário era intervir na batalha
das idéias e, por conseguinte, no terreno da luta política.

Embora ainda não se manifeste no campo explicitamente filosófico, esta
evolução da concepção do mundo de Sartre já aparece com clareza em sua pro-
dução literária; basta comparar, por exemplo, La Nausée (de 1938) com a trilo-
gia Les Chemins de la liberté (publicada entre 1945 e 1949). Pode-se ver que a “si-
tuação” (um conceito central na filosofia sartriana), ainda figurada de modo
abstrato no romance de estréia, vai ganhando cada vez mais contornos concre-
tos, históricos, nos romances que formam a trilogia. Em La Nausée, temos a
ilustração do absurdo do mundo, tal como este era concebido na primeira filo-
sofia de Sartre; na trilogia, ao contrário, assistimos à criação de tipos humanos
que reagem a desafios colocados pela vida social de seu tempo, pela História.
Para usarmos a terminologia de Lukács, Sartre passa – em sua trajetória literá-
ria – do alegorismo vanguardista para o realismo crítico. Uma passagem seme-
lhante poderia também ser apontada em sua produção teatral, se comparar-
mos, por exemplo, Les Mouches (de 1943) e Les Séquestrés d’Altona (de 1960).
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A intensidade dessas contradições forçou Sartre – cuja honestidade intelec-
tual é incontestável – a empreender finalmente uma reavaliação autocrítica de
sua anterior filosofia, que se tornara cada vez mais incompatível com sua ação
política, com seu engajamento nas lutas contra o capitalismo. Num texto es-
crito em 1957, intitulado Question de méthode e depois incluído em Critique de la
raison dialectique (de 1960), Sartre diz com ênfase que o marxismo, longe de es-
tar superado, “apenas começou a se desenvolver”. E isto porque “o marxismo é
a filosofia de nosso tempo: é insuperável porque as circunstâncias que o engen-
draram ainda não foram superadas”. Revelando ter compreendido adequada-
mente a essência do método marxiano, justifica essa adesão dizendo que “o
que faz a força e a riqueza do marxismo é que ele foi a tentativa mais radical
para esclarecer o processo histórico em sua totalidade”.

Cabe lembrar que, nessa nova fase, Sartre – pelo menos no plano do dis-
curso – não abandona o existencialismo. Mas considera agora a reflexão
existencialista, que ele identifica como uma preocupação com o particular,
com o vivido, como algo que só tem sentido no interior daquele “processo
histórico em sua totalidade”, que o marxismo elevou a conceito. Ele insiste
em dizer que a persistência do existencialismo só se justifica porque, na era
de Stalin, o marxismo se esclerosou (a expressão é dele), ao afirmar uma uni-
dade formal, burocrática, que negava e esmagava a diversidade, ignorando
assim a especificidade do indivíduo. Para Sartre, a defesa do existencialismo
seria um movimento similar àquele que levou Kierkegaard a se opor à totali-
dade fechada defendida por Hegel, com a diferença de que o existencialismo
reconhece agora sua subordinação à totalidade histórica teorizada pelo mar-
xismo, ou, mais precisamente, nas palavras de Sartre, ao processo de totalização em
curso que constitui a História. A reivindicação do existencialismo, portanto,
seria válida não contra o autêntico marxismo e, sim, contra o marxismo es-
clerosado, contra o stalinismo.

Não é aqui o local para discutir a natureza do marxismo de Sartre e seus
eventuais pontos problemáticos. Mas é importante ressaltar que a adesão do
autor da Critique de la raison dialectique ao marxismo está longe de ser acrítica. Ela
se dá precisamente no momento em que a denúncia dos crimes de Stalin no
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XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética, malgrado todos os
seus limites, iniciou uma era de pluralismo no interior da reflexão que se inspi-
ra em Marx, ou seja, uma era de rompimento com o monolitismo dogmático
do chamado “marxismo-leninismo”. Sartre contribuiu decisivamente para essa
abertura pluralista, ao criticar duramente o marxismo esclerosado pelo stali-
nismo, não só em sua versão soviética, mas também naquela com que se apre-
sentou muitas vezes no Ocidente, em particular na França.

Foram poucos os marxistas que escaparam à demolidora crítica de Sartre. Há,
na Critique, uma breve referência elogiosa a Henri Lefebvre, mas Georg Lukács –
que, em 1948, publicara na França um livro chamado Existencialisme ou marxisme?,
onde criticara de modo duro, muitas vezes injusto, a obra de Sartre – recebe por
seu turno duríssimas críticas, também elas muitas vezes injustas. Sartre parece
não ter conhecido diretamente a obra de Antonio Gramsci, que é citado apenas,
e muito rapidamente, em Plaidoyer pour les intelectuels, um texto tardio, de 1972; é
de lamentar este desconhecimento, já que Sartre certamente encontraria signifi-
cativos pontos de contato entre sua específica leitura do marxismo e aquela con-
tida nos Cadernos do Cárcere do notável pensador italiano.

Essas breves observações sobre Sartre têm um objetivo principal: mostrar que
sua atualidade não é só política. É claro que nunca se insistirá suficientemente no
valor exemplar de sua ação como intelectual engajado, comprometido com as cau-
sas que, embora envolvendo diretamente grupos particulares (minorias raciais, ho-
mossexuais, etc.), apresentam uma clara dimensão universal. Sartre sempre buscou
se meter naquilo que não era da sua conta, uma atitude que lhe parecia ser o traço
característico do verdadeiro intelectual. Este seu exemplo, ao contrário do que os
pós-modernos supõem, não se perdeu; basta lembrar aqui o norte-americano
Noam Chomsky e os recentemente falecidos Pierre Bourdieu na França e Celso
Furtado no Brasil. Mas, além disso, é também necessário ressaltar a atualidade teó-
rica de Sartre. Ele ainda tem muito a nos dizer, a nós marxistas, no terreno da filo-
sofia, da concepção do mundo, num momento em que se põe agudamente a neces-
sidade de renovar o marxismo e de adequá-lo aos novos desafios que se colocam e
se colocarão neste recém-iniciado século XXI.
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Gomes Freire de Andrade, Conde de Bobadela, nasceu em Juromenha, Alentejo,
em 1685, e faleceu no Rio de Janeiro, em 1.1.1763.
Quadro de José Washt Rodrigues baseado no trabalho de Manuel da Cunha.
Coleção do Museu Histórico Nacional.



Os Júbilos da América e o
seu contexto histórico

Arno Wehling

Quando o Dr. Bechara e o Dr. Nireu Cavalcanti me convida-
ram para participar desta Mesa, gostei muito da idéia, por-

que foi uma oportunidade para fazer uma investida vertical numa
conjuntura pequena. O historiador, hoje em dia, tende a trabalhar
com estruturas mais amplas, e às vezes os momentos muito conjun-
turais, quase acontecimentais, ficam diluídos em processos mais am-
plos. E a propósito dos Júbilos da América, então, me ocorreu respon-
der a uma pergunta: Por que essa reunião no final de janeiro de
1752 e a publicação em 1754?

Estou aventando uma hipótese a propósito disso, com o auxílio
de alguns documentos de arquivos brasileiros e também de arquivos
portugueses, que eu já havia trabalhado a propósito de outros temas,
especialmente sobre o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro.
Então, intitulei esse trabalho, esta participação na Mesa: “Os Júbilos
da América e a reorganização do Governo e do Estado no mundo
luso-brasileiro: uma estratégia de legitimação?”
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Os Júbilos da América, publicação de 1754, corresponderam a um único even-
to realizado pela Academia dos Seletos em homenagem ao governador Gomes
Freire de Andrada, no dia 30 de janeiro de 1752, no palácio deste no Rio de
Janeiro. O livro, organizado por Manuel Tavares de Sequeira e Sá, editado em
Lisboa, na oficina de Manuel Álvares Solano, por dois séculos foi obra rara,
presente em poucas bibliotecas especializadas ou nas mãos de colecionadores.
Sua reedição deu-se em 1974, na Coleção Movimento Academicista no Brasil,
de responsabilidade de José Aderaldo Castelo. O tema, predominantemente
tratado pela historiografia literária desde o século XIX, recebeu da parte dos
historiadores atenção não maior que poucas linhas, referidas ao conjunto das
academias literárias e congêneres que existiram no Brasil.

Este trabalho propõe se fixar às relações entre o evento, seus participantes, a
publicação e a conjuntura histórica na qual se inseria. Ao contrário das suas ante-
cessoras – a Academia Brasílica dos Esquecidos, baiana, e a Academia dos Feli-
zes, fluminense –, a Academia dos Seletos reuniu-se apenas uma vez para a reali-
zação do ato acadêmico panegírico que homenageava Gomes Freire de Andrada.

Não fosse a referência aos acadêmicos de número, poder-se-ia admitir que
o conceito de Academia supunha apenas – o que também era acepção corrente
à época – a própria reunião e não um ente institucional. Outro aspecto que
deve ser sublinhado é o caráter arcaizante da Academia dos Seletos, para aque-
la conjuntura. Talvez pela própria natureza de sua proposta, ela se vinculava
mais à tradição seiscentista das Academias portuguesas, o caráter literário, re-
tórico e encomiástico, do que ao academicismo lusitano contemporâneo, inte-
ressado em novos temas, como os historiográficos – em 1720 fora fundada a
Academia Portuguesa da História – e logo os científicos e os econômicos.

Sabemos que o livro, produto daquela reunião, compõe-se de textos acadê-
micos, isto é, daqueles que, convidados por Sequeira e Sá, responderam envian-
do trabalhos para o evento, e de textos outros, um também de homenagem ao
governador, de autoria de Ângela do Amaral Rangel, e os demais que louva-
vam a iniciativa do próprio organizador. Estes últimos eram de autoria de for-
mandos da Universidade de Coimbra.
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Para um melhor conhecimento dos participantes da homenagem a Gomes
Freire de Andrada, denominados “acadêmicos de um livro”, podemos agru-
pá-los conforme dois critérios: o das profissões e o da naturalidade. No caso
das profissões dos 27 acadêmicos, onze eram religiosos, quatro médicos, nove
bacharéis em Direito, dois militares e um licenciado sem especificação. Quan-
to à naturalidade, oito eram brasileiros e dezenove portugueses. Dentre aque-
les, sete eram do Rio de Janeiro e um pernambucano. No caso dos religiosos,
cabe destacar o jesuíta Francisco de Faria, designado presidente da Academia,
Natural de Goiana, em Pernambuco, que teve papel importante no ensino. Se-
rafim Leite atribuiu a ele, e não a seu aluno João Gonçalves Fraga, como outros
autores, a autoria da tese Conclusões Metafísicas sobre o Ser Real, apresentada no Co-
légio do Rio de Janeiro em 1747. Foi sua a sugestão ao secretário Sequeira e
Sá, para que convidasse também os religiosos das demais ordens sediadas no
Rio de Janeiro, isto é, os beneditinos, os carmelitas e os franciscanos. Dos ou-
tros membros da Academia é possível, ou me foi possível identificar mais dez:

Francisco de Almeida Jordão, qualificado como doutor nos Júbilos, foi
autor de uma notícia sobre o estabelecimento no Rio de Janeiro das religiosas
baianas, que fundaram o Convento da Ajuda.

Antônio Antunes de Meneses, médico, recebeu em 1749 confirmação da
concessão de terras pelo Senado da Câmara. Em 1754 atestou doença do bis-
po da Diocese, o beneditino dom Antônio do Desterro.

Mateus Saraiva, médico formado na Universidade de Coimbra, ocupou es-
sas funções no presídio do Rio de Janeiro. Foi membro da Academia dos Feli-
zes, fundada em 1736 no Palácio do Governo. Em 1747, teve seu desempe-
nho elogiado pelo governador Mathias Coelho de Souza, governador interino.
Era membro da Royal Society de Londres, como se informa na própria obra.
Essas informações outras são basicamente do Arquivo Histórico Ultramarino.

José Tomás Homem de Brito, em 1750, era ajudante de infantaria na guar-
nição do Rio de Janeiro, quando solicitou um ano de licença para dirigir-se ao
reino. Pouco depois, concorreu com outros militares à indicação para capitão
de infantaria, tendo sido o escolhido; foi nomeado pelo rei em 8 de fevereiro
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de 1752, logo depois da sessão da Academia. Por ocasião da sessão comemo-
rativa, portanto, já tinha ocorrido sua escolha, aguardando-se a decisão real.

Simão Pereira de Sá, esse é mais conhecido. Bacharel em Direito, foi verea-
dor e procurador da Câmara do Rio de 1742 a 1743. Em 1749, obteve do
Conselho Ultramarino nomeação para o cargo de procurador da Coroa e Fa-
zenda da Capitania por três anos, pleiteando a recondução ao término do pra-
zo. Foi também juiz de fora interino da cidade, e, como tal, presidente da Câ-
mara. Na seção comemorativa, exercia a procuradoria. Seria o autor do livro
anunciado nos Júbilos sobre a história topográfica e bélica da Nova Colônia do
Sacramento.

Inácio Gonçalves de Lira Varela, sobre ele dispomos apenas de informações
pessoais. Era filho natural do padre Manuel Gomes da Cruz, que peticionou
para legitimá-lo em 1746. Em 1752, ano da sessão comemorativa, pediu vincu-
lação de bens, procedimento comum no direito sucessório do antigo regime.

Francisco Corrêa Leal, médico, exerceu essas funções no Tribunal da Rela-
ção, a partir de 1755.

Roberto Carr Ribeiro, bacharel em Direito, foi juiz do fisco do Rio de Ja-
neiro em 1749, reconduzido em 1753. Já era desembargador com assento na
Casa da Suplicação em 1753.

Tomás Rubi de Barros Barreto, em 1747, é ouvidor na comarca de Rio das
Mortes, tendo dado residência em 1750. Em 1753, com o título de desembar-
gador, era intendente dos diamantes do Cerro do Frio. Nesse ano, recebeu um
grande elogio do governador Gomes Freire de Andrada em correspondência
dirigida ao secretário Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal.

Manuel Tavares de Sequeira e Sá, o organizador, bacharel em Direito.
Após a sua leitura de bacharel no Desembargo do Paço em Lisboa, foi designa-
do para servir como juiz de fora em Redondo, no Alentejo, sendo posterior-
mente enviado como ouvidor para a comarca de Paranaguá.

Deve ser destacado que os três últimos membros da magistratura tinham
um peso altamente significativo na burocracia colonial. Roberto Carr Ribeiro
tinha antigas ligações fluminenses, tendo sido ouvidor de comarca, colaboran-
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do com Gomes Freire, no início de seu governo, na repressão ao contrabando
de ouro em Cuiabá. Recebeu sesmarias em São Gonçalo e Guaxindiba na déca-
da de 30. Barros Barreto exercera funções importantes como agente do poder
real na Capitania das Minas, uma região notoriamente difícil e conflituosa. E
Sequeira e Sá, conquanto titular de uma comarca ainda extremamente pobre,
tinha um posto-chave na política do governador, já que ela era a mais meridio-
nal das comarcas, junto com as há pouco instaladas capitanias do Sul: Santa
Catarina e Rio Grande, e o posto avançado da Colônia do Sacramento.

Eram, portanto, se não todos, em sua maioria, homens do establishment luso-
brasileiro, identificados com ou participantes dos estratos superiores da Colô-
nia, como os membros do clero, os médicos e os militares, ou, ainda, perten-
centes a um setor já bastante profissionalizado do serviço público português,
com traços nitidamente burocráticos, caracterizado pelos bacharéis que exerciam a
magistratura ou a advocacia ante os auditórios oficiais.

O que os teria levado a fundar ou realizar uma Academia, cujo escopo era
homenagem ao governador Gomes Freire de Andrada? Cabe buscar uma res-
posta na análise conjuntural. Em primeiro lugar, deve ser lembrado que, vincu-
lados ou não às Academias, existiam eventos festivos, os quais freqüentemente
davam margem ao aparecimento de alguma produção literária. Em geral des-
prezados pela crítica, por sua baixa qualidade estética ou seu amadorismo, nem
por isso deixam de ter importância para o historiador que procura desvelar,
por trás das atitudes, as motivações e as redes de interesses que as aclaram.

No Rio de Janeiro, pouco antes, haviam ocorrido dois eventos desta natu-
reza: o Parnaso Festivo de 1749, em homenagem àquelas religiosas que fundaram
o Convento da Ajuda, e o Rio de Janeiro Ilustrado de 1750, que prosseguiu o mes-
mo tema. Embora vistos como iniciativas autônomas, José Aderaldo Castelo já
havia aventado a possibilidade de que fossem manifestações derradeiras da
Academia dos Felizes, desde a década de 30 reunida sob os auspícios do gover-
nador Gomes Freire.

No mesmo ano de 1752, mas em julho, a cidade viveria vários dias de festa
comemorativa do início dos trabalhos do Tribunal da Relação, criado no ano
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anterior. Ignora-se se este gerou algum panegírico. Quanto à conjuntura colo-
nial, dois assuntos estavam na ordem do dia desde 1750: a assinatura do Tra-
tado de Madri, em 13 de janeiro daquele ano, tendo como corolário a necessi-
dade de, pela primeira vez, demarcar no terreno os limites das possessões es-
panholas e portuguesas; e a ascensão de Dom José I ao trono português, no
mesmo ano, em sucessão a Dom João V.

No caso da demarcação do Sul, a escolha recaiu sobre o governador do Rio
de Janeiro, Gomes Freire, que exercia o cargo desde 1733. A nomeação ocor-
reu em 23 de agosto de 1751, atendendo ao fato de o governador “ser pessoa
de autoridade e confiança”, como diz a Carta Patente de designação. A demar-
cação do Norte coube a Francisco Xavier de Mendonça Furtado, governador
do Estado do Maranhão e irmão de Carvalho e Melo, que fora nomeado alguns
meses antes, em 9 de maio de 1751.

A indicação do governador parecia ser lógica: o Rio de Janeiro fora desde o
século XVI comercialmente ligado ao Sul, inclusive à Região Platina. Em 1676,
quando da criação do bispado, este recebeu jurisdição até o Rio da Prata. Em
1680, a fundação da Colônia do Sacramento foi um empreendimento que uniu
o governo da Capitania, comerciantes e proprietários rurais. Ao governo do Rio
de Janeiro foi atribuída a incumbência de supervisionar a ocupação do Rio
Grande, determinada pela Carta Régia de 23 de março de 1736 e executada pelo
brigadeiro Silva Pais. Em 1738, Santa Catarina foi desligada de São Paulo e
constituiu-se em Capitania subalterna do Rio de Janeiro. Estes dois últimos mo-
vimentos já encontraram Gomes Freire no governo, atuando decisivamente para
implementá-los. Seria possível certamente atribuir a outro a responsabilidade
pela direção dos trabalhos de demarcação, mas a experiência de Gomes Freire,
em 17 anos de governo da região, parece ter pesado na escolha.

A reunião da Academia dos Seletos, que deu origem à edição dos Júbilos da
América, objetivava exatamente comemorar a nomeação do governador como
comissário demarcador do Sul. Por outro lado, a transição na metrópole, de
um para outro monarca, não foi tarefa simples. O final do governo de Dom
João V – como a historiografia portuguesa vem assinalando – foi marcado por
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problemas sérios, sobretudo aqueles relativos ao mundo ultramarino. A inefi-
ciência de muitos órgãos públicos, o contrabando, o despotismo e a corrupção
dos governantes coloniais na Ásia, África e Brasil, haviam colocado a monar-
quia numa espécie de dilema por ocasião da sucessão: ou acentuava-se o enfra-
quecimento do Estado, com a afirmação do que Jorge Borges de Macedo cha-
mou em Portugal “neo-senhorialismo da nobreza dirigente colonial”, ou
ocorreria nova inflexão do absolutismo.

O novo rei estava consciente dessa opção, e ao nomear seus três principais
ministros: Diogo de Mendonça Corte Real, Pedro da Mota e Silva e Sebastião
José de Carvalho e Melo, sinalizou para a reafirmação da monarquia no siste-
ma político. Deve ser observado que Carvalho e Melo ainda não era o Marquês
de Pombal, tanto no título como na plenitude do poder. A idéia de um pom-
balismo monolítico, entre 1750 e 1777, quase unânime até inclusive a obra de
João Lúcio de Azevedo, tem sido descartada pela de etapas ou fases de consoli-
dação crescente de poder do ministro.

No momento da reunião da Academia, e também quando da publicação
dos Júbilos, encontramos um secretário de Estado influente, mas não auto-
suficiente como se tornaria após o terremoto em 1755, e sobretudo após a
condenação dos Távora e a expulsão dos jesuítas no final da década. Em janei-
ro de 1752, portanto, Carvalho e Melo ainda se afirmava no poder em Portu-
gal. O mesmo – e aqui está a hipótese – pode-se dizer de Gomes Freire de
Andrada, no governo das Capitanias do Sul do Brasil, mas por outros motivos:
o novo ministro vinha de um período de ostracismo.

No final do governo anterior, o já antigo governador, nomeado por João V
no auge do seu poder em 1733, necessitava sublinhar a sua confiabilidade ante
a nova administração: Pombal em Portugal e Gomes Freire aqui. Pertencendo
à nobreza, seu perfil, que incluiu a experiência militar e de administração, com-
binava com a afirmação de um neo-senhorialismo colonial, no qual apareciam
tanto grupos locais como governantes portugueses. Seu antecessor Luís Vahia
Monteiro, o popular “Onça”, ou impopular, morrera no cargo em meio a uma
tempestade de críticas das lideranças coloniais, sobretudo da Câmara do Rio
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de Janeiro, mas os excessos que porventura cometeu, na ótica dos seus críticos,
não elidem o fato de que podia provar muitas das suas denúncias sobre contra-
bando, descaminhos e corrupção na Colônia sob seu governo.

Gomes Freire conseguiu pacificar a Capitania e realizar uma administração
tida, no juízo de cronistas e historiadores, como eficiente e competente, admi-
nistração que, ao morrer Dom João V, já era a mais extensa que até então exis-
tira no Brasil, superando a dos vice-reis Vasco Fernandes César de Meneses,
Conde de Sabugosa, de 1720 a 1735, e André de Melo e Castro, Conde de
Galveias, de 1735 a 1749. O sucessor de Galveias no vice-reino, Dom Luís Pedro
de Carvalho e Meneses de Ataíde, décimo Conde de Atouguia, nomeado em
1748 e empossado em dezembro de 49 – as datas são importantes aqui – foi o
último vice-rei designado por Dom João V e governou apenas, pelos padrões
anteriores, até 1754. Da mesma forma, dois outros governadores nomeados
no final do governo juanino: o do Maranhão, Francisco Pedro de Mendonça
Gorjão, foi substituído em 1751 por Mendonça Furtado, e o de Pernambuco,
Luís Corrêa de Sá, teve substituto designado em 1754. As Capitanias de Mi-
nas Gerais, desde 1717, e São Paulo, desde 1737, já eram governadas cumula-
tivamente por Gomes Freire.

Embora não tenha existido, ou pelo menos seja desconhecido, um plano
claramente delineado para o processo de reafirmação do poder real na metró-
pole, nem também um corolário colonial que incluísse a derrubada de gover-
nantes vindos da administração anterior, não há dúvida que, na documentação,
transparecem uma vontade centralizadora e uma preocupação com a indicação
de nomes novos que, mesmo tendo em geral origem socioeconômica seme-
lhante à dos antecessores, a grande nobreza, estivessem identificados com se-
cretários de Estado em ascensão.

No entanto, Gomes Freire aparentemente estava na contracorrente dessa
tendência, e seria mesmo uma das grandes figuras do perfil anterior. Como
explicar sua permanência no cargo até morrer, em 1763? Mais que isso, como
explicar que lhe cometessem um dos principais vetores da política colonial, a
demarcação do Tratado de Madri? A explicação parece estar em seu desempe-
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nho governativo. Suas boas relações com a Câmara, as ordens religiosas, o cle-
ro secular e a Santa Casa de Misericórdia, da qual foi provedor, indicam, para
os padrões coloniais, um governante hábil. A conquista efetiva do Sul com o
melhor controle sobre Santa Catarina, a colonização do Rio Grande e o início
do povoamento pelos casais açorianos, aumentaram-lhe o crédito na Corte. O
decidido apoio que deu à criação das Capitanias de Goiás e Mato Grosso, es-
tendendo a mão do Estado numa região inóspita, de gestão delicada devido ao
boom moderador, e no caso da última, Mato Grosso, confinante com os espa-
nhóis do Paraguai e com os missionários de Chiquitos, contribuiu também
para uma imagem de bom governante, dedicado à Coroa.

A crescente importância do Rio de Janeiro, como porto de entrada e escoa-
mento das minas, tornou-o, junto aos demais aspectos apontados, pólo de po-
der a que Gomes Freire, desde 1733, soube dar uma grande evidência. A con-
solidação formal desse pólo de poder deu-se em 1751, quando da criação do
Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, com jurisdição sobre todo o Cen-
tro-Sul da Colônia. Instalado menos de seis meses depois da sessão da Acade-
mia, ele exerceria funções típicas dos tribunais do antigo regime, ou seja, judi-
ciais, políticas e administrativas, inclusive de assessoria e aconselhamento do
governador ou vice-rei, que, aliás, o presidia em analogia de competências com
o cargo de regedor da Casa da Suplicação em Lisboa.

Era uma nova expressão do poder monárquico no Brasil, já que sua atuação
demonstrou, desde a instalação, que, como na Bahia, era exercido por magis-
trados identificados prioritariamente com as diretrizes da monarquia, num
contexto já burocrático, no sentido weberiano, de exercício do poder.

A nomeação de Gomes Freire para a função de demarcador da fronteira Sul,
além de sua manutenção no cargo, foi assim claro indicador de que continuava
prestigiado na Corte e junto aos novos secretários de Estado. A reunião da
Academia e os Júbilos que a ela se seguiram foram, portanto, atos cuja intenção
é clara: afirmar junto ao governo central o prestígio local do governador, que
vinha do reinado anterior; assinalar a sintonia de propósitos das figuras emi-
nentes que compusera em homenagem dos seus quatro segmentos, os religio-
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sos, os médicos, os bacharéis e os militares; efetivar uma liturgia de poder que
consagrava o governante, afirmando estarem os governados “completamente
felizes do feliz governo”; realçar a clarividência, o discernimento e a capacida-
de do administrador, e, sobretudo, destacar sua identificação com a monarquia
que se reafirmava.

O fato de a homenagem ser dirigida pelo ouvidor de Paranaguá, Manuel
Tavares de Sá, e apoiado pelos desembargadores Tomás Rubi de Barros Barre-
to e Roberto Carr Ribeiro, pode ter sido providenciado para indicar também,
junto à Corte, que o apoio a Gomes Freire não se devia ao interesse de um gru-
po de pressão local, mas era corroborado por agentes insuspeitos do poder
metropolitano, como eram esses magistrados.

A sessão acadêmica de 1752 e a publicação de 1754 demonstram ainda não
apenas a satisfação com fatos já ocorridos – o bom exercício do governo, a no-
meação do demarcador – mas possuem um não-dito, que é quase gritante na
leitura dos Júbilos da América: manter no poder um homem que, embora vindo do
governo anterior, realizava tão a contento os objetivos da monarquia portuguesa
na América. Mais que um ato acadêmico de intelectuais ou pseudo-inte-
lectuais, diletantes ou militantes, a singular atividade da Academia dos Seletos
deve ser lida como uma liturgia de poder no contexto da estratégia de legitima-
ção da figura de um governante, em delicado momento de transição.
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A cidade do Rio de
Janeiro no tempo
de Júbilos da América

Nireu Cavalcanti

Quando, em 19 de fevereiro de 1752, Gomes Freire de
Andrade partia a bordo da nau de guerra Nossa Senhora da

Lampadosa com destino ao Rio Grande de São Pedro, na qualidade de
“Comissário régio para demarcação das fronteiras Sul do Brasil”, a
cidade do Rio de Janeiro era o mais importante centro comercial e
político de ampla região compreendendo a capitania de Minas Ge-
rais e as demais ao Sul do Brasil e adentrando até Mato Grosso. Na
área urbana da cidade viviam cerca de 29 mil pessoas, sendo 45% de
brancos, de libertos (ex-escravos ou filhos destes) 9,5% de mestiços
e 10,5% de pretos (crioulos ou africanos), totalizando 18.850 de
pessoas livres; os escravos somavam 10.150 (35%) pessoas pretas e
mestiças.

As famílias ricas possuíam casa de sobrado na cidade e casa de
campo, ou chácara, nos arrabaldes. Muitas delas ainda eram proprie-
tárias de grandes fazendas, voltadas à produção agropastoril ou do-
tadas de engenhos produtores de açúcar e aguardente. Os imóveis
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urbanos pertenciam em sua maioria a essas famílias importantes e a um grupo
dedicado ao ramo imobiliário e a transações de empréstimos de dinheiro a ju-
ros. Eram os chamados capitalistas, ou que “viviam de seus bens”.

Todos pertenciam a alguma irmandade vinculada ou proprietária da igreja
dedicada ao orago patrono da entidade. Nessas irmandades se davam as rela-
ções sociais e inserção do indivíduo ou grupo na sociedade. Foram elas respon-
sáveis pela construção dos mais belos templos da cidade e pelo brilhantismo
das festas comemorativas de datas e fatos ligados à monarquia portuguesa e à
família real, a eventos importantes como a chegada do bispo, do governador,
de altos funcionários como os desembargadores, ouvidores, etc., ou de cunho
estritamente religioso. Esses eventos geravam oportunidades de trabalhos para
músicos, cantores, atores, toureiros, decoradores, pedreiros, carpinteiros, pin-
tores, etc.

Funcionava na cidade uma casa de teatro, situada na Rua da Quitanda do
Marisco, ou da Ópera (atual Rua da Alfândega), pertencente a Boaventura
Dias Lopes. Os intelectuais se reuniam em tertúlias literárias e científicas e nas
academias, como a dos Felizes (1736-1740) e a dos Seletos, responsável pela
homenagem a Gomes Freire.

Para entendermos a importância dessa homenagem e o porquê da sociedade
do Rio de Janeiro devotar grande amizade e admiração a esse governador, ex-
pressa com muito carinho no livro Júbilos da América (publicado em 1754), é ne-
cessário retroceder ao ano de 1714.

Após a tomada da cidade do Rio de Janeiro por René Du Guay-Trouin e
sua tropa, em 1711, o rei enviou o engenheiro militar Jean Massé para estudar
o sistema de defesa da cidade e propor melhorias, a fim de evitar outra invasão
inimiga. Em 1714, esse engenheiro projetou uma muralha cercando a parte ur-
bana considerada cidade, a fim de defendê-la de invasões oriundas do interior
do território, como ocorrera em 1710, com a tropa francesa de Du Clerc.

Essa muralha passou a simbolizar importante marco para a cidade do Rio
de Janeiro, pois definia o que era o espaço urbano, isto é, intramuralha, e o su-
burbano ou arrabalde, externo a ela. Nessa divisão, a cidade foi demarcada
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como sendo a área da marinha (atual Praça Quinze) até uma linha que unia o
morro do Castelo ao morro da Conceição, passando por trás da igreja de Nos-
sa Senhora do Rosário e São Benedito, situada na atual Rua Uruguaiana. A
porta de entrada ou de saída da cidade localizava-se na altura da hoje Rua da
Alfândega.

A proposta de Massé representou um retrocesso urbanístico, pois a primei-
ra muralha construída em 1567, cercando o núcleo antigo da cidade, no alto
do morro do Descanso (depois denominado do Castelo), fora rompida e a
urbe espalhara-se pela várzea, buscando livremente ocupar os terrenos secos e
planos do território. Essa cidade aberta e cosmopolita, importante centro mer-
cantil do Sudeste brasileiro, voltou a ser uma cidade amuralhada, à imagem
dos antigos burgos medievais.

Além do retrocesso urbanístico, a cidade passou a ser palco de intensos con-
flitos de interesses entre os possuidores de imóveis no interior urbano, agora
supervalorizados, e os proprietários na Zona suburbana, com imóveis desvalo-
rizados. Por outro lado, os terrenos intramuralha, que deveriam pertencer à
Câmara de Vereadores, como terras públicas, foram ardilosamente solapados
por antigos moradores e ordens religiosas, respaldados por certidões duvido-
sas de posse dessas terras. Essa supervalorização imobiliária não resultou em
mais impostos para aumento da renda municipal, o que levou a Câmara a se
unir aos demais contrários à construção da muralha.

Os governadores, a quem cabia a construção da muralha por ordem real,
passaram a ser foco de conflitos com esses opositores. O embate se aguçou
com a chegada do governador Luís Vahia Monteiro (1725-1732), obediente
servidor real, determinado não só a avançar com a construção da muralha, mas,
principalmente, por trazer ordens reais para acabar com a corrupção, o desvio
de ouro, a fabricação clandestina de moedas e o contrabando que grassavam,
segundo denúncias chegadas ao Conselho Ultramarino, na capitania do Rio
de Janeiro.

Embora considerasse equivocado o projeto de Massé, Vahia Monteiro em-
penhou-se na sua conclusão. Conhecedor das regras de fortificações, estra-
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nhou não terem sido estabelecidas áreas non edificandi ao longo da muralha, tan-
to interno quanto externamente, levando-o a mandar demolir as edificações
construídas coladas às partes já levantadas. Essa ordem gerou grande revolta,
só amainada após a concordância de Vahia Monteiro em aceitar que os pro-
prietários assinassem termo de compromisso de demolirem suas casas, sem
ônus para o Estado, quando fosse necessário para defesa da cidade.

As críticas à muralha feitas por Vahia Monteiro eram pertinentes, uma
vez que, na área urbana da cidade, não havia fonte de água potável suficien-
te para abastecer a população, e o chafariz construído (inaugurado em
1723) ficava no Largo da Carioca, exterior à muralha. Caso os inimigos
cercassem a cidade e cortassem o abastecimento da água, seria questão de
dias para a população entregar-se a eles. Além disso, posicionando-se os in-
vasores no alto do morro do Desterro (Santa Teresa) poderiam bombarde-
ar – de cima para baixo, em situação privilegiada –, a área densamente
construída do núcleo urbano.

Vahia Monteiro propôs a construção de canal navegável passando externa-
mente à muralha, ligando o saco de São Diogo (atual canal do Mangue, na
Avenida Presidente Vargas) ao mar através da lagoa do Boqueirão (local onde
se situa o Passeio Público). Esse canal, além de servir de fosso protetor da mu-
ralha, seria receptáculo das águas pluviais e drenaria as zonas alagadiças que
existiam ao longo de seu percurso. Proposta rejeitada pelos proprietários de
terras no percurso do canal e pelos vereadores de então. O rei, diante de tanto
conflito, desconsiderou esse projeto.

Além dessa permanente contenda, por causa da muralha, Vahia Monteiro
se indispôs com vários membros de famílias importantes, que, segundo ele, es-
tavam envolvidas em crimes e contrabando, razão por que os mandou prender.
Indispôs-se também com os beneditinos, acusando-os de guardarem no mos-
teiro e em suas fazendas estrangeiros clandestinos e contrabandistas. Desen-
tendeu-se com a Câmara de Vereadores ao pretender nomear pessoa de sua
confiança para o quadro funcional municipal. Pretensão rejeitada pelos verea-
dores, por não ser atribuição do governador.
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Foram sete anos de sistemáticos conflitos entre Vahia Monteiro e seus
governados da elite local, que o considerava um louco despótico e, por isso,
apelidaram-no de o “Onça”. No entanto, para os filiados da irmandade dos
pretos de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, ele era um querido ben-
feitor, e por isso expunham com orgulho sua imagem, em quadro pintado, na
sacristia de sua igreja.

A vinda do novo governador representava a perspectiva do fim desses con-
flitos. Gomes Freire de Andrade, ao chegar à cidade do Rio de Janeiro, ainda
encontrou Vahia Monteiro vivo e agonizante em seu leito, como narrou ao rei
em carta datada de 23 de julho de 1733: ele havia sofrido “um estupor de que
tem leso o braço e perna direita e privação da fala”. Faleceu louco, em 19 de se-
tembro do mesmo ano.

Gomes Freire, militar experiente e testado em várias campanhas em Portu-
gal, era um homem muito culto, religioso fervoroso, de temperamento afável e
que gozava de muito prestígio junto aos membros da Corte e com o próprio
rei Dom João V.

Assumindo o governo, tratou Gomes Freire de eliminar o clima beligerante
gerado por seu antecessor, principalmente com relação à muralha, sustando as
obras de sua elevação. Talvez ele a considerasse uma solução ineficaz à segu-
rança da cidade pois chegou a aprovar, anos depois, o pedido do jesuíta Ga-
briel Malagrida de retirar da muralha as pedras necessárias para a construção
de novo colégio inaciano, no Rio de Janeiro. Doação sustada pelo rei Dom
José e que lhe valeu veemente censura real.

� Realizações significativas de Gomes Freire,
no período de 1733 a 1754

Para elaboração de projetos e construção das obras que Gomes Freire pre-
tendia realizar no seu governo, contou, ao longo desses 21 anos, com a compe-
tência de engenheiros militares como Manoel Cardoso Ferreira, Luiz Manoel
de Azevedo, José da Silva Paes, Dom Miguel Ângelo de Blasco, José Cardoso
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Ramalho, etc. Dentre todos, o seu preferido foi o engenheiro militar José Fer-
nandes Pinto Alpoim, nomeado pelo rei em 13 de agosto de 1738, para servir
no Rio de Janeiro como mestre do curso de Artilharia e Fortificações, no novo
terço de Artilheiros da capitania.

Católico praticante, Gomes Freire empenhou-se em realizar o sonho da
igreja local e das famílias em terem um convento feminino na cidade do Rio de
Janeiro, para educação escolar ou ingresso na vida religiosa de suas moças. A
ausência desse convento obrigava as famílias a enviarem-nas para Portugal,
com grande dispêndio financeiro e a separação das jovens do convívio familiar.

Por outro lado, o governo português vinha gradativamente cerceando a ida
dessas jovens para o reino, a fim de não prejudicar a formação de novos casais
com pessoas nobres, brancas e ricas da Colônia. A diminuição de mulheres
brancas incentivava a mistura dos homens de famílias com mulatas, negras e
moças pobres. Para evitar essa promiscuidade de níveis sociais, foi determina-
do que a saída de mulheres da Colônia para Portugal, sob qualquer pretexto,
teria que ter a aprovação real. No caso de pretendente à reclusão conventual,
deveria ter a aprovação do bispo do Rio de Janeiro.

Na cidade já existia (na atual Cinelândia) uma casa de reclusão, criada em
1643-1644, junto à ermida de Nossa Senhora da Ajuda, onde se recolheram as
conversas Cecília Barbalho, viúva, suas três filhas solteiras e mais duas moças don-
zelas. Apesar do apoio da Câmara de Vereadores a essa iniciativa, o rei não apro-
vou a transformação dessa casa em convento. Após sucessivos clamores das autori-
dades e fiéis, finalmente, em fevereiro de 1705, foi aprovada a construção de um
convento que abrigasse, no máximo, 50 religiosas, sem ônus para a fazenda real.

O convento nunca saiu do papel até ser concretizado por Gomes Freire e o
bispo Dom Antonio do Desterro. Foi uma estrondosa festa a cerimônia de co-
locação da pedra fundamental, em 20 de novembro de 1749.

No ano seguinte, a 24 de junho, Gomes Freire e o bispo lançaram a pedra
fundamental do convento de Santa Teresa, das Carmelitas Descalças, no lugar
da antiga ermida de Nossa Senhora do Desterro, no atual bairro de Santa Te-
resa. As primeiras religiosas dessa ordem já viviam reclusas, sob a direção de
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sua fundadora, madre Jacinta, que construíra em sua chácara a capela do Meni-
no Deus, na qual foi rezada a primeira missa em 1.o de janeiro de 1744.

A cidade do Rio de Janeiro ressentia a falta de uma edificação imponente, à al-
tura de uma Sé Catedral. O Cabido (organização superior que dirigia a Sé Cate-
dral), no final do século XVII, havia abandonado a igreja Catedral de São Sebas-
tião, situada no morro do Castelo, e tentado, sem sucesso, ocupar as igrejas da
Candelária, da Santa Cruz dos Militares e a de São José, transformando-as em Sé
Catedral. Sistematicamente foi expulso porque esses templos pertenciam a irman-
dades de brancos, formadas por militares de alto escalão, de grandes comerciantes,
fazendeiros e senhores de engenhos, de profissionais liberais e artistas, com poder
político e econômico, suficientes para não permitirem ser governados pelos mem-
bros do Cabido. Restou-lhe se apossar da igreja de Nossa Senhora do Rosário e
São Benedito, pertencente a uma irmandade de pretos livres e escravos.

Portanto, foi um grande tento para o governo de Gomes Freire e do bispo
Dom Antônio do Desterro terem conseguido aprovação real para a construção
da Sé Catedral. Até porque cabia ao rei arcar com todas as despesas de constru-
ção do templo e de paramentá-lo. Obrigação que os reis católicos cumpriam
com o maior empenho, pois era a oportunidade de mostrarem o quanto eram
fieis à Igreja Católica e tementes a Deus.

Em 8 de outubro de 1746, Gomes Freire enviou o projeto e orçamento da
obra, feito por Alpoim, situando a futura Sé Catedral num terreno fora da mu-
ralha, atual Largo de São Francisco de Paula. A escolha desse sítio evidenciava
o desejo de Gomes Freire de estender a área dita urbana e criar novo foco de
centralidade para o Rio de Janeiro.

O projeto não foi aprovado pelo Conselho Ultramarino, que, por conside-
rá-lo sem monumentalidade própria a uma catedral, enviou outro, projetado
pelo arquiteto das obras reais Carlos Mardel. Em 7 de maio de 1748 foi reali-
zada a cerimônia da concorrência pública para construção do templo. Infeliz-
mente, a obra não foi concluída no mandato de Gomes Freire e, no século
XIX, Dom João doou-a à Academia Militar. Atualmente no local funciona o
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ.
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� Prédios públicos
Nas cidades sedes das capitanias e na capital do Brasil colônia (Salvador até

1763), as edificações públicas construídas pelo governo monárquico – incluídas a
igreja Catedral e a casa do bispo, por serem obrigação real – eram os destaques ar-
quitetônicos valorizadores do espaço urbano e geradores de zonas de importância
política, cultural e social. Geralmente projetadas pelos mais destacados engenhei-
ros e arquitetos do reino, expressavam o gosto oficial e, portanto, modelo inspira-
dor para as demais edificações urbanas. O governante que realizava alguma dessas
obras consagrava seu mandato como o de um benfeitor daquela cidade.

Era grande o rol dessas edificações públicas: a) a casa do governador ou do
vice-rei, no caso de Salvador; b) a sede da Câmara de Vereadores e, geralmente,
anexada a ela a cadeia pública; c) a alfândega, os armazéns reais e seu complexo
portuário; d) a Casa dos Contos, ou da Fazenda Real; e) a fábrica de moedas e
cunhagem do ouro, em alguns lugares, como a cidade do Rio de Janeiro; f) os
quartéis e as oficinas de armas, “Casa do Trem”; g) os chafarizes e aquedutos;
h) os hospitais; i) as residências do ouvidor e do juiz de fora; j) a catedral e casa
do bispo; k) as fortificações; etc.

No caso da cidade do Rio de Janeiro, com exceção das fortificações, das
obras de abastecimento de água, da casa da Câmara e Cadeia e da Sé Catedral
(que iniciou e não foi concluída), as demais foram adaptações de prédios exis-
tentes. Este fato prejudicou-a muito na sua grandeza e monumentalidade.

A casa do governador, localizada na Rua Direita (Primeiro de Março) era
muito acanhada para sediar função tão importante da administração real, o
que levou Gomes Freire a solicitar recursos para edificá-la em local mais desta-
cado, como o Largo do Carmo (atual Praça Quinze). Os recursos obtidos só
deram para fazer a reforma e acréscimo (projetado por Alpoim) no conjunto
de edificações que abrigava os armazéns reais, a Casa dos Contos (transferida
para a antiga casa dos governadores) e a Casa da Moeda. Reforma inaugurada
em 1744, valorizando o sítio que passou a ser denominado de Largo do Paço.
É o atual Paço Imperial.
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O prédio da Câmara e Cadeia, situada ao lado do novo Paço, onde hoje fica
a Assembléia Legislativa, encontrava-se muito danificado e, por isso, foi tam-
bém reformado, segundo projeto do mesmo Alpoim.

Atendendo o clamor público de ampliar os chafarizes da cidade e para or-
namentar o largo onde se localizava o novo Paço do Governador, Gomes Frei-
re obteve autorização, em 1745, para realizar obras no aqueduto da Carioca.
Principalmente, no conjunto dos arcos, a fim de aumentar o volume de água e
ter condições de abastecer um novo chafariz a ser construído naquele largo. O
projeto veio de Lisboa, de autoria do arquiteto Carlos Mardel e foi inaugurado
em 1750.

O rei Dom João V, em 7 de novembro de 1746, solicitou a Gomes Freire
indicação de local para instalação do Tribunal da Relação a ser instalado no
Rio de Janeiro. Em resposta, o governador, assessorado por Alpoim, sugeriu a
construção de mais um pavimento sobre o sobrado da Câmara e Cadeia. Anos
se passaram até a instalação do Tribunal, em 15 de julho de 1752, não no
novo pavimento sugerido por Alpoim, mas no próprio andar ocupado pela
Câmara de vereadores, obrigando-a a deslocar-se para dependências alugadas
no prédio conhecido hoje como Arco do Teles. Perdeu a cidade a oportunida-
de de ter um majestoso prédio dedicado à justiça.

� Ações na área cultural
Três anos após tomar posse no governo da capitania, Gomes Freire partici-

pou da criação da Academia dos Felizes (funcionou de 1736 a 1740), congre-
gando os intelectuais da época, entre os quais o médico Matheus Saraiva, o
brigadeiro e engenheiro José da Silva Paes, os advogados Ignácio José da Mota
e Simão Pereira de Sá, entre outros.

Devemos destacar o empenho de seu governo para a instalação na cidade do
Rio de Janeiro da gráfica de Antonio Izidoro da Fonseca, editor de longa ex-
periência no ramo, na cidade de Lisboa. Em fevereiro de 1747 foi impressa a
sua primeira obra, de autoria do presidente da Câmara de Vereadores, o dou-
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tor juiz de fora Luís Antonio Rosado da Cunha, intitulada Relação da entrada que
fez o excelentíssimo e reverendíssimo senhor D. Fr. Antonio do Desterro Malheiro, bispo do Rio
de Janeiro, em o primeiro dia deste ano de 1747.

Para desapontamento dos intelectuais e de Gomes Freire, o rei enviou Provisão
(6.7.1747) ordenando-lhe “seqüestrar e remeter” para o reino as máquinas e ma-
terial tipográfico que existissem no Rio de Janeiro. Exigiu, ainda que fossem noti-
ficados os “donos das mesmas letras e aos oficiais da imprensa que houver, para
que não imprimam nem consintam que se imprimam livros, obras ou papéis al-
guns avulsos”. Foi o golpe mortal na nascente gráfica protegida por Gomes Freire.

O teatro recebeu grande incentivo no seu governo, sendo aberta uma casa
na Rua da Quitanda do Marisco ou Rua da Ópera (atual Alfândega), pelo li-
cenciado Boaventura Dias Lopes. Este, depois, ordenou-se padre e arrendou
seu teatro a outros empresários. Nesta casa de espetáculos eram apresentadas
por atores – não mais por bonecos, como se dava nos antigos teatros da cidade
– peças teatrais de autores estrangeiros como Molière e do carioca Antônio
José da Silva (o Judeu), óperas e pequenos quadros narrando histórias de san-
tos. Ainda na gestão de Gomes Freire o empresário construiu outro teatro,
mais sofisticado, ao lado do Paço, chamado Ópera Nova, passando o anterior
a denominar-se Ópera Velha.

Gomes Freire, por sua gestão eficiente econômico-político-cultural, desta-
cou-se entre todos os governadores que administraram a capitania do Rio de
Janeiro, conquistando os seus governados e a administração real. Graças a esse
desempenho, foi o único governante do Rio de Janeiro colonial que o rei per-
mitiu ser retratado oficialmente como autoridade e posto o quadro na sala de
reuniões da Câmara de Vereadores. Essa pintura foi destruída quando do in-
cêndio em suas dependências, ocorrido em 20 de junho de 1790, e substituído
por outro quadro, pintado por Manuel da Cunha e Silva, ainda existente no
atual Palácio Pedro Ernesto.
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Francisco Manuel Chaves Pinheiro (1822-1884)
Alegoria do Império Brasileiro, 1872
terracota modelada, 192 x 75 x 31 cm
Coleção Museu Nacional de Belas Artes
doação, Élio Pederneiras, 1951



O conceito de nação
e a imagem do Brasil

Nelson Saldanha

Tive dificuldades quanto ao título deste trabalho,* porquanto
o conceito de nação é, sob certo aspecto, uma “imagem”, ou

uma configuração histórica. Aliás, e não recordo se Nietzsche ou
Spengler, alguém já afirmou, com certa razão, que o que tem história
não se define. O conceito de nação vem constituindo objeto de publi-
cistas, de cientistas políticos, de teóricos da história, de sociólogos e
antropólogos. Cada estudioso utiliza materiais que são mais ou me-
nos os mesmos que os dos outros, mas com distinta angulação, com
intenção pedagógica diferente.

Por outro lado, ao aludir à imagem do Brasil, não desconheço que
o que existe como realidade real são imagens, entre estas a auto-
imagem (ou as auto-imagens) do país, ou do povo. Logo retornará,
em outro sentido, a palavra “país”.
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A imagem de uma nação é um tanto a figura que dela possuem seus habitan-
tes, e é também um conjunto de figuras e de referências vigentes na comunida-
de internacional: as referências que, para bem ou para mal, ocorrem na chama-
da mídia com seus prismas, suas nuanças e suas implicações.

Tratar da imagem de um país em correlação com o conceito de nação signi-
fica, além de tudo, ter em conta o modo de formação histórica das nações, ou
daquelas que parecem mais representativas – e este “representativas” já envolve
juízos de valor e instâncias objetivas. Todos sabem que a maioria de tais na-
ções teve uma formação muito diversa da que teve o Brasil, isto é, da que tive-
ram as nações como o Brasil. Haveria, pois, mais de um “modelo” para a estru-
turação de uma nação. Logo adiante este tema retornará.

�

De certa forma, o conceito de nação é uma criação do Ocidente, entendido
como orbe cultural distinto do greco-romano, embora herdeiro dele. Sobretu-
do do Ocidente moderno; e neste caso esse conceito seria pouco medieval, do
mesmo modo que a experiência do Estado, e da diferença entre direito público
e direito privado. Evidentemente se fala, falou-se sempre, do Estado “antigo”
e do “medieval”, embora exista a opinião, que considero ponderável, segundo
a qual somente o Estado ocidental moderno é “Estado” propriamente dito.1

A referência a nações é algo mais precário do que a que se faz aos continentes:
estes, vastos espaços com limites freqüentemente óbvios (entre as exceções a
isto, se acha a divisão entre Europa e Ásia, inclusive com o mundo eslavo inter-
calado). Mas, ao pensar nos continentes, alonga-se a referência aos povos da
Ásia Antiga, e da África, que aparecem na história antes da Europa. E aqui re-
cordo de passagem a luta entre Grécia e Pérsia no século V a.C., entendido um
tanto romanticamente por certos autores como pugna entre Ocidente e Orien-
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te, entendimento com o qual se funde a imagem de duas nações com a de dois
continentes.2

É preciso também mencionar conceitos como etnia, região, país, que ocor-
rem quando se consideram mais detidamente os diferentes povos e as nações
que correspondem ao padrão mais característico. Isto sem falar nos reinos da
história antiga, que às vezes tomavam o mesmo nome que uma cidade, a cidade
central – como no caso da Babilônia, ou no de Creta –, ou que se confundiam
com o de uma etnia: o reino dos francos ou do dos hunos, por exemplo. Te-
mos as etnias como conceito antropológico, temos a região como uma figura
geográfica, e temos o país (pays, paese) como um correlato de land, terra, e como
base do termo “paisagem”, embora o uso moderno identifique, às vezes, o
“país” com a nação.

Ortega escreveu que uma nação é uma intimidade, do mesmo modo que
ocorre com uma pessoa. A frase é correta, mas aplica-se também a regiões e a
comunidades menores. O conceito de nação tem tido seu sentido mais pleno
na cultura ocidental, onde ela enfeixa a experiência local das cidades (e das re-
giões) dentro de contornos que ocorrem em áreas maiores: os continentes no
plano geográfico, as culturas no sentido antropológico.

Falei, acima, dos diferentes modelos da formação de uma nação. O modelo
dominante parece ser aquele que corresponde às nações européias, construídas
durante a chamada Idade Média, isto é, durante os séculos iniciais do Ociden-
te. Nesses casos, parece ter havido uma peculiar presença de experiências, su-
cessivas ou não: a da aldeia, a do feudo, a do reino: um engolindo o outro, até
chegar às transformações do mundo dito moderno em seu estágio dito revolu-
cionário. E considero isto digno de destaque: a aldeia como forma inicial,
comparável ao pequeno mundo das fratrias gregas (este um mundo, por defi-
nição, pré-político), mas ao mesmo tempo peculiar: a aldeia, na Ásia como na
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Europa, com seu ferreiro e sua praça, teria sido, sobretudo no orbe europeu,
originadora do chamado “caráter racional”.3

Mas, mesmo entre os povos europeus, a história mostra diferenças. Assim
ocorre na França, geralmente apontada como nação unitária (e “Estado unitá-
rio”), formado de modo exemplarmente próprio,4 enquanto na Itália e tam-
bém na Alemanha a demora na estruturação do Estado nacional fez permane-
cer até o século XIX um conjunto de territórios bastante autônomos, Lände no
segundo caso, principati no primeiro.5 A tardia passagem à unidade nacional
condicionou nestas duas nações um característico e ponderável equilíbrio po-
lítico e cultural entre as regiões. Menciono o caso da aldeia e o caso dos “terri-
tórios” (que não ocorreram apenas na Itália e na Alemanha) porque não existi-
ram no Brasil, nem tampouco nas nações latino-americanas.

�

Relacionei a emergência do conceito de nação com o surgimento do Oci-
dente moderno: humanismo (como se sabe), Renascimento, capitalismo, que-
da das estruturas feudais. É também aí que aparece a idéia de “Pátria”, apesar
de que ela ocorre de certo modo na Antiguidade, evidentemente, bem como na
Idade Média, ao configurar-se a imagem dos “gauleses”, dos “eslavos”, dos
“saxões”, dos “godos”, dos “iberos”, etc. Depois dos séculos XVI e XVII, po-
rém, é que as grandes monarquias nacionais enfatizam e fortalecem a imagem
de cada nação, com sua retórica e sua luta pelo poder. Não teria sido este o úni-
co fator, mas o processo político do Estado absoluto foi um componente ine-
gligenciável na definição dos perfis nacionais. Quero dizer: com a definição
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5 Cf. VIROLI, Maurizio. Dalla política alla ragion di stato.  La scienza del governo tra XIII e XVII
secolo. Roma: ed. Donzelli, 1994, passim.



daquelas imagens, tornou-se necessário falar em nação como base dos proces-
sos históricos – a nação como base do próprio Estado constitucional em
Sieyès –, base inclusive territorial e lingüística.

E aí ocorre também, ia dizendo, o surgimento do conceito de Pátria.
Meinecke, em livro que foi muito citado em certo período do século XX,

tratou o conceito de Pátria como um “fundamento territorial” para a nação (o
que se explica pelo conteúdo do termo alemão Vaterland). Meinecke utiliza
uma classificação das nações em culturais e territoriais, estas como alusão à
posse de uma história política comum.6 É questionável o seu texto, embora
mais ou menos aceitável tal tipologia.

Pátria, porém, no uso geral das nações modernas, não é apenas a “terra dos
pais”, Vaterland (Nietzsche chegou a propor Kinderland, terra dos filhos), mas
uma referência sentimental profunda, em que a idéia de pater e de procedência
genética se enlaça a idéias outras, que indicam como algo fundamental uma co-
mum vivência histórica. É como se com o termo pátria se mencionasse o lado
comunitário – no sentido de Toennies – da imagem da nação.7

�

Falei da ocorrência de uma idéia de nação entre povos “antigos” e na Idade
dita Média. Ernst Kantorowicz estudou, em texto consagrado, a presença da
expressão Pro Patria Mori no pensamento medieval,8 e sua influência no proces-
so de consolidação das monarquias nacionais proto-modernas. Mas nem a
idéia de nação nem a de Pátria são, entre os antigos e nos séculos feudais, idên-
ticas aos conceitos respectivos, vigentes no Ocidente moderno.
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6 MEINECKE, Friedrich. Cosmopolitismo e stato nazionale. Studi sulla genesi dello stato nazionale tedesco, trad. A
Oberdorfer. Florença, Itália: ed. Nuova, 1975, vol. I, cap. I, pág. 1 e segs.
7 Sobre nações, POST, Gaines. Studies in Medieval Legal Thought. Public Law and the State, 1100 to
1322 (Princeton: ed. Univ., 1964), passim e esp. pp. 482 e 542. Sobre patria (latim), passim e esp. p.
435 e segs. – Cf. KANTOROWICZ, Ernst. Mourir poura la patrie et autres textes, trad. L. Mayali e A.
Schütz. Paris: PUF, 1984, Cap. IV: “Pro patria mori dans la pensée politique médievale”.
8 KANTOROWICZ, Ernst, op. cit., texto citado. Sobre a noção de “pátria” entre gregos e romanos,
cf. pág. 111. Sobre a época feudal européia, pág. 113.



Retomo agora as reflexões iniciais: o essor das nacionalidades, a partir do sécu-
lo XV mais ou menos, fez com que a História passasse a ser história das nações,
e a fisionomia das nações na História vem sendo um tema sempre fascinante.9

Mencionei a França como nação cujo processo formativo parece de certo
modo exemplar, evoluindo unitariamente através de estágios característicos:
Fernand Braudel, apesar de insistir sobre que “a França se chama diversida-
de”, faz entrever a linha a que me refiro, e que vai dos vilarejos às cidades,
províncias e regiões. O “vilarejo”, na verdade, e o termo é do tradutor brasi-
leiro, é a clássica aldeia, de que já tratei: formação comunitária que permane-
ce através do tempo, e durante algum tempo, como elemento formador de
estilos sociais fundamentais.

Destarte Braudel, no capítulo II de seu citado livro A Identidade da França, se de-
tém sobre vilarejos e regiões. Sempre, porém, apoiado sobre a idéia de que a
França “se fez sozinha”. Na realidade não tanto; pois, por baixo das estradas e
das cidades francesas se acham – como em outros casos – os traços da presença
romana, que foi penetração e organização. E isto nos leva a outro problema: o de
quão raro, na História, é o caso de nações que se formam autóctones, sem coloni-
zação e sem conquista, ou sem implantes exógenos fundamentais. Temos, por-
tanto, que as grandes nações, no Ocidente, possuem raízes que vêm do Medievo
e da Antiguidade: continuidades e montagens na história das comunidades.10

9 Cf. CHABOD, Federico. La idea de nación, trad. Stella Mastrangelo, México: ed. FCE, 1997, passim.
À pág. 79, alusão a algo que situa no século XIX: as “paixões nacionais”. – Eric Hobsbawm, após
diversas análises históricas e lingüísticas, chega a escrever que o “patriotismo nacional” é, em geral,
algo distante da experiência real dos homens (Nações e Nacionalismo desde 1780. Rio de Janeiro: ed. Paz e
Terra, 1990, cap. II, pág. 63). Questionável.
10 MEINECKE, Friedrich. Cosmopolitismo e stato nazionale, op. cit., princ. caps. I e II. – Um sendeiro
interessante, ligado a este tema, corresponde ao fato de que o surgimento do Ocidente moderno, com
nações e Estados nacionais inclusive, coincidiu com o processo de secularização, que alcançou o plano
cultural e o político. Certos autores, nas pegadas de Heidegger, aplicam ao tema a idéia de que o
Ocidente, em dado ponto de sua trajetória, se reduz a uma imagem: o mundo como imagem, a
“imagem do mundo” e a modernidade como entronização do sujeito. Cf. MARRAMAO, Giacomo.
Poder e Secularização. As Categorias do Tempo, trad. G. Andrade, São Paulo: Ed. Unesp, 1995, cap. 2; idem,
Céu e Terra. São Paulo: ed. Unesp, 1997.
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Antes de passar à segunda parte destas observações, quero aludir de novo à
diferença entre nações que “se fazem”, ou julgam que se fazem (como a Fran-
ça), e nações originadas da ação de outras: todos os mapas históricos são pa-
limpsestos, povos surgem e ressurgem após as guerras, e é sempre mais com-
plexo o traçado das fronteiras.

�

Passo agora ao problema do Brasil, tendo de tocar, de passagem ao menos, em
alguns tópicos correlatos. Desde logo, situamo-nos entre as nações latino-
americanas, provindas de uma ocupação européia. Nações que vêm evoluindo
dentro das estruturas culturais e econômicas do Ocidente, ao lado, ou abaixo (ao
menos geograficamente) da poderosa nação chamada Estados Unidos. Não apro-
fundarei o tema, sempre mal resolvido, das diferenças de formação daqueles
“Estados” e a do Brasil, tema em cuja análise tantos equívocos se têm acumulado.

Detenho-me por um momento sobre a imagem dos povos latino-ame-
ricanos, de que começava a falar. Como se sabe, eles surgiram “para o mundo”
mais ou menos durante o Renascimento; e a eles chegou, pouco depois, a Con-
tra-Reforma, através dos jesuítas e junto com o barroco e com as ordenações.
O afã de espaços, e também de ouro, trouxe para o nosso aquém-mar as naves
ibéricas, e em nome dos reis da Espanha e de Portugal tomou-se posse das ter-
ras cujos habitantes chamados “nativos” ninguém levou em conta (com notá-
veis exceções, entre elas o Padre Bartolomé de Las Casas).

As manifestas diferenças de formação, entre os Estados Unidos e o Brasil,
têm suscitado vários tipos de explicação. Ia também falando disso. Diz-se com
freqüência que os ocupantes do território norte-americano tinham, em com-
paração com os que vieram para nosso país (como para as demais colônias ibe-
ro-americanas), procedência mais qualificada e propósitos mais “elevados”.
Com freqüência fala-se também no tempo de que dispôs a colônia portuguesa
para vingar e crescer (na verdade as colônias inglesas tiveram mais ou menos o
mesmo tempo, a partir dos primeiros povoadores).
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Entremente tem perdurado, diante de quantos se detêm diante da imagem
do chamado “Novo Mundo”, esta vaga idéia de que os povos das Américas
são povos jovens. Uma idéia na qual acreditou o filósofo Ortega y Gasset em
seu livro Meditación del Pueblo Joven, um livro, aliás, escrito para os argentinos e a
propósito da Argentina.11 Idéia equivocada que tem sido repetida até hoje,
com cinco séculos de existência dos povos das Américas. Sabe-se que Roma,
em poucos séculos, deixou de ser um grupo de pequenas cidades e se tornou
um poderoso Império.

De fato, a menoridade histórica não é um problema apenas cronológico.
Mas esta noção, a de povo “recente”, fixou-se na imagem que fazemos de

nosso próprio país. De fato o Brasil tardou muito em várias coisas: em ter im-
prensa, em ter portos para o comércio internacional, em ter ensino superior e
Universidade. Tardou depois em coisas outras, como em abolir a escravidão e
em fazer reforma agrária, mas no caso destas os traços essenciais da auto-
imagem já estavam delineados: preconceitos, limitações, hábitos negativos vin-
dos da Colônia. Hábitos estes terrivelmente semelhantes dentro de um territó-
rio tão vasto e tão diferenciado. E eis aí um problema que permaneceu, apesar
dos hábitos semelhantes e da língua portuguesa que tem mantido íntegra a
unidade nacional: o problema da ostensiva diversidade das regiões, macro e
mini-regiões, geográfica e antropologicamente discrepantes, difíceis de unir e
de manter unidas. Aliás, Tobias Barreto afirmou que no Brasil o Estado se
achava organizado, a nação não. Quem sabe o próprio fato de se falar em “na-
ções” africanas e indígenas teria habituado os brasileiros a considerar como
algo menor o termo nação, e a conviver com seu uso descomprometido.

�

11 ORTEGA Y GASSET, J. Meditación del pueblo joven. Buenos Aires: Emecé Editores, 1958 (ed.
Espasa-Calpe, Madrid, 1964, com acréscimo de uns poucos textos). – Em JONAS, Hans. Le principe
responsabilité (trad. J. Greisch, Paris: Flammarion, 1979, pág. 214 e segs) encontro eventualmente um
tópico sobre “juventude” e “velhice” como metáforas históricas, interessante mas com uma alusão
sem sentido (p. 215) às “colônias brancas na América do Norte”.
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Em essência o problema poderia ser sintetizado deste modo: um vasto terri-
tório, ocupado por diferentes aglomerados e atravessado por movimentos de
penetração muito díspares, manteve-se unido por distintas razões, e veio sub-
sistindo como nação, suporte de um Estado, através de mutações constitucio-
nais, de revoluções políticas, de alterações populacionais. Diante de todas estas
transformações, sempre estiveram os modelos europeus – os norte-americanos
também –, e entre tais modelos o conceito de nação, que inclusive alicerçou,
junto com o de “povos”, o ideário da Revolução Francesa, parâmetro das re-
voluções contemporâneas.12

A auto-imagem de nosso país veio, portanto, formando-se através de dife-
rentes contextos internos e em face de padrões internacionais (o que é óbvio)
também diferentes. Aprendemos com os iluministas franceses a linguagem
política do laicismo, do republicanismo e do nacionalismo. Aprendemos os
temas da sociologia e da etnologia para estudar nossas diferenciadas popula-
ções e discutir heranças culturais. Com os Estados Unidos norte-americanos
tivemos o modelo de um federalismo que jamais conseguiríamos praticar.
Valorizamos os índios desde o Romantismo, lendo Chateaubriand e Feni-
more Cooper, acompanhando a prosa de Alencar e a poesia de Gonçalves
Dias. No século XX, com a disciplinação das ciências sociais trazida pelas
Universidades, estávamos já com as diferenças regionais transformadas em
hegemonias, vale dizer: a hegemonia do centro-sul. Sempre estivemos cons-
truindo e reconstruindo o nosso ser nacional, e com ele nossa auto-imagem:
com nossos conflitos, nossos equívocos, nosso frágil sistema de poderes,
cuja fragilidade se agrava com o eterno centralismo e com o invariável predo-
mínio do Executivo.

Falei em conflitos e poderia ter aludido a contradições, lembrando que não
cabe falar sem mais em “contradições dialéticas”. Pode-se falar, porém, de
polaridades.

12 SALDANHA, Nelson. “A Revolução Francesa e a Teoria das Revoluções”, em O Declínio das
Nações e outros ensaios. Recife: Ed. Massangana, 1990, pág. 77 e segs.
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Acostumamo-nos durante muitas gerações a ver no país um entrecruzamen-
to de polaridades e dualismos. Com isto se menciona, com freqüência e nem
supre com acerto, a diferença entre o “Brasil real” e o “Brasil oficial” (ou “le-
gal”), pondo incontido acento pejorativo sobre este. Eu não sei se este recorte
é correto; nem vejo porque seja mais “brasileira” a vida em um povoado do
sertão mineiro ou mato-grossense, do que em uma cidade como São Paulo ou
Porto Alegre.13

Ainda no item dos equívocos, mencionaria o ufanismo, que foi ufanismo
nacional com o Conde de Afonso Celso, e que se manifesta às vezes em termos
regionais ou estaduais, aparecendo também nos “bairrismos” de todo tipo.
Junto ao ufanismo regional se encontram geralmente os hiper-regionalismos,
que se combinam com freqüência aos reducionismos, segundo os quais o Brasil é
essencialmente isto ou essencialmente aquilo: tal ou qual região, litoral ou
montanha, cidade ou campo, classe social, herança africana ou índia ou portu-
guesa. Estes modos de ver traduzem diversidades de ângulo, ou ênfases ideoló-
gicas, senão ressentimentos e até interesses políticos.

Evidentemente o Brasil é tudo isto. Regiões, vertentes étnicas, continuida-
des diferenciadas. Diferenças que em poucas nações se encontram: diferenças
historicamente assumidas, ou compensadas, dentro de séculos de fusões e con-
fusões. E entre essas diferenças se situa, certamente, a mencionada dominação
econômica do Centro-Sul, aliada ao férreo centralismo burocrático de Brasília.
Somos um país com dupla consciência, a dos centros bancários e da grande
“mídia”, e a das inquietas periferias.

�

13 Observe-se que para certos autores argentinos, também haveria “duas Argentinas’, uma afrancesada
– anglicizada – e outra rural, mais profunda e mais autêntica. Considero a idéia exagerada e
arcaizante. A propósito do nosso “país real”, vale observar que os seus defensores trazem à colação, com
freqüência, a história de Canudos, identificando-se com o Conselheiro e repudiando a ação do
Governo federal. A simpatia pelo Conselheiro e por seus adeptos tem inclusive levado a uma visão
inteiramente irreal do episódio, bem como da obra de Euclides da Cunha. No caso o artigo de A. R.
Garcia na revista francesa Hérodote, Revue de Geographie et de Geopolitique, n.o 98.
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Passo ao item final, referente ao Brasil de hoje, em um mundo em crise, uni-
ficado mas em conflito: o Ocidente triunfante impondo às nações a chamada
globalização, ou seja, impondo uma coisa denominada “leis do mercado”.14

Quero dizer que o Brasil, sem ter completado sua formação como nação, se
encontra dentro do declínio do Ocidente, dentro do qual ocorre o declínio das
nações. Elas perderam o sentido que tinham nos séculos XVIII e XIX, apesar
de alguns ressurgimentos e de atritos entre nacionalismos dentro da própria
Europa. Mais uma duplicidade, mais uma contradição no Brasil: permanecem
nele várias peculiaridades nacionais, inclusive traços indefinidos no concer-
nente à auto-imagem do país, mas os governos se esforçam por adaptá-lo aos
modelos internacionais. Adaptá-lo significa, sobretudo desde o governo mili-
tar instalado em 1964, vinculá-lo a contratos econômicos que arrastam pres-
sões políticas e mutações culturais. O Brasil, como tantas outras nações, ado-
tando como ragioni di stato estratégias a cujo teor poucos têm acesso.

Exportamos para a Europa, de preferência, cultura popular e folclore, fa-
zendo com que o mundo nos continue a ver como periferia e bizarrice. Com
isto escondemos nossos músicos “eruditos”, nossas Universidades, nossos ci-
entistas. Mas compramos ao mundo tecnologia e tomamos empréstimos den-
tro do mais moderno padrão contábil, porque para isto não basta o exotismo.

Ao colocar o problema da auto-imagem e da “identidade nacional”, temos
de perguntar se o Brasil se preparou, do século XIX para cá, para ser efetiva-
mente uma nação uniforme (embora diversificada), uma nação com elites
(porque sem elites não se tem história) capazes de representar o povo e de aju-
dá-lo a ser a nação: uma nação com um povo que efetivamente pese como ele-
mento histórico. Não adianta repetir acusações contra as classes dominantes,
porque a ação delas se encontra nos contextos socioculturais. Os problemas
começam aí, ou recomeçam, com as muitas indagações que o tema provoca.

Recife, 30 de abril de 2004.

14 Em 1953, Ortega escrevia que, diante das grandes questões que então surgiam (“como aciagas
constelaciones”), as nações se tornaram anãs; tornaram-se províncias (Cf. Meditación. Buenos Aires: Ed.
Emecé, p. 147.)
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Apontamentos sobre o
nascimento do Orpheu

Ricardo Daunt

� 1. Alguns antecedentes literários
Será imprescindível de pronto acusar, alguns anos antes do advento

do Orpheu, a fundação de uma revista quinzenal de literatura e crítica
denominada A Águia, que surge no mesmo ano em que a República se
instalara. Ao redor de um programa editorial em que a palavra de ordem
é o saudosismo, acomodam-se Teixeira de Pascoais, Jaime Cortesão,
Afonso Duarte, Augusto Casimiro, António Lopes Vieira, António
Sérgio, Manuel Laranjeira, Augusto Gil, e Leonardo Coimbra.

Pascoais, Cortesão e Coimbra concebem um programa que visa a
reconstrução nacional. Um texto do primeiro, publicado na revista
no início de 1912, deixa patentes as diretrizes que colimam e a fina-
lidade que vislumbram para o periódico:

“dar um sentido às energias intelectuais que a [...] raça [portugue-
sa] possui: isto é, colocá-las em condições de se tornarem fecun-
das, de poderem realizar o ideal que, neste momento histórico,
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abrasa todas as almas sinceramente portuguesas: – Criar um novo Portugal,
ou melhor, ressuscitar a Pátria Portuguesa, arrancá-la do túmulo onde a se-
pultaram alguns séculos de escuridade física e moral, em que os corpos se
definharam e as almas amorteceram.”1

Nem todos, contudo, concordam com o programa alçadamente xenófobo de
Pascoais. Uma diatribe entre António Sérgio e aquele tem lugar. António Sérgio
vislumbra um progresso arejado pelos ventos europeus, prega o entrelaçamento
entre os povos. Pascoais, ao contrário, entende que a modernização da cultura do
país deve ser realizada tendo como lastro exclusivamente a alma portuguesa:

“o saudosismo representa o culto da alma portuguesa no que ela encerra de
novo credo religioso e de nova emoção poética, em virtude da sua ascendência
étnica. Sendo ela a perfeita resultante espiritual da fusão dos sangues semita e
romano criadores do cristianismo, paganismo, contém fatalmente uma nova
concepção da vida, o que é para nós, portugueses, inesgotável fonte de beleza
divina, de religiosa arte puramente lusitana tão precisa à independência moral
da nossa Pátria. A alma lusitana, que se revela como síntese do princípio sensual
e do princípio espiritual pela sua criação da ‘saudade’ que é a velha Lembrança ge-
rando o novo desejo, torna-se assim a própria alma da nova ‘Renascença’ respon-
dendo, em linguagem portuguesa, a este despertar da alma que se nota nos mais
adiantados povos europeus, e é o grande sinal dos tempos.”2

Teixeira de Pascoais atribuía uma importância de cunho oracular aos ar-
tistas, porque tomava-os como vozes da raça e catalisadores dos sentimen-
tos coletivos. Perfeitamente adequada a esses atributos visionários, uma lin-
guagem freqüentemente de exaltação religiosa, messiânica e sebastianista
marcava presença entre os que cerraram fileiras no saudosismo.

1 PASCOAIS, Teixeira. Renascença. A Águia. Porto, 2.a série (1): 1-3, jan. 1912.
2 PASCOAIS, Teixeira de. O saudosismo e a Renascença. A Águia. Porto, 2.a série (9): 113-15, out.
1912.
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António Sérgio deplorava, em seu racionalismo, esse caráter mistificador
do saudosismo. Atacava, ainda na mesma revista, e com ironia, o sebastianismo
dos adeptos do ideário de Pascoais, que inspirava, como dissera, a “literatice
dos nossos dias”.3 No mesmo artigo, Sérgio atacava a tradição bandarrista,4

insepulta desde sempre, alimento substancioso dos saudosistas.
Mas não tocamos ainda no núcleo semântico desse movimento, que radica

justamente na palavra saudade e nos entendimentos e ilações que Pascoais pro-
põe sobre esse traço, que por ser dos que mais salientemente definem o modo
de ser do português, foi escolhido como o ponto de partida na busca de uma
identidade nacional. Esta, entende ele que se encontra abalada, mormente de-
vido às profundas reformas no país, em que evidentemente a mudança de regi-
me é talvez a mais crucial delas – porque mais fundo subverte a imagem que o
povo tem do país, da nação e de sua história.

Vejamos, pois, o que Teixeira de Pascoais tem a dizer sobre a saudade:

“A tristeza lusitana é a névoa duma religião, duma filosofia e dum Estado
[...] A nossa tristeza é uma Mulher, e essa Mulher é de origem divina e cha-
ma-se Saudade; mas a Saudade, no seu mais alto e divino sentido, não é a Sau-
dade anedótica do Fado e de Garrett... A Saudade é o amor carnal espiritua-
lizado pela Dor, ou o amor espiritual materializado pelo Desejo: é o casa-
mento do beijo com a lágrima: é Vênus e Maria numa só Mulher; é a síntese do
Céu e da Terra: o ponto onde todas as forças cósmicas se cruzam: é o centro
do Universo [...] [: é] a personalidade eterna da nossa Raça: a fisionomia ca-
racterística, o corpo original com que ela há-de aparecer entre os outros Po-
vos: [...] [; é] um estado de alma latente que amanhã será Consciência e Civi-
lização lusitana.”5

3 SÉRGIO, Antônio. Interpretação do Sebastianismo. A Águia. Porto, 2.a série (65-6): 183-4, s. m. d.
4 Condenava-a pelo messianismo e sebastianismo, instilados no inconsciente coletivo português.
5 PASCOAIS, Teixeira de. Por tierras de Portugal y de España (recensão). A Águia. Porto, 1.a série (8): 15,
ago. 1910.
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Definindo o que nomeia “tristeza lusitana” como um sentimento de vín-
culo religioso, filosófico e com ramificações provenientes do conceito cole-
tivo de Estado, Pascoais propõe um sentido também coletivo para um senti-
mento que reflete um estado de espírito individual, íntimo. Confere a esse
sentimento, já agora nacional, um destino divino, que se corporifica em um
símbolo do mundo sensível: a mulher. A tristeza, doravante materialmente
visível, ente externo a cada um, mas fazendo parte intrínseca do todo, do co-
letivo, é transformada em um equivalente de saudade – que é parte inerente à
alma portuguesa, a ser cultuada através do que anteriormente Pascoais defi-
nira como saudosismo.

A lírica saudosista seduziu inúmeros poetas, como Joaquim D’Almeara,
Armando Cortes Pinto, Jaime Cortesão, António Lemos Martins, Alfredo Motta,
Bernardo Passos, Armando Cruz, António Alves Martins e Mário Beirão.

E não apenas estes últimos, como veremos mais adiante.
Ao lado do saudosismo de A Águia, encontraremos na poesia portuguesa

anterior ao Orpheu uma lírica empenhada na espiritualização do real, com-
binada a um lirismo sentimental. Theophilo Carneiro, Alfredo Pimenta,
Júlio Brandão, Vaz Passos, Afonso Lopes Vieira e Afonso Duarte são al-
guns dos mais destacados nomes que a praticam. Ao lado da espiritualiza-
ção do real, a espiritualização da natureza, em que pontuam Mário Beirão e
Nuno de Oliveira.

Temas recorrentes comparecem no período, como o outono e o entar-
decer. “Hora crepuscular”, de Augusto Casimiro, é um exemplo desse
último.

Ainda no bojo de A Águia, o transcendentalismo panteísta, reagindo, segun-
do entendimento de alguns, contra o satanismo baudelairiano. Esta talvez a
mais auspiciosa vertente nascida no cadinho da revista já mencionada. Antó-
nio Alves Martins, Chaves de Almeida, Aarão de Lacerda, Afonso Duarte,
Afonso Lopes Vieira e, claro está, Mário Beirão e Teixeira de Pascoais são seus
expoentes.
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O termo “transcendentalismo panteísta”, explorado por Pessoa em seu fa-
moso artigo “A nova Poesia portuguesa no seu aspecto psicológico”,6 alude a
uma matriz poética denominada de metafísica. Embora em seu artigo Pessoa
tenha feito uso do termo “metafísico” no sentido puramente filosófico, não
poderia deixar de recordar-se, quando o redigia, de suas leituras no liceu em
Durban, quando estudara detidamente um clássico inglês, o Lives of the Poets,7 de
Samuel Johnson, que trata de diversos nomes da escola de John Donne, escola
essa conhecida justamente como metafísica.8

Nessa acepção foram metafísicos, além de Donne, Crashaw, Marvell, Cow-
ley, Benlowes e Townshend; também Baudelaire, Laforgue, Whitman, Eliot,
Joyce e Cesário Verde, este último o primeiro metafísico português.

Como assim? indagará o leitor destas linhas. Como é possível alinhar poetas
de épocas tão distantes? Pergunta justa. A poesia metafísica não é sempre a
mesma a cada reaparição. Surgida no século XIII, com Guido Cavalcanti e
Dante, e renascida no século XVII na Inglaterra, reaparece no século XIX e em
seguida no século XX. A cada ressurgimento, acusa uma crescente deteriora-
ção do intelecto (que nada mais é do que uma progressiva deterioração da poe-
sia em um aspecto ou em outro) e uma maior dissociação da sensibilidade face
ao raciocínio.9

6 Cf. PESSOA, Fernando. A nova poesia portuguesa no seu aspecto psicológico. A Águia. Porto, 2.a

série (9): 86-94, set./1912; A nova poesia portuguesa em seu aspecto psicológico (cont.). Ibid. Porto,
2.a série (12): 153-7, nov./1912; A nova poesia portuguesa em seu aspecto psicológico (conclusão).
Ibid. Porto, 188-92, dez./1912, passim.
7 Cf. JOHNSON, Samuel. Lives of the Poets. The lives of the most eminent English poets: with critical
observations on their works. London: T. Longman, 1794. (4 vols.)
8 A atribuição do nome metafísico aos pares de Donne advém do fato que essa escola conseguia
fundir razão e sentimento, pensamento e emoção de um modo muito peculiar, de forma que um e
outro logravam estimular-se mutuamente em benefício da construção do objeto poético. Cf.
DAUNT, Ricardo. Fernando Pessoa e T. S. Eliot: diálogos de New Haven. São Paulo: Landy, 2004, passim.
9 Remetemos o leitor para nosso trabalho logo acima indigitado, e sobretudo para ELIOT, T. S. The
Varieties of Metaphysical Poetry. Edited and introduced by Ronald Schuchard. San Diego: A Harvest
Book, 1996. (First Harvest edition.)
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Retomemos o fio.
Ao lado do transcendentalismo panteísta, comparece nesse período de al-

guns anos que antecedem o número inaugural do Orpheu o creacionismo, idea-
do por Leonardo Coimbra, outro integrante do grupo de A Águia, e que o con-
cebera como uma doutrina de otimismo, “alegria, coragem e conforto”.10

Um nacionalismo de feição vária matizava também a produção poética da-
queles anos, marcando presença nos versos de António Sardinha, Hipólito
Raposo, Luís Almeida Braga, Alberto Monsaraz, Manuel Múrias e eventual-
mente Augusto Casimiro.

Afonso Duarte, Mario Ramos, Marques dos Santos e António Ferreira
Monteiro exploram o pietismo.

O Decadentismo-Simbolismo português sobressai como uma das mais per-
sistentes matrizes da poesia portuguesa na primeira década do século XIX, e
em nomes do século anterior. Apesar, contudo, da notória presença de elemen-
tos decadentes e simbolistas em diversas instâncias da obra de poetas como
Cesário Verde, Guilherme Azevedo, Gomes Leal e António Feijó, a historio-
grafia literária constata que só a partir de 1890, data da publicação de Oaristos,
de Eugénio de Castro, foi que o Decadentismo-Simbolismo se efetivou em
Portugal, embora já em 1888 duas revistas de Coimbra se enfrentassem ar-
güindo sobre a prioridade da utilização dos preceitos decadentes entre os líri-
cos portugueses e divulgando o que viria a ser chamado, dois anos depois, de
“a nova maneira”. São elas Os Insubmissos e Boêmia Nova.

Aclimatado ao temperamento português, o gosto decadente-simbolista foi pra-
ticado por um grupo de poetas que ganharam a alcunha de nefelibatas, e que publi-
cou no início da última década do século XIX, como António Soares de Oliveira
Soares (Exame de Consciência, 1890); D. João de Castro (Alma Póstuma, 1891); Alber-
to de Oliveira (Poesias, 1891), além dos mais afamados, Júlio Dantas (Nada, 1896),
António Nobre (Só, 1892), ao lado daquele que foi o mais festejado, Guerra Jun-
queiro, cuja lírica começou a soar já em 1874 com A Morte de D. João, mas que agre-
ga sua energia ao grupo dos nefelibatas com Os Simples, de 1892.

10 Cf. COIMBRA, Leonardo. O Creacionismo. Porto: Tavares Martins, 1958, p. 177.
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Cesário Verde, com sua releitura de Baudelaire, foi sem dúvida um precur-
sor do Orpheu, com a lição do competente emprego de sinestesias e seu olhar
impressionista, a par de sua capacidade de capturar/deformar o real. Camilo
Pessanha, embora só tivesse sua obra publicada muito mais tarde, foi sabida-
mente outro nome simbolista de peso, que influenciou Pessoa e Sá-Carneiro,
só para mencionar os tributários mais evidentes da lira de Pessanha.

O vitalismo nietzschiano de António Patrício, Manuel Laranjeira (mesclado
a um escapismo saudosista e ao tédio) e eventualmente encontrado em João de
Barros, ao lado do titanismo do primeiro marcaram presença na cena literária
portuguesa antes que os rapazes do Orpheu se reunissem em torno da revista de
mesmo nome. Mas foi o lirismo sentimental que mais amiúde marcou presença
nesse período, valorizando o povo, o campo, a vida provincial, a cultura regional
e nacional. Engrossam suas fileiras dezenas de nomes, como Afonso Mota Gue-
des, Carlos de Oliveira, Theophilo Carneiro, Alfredo Pimenta, Júlio Brandão,
Passos Vaz, Procópio d’Oliveira, Júlio Dantas, Afonso Duarte, Afonso Lopes
Vieira, Mário Beirão, Jaime Cortesão, João de Barros e muitos outros.

O sonho é um topos decadente que percute no século do Orpheu. Forma de
evasão do mundo positivo e cientificista do século XIX, foi um motivo que, ao
lado da droga e de outros expedientes de fuga da realidade imediata, ocupou a
lírica portuguesa em trânsito para a modernidade. Como diz Beirão nos terce-
tos do soneto que tem justamente o título de “O sonho”:

Falo e ouvindo-me exclamo: “– Não sou eu! – ”
Há em mim outra voz que me revela,
Voz que adivinho: o Sonho é que ma deu:

Viver é ser apenas moribundo,
Morrer é ouvir a voz e merecê-la;
O Sonho é a realidade do Além-Mundo.11

11 BEIRÃO, Mário. O sonho. Dionysos. Coimbra, série 2 (3): 192, abr. 1913.
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Paralelamente ao sonho, a elevação é um outro motivo, também herdado do
Decadentismo-Simbolismo, que contaminou os saudosistas e marcou a pro-
dução de poetas órficos como Alfredo Pedro Guisado e Armando Cortes-
Rodrigues. No poema “Sinfonia de amor”, este último postula a diluição da
matéria em som, cor e linha; e a ascensão do eu lírico até a “forma espiritual do
Pensamento / Num crescendo de Sonho e d’Harmonia, / Arrebatado e louco
como o vento”.12

Como se constata, sonho e elevação, nos versos acima, combinam-se com pro-
priedade, estes últimos aliando-se mais adiante a outro motivo: a diluição do eu.

Alfredo Pedro Guisado nos traz outros motivos acessórios, o das asas e o
do vôo, no poema pré-órfico abaixo:

Ergo-me em luz e fico sepultado
Na sombra duma luz que se apagou.
Uma águia cor do vento em vôo errado
Dentro em meu ser em bruma penetrou.

Perdeu-se e já cansada foi poisar
No templo onde de novo ajoelhei...
Perfumou-se de som, quis-se elevar,
E na escada do claustro a encontrei.

Tinha as asas quebradas, distendidas
Sobre um Cristo da Cor, cujas pupilas
Eram longes lembranças esquecidas.

Fui águia e vi que a águia que voara,
Era penumbra de águas intranqüilas,
Ânsias do longe em que me sufocara!13

12 CORTES-RODRIGUES, Armando. Sinfonia de amor. A Águia. Porto, 2.a série (3): 97,
jan.-jun./1913.
13 GUISADO, Alfredo. Asas quebradas. A Renascença. Lisboa, ano 1 (1): 13, fev./1914.
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Já nos primeiros versos, deparamos uma sintaxe que evidencia a não-obe-
diência à lógica do enunciado, que é rompida em benefício da geração de um de-
sencadear de possibilidades de significados que exige alguma sorte de decifração.

Com efeito, Guisado não se detém nem mesmo quando constrói um oxímoro
como este: “ergo-me em luz e fico sepultado”, em que os verbos erguer e sepultar
são uma contradição evidente, ao menos no primeiro relance, mobilizando nossa
atenção para um enunciado de sugestões antagônicas. É preciso decifrar o senti-
do dessa frase admitindo que o verbo e o predicativo do sujeito não estão em
consonância com o espectro lexical e sintático ao qual estamos condicionados. É
que o tom pessimista de todo o poema conduzirá o poeta a reconhecer que seu
vôo de ave não o liberta das “ânsias do longe em que [se] [...] sufocara”.

Guisado maneja as antinomias alto/baixo, externo/interno, o mesmo/o
outro, luz/penumbra, de forma que referências espaciais caóticas, ao lado do
baralhamento da identidade do sujeito de enunciação, refletem um estado de
espírito de extremado pessimismo: o ser que buscava a claridade, acaba por es-
colher o “vôo errado” (o sonho errado?), reconhecendo por fim que sua águia
(aquela que tinha dentro de si; metáfora do desejo de partir e de vencer) era
“penumbra”, intranqüilidade. No entanto, nem sempre o motivo das asas esta-
rá lastreado no pessimismo, na evasão da dor, que o cotidiano representa, ou
na busca do esquecimento. Os vitalistas João de Barros, Laranjeira e Patrício,
de índole nietzschiana, tratarão as asas como aliadas da promoção otimista
“do novo herói pequeno-burguês”.14

�

Muito resumidamente, e correndo o grande risco de haver neste percurso
ligeiro omitido alguma passagem imprescindível, eis o desenho, por mais
incompleto que seja, dos antecedentes literários que serviram de legado aos ra-
pazes do Orpheu até os primeiros anos do século XIX.

14 Cf. SEABRA PEREIRA, José Carlos. Do Fim do Século ao Tempo do Orfeu. Coimbra: Almedina, 1979,
p. 123.
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� 2. Fase final da formação artística dos
principais mentores do Orpheu

No início do século XX diversos artistas portugueses, como António Car-
neiro, Francisco Smith e o caricaturista Leal da Câmara, passam a viver em Pa-
ris. Amadeu de Souza-Cardoso por volta de 1906 parte para a capital francesa
em companhia de Smith e participa ativamente dos movimentos de vanguarda.

Em 1905 o navio Herzog transporta o jovem Fernando Pessoa para Lisboa,
vindo de Durban. Pessoa passa a residir à Rua da Bela Vista, 17, com duas tias e
a avó Dionísia. No ano seguinte, instala-se à Calçada da Estrela, 100, e em 1907
volta a residir com suas tias. Sua educação à inglesa não apenas propicia a Pessoa
o domínio pleno de um novo idioma, mas é responsável pela parcela mais signi-
ficativa de sua educação intelectual até aquele momento. O contato com a poesia
metafísica inglesa influenciará sobremaneira sua face mais literariamente revolu-
cionária, não bem para deixar-se permear pelo estilo dos pares de Donne (que
deixa transparecer em diversos momentos de seus poemas ingleses), mas para
acrescentar à sua formação os elementos básicos da estesia metafísica.15 Tais ele-
mentos seriam digeridos e atualizados no contato com os simbolistas franceses, no
convívio com o amigo Sá-Carneiro (cujas leituras de nomes como Corbière –
com suas marinhas – e Laforgue, sobretudo o último, muito contribuíram para a
formação do lastro do Pessoa modernista e de seu heterônimo mais revolucioná-
rio, Álvaro de Campos), e com a poesia do mestre Walt Whitman, metafísico,
também, que foi leitura decisiva para as odes, ao lado do próprio Laforgue.

No entanto, a herança metafísica, com todo seu lastro de degenerescência
intelectual, que Pessoa fez aportar, com suas colaborações, paralelamente ao mo-
vimento do Orpheu, não é de modo algum aquela que transpira (por mero
exercício, digamos, diletante) de seus poemas ingleses, nem mesmo a que, já
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15 Em outras palavras, a poesia metafísica inglesa (presente nos Poemas Ingleses) é aquela justamente
praticada pela geração de Donne, uma vez que Fernando Pessoa em seus versos em língua inglesa
apenas se limitara, de modo algo esquemático e artificial, a experimentar, anacronicamente, aquilo que
Donne e seguidores já haviam realizado no século XVII.



sendo efetivamente metafísica, Pascoaes, Cortesão e Beirão praticaram, mas
uma outra poesia metafísica, uma poesia metafísica em estágio ulterior de desintegração
do intelecto, como foi a de Laforgue com relação à de Crashaw. Como foi a de
Donne com relação à de Dante. E sobre esse ressurgimento da poesia metafísica
através do próprio Pessoa, o poeta não disse uma só palavra.

Continuemos.
A partir de 1908, Mário de Sá-Carneiro produz contos e os publica na

revista Azulejos. Contava então 18 anos.
Também em 1908 Souza-Cardoso instala-se no n.o 4 da Cité Falguière. No

ano seguinte, passa a viver em um estúdio ao lado do de Gertrude Stein. Con-
vive com Picasso, Gris, Braque, Modigliani, com quem divide o estúdio.

O pragmatismo e o empirismo radical de William James, em voga na Europa
antes do término da primeira década do século XX, influenciará Fernando Pessoa
de diversas maneiras. E muitos outros intelectuais também. Nomes importantes
para o arranque das teses órfico-sensacionistas, como Apollinaire e Cendrars, tam-
bém se serviram de James. Segundo este, todas as imagens mentais que temos estão
mergulhadas em um fluir contínuo, onde a mente, em cada estágio, comparece como
um teatro de múltiplas e simultâneas possibilidades. Nossa consciência, desde o dia de
nosso nascimento, é povoada incessantemente por objetos e relações, cambiando a
todo instante, assistida por um pensar contínuo. A filosofia de James principia,
como ele assevera, pelas partes, tratando o todo como um ser de segunda ordem.
Sua filosofia é em essência uma filosofia de mosaicos, uma filosofia de fatos
plurais, e que não admite em sua construção qualquer elemento que não possa ser
diretamente experienciado. A verdade em James é relativizada e significa, como em
Schiller e Dewey, que as idéias tornam-se verdade à medida que nos auxiliam a
manter relações satisfatórias com outras partes da nossa experiência pessoal.

O pensamento de James estimula Pessoa não apenas a adotar, como Apolli-
naire o faria, repetimos, a nomenclatura pragmatista-empirista do filósofo
(como, por exemplo: interseccionismo, simultaneísmo, etc.), mas apetrecha o
poeta para melhor compreender os caminhos que a poesia metafísica pode tri-
lhar em suas mãos a partir de então.
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Em suma, o pensamento jamesiano fornece a Pessoa, ao mesmo tempo, um
estratagema espiritual, uma autonomia moral e um novo pulsar filosófico.16

Se nessa direção indicada (da desintegração do intelecto) o contributo de
William James foi determinante para o poeta português, não foi menos signifi-
cativa a influência de Remy de Gourmont. Sua defesa da primazia das sensações
parece ter sido decisiva para que Pessoa desenvolvesse seus conceitos acerca da
arte moderna em geral – bem como para que planeasse os rumos mais consisten-
tes das poéticas órficas que gestou e estimulou como mentor de um movimento.
Com efeito, em Le problème du style Gourmont dirá textualmente: “os sentidos são
a única porta de entrada para tudo o que vive no interior da mente [...]. A sensa-
ção é a base de tudo, da vida moral e intelectual como também da vida física.”17

“Nada existe, não existe a realidade, mas apenas sensações”, responderá Fernan-
do Pessoa a seu tempo, fazendo coro com o autor francês.18

Em 1909 publica-se o Manifesto Futurista de Marinetti. No ano seguinte, em
Turim, Umberto Boccioni, Carlos D. Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla,
Gino Severini assinam o “Manifesto dos Pintores Futuristas”, pregando o des-
prezo às formas de imitação, a revolta contra a tirania das palavras “harmonia”
e “bom gosto”; declaram inúteis os críticos de arte e protestam que é preciso
varrer do caminho todos os motivos já utilizados para buscar expressar a “tur-
bilhonante vida de aço, de orgulho, de febre e de velocidade”.19 O futurismo
irá calar fundo em Pessoa e Campos, bem como em Mário de Sá-Carneiro,
Santa-Rita Pintor e Almada-Negreiros.
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16 Sobre o pragmatismo, cf. JAMES, William. “Pragmatismo”. In: Os Pensadores. Trad. bras., São Paulo:
Abril, 1974. (v. XL). Como também: Prefácio do autor para “O significado da verdade”. In: Os
Pensadores. Op. cit., como também, “O fluxo do pensamento” [capítulo de Princípios de Psicologia]. Ibidem.
17 GOURMONT, Remy de, apud ALLAN, Mowbray. T. S. Eliot’s Impersonal Theory of Poetry.
Lewisburg: Buckewell University Press, [1975], pp. 38-9.
18 Cf. PESSOA, Fernando. “Sensacionismo”. Em sua: Obras em Prosa. Org. introd. e notas de Cleonice
Berardinelli. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1974 (volume único). Em seus apontamentos, inúmeros,
acerca do sensacionismo, bem como sobre o movimento do Orpheu, localizáveis na mesma obra,
afirma-se de maneira indiscutível a influência de Gourmont.
19 Cf. Manifeste des Peintres Futuristes. Portugal Futurista (edição fac-similada). 4.a ed., Lisboa:
Contexto, 1990, pp. 10-12.



Robert Delaunay pinta a série de 20 telas cujo tema é a torre Eiffel. Regis-
tra-se nessa série a primeira tela simultaneísta. O casal Delaunay (Robert e So-
nia Terk) convive com Almada-Negreiros, José Pacheco e Eduardo Vianna.

Para Mário de Sá-Carneiro, provavelmente o acontecimento mais importante
do ano de 1912, muito mais do que a estréia de sua peça Amizade, no Teatro Clube
da Estefânia, e rivalizando-se com a publicação das novelas de Princípio, tenha sido
sua mudança para Paris, não bem porque matriculara-se na Sorbonne, mas porque
se instalava no epicentro de uma série de acontecimentos e manifestações artísticas
que influenciariam, como já estavam influenciando, toda a arte moderna ocidental.
O Cubismo e o Futurismo pontificavam. Santa-Rita Pintor executaria nesse ano a
tela “Perspectiva dinâmica de um quarto de acordar”, introduzindo planos cubis-
tas para simular a percepção estremunhada no momento do despertar da cons-
ciência. Souza-Cardoso, como se soubesse premonitoriamente que viveria poucos
anos mais, não perdia tempo. Editara um álbum de desenhos prefaciado por Jérô-
me Doucet, expunha em salões diversos, ilustrava La Légende de Saint-Julien
L’Hospitalier, de Flaubert, e concluía a tela Casa de Manhufe. Conhece Delaunay e So-
nia Terk, e convive na casa dos pintores franceses Picabia, Cocteau, Chagall e com
poetas como Blaise Cendrars e Apollinaire.

Robert Delaunay expõe no XXVIIIè Salon des Indépendants de Paris, do
qual Souza-Cardoso também participa. Seus trabalhos, mormente La ville de
Paris,20 La fenêtre e Les fenêtres simultanées, firmam a vinculação de Delaunay ao si-
multaneísmo órfico e será de grande valia para polarizar o interesse de Souza-
Cardoso, que também aderirá ao ismo.

20 Apollinaire julgou essa obra a mais importante da mostra e carro-chefe do Cubismo. Para definir a
arte de seu amigo, sugere a palavra Orfismo, que é “a arte de pintar arranjos novos com elementos
emprestados, não à realidade visual, mas inteiramente criados pelo artista, e dotados por seu
intermédio de uma poderosa realidade”. APOLLINAIRE apud FERREIRA, Paulo. Correspondance de
quatre artistes portugais: Almada-Negreiros, José Pacheco, Souza-Cardoso, Eduardo Vianna avec Robert et Sonia
Delaunay. Paris: Puf-Fondation Calouste Gulbenkian, 1981, p. 35. O simultaneísmo é, segundo o
próprio Delaunay, “a reação da cor ao claro-obscuro do cubismo. É a primeira manifestação [...] da
cor pela cor, que Cendrars denomina simultaneidade – atividade especificamente pictural que
corresponde a um estado de sensibilidade que se opõe a todo regresso, em arte, às imitações da
natureza ou dos estilos. DELAUNAY apud FERREIRA, Paulo, op. cit., p. 41.
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Com efeito, o simultaneísmo órfico nascido dessa convivência social será
responsável por algumas das mais importantes contribuições do artista às artes
plásticas e trará para o seio do Orpheu sua leitura do simultaneísmo órfico.

Qual a importância disso? Mais adiante veremos.
Nesse mesmo ano Almada-Negreiros publica desenhos e expõe suas carica-

turas e começa a produzir, entre os anos seguintes, peças teatrais, além do Ma-
nifesto anti-Dantas e por extenso, que só seria publicado em 1916.21

A Águia estamparia as duas séries de Pessoa sobre a poesia portuguesa, que
tinham como finalidade – além de apresentar conceitos pessoais sobre a tradi-
ção literária e sua tese sobre os ciclos de evolução – atrair a atenção da inteli-
gência literária sobre prognóstico da chegada de um “supra-Camões”, e sem
fazer pouco dos pares de Teixeira de Pascoais, Beirão e outros.22

Em 1913, Raul Leal escreve a novela “Atelier”,23 que introduz o vertigismo
dislexical, outro ismo órfico. Essa novela será publicada no n.o 2 de Orpheu.
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21 Já em 1915, Almada conceberia um ismo (que se ligaria ao Orpheu) que se caracterizaria por um
procedimento de apropriação do discurso de protesto pela lírica, mas que não se destacará pelo
automatismo associativo escritural, tal qual podemos testemunhar no seu brado contra Dantas (em
que o delírio verbal é uma constante). Esse ismo ganhou o nome de satanismo, mesma nomenclatura que
visa a esclarecer o discurso blasfêmico baudelairiano que, como dissera Eliot, era uma tentativa do
autor de penetrar no Cristianismo pela porta traseira (Cf. ELIOT, T.S. “Baudelaire”, em seus Selected
Essays. 1917-1932. New York: Harcourt, Brace and Co., [1932], p. 33). No caso português, a adoção
de tal nomenclatura não colaborou para uma visualização imediata do que pretendera Almada (nem
mesmo a incidência do verbo “satanizar” na “Cena do Ódio”, poema escrito em 1915, será
justificativa plausível), vindo a estimular incautas e indevidas aproximações com o poeta francês. Eis
de qualquer modo a mais oportuna definição do satanismo almadiano (nome talvez mais apropriado):
este é um estado poemático infrene de crítica e protesto (mas que ainda assim é poema lírico). De
forma que o enunciado é ou o de um sujeito lírico dessacralizando o território lírico, ou o de um
sujeito real dessacralizando a argumentação de intervenção, e que sustenta, em ambos os casos,
levando ao extremo, uma reiteração urgente e vingativa que parece não cessar nunca de se desdobrar e
de reinventar seu próprio objeto de protesto. Em suma: estesia lírica fronteiriça do discurso de
protesto, ou ainda: evolução lírica do discurso de protesto.
22 Cf. op. cit.
23 LEAL, Raul. “Atelier” – novela vertígica. Orpheu, Lisboa, (2): 47-56, 1915. O vertigismo estampa uma
conversão, no plano da linguagem, do turbilhonamento da razão em projeto de transcender. Por sua vez a
sintaxe vertígica funciona como uma casual esteira de rolagem (que se torna imperfeita e descosturada pela
truculência verbal que o autor imprime).



Armando Cortes-Rodrigues publica “Sinfonia de amor”,24 postulando o pro-
jeto de elevação alimentado pelos pós-simbolistas. Nele deparamos, contudo,
já o estigma órfico da fragmentação do eu.

Mário de Sá-Carneiro imprime o conto “O homem dos sonhos”,25 inaugu-
rando o interseccionismo e antecipando a temática reversiva do viver o sonho e
sonhar a vida, presentes nos pessoanos “Na floresta do alheamento”26 (consi-
derado por muitos, ainda hoje, em Portugal, como o introdutor do intersecci-
onismo, embora publicado meses depois de “O senhor dos sonhos”) e em “O
Marinheiro – drama estático em um quadro”, impresso no primeiro número
da revista Orpheu.

Em carta datada de 6 de maio desse ano, dirigida a Fernando Pessoa,
Sá-Carneiro informa que já possui “o plano completo do conjunto” de Dispersão.27

Nesse mesmo ano, Sá-Carneiro publicará o conto “O fixador de instantes”.28

Amadeo de Souza-Cardoso pinta Natureza viva dos objetos, Barcos, Cabeça, Cozi-
nha da casa de Manhufe e Procissão do Corpus Christi, em Amarante,29 todas telas
simultaneístas – com exceção de Cabeça, que reflete sua visitação ao cubismo
picassiano, bem como influências de Paul Klee –, e apresenta 8 trabalhos na
exposição itinerante “Armory Show”, que passa por Nova York, Chicago e
Boston. Participa também de exposições coletivas em Colônia e Hamburgo.
Nesse ano, o pintor, em constante evolução, queima novas etapas, experimen-
tando a um só tempo a técnica cubista e o simultaneísmo órfico.

24 CORTES-RODRIGUES, Armando. Sinfonia de amor. A Águia. Porto, 2.a série (3): 97, jan.-jun. /1913.
25 SÁ-CARNEIRO, Mário de. O homem dos sonhos. A Águia. Porto, 2.a série (3): 150-6,
jan.-jun./1913.
26 PESSOA, Fernando. Na floresta do alheamento. A Águia. Porto, 2.a série (4): 38-42, jul.-dez./1913.
27 SÁ-CARNEIRO, Mário de. Cartas a Fernando Pessoa. Lisboa: Ática, 1958. 2 vols., v. 1, p. 118.
28 SÁ-CARNEIRO, Mário. O fixador de instantes. A Águia. Porto, 2.a série (4): 47-54,
jul.-dez./1913.
29 SOUZA-CARDOSO, Amadeo de. Natureza viva dos objetos (óleo s/tela, s. dim.). Lisboa: Museu de
Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, 1913; Barcos (óleo s/tela, s. dim.). Lisboa, ibid.,
1913; Cabeça (óleo s/tela, s. dim.). Lisboa, ibid., 1913; Cozinha da casa de Manhufe (óleo s/madeira, 30 x
50 cm), s. ref., 1913 (Cf. CLÁUDIO, Mário. Op. cit., p. 83); Procissão do Corpus Christi, em Amarante
(óleo s/madeira, 30 x 50 cm), s. ref., 1913 (Cf. ibid., p. 84), respectivamente.
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São desse ano as telas Sensibilidade litográfica e Sensibilidade radiológica, de San-
ta-Rita.30 Foram pintadas em Paris e reproduzidas no n.o 2 do Orpheu. Nelas a
conjugação de elementos tipográficos e pictóricos, ao lado da antecipação das
colagens pós-cubistas, vêm valorizar a inserção do pintor no simultaneísmo.
Santa-Rita pintará ainda esse ano Cabeça = linha-força. Complementarismo orgânico,
que será também reproduzida no único número da revista Portugal Futurista.31

Blaise Cendrars, amigo de Apollinaire, é apresentado por este aos Delaunay
e, no ano seguinte, Sonia ilustra seu longo poema “La prose du Transsibérien
et la petite Jeanne de France”,32 considerado por Apollinaire mais tarde como
uma primeira tentativa de simultaneísmo escrito.

Sonia Delaunay cria túnicas e coletes simultaneístas.
Robert Delaunay pinta Disques Simultanées,33 Rythme, joie de vivre34 e L’Equipe de

Cardiff35 explorando o simultaneísmo, onde cada objeto e cada recorte do es-
paço estão transfundidos em outros objetos e em outros espaços, num proces-
so de mútua e múltipla contaminação funcional, física, geométrica e cromáti-
ca. Para o simultaneísmo, “a cor é forma e assunto, em oposição à técnica do
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30 Cf. SANTA-RITA Pintor. Sensibilidade litográfica - compenetração estática interior de uma cabeça =
complementarismo congênito absoluto (reprod. reduzida de tela, s. dim.). Orpheu (2): s.n.p. e Sensibilidade
radiográfica - síntese geometral de uma cabeça x infinito plástico de ambiente x transcendentalismo físico (reprod.
reduzida de tela, s. dim.). Ibid., s.n.p.
31 SANTA-RITA Pintor, Guilherme de. Cabeça = linha-força. Complementarismo orgânico (reprod. de tela
s. dim.). Portugal Futurista. (ed. Fac-similada). Lisboa: Contexto: 9, 1990.
32 Sonia Delaunay declara: “Eu não ficaria espantada [...] que a amizade que nos reuniu tenha sido
um estímulo para ele [Cendrars]: tanto que o Transsibérien nasceu em seguida às grandes conversações
entre Blaise e Robert.” Em 1914, Cendrars escreveu: “Uma cor não é uma cor em si. Ela não é mais
que um contraste com uma ou mais cores... É através do contraste que se torna profunda. O contraste
é profundidade-forma.” Cf. FERREIRA, Paulo. Op. cit., pp. 38-9. A tiragem do livro nascido dessa
colaboração consiste de 150 exemplares coloridos através do pochoir, de uma tipologia insólita, com
mais de 10 caracteres e corpos diferentes, e com um formato não menos extravagante: 10 x 36 x 200
cm, e com uma altura total, quando desdobrado, equivalente à Torre Eiffel (em homenagem a Robert
Delaunay). Cf. FERREIRA, Paulo, ibid., p. 39.
33 DELAUNAY, Robert. Disques simultanées (óleo s/tela, s. dim.). Paris: Musée de la Ville de Paris, 1913.
34 Id. Rythme, joie de vivre (óleo s/tela, s. dim.). Paris: Col. particular, 1913.
35 Id. L’Equipe de Cardiff (óleo s/tela, 130 x 96,5 cm). München: Bayer Staatsgemäldesammlungen,
Staatsgalerie moderner Kunst, 1912/13.



cubismo”.36 O simultaneísmo órfico, por seu turno, reforçará, ademais, o sen-
tido de uma simultaneidade pictórica afastada da realidade visual do mundo
objetivo. Será a contrapartida do interseccionismo no âmbito das artes plásti-
cas. Ambos, com efeito, se interessam pela realidade do mundo como um que-
bra-cabeças em que abstrato e concreto são igualmente concreto e abstrato,
por força de seus atributos se interseccionarem, criando uma realidade virtual
autônoma, puramente intelectual e diversa da natureza.37 Eis, portanto, res-
pondida a pergunta que formulamos um pouco atrás.

Giacomo Balla, que elabora os títulos de seus quadros por vezes de modo
muito semelhante ao de Santa-Rita Pintor, realiza as telas futuristas Velocidade de
carros + Luzes + Ruído e Interpenetrações Iridescentes. O artista plástico português, por
seu turno, executa no ano seguinte a tela Sensibilidade mecânica [...],38 que seria in-
cluída em Orpheu 2. Amadeo de Souza-Cardoso realiza [Pintura de cidade] trabalho
simultaneísta, e expõe no XXXè Salon des Indépendents de Paris. Três telas
suas são expostas no London Salon. Conhece Gaudi em Barcelona.

Em fevereiro desse ano, Fernando Pessoa publica dois poemas reunidos sob o
título de Impressões do Crepúsculo, cuja fatura é do ano anterior. O primeiro deles,
[“O sino da minha aldeia [...]”], faz concessão a um lirismo sentimental perpas-
sado de saudosismo. O segundo, [“Pauis de roçarem [...]”], é marco inaugural de
novo ismo que será absorvido pelo Orpheu, de raiz simbolista: o paulismo.39

36 Em A Equipe de Cardiff, por exemplo, os elementos: roda-gigante, out-door, jogadores, luzes e planos
permutam entre si atributos cromáticos, espaciais e geométricos, criando assim uma realidade visual
desvinculada da realidade objetiva.
37 Mais uma vez patenteia-se a identificação plena do interseccionismo com a tradição da poesia
metafísica.
38 SANTA-RITA Pintor. Sensibilidade mecânica – estojo científico de uma cabeça + aparelho ocular + sobreposição
dinâmica visual + reflexos de ambiente x luz (reprod. reduzida de tela, s. dim.). Orpheu (2): s.n.p.
39 Cf. PESSOA, Fernando. Impressões do Crepúsculo: [“O sino da minha aldeia [...]”] e [“Pauis de
roçarem [...]”]. A Renascença. Lisboa, ano 1,  (1): 11, fev. 1914. O paulismo recupera a imagética
simbolista, prenunciando “certas experiências modernistas [...] [como por exemplo]: as incoerências
sintáticas (do tipo ‘Fluido de auréola’, ‘transparente de foi’, ‘oco de ter-se’)’, além das “metáforas
abstrato-concretas (‘Horizontes fechando os olhos ao espaço em que são elos de erro’) [como
também][...] o uso sistemático de maiúsculas”, além do transe verbal. Cf. ROCHA, Clara. Revistas
literárias do século XX em Portugal. Lisboa, Imp. Nac.-Casa da Moeda, 1985, p. 264.
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Nesse mesmo ano Pessoa concebe seus principais heterônimos: Alberto
Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis, construindo a base para seu projeto
de despersonalização.

Fernando Pessoa escreve a 8 de março Chuva Oblíqua, conjunto de poemas
interseccionistas;40 seus heterônimos se põem igualmente a trabalhar: Ricardo
Reis realiza seu primeiro poema e Álvaro de Campos escreve “Opiário” e
“Ode triunfal”, que sairão no número inaugural da revista Orpheu. Estes dois
poemas representam os dois extremos do sentir órfico. O primeiro, com seu li-
rismo desafetado, vai revelar a náusea, o descompasso com o mundo, a abulia.
O segundo, ao contrário, a euforia, o êxtase constante, a fruição do mundo
pelo sujeito em total disponibilidade. “Ode triunfal”, ademais, traduzirá a
combinação de dois novos ismos órficos: o sensacionismo – com sua bandeira
que tem como mote sentir o mundo – e o futurismo – que apreende o mundo
como transformação e energia e delas quer ser partícipe.

Com a eclosão da 1 Guerra Mundial, vários artistas portugueses que viviam
na França retornam a Portugal, estabelecendo assídua convivência no café “A
Brazileira”, situado no bairro do Chiado, em Lisboa.

José Pacheco também regressa a Portugal e se reúne ao grupo chamado mo-
dernista ou futurista, que reúne seus amigos Santa-Rita Pintor, Souza-Car-
doso, Sá-Carneiro, Fernando Pessoa e outros.

Sá-Carneiro, heteronimicamente, escreve a prosa paúlica “Além”, em que
forja a identidade autoral de Petrus Ivanovitch Zagoriansky, pseudo-autor do
fragmento que Sá-Carneiro comenta em nota ao final do texto.41 Lembremos
sempre que a impostura heteronímica é uma das estratégias para a despersona-
lização. Em Pessoa, a heteronímia pode ser entendida como um jogo de disfar-
ces, de mascaramento, revelação e multiplicação de perspectivas de sentir e
conceber o mundo.

40 Publicado mais tarde. Vide: PESSOA, Fernando. Chuva oblíqua – poemas interseccionistas.
Orpheu. Lisboa, (2): 117-123, 1915.
41 SÁ-CARNEIRO, Mário de. Além (de Petrus Ivanovitch Zagoriansky; fragmento). A Renascença.
Lisboa, ano 1 (1): 3-6, fev./1914.
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No mesmo número (único) desse mesmo periódico, ainda colaboram Coe-
lho Pacheco e Alfredo Pedro Guisado – este com o poema “Asas quebradas”,
versos já comentados aqui, e que destilando a impossibilidade da realização
pessoal e um desesperado pessimismo, antecipam traços da modernidade de
que Orpheu será pórtico em Portugal.

Já Pacheco publicará na Renascença um conto humorístico, nutrindo certo fingi-
mento de despretensioso coloquialismo que ataca a concepção de mundo acomo-
dada – e que será uma das marcas – nessa altura já o é – do libelo almadiano.42

Novamente Sá-Carneiro, agora em A Águia, faz imprimir o poema em prosa
“Mistério”, em que sua suicidária se manifesta, bem como as temáticas da eva-
são e da ascensão, – e que estão amiúde presentes entre os co-optadores da re-
vista saudosista pós-simbolista – e que ganharão desesperada energia renova-
dora com a paroxística alternância dos binômios aceitação-rejeição, êxtase-
abulia; aqui-alhures, eu-outro, inteiro-fragmentado, que ilustram o tempera-
mento da modernidade e, claro está, do Orpheu.43

Em carta datada de 15 de junho, Sá-Carneiro registra pela primeira vez um
termo órfico concebido para nomear lugares, coisas e pessoas pouco imagina-
tivas e/ou burguesas: lepidóptero. “Refugio-me da chuva, meu querido Fernando
Pessoa, num Café lepidóptero em face da Avenida da Ópera.”44 Nesse mesmo
ano, Mário de Sá-Carneiro publicará Dispersão45 e – como afirmou em carta de
6 de outubro a Pessoa, definirá a composição de Céu em Fogo (livro integrado
por 8 contos: “A grande sombra”, “O fixador de instantes”, “Mistério”, “Eu
próprio o outro”, “A estranha morte do Prof. Antena”, “O homem dos so-
nhos”, “Asas” e “Ressurreição”46). Com a congeminação de “O homem dos
sonhos”, Mário de Sá-Carneiro inaugurará, repetimos, o interseccionismo em
Portugal, a despeito da voz corrente, que aponta “Na floresta do alheamento”,
de Fernando Pessoa, como a obra inaugural desse ismo.

42 PACHECO, J. Coelho. O jornal dele. Ibid., p. 14.
43 SÁ-CARNEIRO, Mário de. Mistério. A Águia. Porto, 2.a série (5): 41-49, jan.-jun./1914.
44 Id. Cartas a Fernando Pessoa. Op. cit., v. 1, p. 149.
45 Loc. cit.
46 SÁ-CARNEIRO, Mário de. Cartas a Fernando Pessoa. Op. cit., v. 2, p. 20.

243

Apontamentos sobre o nasc imento do Orpheu



Simultaneamente com Dispersão fará publicar a novela A Confissão de Lúcio,
ficção de concepção extremamente cerebrina. A fragmentação do eu, que Má-
rio explorará intensivamente em sua lírica, está sugerida aí como um dos cami-
nhos possíveis de interpretação textual nessa ficção em que as personagens são
visões, inferidas a partir de uma delas, ou através do narrador-protagonista.47

Ronald de Carvalho, que participará do número 1 da revista Orpheu, publica
nesse ano dois sonetos de inspiração e estilemas decadentistas-simbolistas, es-
tágios propiciatórios em seu percurso pré-órfico: “O soneto de Ânfora ou a
morte de Biblis” e “Ofélia”.48

O orfismo, oficialmente inaugurado em 1915, foi um movimento de geração,
pois seus principais mentores começaram a produzir seus trabalhos, literários ou
não, entre 1905 e 1912. Fernando Pessoa ao chegar a Lisboa em 1905 contava 17
anos. Seus artigos sobre a nova literatura portuguesa, já citados, foram publicados
em 1912. Souza-Cardoso em 1905 contava 18 anos. Três anos depois alugaria em
Paris o primeiro dentre muitos ateliês de pintura. Sá-Carneiro tinha 18 anos quando
fez publicar em Azulejos seus primeiros contos. Almada-Negreiros tinha a mesma
idade deste último, quando em 1911 estampou seu primeiro desenho no jornal A
Sátira, de Lisboa. Santa-Rita era muito jovem, quando realizou a tela Perspectiva Dinâ-
mica de um Quarto de Acordar, em 1912. Robert Delaunay, figura importante na forma-
ção dos artistas plásticos que integraram o movimento do Orpheu, também era jo-
vem, embora ligeiramente mais velho que os demais. Em 1906, quando expôs pela
primeira vez no “Salon d’Automne”, de Paris, tinha apenas 21 anos.

Além de ser um movimento geracional, o Orpheu foi um movimento em
que quase todos os seus integrantes tiveram uma experiência internacional de-
terminante. Pessoa foi educado em Durban, Sá-Carneiro morou diversos anos
em Paris, ali escrevendo boa parte de sua obra. Santa-Rita residiu em Paris, o
mesmo acontecendo com Souza-Cardoso, que tem, entre muitos de seus ine-
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47 Id. A confissão de Lúcio. 5.a ed., Lisboa, Ática, 1979.
48 CARVALHO, Ronald de. “O soneto de Ânfora ou a morte de Biblis”. A Águia. Porto, 2.a série
(6): 16, jul.-dez. 1914; e Ofélia. Ibid., p. 16, respectivamente.



gáveis méritos, o de haver desenvolvido o simultaneísmo órfico à mesma época
em que Delaunay também o fazia.

Outro aspecto que parece relevante apontar é o que diz respeito ao
surgimento dos subprogramas órficos – os ismos – e que compuseram o
quebra-cabeças do Orpheu. Através de uma simples leitura da tábua
cronológica podemos reconhecer a presença, já, de alguns subprogramas
anteriores ao surgimento da revista que pretendia reunir a confraria. Que
conclusão tiramos disso?

A de que o ano de 1915 não representou uma ruptura no plano da expres-
são de poéticas em dinâmica transformação, mas apenas – e já não é pouco –
um marco histórico representativo da evolução das poéticas em curso para a
modernidade.

Além do mais, sendo um movimento europeu, não pode o orfismo ser exa-
minado sem que se tenha em mente que este se articulava estética e criticamen-
te não apenas face ao mundo português, mas também face a toda e qualquer
manifestação artística exógena que porventura cruzasse o caminho de seus in-
tegrantes, ou que adentrasse ao movimento trazida por outro participante.

Dessa forma, o que poderia significar para alguns observadores uma ruptura,
era de fato uma acomodação/reorientação face ao movimento das artes da Eu-
ropa – ou, melhor, uma absorção da dinâmica do movimento europeu das artes e
do pensamento, do qual Portugal deveria fazer parte, por sua natureza geográfi-
ca e histórica.

Em suma, pode-se falar que o movimento órfico foi, em sua pluralidade ca-
tivante, uma resposta também plural ao que se fazia até aquele momento na
Europa. Como resposta resultou em derivações, antagonismos, intensifica-
ções, sobreposições, absorções várias, combinações múltiplas. Como também
em negações ao modo como se fazia ou se entendia a arte. Mas mesmo na ne-
gação, mesmo na mais veemente negação, não se pode ainda assim falar de rup-
tura. Porque simplesmente a ruptura não é possível em arte. Não no sentido
em que costumeiramente se emprega quando se pretende salientar a originali-
dade de um artista ou de um conjunto deles. Os procedimentos e as escolhas

245

Apontamentos sobre o nasc imento do Orpheu



desde os primórdios da arte como a entendemos são respostas ao que se fez no
dia anterior, no ano anterior, nos últimos anos ou décadas, ou séculos.

Chamaria a atenção do leitor para os artigos pessoanos publicados em A
Águia, pedindo-lhe em seguida que releia os apontamentos pessoanos sobre sen-
sacionismo, Orpheu e Arte Moderna. Constatará facilmente que o pensamento
de Pessoa sobre tradição, arte nacional versus arte internacional e outros pontos
de extrema relevância mudaram, quando o Orpheu se tornou uma realidade, be-
neficiando a amplitude dos horizontes culturais ao invés de defender uma litera-
tura nacionalizada, aferrada a marcos lingüísticos ou geográficos.

Com efeito, Pessoa deixa transparecer, em sua fase d’A Águia, de modo bastante
sintomático, uma concepção pontual da história do pensamento e das idéias;
em outras palavras, deixa de princípio o entendimento de que, ao definir uma cor-
rente literária como uma geração de criadores a pensar na mesma época, integran-
do-a, mas encapsulando-a em um dado período social, perde de vista a dimensão
da literatura, do pensamento, enfim, como inseridos em uma cadeia de eventos
intérmina, dissociando, também, o ato criador de hoje daquele de ontem.

Contudo, menos de três anos depois, Fernando Pessoa, já afastado do movi-
mento da “Renascença Portuguesa”, dirá: “a verdadeira arte moderna tem de ser
maximamente desnacionalizada – acumular dentro de si todas as partes do mundo”.49

Como se pode constatar, a reformulação do pensamento pessoano é inequi-
vocamente radical, sobretudo porque sua palavra se encontra agora, momenta-
neamente, embebida do discurso revolucionário modernista do Orpheu, do
qual, sabe bem o leitor, Fernando Pessoa era, ao lado de Sá-Carneiro e Alma-
da, um dos mentores.

Mesmo em se considerando certa dramaticidade no tom do discurso do
Pessoa órfico, pode-se perceber que o crítico-poeta capitula ante a exigência
primordial para que uma literatura se desenvolva e sobreviva, qual seja, a de ser
permeável a outras culturas; a de não se isolar, constituindo alfândegas do pen-
samento e da sensibilidade estética.

49 PESSOA, Fernando. “O que quer ‘Orpheu’?” Em sua: Obras em Prosa. Org., introd. e notas de
Cleonice Berardinelli. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1974 (volume único), p. 408.
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Na época em que se fundou a revista Orpheu e o movimento sensacionista
(derivado do movimento órfico e seu sucedâneo), não se coloca mais a questão
do antagonismo entre cultura nacional e convivência internacional; a alma na-
cional, a alma da raça portuguesa, cede lugar à alma de todas as raças e de ne-
nhuma; a tradição não é o oponente da originalidade, porque exigir tal oposi-
ção é impor uma disciplina, e o sensacionismo não aceita a imposição do que
quer que seja. A única regra é não haver regra alguma; a única realidade é a sen-
sação, dizia Pessoa. Eis uma lição que ainda hoje chega até nós como um sinal
de alerta para que examinemos o movimento dos rapazes do Orpheu sem per-
der de vista que o mundo também cambiava ao seu redor, como até hoje e para
sempre.

Será?
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Indícios para uma leitura
de Dioniso Crucificado, de
Per Johns

Frederico Gomes

Um dos aspectos que mais ressalta nos textos ensaísticos de
Dioniso Crucificado (Editora Topbooks, 2005), de Per Johns,

é sua poeticidade, o teor emocional, apaixonado mesmo, com que
foram escritos. Só mesmo um espírito pragmático ao extremo não se
emocionaria ao lê-los. Contudo, a carga emocional presente no cur-
so dos ensaios não implica que não haja rigor em seus escritos; muito
pelo contrário, pois é o enlace de saber – que se confunde aqui com
sabor (Barthes) – e rigor com a emoção que os tornam tão sedutores
e persuasivos ao leitor.

Ao abordar temas literários e filosóficos, o autor o faz sob um
enfoque, no mínimo, instigante, já que não se socorre de recursos
teóricos a priori, pois é partindo da própria obra, cuja organicidade
interna determina a escolha dos meios a serem utilizados, que se irá
compor a visão de mundo do ensaísta. Por outras palavras, as obras
investigadas são, elas mesmas, o ponto de partida polifônico que
constitui a mundividência unitária dos ensaios. Desse modo, autores
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aparentemente díspares, literária e filosoficamente, no espaço e no tempo –
como, por exemplo, Rilke e Jorge de Lima, Bachelard e Kierkegaard –, podem
nos fornecer percepções do mundo fenomênico tão inusitadas e conformes
quanto sensíveis e complexas.

Os ensaios estão perpassados pelo desejo de revitalização da vida, pois num
mundo em que a arte, enquanto “modismo”, se nos apresenta excessivamente
tecnificada, afastando-se assim, cada vez mais, das questões vitais da existência
humana – quando sabemos que a técnica é apenas o suporte, e não o âmago da
criação artística –, Per Johns nos propõe o retorno a uma arte menos exteriori-
zada e mais voltada para as complexidades interiores do espírito e da alma do
homem. Não é à toa que ele enfatiza, no ensaio “Viagem alma adentro”, os es-
critores que “não aceitaram a morte da alma, em nome de uma falsa universali-
dade do espírito” (pág. 300). Isto porque “nesse mundo emocional que o tem-
po acumula todos os dias nem o mais breve suspiro se perde, se ele foi dedica-
do ao aperfeiçoamento da vida” (ibidem, pág. 301). Duas frases que, dirigidas
sobretudo aos poetas, são um alerta crítico e mordaz à realidade hipertecnifi-
cada em que vivemos. Enfim, é através da consciência da morte que nos torna-
mos vitalistas – parece nos dizer ele –, o que o aproxima do pensamento de
Nietzsche quando este afirma que a arte é a domesticação do susto do absurdo
da existência. E o que é, afinal, esse mascaramento tecnocientífico de nossa ci-
vilização senão o mascaramento da própria vida (da alma) do homem?

São vinte e três ensaios, sendo que o primeiro, “Prometeu no Jardim do
Éden”, já contém todos os elementos, ou as múltiplas chaves, que darão acesso
aos seguintes: como a oposição do mythos ao logos – a visão mítica simbolizada
por Eros (as forças vitais) e a visão logocêntrica por Tânatos (as forças repres-
sivas, destrutivas). A frase de Stefan Zweig que serve de epígrafe ao volume –
“Só quando o mistério se faz presente, começa a vida” – foi um achado do au-
tor, na medida em que ele não quer nos desvendar o mistério da vida, e sim nos
induzir a vivê-la em todo o seu fascinante mistério.

Em suma, podemos dizer que esses “exercícios de admiração” (título inven-
tado por Cioran de que ele, Per, segundo suas próprias palavras, gostaria de se
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ter apropriado) pelos autores aqui reunidos, apesar de claramente expressos,
exige do leitor uma “certa” sofisticação em seu sentido etimológico (do grego
sophistés, “sábio”) e nietzschiano de antítese à lógica socrática. Autores esses
que, tanto no campo da filosofia como no da literatura, se posicionam radical-
mente contra a separação de pensamento e vida, razão e emoção, etc.

A apreensão em abismo do real, Per Johns a chama de visão vertical em opo-
sição àquela que denomina de horizontal, mero exotismo geográfico, exterior,
produto da construção fantasiosa de um pensamento tecnocientífico que ex-
clui, ao tomar a parte pelo todo, a coalescência do homem com o mundo.
Assim, o pensamento incatalogável do filósofo paulista Vicente Ferreira da
Silva, no ensaio que dá título ao volume, e a poesia “abissal” de sua consorte
Dora Ferreira da Silva, em “Vestígios que se salvam”, são oportunamente res-
gatados da “intransigência ideológica” a que foram submetidos. Neste último,
ele o inicia criticando a cultura oficial brasileira, mais afeita à “horizontalidade
do pitoresco e circunstancial do que à verticalidade do espírito”. O mesmo
ocorrendo com o romeno Mircea Eliade, historiador de religiões, e com o filó-
sofo francês Gaston Bachelard – ambos estudados aqui fora do âmbito de lei-
turas que os dogmatizaram, mas na grande síntese que produziram com suas
obras entre a ciência e as humanidades. Já o ensaio “A pátria de Hamlet” trata
de autores dos países escandinavos (lembremos que o brasileiro Per Johns é fi-
lho de pais dinamarqueses), seguido de um estudo sobre o poeta e romancista
dinamarquês J.P. Jacobsen, de obra reduzida mas significativa – todos pouco
conhecidos dos leitores brasileiros. Sobre este último, intitulado “Jacobsen:
vidas em surdina”, além de discorrer sobre as dificuldades de sua versão para o
português, em vista das nuanças e subentendidos do original, mas concluindo
pelo escorreito trabalho do tradutor brasileiro, ele nos lembra o fascínio que
sua obra exerceu sobre a prosa de Rilke – sobretudo n’Os Cadernos de Malte Lau-
rids Brigge –, mas assinalando, por outro lado, que foi graças a esta influência
que Jacobsen escapou de um provável esquecimento literário. “Uma mão lava
a outra dessas duas almas irmãs”, escreverá mais adiante no ensaio “O duplo
reino cósmico e telúrico de Rilke”, onde discorrerá magistralmente sobre as
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Elegias de Duíno e os Sonetos a Orfeu, obras tidas equivocadamente como inferiores
– sobretudo por uma certa vanguarda brasileira – em relação aos Poemas novos,
mais objetivos.

Um parêntese: há uma circularidade de citações de autores nos ensaios da cole-
tânea em que mesmo aqueles agraciados com um estudo só para si, se não foram
citados anteriormente, volta e meia retornam em estudos posteriores, sendo que
Hans Christian Andersen e Guimarães Rosa parecem-nos ser ícones recorrentes e
formadores do pensamento do autor, presentes na maioria dos ensaios.

“Dr. Lund e o pai-de-santo”, ensaio anterior ao de Jacobsen e um dos mais
emblemáticos quanto ao próprio Per Johns, pois há aqui em síntese todos os
elementos que compõem sua obra ficcional, inicia-se com uma breve contextu-
alização do dublê de cineasta e escritor Henrik Stangerup (1937-1998) no am-
biente cultural dinamarquês de sua época. Em seguida, dirige sua lupa investi-
gativa para a obra desse “enfant terrible dos conformismos tanto da esquerda
como da direita”, para finalmente fixá-la no romance Na Trilha da Lagoa Santa,
que versa sobre a experiência brasileira do paleontólogo dinamarquês Peter
Wilhelm Lund, descobridor dos fósseis da Lagoa Santa, em Minas Gerais, e,
de certo modo, a do próprio Stangerup. O Dr. Lund é um personagem conra-
diano como o Dr. Kurtz de No Coração das Trevas, na medida em que sucumbe
diante do Outro, quando suas “certezas” científicas se esvanecem diante de
uma realidade fundada em outros parâmetros de conhecimento e que o absor-
ve inelutavelmente.

Personagem de Per Johns no romance Navegante de Opereta (Record, 1998),
no fragmento “Sexta imagem: Dr. Phantasticus”, o Dr. Lund simboliza, tanto
para Per quanto para Stangerup, a experiência-limite do homem diante dos
mistérios da vida. Sua tragédia resume-se, em última análise, em não ter ultra-
passado, como o fizeram seus “biógrafos” com a arte como forma de conheci-
mento, as fronteiras entre realidade e ficção, biografia e invenção, vida e morte,
etc. Enfim, seu possível erro foi o de não ter sido um Proteu “capaz de vestir
todos os disfarces”, pois “se os veste é para não deixar de fora nada do que seja
humano”, numa visão não excludente do outro.

252

Frederico Gomes



Os cincos ensaios que se seguem são uma minuciosa e esclarecedora investi-
gação sobre a obra e a vida das escritoras Isak Dinensen (pseudônimo de Ka-
ren Blixen), aristocrata dinamarquesa que morou no Quênia, na África orien-
tal, e que teve três dos seus romances transformados em filmes – A História Imor-
tal, por Orson Welles, A Fazenda Africana (Out of Africa), por Sidney Pollack, e A
Festa de Babette, por seu compatriota Gabriel Axel –, tornando-se mais conhecida
do grande público por estas versões do que por sua literatura, embora Per a com-
pare a Hoffmann, Poe e Kafka, mas com um sentido a mais: o do “encanto enig-
mático do labirinto dos sonhos”; e Selma Lagerlöf (1858-1940), primeira mu-
lher a ganhar o Prêmio Nobel, em 1909, e primeira a ingressar na Academia
Sueca de Letras, em 1914, e em cuja obra o ensaísta percebe uma profunda sa-
bedoria, solidária com as pessoas simples do povo e a Natureza, podendo-se
vê-la como uma precursora das preocupações ecológicas, mas sem os modis-
mos artificiosos dos dias atuais. O terceiro ensaio refere-se a quatro roteiros de
Ingmar Bergman, cineasta sueco mundialmente reconhecido, publicados em
livros – Gritos e Sussurros, A Hora do Lobo, A Hora do Amor e Sonata de Outono – em
que se evidenciam os seus inegáveis méritos literários, devidamente apontados
por seu exegeta. Quanto a “O pesadelo de Stig Dagerman”, romancista e poeta
outsider que se suicidou aos 31 anos de idade, em 1954 (uma espécie de Rim-
baud nórdico?), e que teve o romance A Ilha dos Condenados vertido para o portu-
guês, sai-se do ensaio (o mais curto do volume) vivamente instigado à leitura
da obra do escritor sueco, cujos dados biográficos se resumem praticamente às
datas de nascimento e morte.

“Stefan Zweig: exilado na memória” é outro estimulante ensaio (como se
todos não o fossem!) em que Per Johns discorre sobre a vida e a obra deste
multiforme escritor austríaco até o seu suicídio em Petrópolis, em 1942 (aliás,
duplo suicídio, pois o acompanhou a esposa Lotte). O rastreamento dos “in-
dícios premonitórios” do trágico final desse interlocutor de Romain Rolland,
Emile Verhaeren e Thomas Mann são o fio condutor da narrativa. E afirma o
autor conclusivamente que a vida e a morte de Zweig fazem parte de sua obra e
que sua crise ainda é a nossa crise. Por sua vez, o poeta anglo-americano T.S.
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Eliot, um dos mais influentes na poesia moderna ocidental, é abordado com
originalidade em “Eliot: o poeta e o scholar” sob estes dois aspectos de sua per-
sonalidade literária indicada no título, num embate em que se excluem e se
complementam dialeticamente, tornando-se “um desses prodígios que fazem
da poesia o maior e mais saudável dos mistérios”. Em “Viagem à volta de si
mesma”, Per Johns nos descreve com o requinte do ficcionista (já usara o tema
em seu romance As Aves de Cassandra, prêmio Jabuti de 1991, editado pela José
Olympio) o motim a bordo do navio inglês HMS Bounty, em 1789, tornan-
do-se, em seu trágico desfecho, uma síntese microscópica do fracasso de toda
uma civilização – a nossa.

“Regionalismo revisitado: trilhas e veredas” trata-se também de uma via-
gem, mas agora aos recessos encantados de uma língua criada por Guimarães
Rosa em seus romances brasileríssimos e que o tornou um dos mais universais
de nossos escritores. No rastro de suas argutas observações da narrativa rosia-
na, o autor nos lembra da importância de Mário de Andrade (reconhecida
pelo próprio autor de Grande Sertão: Veredas) em sua pesquisa de uma lín-
gua-síntese do “brasileiro falado e do português escrito”, mas que ele não con-
seguiu transpor para o seu Macunaíma. Se Mário plantou e não colheu, outros
colheram, diz-nos Per Johns, concluindo que Guimarães Rosa “transfigurou
artisticamente o idioma português em português do Brasil”.

Já citado no início deste comentário, “Viagem alma adentro” (a rigor, esse
título é um mote para todos os ensaios do volume) é um libelo contra todos
aqueles que querem reduzir a poesia (subentendido aqui todo e qualquer pro-
cesso criador) ao puramente racional. Após sucinta e esclarecedora introdução
das idéias que irão nortear sua reflexão, Per Johns a exemplifica entremostran-
do-nos a “alma poética” de Manuel Bandeira, Cecília Meireles, Jorge de Lima,
Murilo Mendes, Augusto Frederico Schmidt, Joaquim Cardozo e Dante Mi-
lano. Ao escolher estes oito poetas – a que poderíamos acrescentar Drum-
mond e Augusto dos Anjos, Alphonsus de Guimaraens Filho e Cruz e Sousa –,
o ensaísta, como um escafandrista (segundo sua metáfora), mergulha no inces-
sante fluir de suas poesias, jamais petrificadas como o magma após a erupção.
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Aqueles que escrevem ou se relacionam de algum modo com o fazer poético,
podem ver nessas meditações, em vez de análises teóricas que ficam apenas na
superfície de sua verdade abissal, o autêntico lugar de manifestação da poesia –
o do pensamento trágico sobre os destinos do homem. Ou, em outras palavras,
o da afirmação dionisíaca da existência: o amor fati nietzschiano. O que foi tra-
zido à tona aqui adquirirá contundência específica mais adiante, no ensaio
“Dédalo de arcaicas escrituras”, originalmente escrito como prefácio a O Grifo,
livro de poemas de Ivan Junqueira publicado em 1987 pela Editora Nova
Fronteira. Com ligeiros acréscimos para esta edição, Per Johns orbita (nenhu-
ma contradição ao mergulho anterior, pois, em poesia, como disse Vallejo,
“Acaso não subimos para baixo?”) em torno do estro poético de Junqueira,
vendo-o indissoluvelmente ligado ao do ensaísta e do tradutor de Baudelaire,
Eliot e Dylan Thomas. Munido de suas precisas ferramentas de prospecção, a
essa altura já conhecidas do leitor, ele nos revela, ou comprova, o altíssimo re-
finamento dessa poesia “eqüidistante dos extremos da emoção desleixada e do
formalismo oco”, filiando-a “à rara família dos poetas do pensamento”.

Também ligeiramente modificado, o texto “O irmão deserto de Marco
Lucchesi”, prefácio às memórias de Os Olhos do Deserto, publicadas em 2000
pela Editora Record, discorre sobre a abrangente atividade literária desse autor
cosmopolita “no bom sentido”. Com domínio lingüístico sobre outras cultu-
ras (inclusive orientais), o poeta, ficcionista e ensaísta Marco Lucchesi procura
em sua obra abolir fronteiras geográficas e culturais – ou como diz em “Repa-
ração do abismo” de seus Poemas Reunidos: “procuro / no sabor / das outras lín-
guas // o verbo / escuro / de tamanha ausência [...] procuro / em inefáveis
geografias / o náufrago lugar / do não-lugar [...] e segue / essa procura / a
procurar-me”. O ensaio seguinte, “Ficção do assombro e outras magias”, in-
terliga o Graciliano Ramos de Angústia, o Cornélio Pena de A Menina Morta, o
Lúcio Cardoso de Crônica da Casa Assassinada e a Clarice Lispector de A Paixão
Segundo GH (o ápice de sua introspecção narrativa) para mostrar clara e, pelo
que se sabe, inusitadamente a verticalidade universal de suas escritas, que ocor-
rem fora do âmbito pitoresco dos regionalismos – “ficções lapidarmente in-
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trospectivas e matriciais” – diz-nos Per Johns – por serem tramadas “nas ime-
diações do indizível”. Quanto ao penúltimo ensaio, intitulado “Realismo fan-
tástico e floração ecológica”, o autor principia por apontar as diferenças exis-
tentes entre o realismo fantástico latino-americano (de cujo boom europeu e nor-
te-americano os escritores do Brasil não participaram) e os romances brasilei-
ros que mais se aproximariam dessa vertente. Neste sentido, Per Johns elencou
uma série de autores que, em suas singularidades estilísticas, acentuam essas di-
ferenças literárias por estarem mais identificados com uma narração mágica ou
demoníaca do que propriamente fantástica. O que nos é sutilmente revelado
pela incursão do ensaísta nos relatos romanescos de Aníbal Machado, Dinah
Silveira de Queiroz ou Murilo Rubião, entre outros, quando não na poesia e
na prosa de Mário Quintana (“num apelo rítmico e encantatório de pura ma-
gia”) ou no apocalíptico romance Não Verás País Nenhum, de Inácio de Loiola
Brandão, que mostra uma São Paulo devastada por crimes ecológicos. Em
suma, autores cuja obra almeja abranger a vida como um todo em detrimento
das concepções que deixam de fora o que não seja exclusivamente humano.

Dioniso Crucificado se fecha com o belo ensaio “História: modo de usar”, uma
espécie de vôo alto e rasante a um só tempo sobre a História e alguns de seus
intérpretes (inclusive ficcionistas) que tentam resgatá-la das concepções com-
partimentadas que lhe impingiram vários racionalismos. Em vista de sua
abrangência e complexidade temática, diremos apenas que entre esses intérpre-
tes não ortodoxos estão tanto aqueles que, na circularidade que compõe o li-
vro, sempre retornam (Vicente Ferreira da Silva, Eliade, Kierkegaard, Gilberto
Freyre, etc.), como aqueles aqui pela primeira vez citados (Huizinga, Sciascia,
Toynbee, Huxley, São Francisco de Assis, etc.), mas cujas idéias parecem
como que “encarnadas” ao longo de todo o volume.

Após sua leitura, e para finalizar estes comentários, lembremos que Roland
Barthes empregou como metáfora para os nossos dias a disputa entre Guelfos
e Gibelinos no tempo de Dante Alighieri: o espírito gibelino, em tudo contrá-
rio ao dos Guelfos, implica a proeminência do corpo sobre a Lei, do contrato
sobre o Código; o homem do juramento pelo sangue e do devotamento afetivo
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que se opunha ao Legista, ao Jacobino, representados pelos Guelfos. Assim
como em Dante, parece-nos que é o espírito gibelino que guia as atitudes do
autor de Dioniso Crucificado, livro francamente aberto para o mundo e a vida,
numa apreensão afetiva e sangüínea de ambos (“Escreve com sangue e apren-
derás que o sangue é espírito”, falou Zaratustra). Ao fechar este último ensaio,
Per Johns o faz (sábio paradoxo poético) com uma pergunta que é uma res-
posta e uma síntese de todo o livro: “Por trás da clara hermenêutica remanesce
a provocante questão: por que a explicação – por mais contundente que seja –
nunca se basta a si mesma, e deixa sempre o angustiante resíduo de um hori-
zonte que não se fecha jamais?”
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Do bom selvagem
ao bárbaro canibal

Paulo Roberto Pere ira

� 1. O itinerário
O índio encontrado pelos portugueses em 1500 tornou-se um

dos temas míticos da literatura brasileira, do período colonial à épo-
ca contemporânea. Deve-se observar, no entanto, que esse indígena
que praticou o escambo com os europeus chegados à Terra do Bra-
sil, nos séculos XVI e XVII, particularmente o tupinambá, que do-
minava a costa brasileira do Amazonas a São Paulo, foi, em menos
de dois séculos, conforme demonstrou Florestan Fernandes, com-
pletamente dizimado.1

Os relatos dos viajantes e a correspondência jesuítica oferecem
um panorama da realidade em que vivia o selvagem e, sobretudo,
descrevem a luta inglória do indígena para sobreviver ante o avanço
inexorável do colonizador português. A experiência dos viajantes e
missionários entre os nativos permitiu que os autores que entroniza-
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ram os selvagens do novo mundo como personagem literária, conhecessem o
cotidiano tribal. Entretanto a discussão em torno da herança cultural que os
povos indígenas legaram para a formação da sociedade brasileira gerou contro-
vérsias que as pesquisas de cunho sociológico e etnológico não conseguiram
acabar. Não custa lembrar que mais de um estudioso já demonstrou a influên-
cia do índio brasileiro na literatura européia, particularmente na francesa,
entre os séculos XVI e XVIII.2

Cinco séculos após a conquista e colonização do território, é difícil precisar
o que ficou no imaginário brasileiro do legado aborígine. Nas décadas iniciais
do século XX procurou-se, mediante os movimentos artísticos e estudos cien-
tíficos, avaliar a inserção do índio na realidade do nosso país, conforme se
constata nos manifestos dos grupos da “Antropofagia”, de 1928, e do “Verde-
Amarelismo”, ou da “Anta”, de 1929. Oswald de Andrade foi a principal fi-
gura a animar esse peculiar indianismo modernista com o “Manifesto Antro-
pófago”. Entre as obras mais representativas, pelo sentido mítico transcenden-
tal das nossas origens, encontram-se o poema Martim Cererê, de Cassiano Ricar-
do; o poema Cobra Norato, de Raul Bopp; o romance rapsódia Macunaíma, de
Mário de Andrade. No entanto, foi o quadro Abapuru, de Tarsila Amaral, que,
em tupi, significa “antropófago”, que se tornou a obra ícone do modernismo
indianista.

Independentemente da trajetória de submissão e degradação por que pas-
sou o selvagem no Brasil, a sua imagem positiva, estimuladora do ufanismo na-
tivista da literatura brasileira, sempre sobrepujou a do branco europeu coloni-
zador e a do negro africano escravo, a ponto de, a partir da segunda metade do
século XVIII, o índio ser considerado o símbolo canônico do Brasil, conforme
se constata em O Uraguai, de José Basílio da Gama, ou no Caramuru, de Santa
Rita Durão.3

2 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. O Índio Brasileiro e a Revolução Francesa. 2.a ed. Rio de Janeiro:
José Olympio, 1976.
3 PEREIRA, Paulo Roberto. “Basílio da Gama, a diplomacia setecentista e o índio missioneiro”. In:
Arquivos do Centro Cultural Calouste Gulbenkian. Paris, vol. 35, p. 271-281, 1997.
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A imagem do índio brasileiro quinhentista e seiscentista, associada muitas
vezes à antropofagia, é fruto dos depoimentos de inúmeros viajantes europeus;
em destaque para os livros de Américo Vespúcio, publicado em torno de
1503-1504; de Hans Staden e de André Thevet, 1557; o de Pero de Maga-
lhães de Gândavo, 1576; o do calvinista Jean de Léry, 1578; e o de Claude
Abeville, 1614. Todos com numerosas vinhetas e gravuras de cenas de guerra e
de canibalismo, em que a vida do índio brasileiro aparece na plenitude de seus
costumes e cerimônias. As imagens, particularmente as dos livros de Staden,
Thevet e Léry, tiveram grande difusão, a partir da publicação, em Frankfurt,
1592, de Le Théâtre du Nouveau Monde: Les grands voyages, de Theodore de Bry. A
cartografia é outro suporte importante pelas preciosas ilustrações dos silvíco-
las brasileiros, como o mapa de Lopo Homem-Reinéis (Terra Brasilis, 1519) e
o de Diogo Homem (Mapa do Brasil, c. 1558).

Do mesmo modo a iconografia européia, no alvorecer da Renascença, não
ficou indiferente ao exótico representado pelo selvagem brasileiro divulgado
em imagens conforme demonstra, entre outros, Ronald Raminelli.4

Em Portugal, logo após a descoberta do Brasil, o índio foi pintado de
maneira simbólica, como se pode observar no painel da Adoração dos Reis Ma-
gos (c. 1501-1506), de Vasco Fernandes, do acervo do Museu Grão-Vasco,
de Viseu, em que um índio tupinambá substitui o rei negro Baltazar; e no
quadro O Inferno (início do século XVI), de autor anônimo, em que um ín-
dio faz o papel do diabo, pertencente ao Museu Nacional de Arte Antiga,
de Lisboa.

Na França o índio encontra-se representado em Frise des Sauvages – friso de
mármore em alto-relevo –, na Igreja de Saint-Jacques, em Dieppe, esculpido
em torno de 1540; e nos baixos-relevos, em madeira de carvalho, Indígenas cor-
tando o pau-brasil, da antiga casa L’Isle-du-Brésil, no Museu de Antigüidades, em
Rouen, c. 1545.

4 RAMINELLI, Ronald. Imagens da colonização: a representação do índio de Caminha a Vieira. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1996.
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Os artistas e cientistas do “Brasil Holandês”, que estiveram no Nordeste
durante o governo do conde João Maurício de Nassau-Siegen (1637-1644),
também retrataram o cotidiano do índio brasileiro. Podem-se destacar, pela
importância artística e científica, as cinco pinturas a óleo sobre tela de Albert
Eckhout (1610-1665), cuja imagem do índio, caracterizada pela preocupação
documental, reflete o aspecto exótico que causava ao olhar europeu: 1) Ho-
mem Tapuia; 2) Mulher Tapuia; 3) Mulher Tupi; 4) Homem Tupi; 5) Dança
dos Tapuias. Essas obras se encontram na Coleção Etnográfica do Museu Na-
cional da Dinamarca.

No livro Gedenkweerdige Brasiliaense Zee-en Lant-Reize... (Memorável viagem marí-
tima e terrestre ao Brasil), Amsterdam, 1682, de Joan Nieuhof (1618-1672), há
três estampas do índio brasileiro – “Homem e mulher brasileiros”, “Um
brasileiro” e “Hábitos dos tapuias” – gravadas em água-forte de importância
iconográfica indubitável. Já no livro de Willem Piso, Georg Marcgrave e Jo-
hannes de Laet, Historia Naturalis Brasiliae (1648), encontram-se cenas do co-
tidiano do indígena brasileiro, tanto dos tupis quanto dos tapuias.

Finalmente, em Franz Post (1612-1680), o primeiro pintor europeu a re-
tratar a paisagem brasileira, o índio da terra da Ibirapitanga aparece em Forte dos
Reis Magos, ou Forte Van Ceulen, no Rio Grande do Norte, gravura em cobre, co-
lorida à mão, que se encontra na obra Rerum per Octennium in Brasilia... (História
dos feitos recentemente praticados durante oito anos no Brasil...), de Gaspar Barlaeus
(Amsterdam: Ioannis Blaeu, 1647).

A obra pictórica de Post apenas confirma que o índio, já, no meio do século
XVII, não atraía os divulgadores da imagem exótica brasileira. Isso porque o
processo de conquista e colonização movera uma perseguição implacável a que
o povo primitivo não pudera reagir.

Excluído progressivamente do processo de construção do estado nacional,
o índio tem a sua imagem associada à indolência e ao canibalismo, que apare-
cem como componentes negativos para a sua inserção na civilização brasileira
que estava sendo construída por brancos e negros. Assim, o índio torna-se uma
figura de interesse basicamente etnológico e etnográfico, que as viagens de
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cientistas como Alexandre Rodrigues Ferreira, no século XVIII; e as do Prín-
cipe Maximiliano e a expedição Langsdorff, no século XIX, vão trazer à tona
como figuras que conseguiram ser preservadas pelo manto protetor da selva
brasileira, até culminarem no século XX com os contatos de sertanistas do go-
verno brasileiro, como os irmãos Villas-Boas, que tentarão preservar a cultura
indígena, criando parques nacionais como o do Xingu.

� 2. O século XVI
Inicia-se no século XVI a representação alegórica do índio brasileiro em

dupla face: ora é a silvestre figura paradisíaca de bondade e beleza envolvente,
ora o canibal perverso sem limites. Nos relatos de navegadores, viajantes e mis-
sionários, frutos do contato direto com o silvícola, nota-se o choque da alteri-
dade em que o olhar estrangeiro os interpreta de diferentes maneiras. Esse en-
contro do europeu com o nativo da Terra de Santa Cruz teve sua primeira
grande difusão em torno de 1503/1504, com Mundus Novus, primeiro texto
impresso sobre o Brasil, em que Américo Vespúcio, nessas cartas do Novo
Mundo, nos relata maravilhado: “E se no mundo existe algum paraíso terres-
tre, sem dúvida não deve estar muito longe destes lugares.”5 É, entretanto, o
Relato do Piloto Anônimo, publicado na Itália, em 1507, o primeiro testemunho
impresso de um participante da frota de Pedro Álvares Cabral a descrever o
universo do índio da América Portuguesa:

“De aspecto, esta gente são homens pardos, e andam nus sem vergo-
nha e seus cabelos são compridos. E têm a barba pelada. E as pálpebras
dos olhos e por cima delas eram pintadas com figuras de cores brancas e
pretas e azuis e vermelhas. Têm o lábio da boca, isto é, o de baixo, fura-
do, e nos buracos metem um osso grande como um prego. E outros tra-
zem uma pedra azul e verde e comprida dependurada dos ditos buracos.
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As mulheres andam do mesmo modo sem vergonha e são belas de corpo,
os cabelos compridos.”6

Com a Carta do escrivão Pero Vaz de Caminha, o índio figura como o per-
sonagem central da primeira imagem da Terra de Vera Cruz nomeada pelo na-
vegador português Pedro Álvares Cabral. Esse documento descreve a Terra de
Santa Cruz com o homem americano na sua inocência tropical (“Os corpos
seus são tão limpos, tão gordos e tão formosos, que não pode mais ser”),7 asso-
ciando os nativos encontrados aos personagens do Éden bíblico (“A inocência
desta gente é tal, que a de Adão não seria maior, quanto a vergonha.”).8 A Carta
de Achamento tem o significado seminal de ser o texto que captou o instante úni-
co em que o Brasil e o Éden se confundiram na retina do escrivão extasiado à
beira-mar em Porto Seguro (“...e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocên-
cia descobertas, que nisso não havia nenhuma vergonha.”),9 tornando esta par-
te da América símbolo desse lugar paradisíaco, onde foram encontrados ho-
mens nus, como na primeira infância da humanidade. Esse retrato edênico da
construção de uma visão exótica da realidade brasileira fundadora, pelo imagi-
nário europeu, do mito do bom selvagem, será substituído progressivamente
pelas narrativas nascidas da convivência na Terra do Brasil em que o Novo
Mundo, emblematizado em Terra da Promissão, viraria Terra dos Canibais,
conforme se pode observar nas obras de Pero de Magalhães de Gândavo e Ga-
briel Soares de Sousa.

O vasto território tropical conhecido pelos relatos publicados na Itália
como Terra dos Papagaios passou as suas primeiras décadas entregue a soldados,
aventureiros e colonizadores que tratavam os nativos da terra ora como alia-
dos, ora como inimigos, dependendo da necessidade da mão-de-obra escrava.
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A primeira tentativa do governo de D. João III em dominar a costa brasileira e,
conseqüentemente, ter contato com os índios da terra se dá pela missão chefia-
da por Martim Afonso de Sousa. De sua viagem há um documento fundamen-
tal escrito por seu irmão, Pero Lopes de Sousa, que é o Diário da Navegação, de
1530-1532, que só foi publicado no século XIX. Inegavelmente é peça chave
para se entender a luta, que durou séculos, entre Portugal e Espanha pelo con-
trole do estuário do Rio da Prata, já que este é o primeiro testemunho a descre-
ver essa região sul-americana. Deve-se observar que a obra oferece passagens
da realidade geográfica e humana da terra visitada que emocionam o leitor, en-
tre deslumbrado e surpreso. Exemplo disso é a descrição do seu contato com
os indígenas na subida pelos rios Paraná e Uruguai e dos nascentes núcleos
populacionais multirraciais das baías do Salvador e do Rio de Janeiro.

Só muito mais tarde surge o primeiro livro português inteiramente dedica-
do ao Brasil: A História da Província Santa Cruz a Que Vulgarmente Chamamos Brasil,
de Pero de Magalhães de Gândavo, impressa em Lisboa, na Oficina de Antô-
nio Gonçalves, em 1576. Dos seus quatorze capítulos, três são dedicados a
descrever o gentio com seus costumes, enfatizando a vida guerreira e o ritual
antropofágico. O livro de Gândavo é um canto de louvor às riquezas do Brasil,
a ponto de Capistrano de Abreu afirmar que “seus livros são uma propaganda
da imigração”.10 O manuscrito original dessa obra de Gândavo se encontra no
Fondo Manuscrito Americano de la Real Biblioteca del Escorial, onde o examinamos em
nossa pesquisa.

Gândavo, naquela sua linguagem quinhentista de forte cunho realista, traça
um retrato ao natural dos brasis: “Estes índios são de cor baça e cabelo corre-
dio; [...] gente muito esforçada, e que estima pouco morrer, temerária na guer-
ra, e de muito pouca consideração: são desagradecidos em grande maneira, e
muito desumanos e cruéis, inclinados a pelejar, e vingativos por extremo. Vivem
todos muito descansados sem terem outros pensamentos senão o de comer,
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beber, e matar gente.”11 Este julgamento do índio torna-se uma constante en-
tre os textos quinhentistas de autores das mais diferentes nacionalidades que
vieram conquistar e colonizar a América portuguesa. A alma do índio ainda
não fora compreendida pelos desbravadores das selvas brasileiras que viam o
primitivo dono da terra como um empecilho a se descartar. E Gândavo ressalta
o papel desempenhado pelos padres da Companhia de Jesus que “os vão
amansando”,12 “para os doutrinar e fazer cristãos: o que todos aceitam facil-
mente sem contradição alguma, porque como eles não tinham nenhuma Lei
nem coisa entre si a que adorem, é-lhes muito fácil tomar esta nossa.”13

Mas a verdadeira enciclopédia da realidade indígena do Brasil quinhentista
não foi escrita na América, mas em Madri. Trata-se do livro Notícia do Brasil ou
Tratado Descritivo do Brasil em 1587. Nos seus vagares junto à corte filipina,
Gabriel Soares de Sousa foi escrevendo a obra que louvava as virtudes da terra
brasileira, valendo-se do conhecimento direto de suas observações pessoais,
sem utilizar fontes conhecidas. Em carta dirigida a Cristóvão de Moura, da-
tada de Madri, de 1.o de março de 1587, entregou a esse conselheiro do rei Fi-
lipe II os cadernos manuscritos do seu Roteiro.

O grande valor etnográfico do livro de Soares de Sousa, que abrange o nos-
so país do estuário do Amazonas à bacia do Rio da Prata, consiste em expor
um vasto panorama da vida cotidiana do índio brasileiro, especialmente do tu-
pinambá em informações que até hoje nos surpreendem.

As primeiras obras de ficção escritas na América Portuguesa nasceram pelas
mãos jesuíticas de Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, procurando tradu-
zir o universo indígena do Brasil. Os escritos dos seguidores de Inácio de Lo-
yola refletem o ambiente de conquista espiritual dominante no projeto de ex-
pansão do cristianismo, conforme se pode notar no primeiro conjunto de suas
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cartas, publicado anonimamente em 1551. Embora a maioria dos seus textos
tivessem uma finalidade prática e evangelizadora, as suas obras literárias rela-
tam a experiência de convívio com os povos indígenas. O primeiro provincial
da Companhia de Jesus no Brasil, padre Manuel da Nóbrega, é autor do Diálogo
sobre a Conversão do Gentio, considerado por Serafim Leite a principal obra literá-
ria em prosa do século XVI no Brasil.14 Os trabalhos do padre Manuel da Nó-
brega representam preciosa contribuição ao estudo dos costumes da sociedade
tupinambá. Seus depoimentos sinalizam a postura dos jesuítas a respeito da
conversão do gentio à fé e da tentativa de eliminar alguns hábitos culturais da
sociedade indígena, como o canibalismo, conforme se pode perceber na sua
primeira carta escrita do Brasil, dirigida ao padre Simão Rodrigues, provincial
de Portugal:

“Diz que quer ser cristão e não comer carne humana, nem ter mais de
uma mulher e outras coisas; somente que há de ir à guerra e os que cativar
vendê-los e servir-se deles, porque estes desta terra sempre tem guerra com
outros e assim andam todos em discórdia. Comem-se uns aos outros, digo,
os contrários. É gente que nenhum conhecimento tem de Deus, nem ídolos,
fazem tudo quanto lhe dizem.”15

Mas o título de principal escritor do Brasil quinhentista deve-se atribuir ao
padre José de Anchieta, que foi gramático, poeta, teatrólogo, historiador. Dois
dos seus principais livros foram divulgados durante sua longa e diligente vida.
O primeiro, De gestis Mendi de Saa (Os feitos de Mem de Sá), impresso em Coimbra
(1563), retrata a luta dos portugueses, chefiados pelo governador-geral Mem
de Sá, para expulsar os franceses da baía de Guanabara, onde o Vice-Almirante
da Bretanha Nicolas Durand de Villegagnon fundara a França Antártica, em
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novembro de 1555. Nessa obra os índios aparecem plenamente humanizados,
demonstrando os seus próprios interesses nas alianças que faziam com portu-
gueses ou franceses. É a mais antiga epopéia indígena da América publicada,
uma vez que o poema La Araucana, de Alonso de Ercilla y Zuñiga, que relata a
história dos índios araucanos do Chile, só começou a ser editado a partir de
1569. Os feitos de Mem de Sá são “o primeiro poema brasileiro impresso e, ao
mesmo tempo, a primeira obra de José de Anchieta publicada”.16 O seu segun-
do texto editado foi a Arte de Gramática da Língua mais Usada na Costa do Brasil, apa-
recido em Coimbra (1595), livro iniciador dos estudos lingüísticos na Améri-
ca Portuguesa e primeira gramática de uma língua indígena brasileira, que con-
tém os fundamentos da língua tupi. Mas um dos principais legados do Após-
tolo do Brasil é o literário, sobretudo o seu teatro polilíngüe, escrito em portu-
guês, espanhol, tupi e latim, em que desenvolveu extraordinários recursos dra-
máticos visando à catequese do silvícola.

Finalmente, deve-se citar a obra do padre Fernão Cardim, que revela a traje-
tória acidentada da sua vida entre a Europa e o Brasil. É autor de três textos pu-
blicados juntos pela primeira vez só no século XX, denominados por Afrânio
Peixoto de Tratados da Terra e Gente do Brasil. Considera-se a sua obra, apesar de
pequena, extremamente significativa pelo que podemos acompanhar dos rela-
tos histórico e etnológico sobre a realidade geográfica e humana do Brasil, cuja
personagem principal é o índio. Os seus dois primeiros textos, “Do clima e
terra do Brasil” e “Do princípio e origem dos índios do Brasil”, saíram inicial-
mente em inglês na coleção dirigida por Samuel Purchas, em Londres (1625).
O terceiro, a “Narrativa epistolar de uma viagem e missão jesuítica”, em Lis-
boa (1847), pelo abnegado historiador brasileiro Francisco Adolfo de Var-
nhagen. Nessas obras, como testemunha presencial da realidade quinhentista,
Cardim se envolve com o nativo da terra, procurando explicar o seu universo
religioso numa contradição típica da época:

16 PEREIRA, Paulo Roberto (Introdução). José de Anchieta. De gestis Mendi de Saa: Edição fac-similar.
Apresentação de Eduardo Portella. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 1997, p. 9.
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“Não têm nome próprio com que expliquem a Deus, mas dizem que
Tupã é o que faz os trovões e relâmpagos, e que este é o que lhes deu as en-
xadas, e mantimentos, e por não terem outro nome mais próprio e natural,
chamam a Deus Tupã.”17

De um modo geral, os missionários jesuítas criticavam os “maus costumes”
do selvagem – guerra de vingança, canibalismo, bebedeiras, poliginia, nudez –,
vendo neles um obstáculo à integração dos indígenas nos valores cristãos. Mas,
segundo Eduardo Viveiros de Castro, foi a proibição de manter os seus costu-
mes que tornou inconstante a alma selvagem do Tupinambá, ao afirmar que “o
conceito da natureza inconstante da alma selvagem deriva principalmente, no
caso brasileiro, dos anos iniciais de proselitismo missionário entre os Tupis”.18

Os textos quinhentistas aqui apontados denunciam uma realidade diferen-
ciada em que o homem e a natureza do Brasil se transformaram em símbolos
de um universo bifronte simultaneamente edênico e canibal, tornando o indí-
gena o primeiro elemento fundador do processo de formação da identidade
brasileira que irá repercutir no movimento Indianista dos séculos seguintes,
atingindo seu apogeu com a corrente da Antropofagia no Modernismo. E os gran-
des humanistas do renascimento europeu discutiram o surgimento de um
novo tipo de selvagem no contexto da humanidade já conhecida e analisaram o
comportamento do índio brasileiro ante os valores da sociedade européia. A
prova disso é o aparecimento do ensaio Dos Canibais, de Michel de Montaigne,
que redefine o conceito de selvagem ante o civilizado a partir da crítica euro-
péia à antropofagia do silvícola brasileiro: “Não vejo nada de bárbaro ou selva-
gem no que dizem daqueles povos; e, na verdade, cada qual considera bárbaro
o que não se pratica em sua terra.”19

17 CARDIM, Pe. Fernão. Tratados da Terra e Gente do Brasil. Introdução e notas de Batista Caetano,
Capistrano de Abreu e Rodolfo Garcia. 3.a ed. São Paulo: Nacional/MEC, 1978, pp. 102-103.
18 CASTRO, Eduardo Viveiros de. “O mármore e a murta: sobre a inconstância da alma selvagem”.
In: Revista de Antropologia. São Paulo: USP, 35: 21-74, 1992, p. 23.
19 MONTAIGNE, Michel de. Dos Canibais. In: Ensaios. Tradução de Sérgio Milliet. São Paulo:
Abril Cultural, 1972, p. 105.
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� 3. Século XVII
O índio brasileiro que fora conhecido por sua bravura ante os conquistado-

res do seu território surge no século XVII como um homem a caminho da der-
rota, sobrevivendo por meio da miscigenação ou se escondendo nas selvas
inóspitas. Os jesuítas eram das poucas vozes a se levantarem para protegê-lo da
escravidão, devido à perseguição que lhe moviam bandeirantes e sertanistas;
assim, tornava-se cada vez mais arredio sendo substituído aos poucos no tra-
balho pelo escravo africano. Enquanto isso, o índio mitificado como persona-
gem lendária ia se impondo no Brasil e na Europa, a ponto de constar em El
Brasil restituído, de Lope de Vega, em que a personagem indígena chamada “Bra-
sília” tem um papel de destaque.

No século XVII, o principal defensor da liberdade do índio no Brasil foi
o Padre Antônio Vieira, estudioso da língua brasílica, que iniciou seu apos-
tolado na Bahia, sendo chamado de “Paiaçu” (“Padre Grande”) pelos indí-
genas. Vieira realizou a sua atividade missionária sempre com muito risco,
sobretudo no Maranhão e Grão-Pará, devido à oposição dos colonos que al-
mejavam as terras e o trabalho dos índios. Já nessa época os colonizadores
eram contra a proteção que os jesuítas davam aos silvícolas, que, em vez de
obrigarem os índios a aprenderem o português, utilizavam a língua brasílica,
a chamada língua geral, o tupi da costa adaptado pelos inacianos, para me-
lhor exercerem a catequese.

A defesa do indígena foi uma bandeira que Antônio Vieira levou até o final
da vida, mas o período culminante ocorreu entre 1652 e 1662, conforme
comprovam uma série de Sermões, proferidos nas igrejas de São Luís e de Belém.
Os principais textos de Vieira sobre o índio são os sermões da “Primeira Do-
minga da Quaresma”, o da “Segunda da Quaresma”, o de “Santo Antônio (aos
Peixes)”, pregados no Maranhão entre 1653 e 1654; e o sermão da “Primeira
Oitava da Páscoa”, pregado em Belém em 1656. Esse trabalho de ação cívica
do genial pregador, que também se encontra em suas Cartas, resultou na “Lei
da Liberdade dos Índios”, concedida pelo rei de Portugal em 1655. No ser-
mão de “Santo Antônio (aos Peixes)”, Vieira constrói todo o texto alegórico,
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criticando os governantes e a população do Maranhão que continuavam que-
rendo manter os índios como escravos. No sermão da “Primeira Dominga da
Quaresma”, proferido na cidade de São Luís do Maranhão em 1653, diz ele:
“Se vós tivéreis verdadeira Fé, se vós crêreis verdadeiramente na imortalidade
da alma, se vós crêreis que há inferno para toda a eternidade; bem me rio eu
que quisésseis ir lá pelo cativeiro de um Tapuia.”20 E prossegue a sua catiliná-
ria contra a cobiça dos colonos: “Mas não é necessário ir às Religiões; ide à
Turquia, ide ao inferno, porque não pode haver Turco tão Turco na Turquia,
nem demônio tão endemoninhado no inferno, que diga que um homem livre
pode ser cativo.”21 E a proteção ao silvícola junta-se a uma visão profunda-
mente social, como na seguinte passagem:

“Este povo, esta República, este Estado, não se pode sustentar sem
Índios. Quem nos há de ir buscar um pote de água, ou um feixe de lenha?
Quem nos há de fazer duas covas de mandioca? hão de ir nossas mulheres?
hão de ir nossos filhos? Primeiramente não são estes os apertos em que vos
hei de pôr, como logo vereis; mas quando a necessidade e a consciência
obriguem a tanto, digo que sim, e torno a dizer que sim; que vós, que vossas
mulheres, que vossos filhos, e que todos nós nos sustentássemos dos nossos
braços; porque melhor é sustentar do suor próprio, que do sangue alheio.
Ah fazendas do Maranhão, que se esses mantos e essas capas se torceram,
haviam de lançar sangue!”22

Figuras como Vieira já eram solitárias nessa época. De um modo geral o indíge-
na era visto como um impedimento para a expansão econômica que os imigrantes
europeus estavam desenvolvendo no Brasil. Basta ver que Gregório de Matos
Guerra, o principal poeta brasileiro do século XVII, contemporâneo de Vieira na
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Bahia, quando trata do índio em sua obra é sempre através de sátira impiedosa,
como no ciclo de sonetos denominados Aos principais da Bahia chamados os Caramu-
rus.23 Nesses poemas o índio é criticado, desvalorizado até na mistura racial com o
colonizador, que fora considerada positivamente pelos governantes portugueses.

Soneto

Há coisa como ver um Paiaiá
Mui prezado de ser Caramuru,
Descendente do sangue de tatu,
Cujo torpe idioma é Cobepá?
A linha feminina é Carimá
Muqueca, pititinga, caruru,
Mingau de puba, vinho de caju
Pisado num pilão de Pirajá.
A masculina é um Aricobé,
Cuja filha Cobé, c’um branco Paí
Dormiu no promontório de Passé.
O branco é um Marau que veio aqui:
Ela é uma índia de Maré;
Cobepá, Aricobé, Cobé, Paí.

Soneto

Um calção de pindoba, a meia zorra,
Camisa de urucu, mantéu de arara,
Em lugar de cotó, arco e taquara,
Penacho de guarás, em vez de gorra.
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Furado o beiço, e sem temor que morra
O pai, que lho envasou cuma titara,
Porém a Mãe a pedra lhe aplicara
Por reprimir-lhe o sangue que não corra.
Alarve sem razão, bruto sem fé,
Sem mais leis que a do gosto, quanto erra,
De Paiaiá tornou-se em abaité.
Não sei onde acabou, ou em que guerra:
Só sei que deste Adão de Massapé
Procedem os fidalgos desta terra.

Isso comprova como o conhecimento do índio brasileiro, que teve grande
repercussão na Europa do Renascimento pelo exotismo que representava, aca-
bou se tornando um empecilho à expansão das fronteiras econômicas e geo-
gráficas da América Portuguesa. No entanto, a distorção da imagem do índio
não impediu que o nativo do Brasil continuasse a despertar interesse antropo-
lógico e artístico que atravessou os séculos. Do mesmo modo o indianismo,
exaltação ufanista da raça indígena, que pode ser detectado desde a época colo-
nial teve no Romantismo o papel de valorizar o nativismo que se transformou
em nacionalismo patriótico, estimulando a independência política do país e
consolidando o estado nacional. E quando o indianismo chegou ao Modernis-
mo adquiriu a feição singular de valorizar o índio canibal e rebelde, numa
transposição que visava atingir as instituições do Brasil imperial e da primeira
república consideradas fossilizadas. Assim, a postura crítica dos modernistas
permitiu que os intérpretes da identidade nacional questionassem com novas
ferramentas ideológicas e culturais a visão que se herdara da imagem do índio
desde a época colonial.
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Os olivais do
crepúsculo

Fáb io Lucas

Da capa de Os Olivais do Crepúsculo, de João de Scantimburgo,1

consta abaixo do título, o registro “romance”. Após a leitu-
ra, motivado pelo próprio autor, o leitor se indaga: Romance? Me-
mória? Confissões? História? Tudo estará mesclado e o verdadeiro
sentido da o obra cai numa área de indefinição do gênero literário.

Com efeito, desde o início do século se tem colocado sobre a
mesa dos estudiosos o tema da crise dos gêneros literários. Alguns
energúmenos verberaram o fim do romance, após a publicação do
Ulysses de James Joyce, deslembrados de que, antes do genial escritor
irlandês, Edouard Dujardin produzira Les Lauriers sont coupés (1887).
Como se sabe, Joyce publicara parte de seu romance na reviste The
Little Review (Nova York), de março de 1918 a agosto de 1920, mas
obra somente foi editada como livro em 1922 (Paris, Shakespeare
and Co, fevereiro de 1922). Assim, Les Lauriers sont coupés deve ser con-
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siderado uma das fontes de Ulysses. É o que diz Valéry Larbaud, em prefácio à
edição de 1925 de obra de Edouard Dujardin, pois obtivera esse juízo do pró-
prio James Joyce.

Por que relembrar Dujardin? É porque ele rompeu com a gramática da nar-
rativa que se estruturara com Stendhal (1783-1842), Balzac (1799-1950),
Flaubert (1821-1880) e Zola (1840-1902), criando o monólogo interior e
subvertendo a lógica causal-temporal.

É na linha dos movimentos livres da memória que João Scantimburgo com-
pôs, em Os Olivais do Crepúsculo, vasto painel da Segunda Grande Guerra, en-
quanto particulariza a existência do casal Bárbara e Rafael, não sem envol-
ver-se também na roda de história, pois do mesmo raconto extrai o próprio en-
volvimento amoroso.

Assim, o romance-memória significa igualmente uma espécie de À la recherche
du temps perdu, no qual se torna difícil apartar o “eu” persona do “eu” memora-
lista. Traduz mesma embriaguez nostálgica de Proust, pois relata comovida-
mente a queda de uma aristocracia. Mostra-se também uma “crônica de sauda-
de” nos moldes de Raul Pompéia. Na obra de João de Scantimburgo a aristo-
cracia em erosão aparece de modo especial no segundo capítulo, “A providên-
cia conduz a vida – intemporal”.

O foco espacial concentra-se na Côte d’Azur. Depõe o narrador: “Não
pretendo mudar-me de São Paulo, notadamente nesta altura da vida quan-
do as sombras já se alongam no poente, anunciando-me a grande noite sem
aurora. Mas quando quero retemperar a melancolia que me assalta, ou a
melancolia que nos desvãos de História nos assalta, faço o possível para ir à
Côte d’Azur e lá permanecer uns dias, os dias da cura desse estado de abati-
mento e tristeza.”2 E o foco emocional se chama Villa Mon Soleil. Mas o
narrador acompanha o longo crepúsculo das suas personagens e o da no-
breza, com seus castelos, ramificações genealógicas, trabalhada liturgia de
reuniões, colóquios intelectualizados e refinado lazer, durante o conflito
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que tudo arruinara. O casal celebrado andou da Polônia para outros países
da Europa (Áustria, Suíça, França), alojou-se desconfortavelmente no Bra-
sil e regressou à Europa. Enquanto isso, suportava as tempestades do nazis-
mo e do comunismo soviético.

Como se definem o narrador e a narrativa? Veja-se à p. 130: “Nota-se que
escrevo estas memórias de uma época volatizada como me vêm elas, sem or-
dem, porque as notas dramáticas acolchetadas às vidas de minhas personagens
n obedeceram à harmonia das partituras sinfônicas [...] Apenas, muito huma-
namente, consigno o que vi, ouvi e guardei, trasladando para estes páginas,
onde há tragédia, drama, resignação, sacrifício, dores, o socorro tardio, a doen-
ça, a morte e, no meio, o castelo, a guerra, a fuga, as necessidades, as fugazes
alegrias, e uma personagem que tenho a impressão de poder com ela falar, a
Villa Mon Soleil.”

Depois, no final do capítulo “O tecido do destino”, comenta: “Tudo o que
registrei nesta crônica, ou romance, ou memórias – façam a classificação que
considerarem melhor – me foi contado por ela, esclarecido por Maria Isabel e
Rafael, nas vilegiaturas de Mon Soleil.”3 No final, ao fechar o longo depoi-
mento, hesita em chamá-lo ‘romance’, ‘memórias’ ou ‘recordações’.4 Aliás, no
início, ao cogitar dos percalços a que se submeteram as pessoas, não deixa de
mencionar: “É incompleta e história que vou romancear. Por isso mesmo é ro-
mance. De resto, qual a vida que não é romance?”5

No fluxo do monólogo, o narrador, que se confunde com o autor, João de
Scantimburgo, traça belíssimo perfil de Bárbara, dona de um “charme” irresis-
tível, mas dramático no fim da vida; de Rafael, conversador erudito, mestre ab-
soluto em Napoleão; mais apagado do que Maria Isabel, com quem se casou.

Do enredo saltam reflexões, dentre as quais pontua o contraste entre o aca-
so e a necessidade. Para o autor, “Quem ignora que a vida é tecida de acasos?”
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E mais: “Foi o acaso que fez de Napoleão um guerreiro coberto de glórias.”6

Curioso exemplo. Na obra Regards sur le monde actuel (1933) Paul Valéry susten-
ta ser a História um teatro inútil. E exemplifica justamente com Napoleão.
Enquanto o glorioso soldado marchava pela Europa derrubando monarquias,
um anônimo pesquisador fazia as primeiras experiências com a eletricidade.
Raciocina Valéry: aquele invento trouxe muito maiores conseqüências para a
humanidade do que todos os arroubos de Napoleão. Mas somente este entrou
para a História. E o narrador de Os Olivais do Crepúsculo não deixa de assinalar:
“O acaso concorre para a fundação dos Impérios e depois os abate.”7

Consolidadas as imagens recorrentemente reunidas pelo narrador, Os Olivais
do Crepúsculo constitui pungente relato de fatos históricos, de juízos de valor
(há interessante auto-análise do autor que, se dizendo ardoroso combatente
do divórcio, acabou por se unir a uma divorciada) e de confissões, a que se as-
sociam trechos de reflexões e de comentários críticos.

Foi possível a João de Scantimburgo romancear esse universo desigual, num
tom elegíaco, de graves tintas crepusculares. Talvez o envolvimento da narrati-
va com os aspectos autobiográficos é que desperte o interesse do leitor, que
não se desprega dos efeitos dramáticos do texto.

6 Ob. cit., p. 13.
7 Ob. cit., p. 32.
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“Não sou um etc.”

Paulo Celso Pere ira

� Entrevista com João Ubaldo Ribeiro
O baiano João Ubaldo Ribeiro não é só um bom escritor, é tam-

bém um ótimo papo. Caseiro, escolheu dar esta entrevista no Tio
Sam, bar que fica em frente à sua casa, no Leblon. Lá ele tem até um
copo com seu nome, no qual há três anos só entra guaraná. “Já bebi
tudo o que tinha que ter bebido.” Aos 63 anos, João Ubaldo está lan-
çando Você Me Mata, Mãe Gentil (Nova Fronteira), que reúne crônicas
sobre a política nacional, em geral com um tom desiludido. Na última
semana, o autor desistiu de participar da Festa Literária Internacional
de Parati (Flip), onde debateria ao lado dos escritores Moacir Scliar e
Lygia Fagundes Telles no próximo dia 10. O motivo seria o fato, se-
gundo ele, de a divulgação estar favorecendo os escritores da Compa-
nhia das Letras, o que é negado pela organização do festival.

– Como aconteceu essa decisão de não participar da Flip?
– A decisão veio gradualmente. É complicado explicar isso, por-

que parece que estou tomando uma atitude ditada pela vaidade, mas
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não é isso. Esse evento é organizado basicamente pelo pessoal da Companhia
das Letras, que é uma editora respeitável, contra a qual eu não tenho nada. Eu
fui convidado e não ia, pois tenho de entregar o romance, que já está atrasado,
mas acabei sendo convencido a ir pelo pessoal da minha editora. Mas, quando
a divulgação da Flip começou a ser feita, muitas vezes não vi meu nome men-
cionado entre os escritores que iam participar. Depois eu apareci em algumas
citações na condição de etc. Ou seja, fulano, fulano, fulano etc. Após 40 anos
sendo publicado e traduzido em cerca de 15 ou 16 países, com uma certa ba-
gagem literária, eu me tornei conhecido. Achei esquisito que os escritores di-
vulgados fossem basicamente os da Companhia das Letras. A organização tra-
tou o evento como se ele fosse da editora, apesar de não reconhecer isso. Então
achei que se eu não me respeito, se não me valorizo, quem é que vai me respei-
tar e me valorizar? Se eles não acharam que eu fosse merecedor de divulgação,
achei que eles não precisavam de mim. Já conquistei a posição, acredito, de
não-etc. Não sou etc. nem em enciclopédia americana, onde apareço no sub-
verbete de literatura brasileira. Não vou ser etc. em minha terra, onde sou um
dos escritores mais conhecidos. Abandonei, mas sem briga. Não estou protes-
tando. Quero sucesso pra eles. Mas não há chance de voltar atrás.

– Está havendo supervalorização dos autores e artistas estrangeiros no Brasil?
– É evidente que aqui se valoriza mais a cultura estrangeira. Isso acontece

em todas as artes. Tom Jobim tinha um pouco de razão quando um dia, con-
versando comigo, disse: “Ubaldo, a população ficaria contentíssima conosco
se nós saíssemos de porre daqui do Bracarense (bar do Leblon) e caíssemos na
sarjeta. Aí nos pegavam, levavam para o Hospital Miguel Couto e faziam um
show beneficente para a gente. Eles iam nos adorar, nós numa merda federal,
mas grandes artistas.” O povo prefere Garrincha a Pelé. Eu mesmo sou até
meio garrinchista, porque gostava mais de ver a alegria de Garrincha jogar do
que o brilho inexcedível de Pelé. Mas Maradona na Argentina é deus e aqui
Pelé não é deus coisa nenhuma. Pelé já sofreu o diabo em matéria de ataque.
Jorge Amado, que durante muito tempo foi praticamente o único escritor
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brasileiro com penetração no exterior, sofreu o diabo aqui no Brasil. Glauber
Rocha sofreu também. Eu o vi às portas da morte, na Europa, teimando em
não voltar para o Brasil. E era o próprio Tom quem dizia a célebre frase: “Su-
cesso no Brasil é agressão pessoal.”

– Nas crônicas de seu novo livro, o tema principal é a crítica à política nacional. Está desilu-
dido com o país?

– Estou. Eu sempre me lembro de Antonio Callado, que quando já estava
doente, uma vez me falou: “Antigamente eu acreditava que para os meus netos
este seria um grande país. Hoje não acredito nisso nem para os meus bisnetos,
não acredito mais, perdi a esperança.” Não estou doente, nem tenho a idade
que Callado tinha na época que falou isso, mas me sinto de maneira semelhan-
te. Não posso dizer que perdi as esperanças, porque perder a esperança é mor-
rer. Não se pode viver sem alguma esperança, por mais reprimida, débil ou tí-
bia que ela seja. Do contrário, o homem vira um ente abúlico. Mas eu estou de-
sesperançado, não só do Brasil, mas do mundo, da humanidade. Não sei pra
que tipo de futuro nós estamos caminhando. A humanidade continua se ma-
tando irracionalmente, somos uma espécie primitiva. A conjuntura local não
tem melhorado. O governo, me parece, tem decepcionado a maior parte da-
queles que o levaram ao poder. A maior parte dos brasileiros não está feliz com
a aparente apatia desse governo, seu aparente imobilismo e incapacidade de
mexer em qualquer coisa. Tenho dado opiniões bastante negativas sobre o go-
verno, embora não goste disso. Já se passaram dois anos e não estamos vendo
muita coisa. O PT já não é o mesmo. Eu realmente tenho pouca esperança.
Pouca esperança na espécie humana. Nós teremos pouco tempo de sobrevi-
vência se continuarmos fazendo o que estamos fazendo. Então, às vezes, pen-
so: será que eu agi bem em ter deixado descendência? O que é que meus filhos
vão herdar? O que meus netos vão herdar? A onipresença do Estado está come-
çando a se impor pelo medo do terrorismo, e aí se sacrifica a liberdade e a pri-
vacidade em nome da segurança. Os homens continuam a se matar uns aos ou-
tros, por causa de dinheiro, ou porque um come carne de porco e o outro não.
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Ou porque um fala uma língua que o outro considera desprezível. Esta é uma
espécie primitiva, capaz de criações sublimes e, ao mesmo tempo, de barbáries
inimagináveis.

– Seu próximo romance refletirá isso?
– Estou atrasado praticamente dois anos, mas, se eu tivesse escrito dentro

do prazo prometido, talvez fosse um livro bem mais amargurado do que o que
vai sair. Talvez agora eu escreva um livro alegre, mas que poderá ser acusado de
escapista ou até alienado. E eu acho que não vou me aborrecer muito com isso.
Talvez até seja uma viagem, um pouco nostálgica e escapista mesmo, alguma
coisa como se existisse ainda um mundo alegre, vistoso, cheio de esperança,
cheio de humanidade, com todos os seus defeitos e virtudes também. Enfim,
um mundo fora de moda, que não é o nosso, e que talvez só exista no meu mi-
crocosmo imaginário, que tem por base minha terra, Itaparica, a ilha onde nas-
ci. Porque há muito tempo abdiquei desse sentido missionário do meu traba-
lho, da idéia de mudar o mundo com os meus livros. Mas não tenho mais o que
adiantar do meu romance, pois agora resolvi seguir o conselho do meu grande
amigo Zé Rubem Fonseca, que, apesar de ser adorável, é muito reservado. Ele
sempre me recrimina por ficar contando sobre o meu livro. E tenho tido expe-
riências que mostram que ele tem certa razão.

� “Virei historiador, povista, brasilianista”
– Sua literatura fala basicamente do Brasil. Dá para explicar o que vem acontecendo no país?
– Não dá para explicar. Nem usando minha condição de ex-cientista social

sou capaz de fazer uma síntese. Aliás, nunca parti para fazer síntese nenhuma
desse tipo. Escrevi Viva o Povo Brasileiro com a intenção de fazer um romance.
No entanto, muita gente da crítica fala do livro como se fosse uma tentativa de
síntese da realidade nacional. Nada disso. Eu apenas fiz um romance grande,
que tem uma duração de três séculos. Não quis recontar a história do Brasil. Se
isso aconteceu, foi por acaso. Não quis proporcionar uma identidade ao Brasil.
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Muitas vezes sou questionado a respeito das colocações que eu faço, mas não
faço colocação nenhuma. Não é uma tese, é um romance. Eu não quis contar a
história do Brasil do ponto de vista do oprimido. Complicaram tudo. Eu virei
negrista, candomblesista, velejador, historiador, povista, brasilianista. Do
mesmo jeito que virei sexólogo porque escrevi A Casa dos Budas Ditosos. Aliás,
sou entendidíssimo no assunto (ironiza).

– Mas o Brasil é realmente o eixo de toda a sua obra?
– Eu vou dizer dois lugares-comuns que se aplicam perfeitamente a esse

caso. Primeiro, o autor não escolhe a obra, o romance é que escolhe o autor.
Segundo, no fundo, os autores estão escrevendo sempre o mesmo livro. Não
sei se é verdade isso, ou parcialmente verdadeiro, mas o fato é que eu não esco-
lhi falar sobre o Brasil. Eu não parti para ter um determinado tipo de literatura.
Houve um tempo, na minha juventude, que, por natural ingenuidade, eu acha-
va que ia mudar o mundo com os meus livros. Com 63 anos, seria um boba-
lhão se continuasse a pensar assim.

– Entre os novos escritores alguém o surpreende?
– Eu não acompanho muito o movimento literário. Quanto mais velho fico,

mais leio os mesmos livros, e às vezes os mesmos pedaços dos mesmos livros.
Porque acho que tenho que aprender. Quando era jovem, gostava de brincar de
copidescar mentalmente vários autores clássicos. Mudando aqui e ali. O que evi-
dentemente seria uma coisa desastrosa se fizesse isso a sério, mas em alguns casos
até colaria. Acabei conseguindo copidescar quase todo mundo, exceto Shakespe-
are. Então, cada vez mais eu leio os clássicos, como a Ilíada, que já li umas vinte
vezes, e estou sentindo falta, vou ler de novo. Imitando Lula, vou fazer uma ana-
logia futebolística: já tive fases em que fui suficientemente débil mental para
brigar com um amigo por causa de futebol, fui suficientemente cretino para es-
tragar uma semana, um mês ou até um ano por futebol. Hoje, continuo torcedor,
mas não tenho mais fanatismo nenhum, gosto de ver bola bem jogada. Então,
faço isso com literatura. Gosto de ver bola e geralmente vejo bola em certos
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trechos de obras. Há lances que nunca me cansam. Ler Hamlet, a Ilíada e Jorge de
Lima nunca me cansa. Gosto, por exemplo, de pegar um sermão de Padre Antô-
nio Vieira só para ver o craque em ação.

– Por que o novo romance está atrasado?
– Assédio de gente. Toda hora tem alguma coisa. “É só uma frasezinha para

a sua amiga que está posando nua. O que custa isso pra você?” Mas levo o mês
inteiro para bolar uma frase que diga que os pentelhos de alguma amiga são
bonitos numa revista. Tenho que ser original, criativo e não se cria uma frase
facilmente. Também acontecem pedidos assim: “O que é que são só quinze li-
nhas? É a escola de não sei onde, de crianças pobres que ficariam muito agrade-
cidas.” E, se interrompo um dia o livro, às vezes levo uma semana para reto-
mar. E às vezes, quando retomo, o livro já desandou, e tenho que pegar do co-
meço. Enfim, é um trabalho complicado. Tenho que ser rigoroso. Se digo que
não atendo, não vou atender. Nem mamãe!
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Da fonte à foz
do dilúvio

Marcus Accioly

Em Psicologia da Composição – um metapoema que, a partir do títu-
lo propositado, lembra o ensaio de Edgar Allan Poe, A Filosofia

da Composição – João Cabral de Melo Neto diz: “Vivo com certas pala-
vras, / abelhas domésticas”. Conterrâneo e contemporâneo de Cabral,
Marcos Vinicios Vilaça também domesticou certas palavras. Não fo-
ram umas, nem algumas, porém muitas, pois ele não é homem de pou-
cas palavras – mas da palavra e de palavra. Como o poeta que vivia
com as palavras-insetos – palavras-abelhas – Vilaça domesticou pala-
vras-animais. Mas não apenas palavras-cães e palavras-gatos já possí-
veis de ser domesticadas, porém palavras-lobos e palavras-onças, que
pareciam indomesticáveis. Domesticar palavras, leitor, não significa
tirá-las do estado primitivo – da pré-história ou da selvageria – para
fazê-las civilizadas. Antes, é necessário às pressas acordá-las e, em vez
de colocar os seus chocalhos, marcá-las com um sinete a ferro e fogo.

Os animais da Arca do Dilúvio, se não eram mansos, sem dúvida
que obedeciam à voz do dono, ao pai Noé – esse segundo Adão –
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que obedecia à própria voz de Deus. O Dilúvio durou quarenta dias – subiu
quinze côvados – e as águas permaneceram cento e cinqüenta dias sobre a face
da Terra. Os animais não falavam naquele tempo, aliás (exceto a jumenta de
Balaão) os animais jamais falaram. Contudo, as palavras-insetos, as pala-
vras-pássaros, as palavras-bichos, estas, sim, sempre falaram e falam – se forem
por alguém domesticadas. Anterior às palavras-pedras, às palavras-metais, às
palavras-árvores, sempre existiram as palavras-sons – onde o verbo-divino do
princípio: um “haja luz” criou a luz das coisas, até que as coisas se tornaram
coisas e a voz humana nomeou as mesmas. “O tempo venera a linguagem” –
afirma Auden, e Brodsky completa: “Quer dizer que ela é maior, ou mais velha
do que o tempo, que é, por sua vez, mais velho e maior que o espaço.”

A palavra sacra contém a palavra arca e, embora a recíproca não seja verdadei-
ra, a palavra arca – tanto a de Noé, quando a da Aliança – é uma espécie de pa-
lavra sacra. Marcos Vinicios Vilaça nos traz Da Arca Sacra (onde Arcada – como
no lunfardo – ou o cerco homérico dos dentes) ou Da arca sagrada das palavras
– o seu rebanho de animais domésticos: bichos-santos, bichos-separados, ani-
mais-sonoros. O difícil na arca é o silêncio. Como na cantiga infantil de roda
(eis a paródia) – “pela arca de Vilaça / a palavra passa” – e, feito no poema de
Bandeira: “Passa ponte / Passa poste / Passa pasto / Passa boi / Passa boia-
da.” O leitor que viajar na sua arca, não vai se deparar com onomatopéias, mas
com falas humanas – Falas do ofício – com sons, com vozes, com articulações:
um bestiário próprio e apropriado, um sotaque deveras pessoal.

Como ele fala bem e bem escreve, consegue ser ambidestro – com a escri-
tura e com a oralidade. Eu acho que Vilaça (o meu xará) ora se daria bem nas
sociedades de línguas ágrafas, ora nas possíveis comunidades de mudos que
escrevessem. Ele tem a voz e tem a mão – tem a palavra. Ele também é próximo
– diria íntimo – de um termo que Antônio Houaiss dicionarizou: oratura
(O Aurélio não registra tal vocábulo). Muito conversei com Houaiss sobre este
substantivo. Vilaça, independente de nós, continua praticando essa arte de
grafar o som e de dizer as letras. Sócrates nada escreveu e Jesus Cristo só escre-
veu uma vez, com o dedo na areia. O que Ele escreveu – diz Antônio Vieira –
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foi a Nova Escritura: o Novo Testamento. Vilaça é adepto de Cristo e não de
Sócrates. Ele escreve – à Jorge Luis Borges – um Livro de Areia, uma arca de tá-
bua, um testemunho vivo do seu tempo. Situado entre o Servidor da Saudade e
Cronos e Argo, ele serve a dor da saudade com sal – Marcantonio – no tempo e
na viagem.

Bem, leitor, já basta de escutar estas orelhas, pois – se em boca fechada não
entra mosca – em orelhas tampadas não entra abelha. Schiller dizia: “O que
pensas pertence a todos, somente é teu o que sentes.” Logo, como nas antigas
placas de trem da Great Western – “pare, olhe, escute e passe” – leia, pense, cante
e sinta Marcos Vinicios Vilaça. Uma obra pode começar pela capa, ou pode
começar pelas orelhas, ou pode começar pelo prefácio. Uma impressão sempre
tem rosto, tem nariz, tem olhos, dentes. Se o verdadeiro som não vem da boca,
leitor – a fonte está à sua frente – mergulhe até o coração do livro.
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Stella!

José Alt ino Machado

Exatamente às onze e trinta, ele saiu do escritório, desceu à ga-
ragem no subsolo e foi encontrar-se com a mulher, que o es-

peraria à porta do núcleo de ioga.
Avistando-a à distância, deu dois leves toques na buzina e encos-

tou o carro no meio-fio; ela entrou sorridente, beijaram-se levemen-
te e ele indagou, pondo o carro em movimento:

– Correu tudo bem hoje, querida?
– Sim. Tivemos movimentos novos, interessantes. A aula estava

concorrida.
– Onde vamos almoçar? tem alguma preferência?
– Nenhuma. Sugira você.
– Baiúca? Há tempos não vamos lá.
– Ótimo.
No oitavo ano de casamento, pais de dois filhos, eles se ama-

vam, tinham relacionamento harmonioso. Eram jovens, tempera-
mentos extrovertidos, amantes da vida. Habituaram-se a almoçar
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fora às terças e quintas, após as aulas de ioga, por ela freqüentadas entre dez e
meia e meio-dia.

Deixaram o carro no estacionamento ao lado da igreja da Consolação e ca-
minharam, descontraídos, enlaçados pela cintura, os poucos metros que a se-
param do tradicional restaurante Baiúca. Entraram no bar que antecede o sa-
lão-restaurante; o ambiente era bem mais escuro do que o exterior ensolarado,
de radiosa luminosidade, e os olhos demoraram vários instantes para se acos-
tumar. No interregno, a caminho do restaurante, divisaram, na penumbra do
bar, num canto junto ao piano, um casal sentado frente a frente. O homem
voltado para eles e a mulher, de costas, conversavam em surdina, achegados,
mãos dadas sobre a mesa, em evidente idílio. Ela mirou o casal enquanto eram
conduzidos pelo maître.

Sentaram-se, escolheram o prato e a bebida, o maître afastou-se, ele ia falar
algo quando ela se antecipou:

– Você viu?
– Viu o quê?
– Seu amigo, lá no bar.
– Que amigo?
– Fortunato.
– Ele estava lá?
– Estou lhe dizendo.
– Por que não falou com ele? Poderíamos almoçar juntos.
– Não poderíamos, não está só.
– Algum amigo?
– Amiga. Amicíssima, aliás.
– Como sabe?
– Vi com meus próprios olhos; namorando, aos cochichos, mãos nas mãos,

juntinhos e tudo o mais...
– Que imaginação fértil. Mal passamos por lá, naquela escuridão, deu pra

ver tudo o que diz?
– Não sou tola.
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– Pois acho que se enganou. Se fosse ele teria nos cumprimentado; teria nos
convidado para um drinque.

– Não cumprimentou de propósito, fingiu que não nos viu.
Terminaram o aperitivo, foram servidos, começaram a comer em silêncio,

por ela quebrado:
– Não entendo como não o viu, passamos rente...
– Ainda está pensando nisso? Não tenho necessidade de mentir, meu bem;

quer que vá lá e me certifique?
– Não é o caso. A esta altura já se foram, fugidos, certamente. Ele percebeu

que reparei, afinal eu o encarei.
– Fez mal. Deveria ter sido discreta, você sim; fingir que não viu.
– Discordo. Sou amiga da Stella e não me conformo em vê-la traída assim.

Ela não merece. Vocês homens são todos iguais. Têm romances fora de casa e
a pobre mulher, a legítima, que se dane. Cuida da casa, dos filhos, agüenta a
empregada, enquanto o marido se diverte com outra.

– Não generalize. Há homens que têm amantes e há mulheres que também
os têm. Não é exclusividade masculina. Devem ter suas razões, não devemos
julgá-los.

– Não tente acobertar seu amigo.
– Fortunato é bom sujeito; parece que se dá bem com Stella. Não o acredito

capaz de...
– Não acredita porque não quer. Ou não quis ver. Para mim ele não presta.

É cara-de-pau, cínico. Além de cafajeste!
– Meu bem! Não use esses termos, mormente alusivos a amigo antigo e

fraterno como Fortunato. Conheço-o bem e jamais soube de aventura des-
se tipo, em que se tivesse envolvido. Ele é responsável, incapaz de tal levi-
andade.

– Uso sim! Tenho motivos: em plena luz do dia, num local como este, tem
o desplante de se exibir em escandalosa namoração. Em escancarada amigação
– disse ela, exaltando-se e levantando a voz.

– Calma, querida. Que deu em você? Nunca a vi tão brava.
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– O descaramento dele me fez mal, irritou-me. Fico revoltada com o costu-
meiro procedimento machista: o homem se julga no direito de fazer tudo, impu-
nemente. Ai da mulher se tentar algo... O pior é que são solidários, um encobre a
safadeza do outro. Você, por exemplo, afirma que não o viu, que não era ele; ou
que ele não seria capaz. Era ele, sim, sem dúvida. O Fortunato. O safado do For-
tunato! Mas ele não perde por esperar; contarei tudo pra Stella. Tudinho.

– Não faça isto. Não se meta na vida dos outros. O caso não lhe diz respeito
meu bem.

– Diz sim. Stella é minha amiga desde menina. Amiga sincera e leal; sempre
nos demos bem. Tenho obrigação de contar; sei que ela faria o mesmo se visse
você com sua amante.

– Minha amante? – perguntou rindo. – Que amante? Pertenço ao numeroso
rol dos homens que não têm amantes. Homens que são felizes, que se realizam
com a sua mulher, porque a amam, como amo a minha. Mulher que está hoje
irreconhecível, tão agressiva. Insisto que não se envolva. E vamos mudar de as-
sunto; falemos de nossa próxima viagem, as férias estão perto e as crianças
aproveitariam se fôssemos à praia.

– Não desconverse. Não adianta. À noite ligo pra Stella e conto. Conto que
vi o “santo” Fortunato, como você o pretende, de amores em público, com
uma vulgar lambisgóia.

– Que deu em você? Jamais a vi assim, tão furiosa!
– Outra coisa: arranje outro parceiro para o tênis e avise o Fortunato que

não se atreva a telefonar lá para casa.
– Querida, você esta passando das medidas. Veja: estão nos olhando das

mesas vizinhas. Mudemos de assunto.
– Não consigo. Estragou o almoço. Mal toquei a comida. Peça a conta. Va-

mos sair.
O maître trouxe a nota, que foi paga. Levantaram-se, ele sugeriu, pegando-a

pela mão:
– Saiamos por aquela outra porta. Evitemos o bar. Você está nervosa, meu

amor.
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– Não! Faço questão absoluta de sair por onde entramos. Se ele ainda esti-
ver lá, quero encará-lo de frente. Assim não terá coragem de negar, mais tarde.

Andaram alguns passos, chegaram ao bar. O casal permanecia na postura
amorosa, embevecidos ambos, mãos dadas e olhares lânguidos. Passaram perto
da mesa e olharam, agora com a vista acostumada à fraca luz ambiente.

Surpresa: não era Fortunato!
Inteiramente desconcertada, percebendo o ar de riso do companheiro, ela se

indagou como pudera se enganar. Tivera certeza de ter reconhecido o amigo
do marido, ao entrarem. Qual a explicação para tamanho equívoco? O que a le-
vara a confundir e cometer lamentável injustiça? Nesse momento ela reparou
bem na mulher, de costas ainda, e compreendeu: houvera simples associação de
idéias. Pois se o homem não era, realmente, o amigo do marido, Fortunato, a
mulher era, sim, sua amiga. Stella!
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Evocação do poeta
Pedro Homem de Mello

Marcus de Noronha da Costa

A7 de setembro de 2004 comemoraram os íntimos, os conhe-
cidos e os admiradores, no mais recatado silêncio que, neste

caso, tem o significado de amizade, o centenário do nascimento de
Pedro Homem de Mello, poeta de rara sensibilidade, defensor da
harmonia na estética, com a qualidade singular de lhe brotar do fun-
do da alma o mais puro lirismo poético arrebatado da consciência
colectiva do povo português.

Graças a esta identidade, na feliz expressão de outro astro de
idêntica profissão, José Carlos Ary dos Santos (tão antagonica-
mente separados na ideologia política), ao proclamar no Festival
de Poesia de Afife de 1983 (onde o autor de Eu Hei-de Voltar um Dia
tinha a casa de verão no antigo convento de Cabanas), denomi-
nou-o: “Pedro Homem de Mello, o poeta do povo”, e, por esta ra-
zão, muita da sua produção poética continua viva e a integrar o
quotidiano dos fadistas nacionais, de que são exemplo os versos in-
terpretados com profunda dor e paixão pela voz singular de Amá-
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lia Rodrigues e que se inscreveram na memória de todos os apreciadores da
chamada canção nacional:

Povo que lavas no rio
Que vais às feiras e à tenda
Que talhas com o teu machado
As tábuas do teu caixão
Pode haver quem te defenda
Que turve o teu ar sadio
Que compre o teu chão sagrado
Mas a tua alma não

Bem cedo despertou para a poesia que lhe vinha no sangue, mas sobretudo
na alma, porque o pai António Homem de Mello – conhecido literariamente
por Toy – era poeta e jornalista residente no Porto, fora amigo pessoal de
António Nobre e Alberto de Oliveira, do ensaísta Agostinho de Campos e do
romancista católico Antero de Figueiredo; tendo começado a escrever a partir
dos 8 anos, abre-se para o mundo da beleza quando viaja a Paris no final da
adolescência, onde lhe brotam os versos:

No meio da claridade
Daquele tão lindo dia
Grande, grande era a cidade
E ninguém me conhecia

Segue para Coimbra onde frequenta a Faculdade de Direito, recebendo o
grau académico na de Lisboa; fugazmente, faz a experiência de subdelegado do
procurador da República numa comarca esquecida e, logo a seguir, abraça de-
finitivamente a carreira docente na Escola Comercial Mouzinho da Silveira,
no Porto, leccionando língua e literatura portuguesa.

O seu primeiro livro, Caravela ao Mar (1934), é o prenúncio bonançoso do
epíteto de – trovador do povo – como lhe chamou, em artigo recente, João
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Vaz de Almada; colabora na revista Presença, onde cimenta uma amizade frater-
na com José Régio, Alberto Serpa e Francisco Bugalho, este exilado do mundo
e perdido como notário numa pacata vila alentejana (pai do promissor poeta
Cristovam Pavia, que bem cedo se libertou da vida... e acolhido com entusias-
mo nas folhas literárias dirigidas por António Manuel Couto Viana), receben-
do, com simplicidade, as reservas ideológicas emitidas a seu respeito por Adol-
fo Casais Monteiro e as picardias críticas de análise à sua poesia por Miguel
Torga, sempre com a dignidade e a caridade cristã de um grande fidalgo.

Obtém a consagração nacional com o Prémio Antero de Quental (poesia)
do então Secretariado da Propaganda Nacional, chefiado por António Ferro,
criador da chamada “política do espírito” com o livro Segredo (1939).

Adere de alma e coração às Edições GAMA – Grupo de Acção Monárquica
Autónoma, liderado pelos mestres integralistas Hipólito Raposo, Alberto de
Monsaraz e Luís de Almeida Braga; nessa editora colabora regularmente no se-
manário Aleo e, ao lado do poeta madeirense Cabral do Nascimento, autor do
Cancioneiro, abre a colecção de poesia da editora em questão com Pecado (1943),
provocando um choque teológico com Leão Ramos de Ascenção; dois anos
depois aparece o Príncipe Perfeito (1945) e atinge a projecção internacional
quando alguns dos seus poemas são incluídos na antologia Lusitanian Lyrics
(1946), organizada pelo lusófono inglês Arnold Hawkins.

Em 1947 publica as Bodas Vermelhas; em 1954, O Rapaz da Camisola Verde,
onde canta a beleza da juventude,

Naquela esquina pálido encostado
Era um rapaz de camisola, camisola verde
Negra madeixa ao vento
Boina de marujo ao lado

e chega à plenitude poética com Povo que Lavas no Rio (1969).
O insuspeito crítico literário Óscar Lopes considera a textura rítmica e sin-

táctica da obra de Pedro Homem de Mello expressa em 25 volumes de poesia
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“sem grande variedade de métricas; estrofes regulares, ou não, que em geral se
apoiam na redondilha e os decassílabos, nos seus quebrados, mas recorrem
ocasionalmente ao verso regular de 9 e 11 sílabas. Salvo erro, no entanto, nun-
ca excede a 13 sílabas, limite tradicional, imitando visivelmente toda a com-
plexidade, mas também toda a frouxidão corrente da poesia visivelmente do
que Álvaro de Campos tem sido entre nós e principal e já exausto, o protóti-
po”.

João Gaspar Simões, co-fundador da revista Presença, prefaciador de Príncipe
Perfeito, temível crítico literário da segunda metade do século passado, conside-
ra a poesia de Pedro Homem de Mello de “puerilidade transcendente”, e sin-
tetiza noutro texto: “...quando se fizer o apuramento dos elementos tradicio-
nais da poesia portuguesa que intervieram no composto do lirismo chamado
‘modernista’ terá de se ponderar o caso de Pedro Homem de Mello. Sem gran-
de coisa à cultura, especialmente a cultura estrangeira, o poeta de Miserere en-
contra-se [...] entre os mestres da sensibilidade moderna”, e remata a aprecia-
ção crítica: “o mais valioso contributo da poesia de Pedro Homem de Mello
para a história do lirismo contemporâneo é este miraculoso reencontrar, aden-
tro das fronteiras do moderno, graças quase exclusivamente ao puro instinto, do
que existe de elementarmente português na mais velha e na mais legítima tradi-
ção da poesia nacional...”

Por uma feliz coincidência atingiu a popularidade quando, a partir de
1965, a televisão o convidou para realizar, a partir da estação do Monte da
Virgem, no Porto, o programa Danças e Cantares, em emissão directa para o pú-
blico. Esta iniciativa tinha um carácter profundamente pedagógico: Pedro
Homem de Mello empenhou-se em levar ao público de uma forma muito sim-
ples o folclore português, explicando com grande vivacidade todas as faces dos
movimentos dos bailadores dos ranchos regionais, a razão das suas vestimen-
tas e a mensagem das cantigas interpretadas, que deu origem posteriormente
ao seu livro Danças de Portugal.

Passou alguns momentos dramáticos de perseguição, enunciados em nome
das liberdades restituídas pela revolução do 25 de Abril... reagindo com toda a
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dignidade do homem que sempre se afirmou: católico apostólico romano e monárquico
em todas as repúblicas do mundo.

No ano anterior à sua morte, a Imprensa Nacional / Casa da Moeda edi-
tou-lhe as Poesias Escolhidas (1983), obtendo a consagração nacional que há muito
merecia, como “herdeiro directo de D. Dinis, de alguns renascentistas, de al-
guns barrocos, de Garrett, de Cesário, de Nobre, de Pessanha e de Pascoaes” –
na feliz análise de David Mourão-Ferreira.

No dia 8 de março de 1984, quando a Providência Divina o chamou à Sua
Presença, bem se identificou na morte com uns versos há muito escritos:

Deus queira que eu morra no leito
Onde a morte é natural
As mãos em cruz sobre o peito
Das mãos de Deus tudo aceito
Mas que eu morra em Portugal
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Juristas na Academia
Brasileira de Letras

Fab io de Sousa Coutinho

Sumário: Introdução. I. Os fundadores. 1. Rui Barbosa. 2. Lúcio de
Mendonça. 3. Clóvis Beviláqua. 4. Joaquim Nabuco. 5. Rodrigo Octa-
vio. II. A geração posterior. 1. Lafayette Rodrigues Pereira. 2. Pedro
Lessa. 3. João Luís Alves. 4. Levi Carneiro. 5. Pedro Calmon. 6. Barbo-
sa Lima Sobrinho. III. Os eleitos no pós-guerra. 1. Aníbal Freire. 2.
Afonso Arinos de Melo Franco. 3. Cândido Motta Filho. 4. Hermes
Lima. 5. Pontes de Miranda. 6. Evandro Lins e Silva. 7. Raymundo Fa-
oro. 8. Oscar Dias Corrêa. IV. Os atuais ocupantes. 1. Miguel Reale. 2.
Alberto Venancio Filho. 3. Evaristo de Moraes Filho. Conclusão

� Introdução

“Só através da História adquire um povo
plena consciência do seu próprio ser”

Schopenhauer

A idéia para a elaboração deste artigo surgiu da leitura de poema
de Antonio Carlos Secchin em homenagem aos 90 anos de Evaristo
de Moraes Filho, publicado em edição anterior da Revista Brasileira.
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Por ter sido colega de turma de Secchin nos dois anos (1970 e 1971) em
que foi estudante de Direito, associei tal fato à circunstância de ele, agora, re-
verenciar um dos mais completos juristas brasileiros. Sem dúvida, Evaristo é,
também, filósofo e sociólogo de nomeada, mas sua formação superior e sua
vida profissional se fizeram, essencialmente, no Direito, na advocacia traba-
lhista e no magistério jurídico.

Um advogado com a bagagem cultural e literária de Evaristo de Moraes Fi-
lho, integrante da Academia há mais de duas décadas, me fez pensar em quan-
tos outros ilustres juristas, antes dele e contemporaneamente a ele, não teriam
percorrido caminho semelhante, culminando na consagração da “glória que fica,
eleva, honra e consola”.

O exercício a seguir entabulado foi dos mais compensadores, ensejando a
revelação de uma sucessão de nomes que só enaltecem as chamadas carreiras
jurídicas em nosso país e que, seguramente, se sobressaíram nas diferentes
composições da própria Casa de Machado.

Por onde começar? Por Evaristo e seus contemporâneos, ou atravessar
a história da ABL e ir, gradualmente, encontrando (e admirando) a plêia-
de de juristas que nela ingressaram? Escolhi a segunda opção. Já que co-
mecei por Evaristo, com ele vou encerrar o percurso, antes de uma breve
conclusão.

Evidentemente, correrei os riscos inerentes a empreitadas do gênero, pois
esta é a visão de um só advogado e sua percepção da dimensão profissional e
do porte intelectual e político dos juristas da Academia Brasileira.

I. OS FUNDADORES

Os primeiros de minha seleção são os advogados que, ao lado do Bruxo
do Cosme Velho, participaram da fundação de sua Casa, em 1897. A rela-
ção é, já então, simplesmente impressionante, dela fazendo parte Rui Bar-
bosa, Lúcio de Mendonça, Clóvis Beviláqua, Joaquim Nabuco e Rodrigo
Octavio.
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� 1. Rui Barbosa
Do Rui jurista, bastaria mencionar que é o patrono dos advogados brasilei-

ros, dando nome à principal condecoração que o Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil confere, a cada três anos, a um de seus filiados, a hon-
rosíssima Medalha Rui Barbosa.

Mas a presença do baiano Rui Barbosa na vida brasileira do último quarto
do século XIX e no primeiro do século XX foi, numa palavra, avassaladora.
Ministro da Fazenda do Governo Deodoro, autor do anteprojeto da nossa
primeira Constituição republicana, a de 1891, crítico rigoroso do Projeto de
Código Civil, que contribuiu decisivamente para aperfeiçoar, no fundo e na
forma, Rui liderou a memorável Campanha Civilista de 1910, disputando a
Presidência da República e perdendo para o Marechal Hermes da Fonseca, em
eleição que a história registra como plena de irregularidades.

Literariamente, Rui produziu aquela que reputo uma das mais belas peças
de retórica já escritas em nosso idioma, a oração fúnebre de despedida a Ma-
chado de Assis, pronunciada em 29 de setembro de 1908, em nome da Acade-
mia Brasileira de Letras. Poucas vezes, no Brasil, se escreveu tão bem, com tan-
ta razão e com tanto sentimento.

Vale transcrever aqui uma passagem da notável fala:

“[...] Mestre e companheiro, disse eu que nos íamos despedir. Mas disse
mal. A morte não extingue: transforma; não aniquila: renova; não divorcia:
aproxima. Um dia supuseste ‘morta e separada’ a consorte dos teus sonhos e
de tuas agonias, que te soubera ‘pôr um mundo inteiro no recanto’ do teu
ninho; e todavia, nunca ela te esteve mais presente, no íntimo, de ti mesmo e
na expressão do teu canto, no fundo do teu ser e na face das tuas ações. [...]”

Tamanha é a envergadura de Rui Barbosa que seu aniversário natalício, 5 de
novembro, é, por força de lei, o Dia Nacional da Cultura.
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� 2. Lúcio de Mendonça
Alguns historiadores atribuem ao fluminense Lúcio de Mendonça a ideali-

zação da Academia, notoriamente desejoso que era de ampliar o culto às letras
no Brasil. Ele se formou pela Faculdade de Direito de São Paulo, na turma de
1877; foi promotor público, advogado e magistrado, tendo sido nomeado, em
1895, para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Sua última carta dirigida a Machado de Assis é um primor de nobreza e digni-
dade humanas. Nos idos de 1908, já retirado da judicatura em decorrência de ga-
lopante cegueira, o Ministro Lúcio de Mendonça escreveu ao Presidente da ABL:

“Obrigadíssimo por haver lembrado de mim, sobrevivente a mim mes-
mo. Chega-me, neste momento, o Memorial de Aires, que vou mandar ler.
Será o primeiro livro seu que eu leia com olhos de outrem; quero, porém,
que o agradecimento ainda seja do meu próprio punho. Se não tem medo de
almas do outro mundo, deixe que lhe beije as mãos criadoras o discípulo
devotadíssimo...”

A produção literária de Lúcio compreende poemas, crônicas, contos,
memórias e, no campo do Direito, estudos, pareceres e decisões, reunidos no
volume Páginas Jurídicas (1903). A centenária Biblioteca Acadêmica do Petit
Trianon passou a denominar-se, recentemente, Lúcio de Mendonça.

� 3. Clóvis Beviláqua
O cearense Clóvis Beviláqua foi o autor do anteprojeto do Código Civil

Brasileiro de 1916, que entrou em vigor em 1.º de janeiro de 1917, libertan-
do-nos, afinal, das Ordenações do Reino, herança do período colonial. Tra-
ta-se, sem nenhum exagero, da principal lei de Direito Privado já editada no
País, tendo vigido até os primeiros anos do século XXI.

Jurista fenomenal, “o Clóvis”, como a ele se acostumou referir-se o meio ju-
rídico, foi, também, autor de várias outras obras de fundamental relevância
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hermenêutica, com destaque para o campo do Direito Civil, no qual, até hoje,
várias décadas depois de sua morte, encontrou poucos que lhe ombreassem.

Seu livro História da Faculdade de Direito do Recife, inicialmente publicado
em dois volumes, em 1927, celebrou o 1.º centenário da Lei Imperial de 11
de agosto de 1827 que instituiu os cursos jurídicos no Brasil, um em São
Paulo, outro em Olinda (depois transferido para o Recife). Incorporadas,
ano após ano, ao processo histórico brasileiro, pelos méritos de seus lentes,
bacharéis e doutores, ambas as instituições acabaram fazendo parte da His-
tória. Mais: converteram-se em símbolos tangíveis da vivência política da
Nação.

� 4. Joaquim Nabuco
Companheiro dileto de Machado de Assis, fundador da Academia e seu

primeiro Secretário-Geral, Joaquim Nabuco foi discípulo de Walter Bagehot,
jurista, pensador e jornalista britânico, autor do clássico The English Constitution
(1867). A partir de sua admiração por Bagehot, Nabuco, formado em Direito
no Recife em 1870, tornou-se ele próprio um advogado da principal causa do
século XIX no Brasil, a libertação dos escravos.

Sua obra O Abolicionismo é, no dizer do diplomata e historiador pernambuca-
no Evaldo Cabral de Melo, o melhor livro escrito sobre o Brasil no século
XIX, tornando-se o mais importante para o entendimento da formação socio-
cultural do povo brasileiro até a publicação de Casa-grande & Senzala, de Gilber-
to Freyre, em 1933.

Em O Abolicionismo, Joaquim Nabuco, escrevendo como autêntico advogado,
não somente se mostrou detentor de uma “procuração tácita” que lhe fora ou-
torgada pelas classes dos escravos e dos ingênuos, mas apresenta um verdadei-
ro libelo contra a herança que Portugal nos impôs: “A africanização do Brasil
pela escravidão é uma nódoa que a mãe-pátria imprimiu na sua própria face, na
sua língua, e na única obra nacional verdadeiramente duradoura que conseguiu
fundar.”
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O formidável livro é recheado de denúncias contra a sociedade brasileira de
então, não poupando nem a tradicional Igreja Católica por sua omissão diante
do mal maior: “A escravidão é um ar envenenado e esse é o ar que respiramos e
que absorvemos, todos e tudo, neste país.”

Nabuco é autor de outras obras de valor transcendental para a compreensão
da alma e da nacionalidade brasileiras, a começar pelo autobiográfico Minha
Formação, passando pelo ensaio A Escravidão, escrito aos 21 anos, em que ele en-
quadra a escravatura como um crime social a ser reparado, e culminando com
Um Estadista do Império, grandiosa biografia de seu pai, o Senador José Thomaz
Nabuco de Araújo, que descortina um erudito e abrangente panorama da polí-
tica no Segundo Reinado.

� 5. Rodrigo Octavio
Nos seus primeiros anos, as sessões ordinárias da Academia se realizavam

no escritório de advocacia de Rodrigo Octavio, na Rua da Quitanda, 47, no
centro da cidade do Rio de Janeiro. Teve ele, também, a honra e o privilégio
de, na sessão inaugural da ABL, em 20 de julho de 1897, como Primeiro-
Secretário, ler a “Memória histórica dos atos preparatórios”.

Paulista de Campinas, Rodrigo Octavio de Langgaard Meneses fez seus es-
tudos de Direito na Faculdade de São Paulo, pela qual se formou aos 20 anos,
em 1886. Exerceu a advocacia e foi Consultor-Geral da República de 1911 a
1929, ano de sua nomeação, pelo presidente Washington Luís, para o cargo
de Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Versado em diversas especialidades do Direito, presidiu, em mais de
uma ocasião, o Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros. Na Casa de
Machado, além de Primeiro-Secretário, foi Secretário-Geral e Presidente
(1927). Sua obra jurídica inclui Elementos de Direito Público e Constitucional
Brasileiro (1913), em colaboração com Paulo Viana, e o Dicionário de Direito
Internacional Privado, de 1933. Rodrigo Octavio foi, também, contista, cro-
nista, poeta e memorialista.
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II. A GERAÇÃO POSTERIOR

A geração seguinte à dos fundadores se inicia por Lafayette Rodrigues Pereira
e Pedro Lessa, que sucederam, respectivamente, a Machado de Assis (Cadeira n.º
23) e a Lúcio de Mendonça, e inclui, ainda, João Luís Alves, Levi Carneiro,
Pedro Calmon (ambos escolhidos em 1936) e Barbosa Lima Sobrinho.

� 1. Lafayette Rodrigues Pereira
Lafayette, que se bacharelou pela Faculdade de São Paulo em 1857, traba-

lhou, logo depois de formado, no escritório de advocacia do grande civilista
Teixeira de Freitas, na capital do Império. Ministro da Justiça no Gabinete do
Visconde de Sinimbu (1878-1880), foi, também, a convite do Imperador,
Presidente do Conselho de Ministros, cargo que acumulou com o de Ministro
da Fazenda, de maio de 1883 a junho de 1884.

Como jurista de primeiríssima categoria, Lafayette Rodrigues Pereira foi
membro da Corte de Arbitragem da Haia e publicou verdadeiros clássicos de
nossa literatura jurídica, com destaque para Princípios de Direito Internacional e
para o insuperável Direito das Coisas, em dois volumes.

� 2. Pedro Lessa
O mineiro Pedro Lessa sucedeu a Lúcio de Mendonça em dose dupla: na

ABL (Cadeira n.º 11) e no Supremo Tribunal Federal. Formado pela Faculda-
de de São Paulo (turma de 1883), tornou-se, alguns anos depois, por concur-
so, professor catedrático de sua alma mater.

A nomeação de Pedro Lessa para o STF se deu em 1907, com a aposenta-
doria do Ministro Lúcio de Mendonça. Em 1915, veio a lume sua obra Do Po-
der Judiciário, um dos principais livros publicados entre nós sobre a matéria, em
qualquer época.

No Supremo, em que se destacou a ponto de ser reconhecido como o
“Marshall brasileiro”, o Ministro Pedro Lessa foi responsável pela democráti-
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ca ampliação do instituto do Habeas Corpus a outras hipóteses não previstas na
Constituição de 1891.

� 3. João Luís Alves
Outro mineiro, João Luís Alves, foi eleito para a Academia em 1923, mesmo

ano da morte de Rui, mas não para a vaga do patrono dos advogados. Bachare-
lou-se em São Paulo, na turma de 1889, tendo colado grau seis dias antes da Pro-
clamação da República. Foi promotor público, exerceu a advocacia e teve larga mi-
litância política. No Governo de Arthur Bernardes, foi Ministro da Justiça. Por
nomeação do mesmo Presidente, chegou ao Supremo Tribunal Federal, em 1924.

Orador brilhante, João Luís Alves travou discussões e debates que ficaram
guardados nos anais do Senado Federal. Participou, como jurista de sólidos e
profundos conhecimentos, da elaboração de uma série de normas fundamen-
tais, tais como a Lei de Cheques e a Lei Cambial, e os Códigos Civil e Penal.
Escreveu obra jurídica pioneira, o Código Civil da República dos Estados Unidos do
Brasil, anotado, em dois volumes (1923).

� 4. Levi Carneiro
Antes da glória de pertencer à Casa de Machado, para a qual foi eleito em

1936, Levi Carneiro experimentara outra, tão consagradora quanto aquela:
foi, de 1933 a 1938, o primeiro presidente do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB), criada pelo Art. 17 do Decreto n.º 19.408,
de 18 de novembro de 1930, assinado pelo então chefe do Governo Provisó-
rio, o também advogado e futuro acadêmico Getúlio Vargas.

Sua obra Livro de um Advogado (1964) contém valiosos subsídios para o estu-
do da criação, organização e funcionamento da corporação dos causídicos bra-
sileiros. Nela, Levi Fernandes Carneiro se revelou possuidor de uma visão mo-
derna e universal do papel reservado à entidade dos advogados, manifestada
em candente opinião:
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“A Ordem não é um órgão de interesses e privilégios odientos. Não é
uma corporação fechada. É um órgão como tantos outros, que forma o
complexo do Estado Moderno, um desses múltiplos entes “para statali”.
Uma orientação da idade em que domina o sindicalismo profissional, em
que as atividades privadas se coordenam e se disciplinam sob a orientação
dos interesses coletivos, com preocupações de ordem moral que o Estado
por si mesmo não sabe impor, mas cuja realização se empenha em conseguir
de tal sorte.”

� 5. Pedro Calmon
A projeção do baiano Pedro Calmon como historiador e educador talvez

contribua para ofuscar um pouco suas virtudes de jurista. Afinal, escreveu li-
vros da importância de História Social do Brasil (3 vols.), O Rei Filósofo, Vida de D.
Pedro I e História da Civilização Brasileira, todos clássicos de nossa historiografia.
Além disso, foi, por longo período (1948-66), reitor da Universidade do Bra-
sil, a maior de então.

Mas sua obra jurídica, no campo específico do Direito Público, é, também,
de elevado quilate, nela destacando-se as teses de livre docência, A Federação e o
Brasil (1933), e de cátedra, Intervenção Federal (1939), e os cursos de Direito Cons-
titucional (1937) e de Teoria Geral do Estado (1941).

Orador de verve culta e espirituosa, Pedro Calmon Moniz de Bittencourt
encantava as platéias que tinham o privilégio de ouvi-lo, mormente seus alunos
da Faculdade Nacional de Direito, da qual foi Diretor durante dez anos, e os
sócios e freqüentadores do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, de que
foi orador oficial de 1938 a 1968 e, depois, presidente.

Em seu magnífico discurso de posse na ABL, como sucessora de Pedro Cal-
mon, Lygia Fagundes Telles disse que ele foi “historiador e jurista refinado,
irônico mas não sarcástico, colérico às vezes (a cólera é necessária), como no
período em que foi reitor e, de peito aberto, defendeu a estudantada contra a
polícia”.
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� 6. Barbosa Lima Sobrinho
Durante o velório de Barbosa Lima Sobrinho, na sede da ABL, seu cai-

xão estava coberto pela bandeira do Fluminense Futebol Clube, uma das
paixões de seus 103 anos de vida. As outras foram D. Maria José, sua com-
panheira dileta de todas as horas e situações, o jornalismo, a política e o
Direito Público.

Membro da Academia desde 1937 (eleito com apenas 40 anos) e presiden-
te, por muitos anos, da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), ele foi depu-
tado federal, governador de seu estado natal, Pernambuco, e candidato de
protesto a vice-presidente da República, em 1973, como integrante da chapa
encabeçada pelo saudoso Deputado Ulysses Guimarães.

Em todos esses papéis, manteve-se fiel à postura de defesa do interesse na-
cional que sustentou até o último artigo, publicado no dia de sua morte, 16 de
julho de 2000, no Jornal do Brasil. A colaboração dominical ao JB começou em
1927, estendendo-se, pois, por setenta e três anos.

Em 1992, aos 95 anos, o incansável Dr. Barbosa, protagonista de algumas
das mais importantes lutas políticas do País, cumpriu seu destino histórico ao
ser designado, pelos partidos de oposição e pela Ordem dos Advogados do
Brasil, como o primeiro signatário do pedido de impeachment do Presidente
Fernando Collor.

No curso do processo de impedimento presidencial, Barbosa Lima So-
brinho não poupou esforços. Não satisfeito apenas em assinar a petição,
fez parte do grupo de advogados que foi a Brasília entregar o documento
ao Congresso Nacional. Foi um homem que viveu seu século intensamente,
do início ao fim.

Formado pela turma de 1917 da Faculdade de Direito do Recife, dentre as
dezenas de livros que publicou salientam-se: A Ilusão do Direito de Guerra, O Pro-
blema da Imprensa, Árvore do Bem e do Mal, As Imunidades dos Deputados Estaduais e o
belo e original A Língua Portuguesa e a Unidade do Brasil, editado em 1958 pela
Livraria José Olympio e relançado em 2000 pela Editora Nova Fronteira.
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III. OS ELEITOS NO PÓS-GUERRA

Importantes juristas, já falecidos, ingressaram na ABL depois do fim da
Grande Guerra, incluindo quatro ministros do STF (Aníbal Freire, Cândido
Motta Filho, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva) e personalidades da estatu-
ra de Afonso Arinos de Melo Franco, Pontes de Miranda e Raymundo Faoro.

� 1. Aníbal Freire
O sergipano Aníbal Freire da Fonseca bacharelou-se em Direito pela Facul-

dade do Recife, em 1903. Após a formatura, exerceu o cargo de promotor pú-
blico em Aracaju, Sergipe. Em 1907, foi nomeado Professor de Direito Admi-
nistrativo e, em 1916, provido Catedrático da disciplina, na própria escola em
que se graduou.

Sua carreira de jurista chegou ao auge com as nomeações sucessivas, ambas
pelo Presidente Getúlio Dornelles Vargas, para os cargos de Consultor-Geral
da República e Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Natural de Lagarto, mesma cidade onde nasceram os acadêmicos Sílvio
Romero e Laudelino Freire, seu tio, Aníbal Freire se destacou, também, na
vida política e na imprensa, tendo sido, em três diferentes ocasiões (a última,
após sua aposentadoria como magistrado), Diretor do tradicional Jornal do
Brasil, no Rio de Janeiro, então capital da República. Seu livro jurídico mais
cultuado é Do Poder Executivo na República Brasileira (1916).

� 2. Afonso Arinos de Melo Franco
O primeiro livro de Afonso Arinos de Melo Franco foi no campo do Direi-

to Penal: Responsabilidade Criminal das Pessoas Jurídicas, uma tese para concurso es-
crita em 1930, ano da Revolução da Aliança Liberal. A escolha do tema foi in-
fluenciada pela circunstância de Afonso Arinos, após diplomar-se em Direito
no Rio de Janeiro, ter sido Promotor de Justiça na Comarca de Belo Horizon-
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te, nomeado pelo então presidente Antônio Carlos, exercendo o cargo nos
anos de 1927 e 1928.

Após tratamento de saúde na Suíça, Afonso Arinos voltou ao Brasil em
1932, e as preocupações políticas dominaram nele sobre quaisquer outras.
Seus dois livros seguintes – Introdução à Realidade Brasileira e Preparação ao Naciona-
lismo – refletem esse estado de espírito.

Em novembro de 2005, em que se comemorou o centenário de nascimento
do grande mineiro, com a realização de expressivo seminário na própria ABL,
a leitura que se fez da vida e da obra do autor de Conceito de Civilização Brasileira
confirma sua imensa vocação política.

O título de seu livro Um Estadista da República (1955), estudo panorâmico de
determinada fase da nossa história, tendo por centro a figura paterna de Afrâ-
nio de Melo Franco, serve, também, de definição irretocável do que foi e re-
presentou Afonso Arinos na vida brasileira do século XX, máxime a partir da
promulgação da Carta Constitucional de 1946.

A Alma do Tempo, A Escalada, Planalto e Alto-Mar Mar Alto formam coletânea
memorialística, publicada entre 1961 e 1976, que integra a nata do gênero em
nossas letras. A obra de Afonso Arinos de Melo Franco consta ainda de nume-
rosos trabalhos parlamentares, discursos e conferências, prefácios e de um
poético Roteiro lírico de Ouro Preto (1937).

� 3. Cândido Motta Filho
O paulista da capital Cândido Motta Filho formou-se em Direito pela his-

tórica faculdade das Arcadas, em 1919. Sua primeira atuação de destaque,
contudo, foi como jornalista e crítico literário, com participação ativa na Se-
mana de 1922, ao lado de Guilherme de Almeida, Menotti del Picchia, René
Thiollier e Oswald de Andrade, e no Movimento Verde-Amarelo, na compa-
nhia de Cassiano Ricardo e, uma vez mais, de Menotti del Picchia.

Teve, também, militância política, ocupando cargos de ministro nos gover-
nos Dutra (Trabalho) e Café Filho (Educação e Cultura) e presidindo o Parti-
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do Republicano. Chegou ao STF pela mão do Presidente Juscelino Kubits-
chek de Oliveira, que o nomeou para a Corte Suprema em 13 de abril de 1956.

Cândido Motta Filho é autor de diversificada bibliografia, nela sobressain-
do-se O Conteúdo Político das Constituições (1951) e volume de memórias com o
sugestivo título Dias Lidos e Vividos (1977). Seu filho mais velho, Nelson Cândi-
do Motta, que hoje figura entre os decanos da advocacia no Rio de Janeiro, dá
nome a um dos principais escritórios sediados na Cidade Maravilhosa.

� 4. Hermes Lima
Nascido em Livramento do Brumado, no sertão da Bahia, Hermes Lima ba-

charelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de seu
Estado e, um ano mais tarde, passou a ensinar na mesma escola.

Seu primeiro livro, Introdução à Ciência do Direito, foi publicado em 1933, quan-
do Hermes já lecionava em São Paulo. Em 1946, elegeu-se Deputado Federal à
Assembléia Constituinte, iniciando uma intensa participação na vida política
brasileira, cujo ápice foi a chefia da Casa Civil da Presidência da República e o
desempenho dos cargos de Ministro do Trabalho e das Relações Exteriores e o
de Primeiro-Ministro, na meteórica experiência parlamentarista (1961-62).

Em 1963, foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal, onde permaneceu
até seu afastamento, no início de 1969, por ato ditatorial que também atingiu os
Ministros Victor Nunes Leal e Evandro Lins e Silva. Nesse deplorável episódio,
Hermes Lima revelou a extensão de um extraordinário senso de humor. Antes
de encerrar a triste reunião ministerial que deliberou sobre a cassação dos três ju-
ízes do STF, o Marechal Costa e Silva resmungou: “Aproveito a oportunida-
de...”. Hermes não se conformava com isso: “Aproveita a oportunidade para nos
cassar? O sujeito aproveita a oportunidade para alguma coisa boa, não é?”

Travessia, volume de memórias, dá bem a medida do valor de Hermes Lima,
da profundidade de suas opções em momentos decisivos, resultantes de sua
vocação para a liberdade de pensar e de agir. Há, no livro, pensamentos sutis e
originais como, por exemplo: “Política é uma atividade para pecador e pecar é
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uma das atividades mais fascinantes, contraditórias e perturbadoras que o ser
humano pode exercer.”

Palavras ricas de intenção e, certamente, de sentido confessional. Embora se
visse como “homem que gosta mais das idéias que da ação”, a leitura do pri-
moroso Travessia demonstra que Hermes Lima não limitou sua existência a pu-
ras especulações teóricas.

� 5. Pontes de Miranda
O alagoano Pontes de Miranda é o autor da mais ampla e impactante obra

jamais produzida por um jurista brasileiro, individualmente: o Tratado de Direito
Privado, em sessenta volumes, concluído em 1970.

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, formado precocemente (tinha
apenas 19 anos) pela Faculdade do Recife, em 1911, foi, além de advogado,
conferencista e parecerista, Desembargador do Tribunal de Justiça do antigo
Distrito Federal (até 1939) e Embaixador do Brasil na Colômbia.

Sua bibliografia jurídica é o apogeu de uma presença marcante no cenário
cultural de nosso país, sendo impregnada das perspectivas perenes de seu espí-
rito múltiplo: concepção científica do Direito, progresso científico, liberdade,
humanismo, visão poética, antitotalitarismo, senso da democracia, inspiração
filosófica e preocupação ética.

Além dela, o seminal pensador e intelectual, que, na ABL, sucedeu a Hermes
Lima e foi saudado, em sua posse, por Miguel Reale, publicou, em qualidade e
quantidade superlativas, nos terrenos da Sociologia, da Filosofia e da Matemática.

� 6. Evandro Lins e Silva
No esplêndido depoimento que prestou ao CPDOC - FGV, intitulado O

Salão dos Passos Perdidos, Evandro Lins e Silva afirmou, literalmente, ser um “ba-
charel por decreto”, numa alusão ao fato de que sua turma na Faculdade de
Direito do Rio de Janeiro foi, durante o curso, aprovada duas vezes sem
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exame, como conseqüência da Revolução de 1930 e da Revolução Constitu-
cionalista de 1932.

Pois o “bacharel por decreto” veio a consagrar-se como um dos maiores ad-
vogados criminalistas brasileiros de todos os tempos, além de ter tido uma
destacada passagem (1963-1969) como Ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral, ao qual chegou por nomeação do Presidente João Goulart e do qual foi
aposentado pela boçalidade da ditadura militar.

Acusador (advogado da Nação) no processo de impeachment do Presidente
Fernando Collor, Evandro pronunciou, naquele final de 1992, da tribuna do
Senado Federal, um dos mais vigorosos e contundentes discursos políticos de
nossa vida republicana.

No entender de seu antigo assessor Fabio Konder Comparato, emérito co-
mercialista e publicista, Evandro Lins e Silva foi “um advogado que soube fa-
zer da profissão, desde a juventude, uma missão de serviço público, antes e de-
pois de ocupar alguns dos mais elevados cargos na estrutura federal dos Pode-
res”. Bem a propósito, alguns dias antes de falecer, já nonagenário, Evandro
havia sido empossado por Fernando Henrique Cardoso no Conselho da Re-
pública, órgão de consulta do Chefe do Executivo, como um dos dois mem-
bros da nomeação do próprio Presidente.

Além de O Salão dos Passos Perdidos, Evandro Lins e Silva deixou constância da
sua vida nos livros A Defesa Tem a Palavra e Baú de Guardados. O último projeto li-
terário de Evandro foi a biografia de seu ídolo e mestre Evaristo de Moraes,
que ficou inacabada para sempre.

Sérgio Bermudes, outro advogado de inteligência fulgurante e escritor de
pena precisa, assinalou, em irretocável necrológio: “Evandro viveu o seu tem-
po e, nele, os tempos futuros, descortinados por sua visão universal.”

� 7. Raymundo Faoro
A importância do gaúcho Raymundo Faoro como jurista e líder dos advo-

gados brasileiros pode ser medida pelo fato de, logo após sua morte, em maio
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de 2003, o edifício-sede do Ministério da Justiça, em Brasília, ter sido batiza-
do, oficialmente, Palácio Raymundo Faoro.

Na condição de presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil
(1977-1979), Faoro soube forçar a abertura política do regime militar por
meio, em suas próprias palavras, “de uma fresta na sua estrutura inabordável e
monolítica”, qualificando-se como interlocutor e negociador pelo traço fun-
damental da integridade, no sentido mais completo da palavra, desde a hones-
tidade intransitiva até a fidelidade aos princípios e compromissos.

Com sua obra Os Donos do Poder, de 1958, Raymundo Faoro jogou um facho
de luz sobre o “estamento”, um conceito weberiano que introduziu na socio-
logia brasileira. Só em 1973 o livro ganharia uma segunda edição, a que se se-
guiram quase duas dezenas de outras, até agora.

Em Machado de Assis: a Pirâmide e o Trapézio (1974), Faoro lançou mão dos
conceitos desenvolvidos em seu magistral Os Donos do Poder e os aplicou ao uni-
verso ficcional de Machado de Assis. Esta feliz integração de crítica literária e
análise política permite perceber, na trama dos personagens machadianos, o
reflexo das estruturas oligárquicas do Império, evidenciando os lastros arcai-
cos que sempre travaram o surgimento de uma democracia real no Brasil.

� 8. Oscar Dias Corrêa
Quando Oscar Dias Corrêa, naquele longínquo março de 1970, adentrou,

no velho casarão da Rua do Catete, a sala de aula do 1.º ano, teve início minha
primeira aula de Direito. Antonio Carlos Secchin também fazia parte daquela
turma de jovens futuros bacharéis.

A partir de então, passei a conhecer e respeitar o professor, advogado, juris-
ta e político mineiro e a acompanhar a trajetória que o levaria, anos depois, aos
cargos de Ministro do Supremo Tribunal Federal, nomeado em 1982, e de
Ministro da Justiça, no governo do acadêmico José Sarney.

Oscar Dias Corrêa, formado pela Faculdade de Direito de Belo Horizonte
(hoje UFMG), foi Deputado Estadual em Minas Gerais e, em três mandatos,
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Deputado Federal por seu Estado. Não concluiu o terceiro mandato porque a
ele renunciou, em protesto contra a extinção dos partidos políticos pelo Ato
Institucional n.º 2. Revelou-se, na rara grandeza de seu gesto escoteiro, um ge-
nuíno precursor e militante da fidelidade partidária, tão enxovalhada pelos po-
líticos que, ao contrário de Oscar, ignoram a origem de suas investiduras po-
pulares.

O filho mais ilustre de Itaúna é autor de obra extensa, que inclui literatura
jurídica, ensaios sobre questões econômicas, um romance (Brasílio, de 1968),
um volume de Poemas, em co-autoria com os juristas Geraldo Vidigal, Ives
Gandra, Miguel Reale e Saulo Ramos, de 1995, e um livro de contos, Quase
Ficção, de 2003.

IV. OS ATUAIS OCUPANTES

Na presente composição da Casa dos 40, despontam quatro juristas, sendo
um deles o acadêmico mais longevo, Miguel Reale, que acaba de chegar aos 95
anos, trabalhando ativamente mesmo em idade tão avançada no tempo.

� 1. Miguel Reale
O paulista Miguel Reale nasceu na pequena São Bento do Sapucaí no mes-

mo ano em que Rui Barbosa empolgou o País com sua célebre Campanha Ci-
vilista: 1910. Quase um século depois, pode-se afirmar, sem receio de incorrer
em exageração, que Reale é um dos lídimos sucessores de Rui na história do
direito pátrio, ocupando posição incontrastável entre o meio milhão de advo-
gados brasileiros.

Poeta, memorialista, professor e filósofo de enorme prestígio, foi na seara
jurídica, entretanto, que Miguel Reale galgou o mais alto patamar de excelên-
cia acadêmica e profissional. Seu livro Lições Preliminares de Direito, em repetidas
edições desde 1973, tornou-se um autêntico sucesso de nossas letras jurídicas,
servindo, em nível de brilho e competência poucas vezes atingido, a gerações

317

Jur i stas na Academia Bras ile ira de Letras



de estudiosos e operadores do Direito. Da referida obra extraem-se ensina-
mentos lapidares, tais como:

“Direito é lei e ordem, isto é, um conjunto de regras obrigatórias que ga-
rante a convivência social graças ao estabelecimento de limites à ação de
cada um de seus membros. Assim sendo, quem age de conformidade com
essas regras comporta-se direito; quem não o faz, age torto.”

Nas últimas três décadas, Miguel Reale concentrou esforços, sem prejuízo
de exemplar dedicação aos estudos filosóficos, à poesia e à memorialística, na
elaboração do Novo Código Civil Brasileiro, estupenda obra legislativa, que
passou a viger em janeiro de 2003.

� 2. Alberto Venancio Filho
O carioca Alberto Venancio Filho formou-se pela Faculdade Nacional de

Direito da antiga Universidade do Brasil (hoje UFRJ), em 1956. A partir do
ano seguinte, dedicou-se ao magistério, seguindo a tradição de seus pais, e à
advocacia, e publicou obras de singular relevância nos campos do Direito
Público, da Economia e da Educação.

Seu livro Das Arcadas ao Bacharelismo (150 anos de Ensino Jurídico no Brasil),
de 1977, a par do ineditismo no enfrentamento do tema, é painel global e sis-
temático que revela inexcedível lucidez e percuciência na abordagem da histó-
ria sesquicentenária dos cursos de Direito no Brasil.

Como advogado, Venancio é, há muitos anos, colega de escritório e sócio
dos primos José Luiz Bulhões Pedreira e Antônio Fernando de Bulhões Carva-
lho, dois luminares da profissão, sendo o último, também, escritor de linha-
gem sofisticada, já premiado pela própria ABL.

Na Academia, Alberto Venancio Filho sucedeu a Afonso Arinos de Melo
Franco, derrotando Paulo Brossard de Souza Pinto, Ministro do Supremo
Tribunal Federal, na disputa pela Cadeira n.º 25.
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3. Evaristo de Moraes Filho

Primogênito de Evaristo de Moraes, um dos mais festejados criminalistas
brasileiros, Evaristo de Moraes Filho não seguiu, na advocacia, a mesma espe-
cialização do pai. Seu irmão Antonio Evaristo se incumbiu de fazê-lo, de
modo invulgar.

Evaristo enveredou pelos caminhos do Direito Laboral, da Sociologia e da
Filosofia, vindo a consagrar-se como um verdadeiro sábio em tais matérias. Na
primeira delas, por concurso de provas e títulos, fez-se Professor Catedrático
da Faculdade Nacional de Direito da atual UFRJ. Dali, por injustificável ato
de arbítrio a que jamais se curvou, foi afastado compulsoriamente em 1.º de
setembro de 1969, alguns meses após a decretação do famigerado AI-5.

Quando da Anistia, em 1979, revelou toda a altivez de seu caráter sem jaça,
recusando-se a aceitar o perdão oficial, sob o argumento, irrespondível, de que
não havia falta a ser perdoada. Como registrou em recente depoimento, não
aceitou o perdão, mas também não o deu a seus algozes. Esta foi, assim, mais
uma lição de coerência e retidão do inigualável Evaristo. Na Academia Brasi-
leira, ele é o sucessor de Alceu Amoroso Lima (Tristão de Athayde), monstro
sagrado de nossa crítica literária e, em quadra sombria da História do Brasil,
voz isolada da resistência na chamada grande imprensa.

Em julho de 2004, chegou aos 90 anos de idade cercado do respeito e da
admiração de várias gerações de advogados, alunos e colegas de magistério su-
perior. É um ícone da inteligência brasileira e representa tudo que um intelec-
tual e professor gostaria de ser.

Dos confrades da ABL, mereceu inúmeras homenagens, realçando-se os poe-
mas “Aos noventa alazões de Evaristo de Moraes Filho, cruzando as estrelas”, de
Carlos Nejar, e “Louvação ao amigo”, de Antonio Carlos Secchin, que inspirou o
presente esboço e do qual foram tirados os seguintes (preciosos) versos finais:

Saber mais fino e preclaro
como hoje não se vê mais,
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só havereis de encontrá-lo
em Evaristo de Moraes.

Novent’anos de nossa fé
neste ser de raro brilho:
o grande brasileiro que é
Evaristo de Moraes Filho.

Com a devida licença do poeta botafoguense, ouso acrescentar versos a seu
inspirado poema, para consignar que Evaristo, entre tantas virtudes, é torcedor
do Fluminense:

Faltou a Secchin reconhecer,
talvez por lhe causar dor,
o fato de Evaristo ser
de coração um tricolor!

CONCLUSÃO

A Academia Brasileira de Letras conseguiu, de há muito, passar do período
de simples representação ornamental para o da finalidade social, histórica,
para o do interesse humano, não simplesmente nacional.

Encaixa-se, pois, à perfeição, na definição gramsciana de intelectual coletivo da
nação, e, nessa condição, contou, ao longo de sua incomparável evolução histórica,
com o que de melhor e mais culto as carreiras jurídicas produziram no Brasil.

A intelectualidade do Direito, composta de sumidades situadas à esquerda
ou à direita do espectro ideológico, se incorporou conscientemente ao princi-
pal núcleo emanador de cultura de nosso país, honrando-o, engrandecendo-o
e dele fazendo, inequivocamente, um fator de justo orgulho da brasilidade.
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Esplendor

Carlos Nejar

Como se a asa de um pássaro
me tocasse e eu estivesse
fora e a minha face, fora
estivesse, a realidade
me escolheu e eu vi
o que a outro humano
não foi dado. E era
como se tudo esvoaçasse
em torno de meu nome
distraído. E um céu entrasse
em meu ouvido e outra
constelação me apaziguasse.
Foi quando estava enfermo
e a própria asa do pássaro
eterno me tangia e não
era só homem, quando o dia
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abate. Era como o paraíso
me soltasse sua verdade
com o aviso de haver
mais nada. Todo o juízo
já se desvairava e no entanto,
vibravam duas asas
e o firmamento me chamava
e eu ia. Que o desespero humano
não tem guia. Sua desolação
não retempera a paz que há
nas flores sob a terra.
E se vivo, se morto,
em que esfera da eternidade
andava, eu não sabia,
porque é demais tal
conhecer e tanto
desvendamento
de matéria em pranto.
Então bradei, bradei. Ouvi.
E a Deus eu via.

De Invenção da Infância.
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Poemas

Armindo Branco Mendes Cadaxa

No jardim de inverno – I

Neste maio chuvoso
Caminhos rios de lama
Prados, pomar alagados
Aqui eu me refugio
A contemplar a ramagem
Curvando-se às rajadas
Cordas d’água incessantes
Martelando-me as vidraças.

Rodeado de verdura
Plantas em potes de barro
Catléias e bromélias
Conchegadas em xaxins
Avencas de longas vestes
Aqui, no jardim de inverno
Continuo em plena mata
Sem temer a intempérie.
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Na varanda

O ruído da máquina de escrever
Acaba por deixar-me sonolento
Estendo a rede, adormeço...
Aproveitando-se do meu sono
Abelhas pousam nas flores.

De corolas abertas
Impudicas se oferecem:
Em plena floração
Fanadas
Apenas em botão.

Finjo dormir até que se saciem
Não serei jamais o guardião
Da castidade de Violetas
Rosas, Marianas
Perfumando-me a varanda.

Apesar de enclausuradas
Com Chambillys, Tenórios, Casanovas
Poderão continuar sonhando.

Jardins de coral

Para Xavier Placer

Peixes coloridos
Embatendo-se contra paredes de cristal
Fazem lembrar certos animais:
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Lançam-se em desespero
Do alto de penedos.

Deveriam retorná-los
Às grutas azuis, rosadas, níveas
Do nosso litoral.
Às pradarias de algas
Marchetadas de estrelas marinhas
Tritões, alcionárias, anêmonas floridas.

Dos buquês
Olhinhos de rubi espreitam
Aproximas-te
Refugiam-se em franças diáfanas
Ondeando na corrente.

Chuvisco

Semana inteira
Nuvens mão-de-gato
As manhãs de sol
Queriam me roubar

Esquentava o dia
Em névoa seca
Sumiam-se no ar

Tardinha
Do fundo de grotões
Sempre a conspirar
Escalavam morros
Para o céu toldar
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Aragem
Lá da serrania
Se apercebia
Para em chuvisco
As desintegrar

Das atrevidas
Restam meras poças
Onde a passarada
Vem bebericar.

Já era tempo de pescar um celacanto*

Lambaris, piabas da infância
Sumiram deste rio poluído
Os de fundo, mar aberto
Não têm mais o mesmo encanto
Pesquei-os tanto...

* * *

Afino pontas de arpão, barbelas
Para penetrarem fundo
Com fio tecido por cunhãs
Firmo-as às hastes

Escondido na aba de um penhasco
– não vá alertá-lo a minha sombra –
Espero aflore um celacanto
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Arremesso o dardo
Seguro a embira
Até entregar-se exausto

Sem geladeira, freezer
É preciso moqueá-lo
Para o festim da lua cheia

Haverá cauim a rodo...

Ondina

Glosando “A VAGA”, de Sophia Mello Breyner Andersen

Deitada
Na orla d’água
Ela se refresca

Adormece, sonha...

Onda mais forte
Quente
Sobe sorrateira
Pelas entreabertas coxas

Ela se deleita.

Estufa

Mal-amadas flores proliferam
Não há como liquidá-las
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Enterradas
Brotam do solo calcinado
Ressecadas
Incendeiam-se a qualquer fagulha
Consumindo as incautas
Mesmo as que se julgavam a salvo
A cavaleiro nos muros

As poucas a escaparem
Por terem aprendido a respirar
Cabeças curvadas
Narinas à terra coladas
Continuam vegetando
Amarradas a estacas
A conta-gotas alimentadas

As renitentes, empaladas

Nas poucas tardes
Em que numa aparência de paz
Tudo silencia
Delicado aroma sobe de botões
Desabrochando nas anêmicas vergônteas

O perfume dissolve-se
Antes de alcançar os respiradouros
De cristal e aço.

Moscou, 1968.
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Um romance
em Marienbad

Benedicto Ferri de Barros

“Was soll ich num vom Wiedersehen hoffen,
dieses Tagen noch geschlossner Blüte?”

Goethe

SUITE

Dedicatória

São tantos os descaminhos
O desencontro das horas,
A indiferença do acaso,
Os desperdícios imensos,
O morticínio de estrelas,
A eterna inadvertência...

... que um momento de amor
Que é mais veloz do que a luz,
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E tão fugaz quanto a vida
(mas contém um universo)
Não deve escapar a um verso
que louve a felicidade.

Gaia ciência

Que saborosa a vida na incerteza!
Estar-se mergulhado neste Caos.
Fora da ordem universal do Cosmo
podemos livremente bracejar,
cometer erros fora da rotina
e a cada novo instante
– como se fôramos divinos –
zerar tudo e tudo recriar.

A realidade inexiste. O que existe
simplesmente é nosso olhar e nosso coração
que podem recriar o instante que se foi
o mágico momento e seu lugar.
Mas para isso é necessário amar.
Um grão de amor encerra o universo
e está em toda a parte.
Mas para o captar...

É necessário amar.

“...nel mezzo del camin...”

Dou meus passos
pequenos, com cautela
sem ruídos
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para chegar mais perto
auscultar teu sussurro
e saber se vens vindo.

Seu retrato

Muito obrigado.
Agora tenho como:
lhe  dar bom-dia
descansar meus olhos
aquietar minha mente
mitigar minha solidão
aplacar minha saudade
enganar minha sede
respirar e aspirar fundo
pelas janelas entreabertas.

Afinidade – 1

Isso em nada me assustou.
Entendi.
Já sabia.
Morei na mesma rua
nadei no mesmo rio
também ando descalço.
Minha alegria

– ficou pela metade.
outra metade é sombria.

Não fui eu que fiz o mundo
quem inventou a espera
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a incerteza de tudo
a desconfiança em si mesmo
a roca do dia-a-dia
a parca ao fim da jornada.

Eu sabia
haver a noite molhada
a fome da alegria
a noite como alvorada
a bruxa tornar-se fada
na ilha da fantasia:
No seu olhar eu me via.

Afinidade – 2

Entendo.
Já sabia.
Penso assim,
Sinto assim.
Vivo assim.

Compartilho tua fúria.
Me enlevo com teu encanto
Não acredito que existas
Acho que tudo é um sonho
De bruxarias benditas.

Compartilho tua fome
por essa coisa sem nome.
Haver a noite molhada
a alegria da fome
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a fome da alegria
a noite como alvorada
a bruxa tornar-se fada
na ilha da fantasia.

Eu também ando descalço.
Eu nado no mesmo rio
Minha metade sombria
Se tornou iluminada
Pela de sua alegria.
Minha alegria também:
poder te chamar:  amada.

Cuidado

Não quero te induzir a nada.
De volta só veria meu espelho.
Não dar-se – não – senão o que se é e quer.
Amar é gratuito e espontâneo.
O mais é menos, falso – apenas reação.
É antiamor. Antes dos corpos
para se amar as almas necessitam se despir.
O que eu quero é que você
seja você como é.

Vivo você
agora.
A cada instante
Obsessivamente.
De corpo e mente.
Siderado e confuso

333

Um romance em Marienbad



como um adolescente
ao teu lado, agora,
neste instante.
Permanentemente

Fiz tudo o que precisava.
Muito mais do que sabia.
Num delírio de poesia
vesti a vida tinhosa.
E minha face sombria
se fez como o sol, radiosa
raiando um novo dia
sobre essa vida trevosa.

Qual?
Ignoro ser postiço
falsear minha mistura
não aprendi “deixar disso”.
Adoro levar um susto!
perder minha compostura.
e merecer um feitiço.
...................................
Ainda estou no escuro
Abre mais um bocadinho
Passe pra cá as anáguas
Me deixe te ver na praia
Me deixa te ver lá dentro
Do jeito que vês o mar
Relaxe... deixe rolar...
..................................
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Cântico dos cânticos – 1

Sua taça está cheia.
Transborda por feitiço
como um rio de beleza.
Por doação de amor.
Sem compromisso.
Como as estrelas dão seu brilho
e as abelhas armazenam nas colmeias
o mel de seu meticuloso ofício:
de converter as cores, a carne
do hímen e dos pistilos
em coisas doces.

Quando pintas e danças
e olhas, completa-se a esfera
e o tempo para..
A espera termina
às entreabertasportas
de tuas pernas
no meu sonho.

Cântico dos cânticos – 2
Reconduzido pelo teu feitiço
ao encantado reino da poesia
vejo-te na praia
à luz da lua. Sem sandálias
despindo as anáguas
ficas nua. E em sintonia
ao marulhar das águas,
possuída, começas a dançar.
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Á luz da lua ondulam-se teus braços
e elevam-se teus seios como as ondas
túrgidas  se elevam
e nos espaços desfazem-se em espumas...
Teu ventre e ancas desenham elipses
que descem por tuas coxas
e oferecem teu púbis como um cálice.
E quando giras tuas nádegas
também descrevem ondas.

Sobe a maré do meu delírio onírico
e recupero tua cintura em minha mão
quando dançamos a primeira vez.

Cântico dos cânticos – 3
O herdeiro subiu ao trono
e acreditou ser um rei
porque ELA o elegeu.
Eliminou a espera
e o desencontro das horas
Mostrou que mortas estrelas
estavam vivas no céu
Ao exibir as anáguas
ao dançar tirando o véu
nem precisou de feitiço:
o encanto aconteceu.
Ao vê-la tornei-me um rei
e reino por causa disso.
Impulsivo e temerário
confiando em sua valentia
num onírico delírio
volto ao reino da poesia.
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Gaia ciência – 2
Quando te vi bem pudera
ordenar ao Tempo – Pára!
Este é o momento feliz!
Não o fiz e nem quisera...
No desencontro das horas
a primavera no inverno,
o inverno na primavera
eu sem querer disse – Volta!
E para meu desencanto
achei-me só outra vez.

Onde estaria Você?
Na minha imaginação?
Nos sonhos do adolescente?
Nas ânsias da juventude?
Na luz das estrelas mortas?
Na eternidade do amor?
O diabo se riu de mim.
De braços dados com Deus.

Andando de braços dados
Demos risada dos dois
E – suprema zombaria –
Demos adeus ao Depois.

São tantos os descaminhos
O desencontro das horas,
A indiferença do acaso,
Os desperdícios imensos,
O morticínio de estrelas,
A eterna inadvertência...
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Cântico dos cânticos – 4

Enquanto teces anáguas
eu te componho em meus versos
recuperando as pegadas
de teus caminhos na NET.
Virtual te fazes presente
em cada instante que vivo
já não há mais solidão
Nas trevas vejo teus olhos.
Tenho nas minhas tua mão.
A melodia a do espaço
e tempo fundidos
ao calor do nosso abraço.
........................................
Tem um nome esta magia:
é a magia do amor.

Cântico dos cânticos – 5

Faz de conta que ainda sou menino
Imagino a menina qu’inda és.
Não sei como me viste.
Sonhamos juntos.
No primeiro encontro.
E no encanto dos nossos olhos
ao me encontrar no seu olhar
eu não me esqueço do que vi

A fada dos meus sonhos.
A sílfide, a ninfa
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Que havia nas pupilas
E me fazia um principe encantado
Por você.

Cântico dos cânticos – 6

“Istos e aquilos” no caminho da ternura
botam espera no roteiro do encontro.
sugam o néctar da vida a nada..reduzida.
Nada se cria, apenas se transforma? – Sim.
Porém de tempo de que é feito a vida
a espera a evapora .

Impulsivo,
Temerário.
Solitário compulsivo,
Impudente, possessivo
ultrapasso os limites do eu mesmo
para internar-me naqueles em que estás...
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Rio Branco

Constâncio Alves

Todos esses dias que passaram se coloriram no crepúsculo fi-
nal da vida de Rio Branco.

Não houve alma que não se embebesse da tristeza e da solenidade
desse lento e majestoso anoitecer.

Às mais fechadas aos sentimentos coletivos chegou sempre um
raio dessa luz violácea que encheu o horizonte inteiro, transpôs as
montanhas desta Capital, purpurou todo o céu da pátria que ele en-
grandeceu, e foi levar a inquietação e a angústia a muitos corações
além das fronteiras a que ele traçara a linha definitiva.

Sob essa claridade dolorosa fraternizaram pessoas de todas as
classes, almas de todas as feições, espíritos de todas as culturas.

Até onde a vista alcançava, víamos prolongar-se numa imponente
amplitude o sentimento público acompanhando com ansiedade e
carinho as alternativas daquele fim de existência.

Do estrangeiro nos vinham, num longínquo murmúrio de vozes
amigas, a certeza de que o nosso pesar não tinha as delimitações de uma
amargura doméstica.
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De todo o Brasil chegavam ininterrompidamente, em perguntas inquietas,
na indicação de numerosos remédios salvadores, em preces e lágrimas, as mais
profundas manifestações de piedoso interesse.

Nesta vasta cidade, até os confins indecisos dos seus subúrbios, estendia-se
um sombrio compungimento que perturbava toda a nossa atividade.

E quando as apreensões e as esperanças emudeceram ante a realidade da
morte, essa mágoa que procurava se distrair dos seus receios, e enganar os seus
pressentimentos – avivou-se na mais pungente dor com que a alma de um
povo já chorou a morte de um homem. As expressões desse sentimento se
desenrolaram em espetáculos de uma grandeza inenarrável.

Foi o silencioso passar da cidade numa romaria comovedora, diante do
caixão mortuário.

O que guiava a multidão infindável não era a curiosidade, que vê com olhos
enxutos a morte em grande gala no aparato de seus veludos e na refulgência dos
seus ouros; era o amor, que em lances desses quase que só tem olhos para as lágri-
mas, e tateia as faces do morto com dedos que tremem de ternura materna.

E quando o grande Brasileiro seguiu para a derradeira morada, foi todo o
povo que o levou numa dessas marés irresistíveis que mudam os préstitos fúne-
bres em cortejos triunfais.

Além das massas que se premiam e até nas ruas mais largas, ofereciam re-
sistência de correnteza impetuosa à angústia de canais apertados, além desses
milhares de pessoas que a perder de vista alastravam praças – sentia-se que o
préstito continuava por uma multidão invisível, por um acompanhamento
inumerável de almas que de todos os pontos do Brasil, tão amado pelo morto,
vinham seguindo aquele féretro glorioso.

Tamanha era a magnificência da cerimônia que ela perdia, por vezes, a sua
nota de dor.

Em vão as lâmpadas, filtrando a sua luz aflita através de véus negros, e o sol,
também envolto numa névoa de luto, diziam da significação daquela homena-
gem. Predominado a melancolia dessas manchas luminosas, que falavam de ruí-
na e de acabamento, um clarão de imortalidade dominava toda aquela torrente
humana, e comunicava esperanças de primavera às flores das coroas funerárias.
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Onde, porém, a tristeza se exprimiu com a sua eloqüência acabrunhadora,
foi nos pontos da cidade, que deram para a glorificação de Rio Branco tudo
quanto lhes dá animação e graça: foi nos jardins, sem flores, e nas ruas sem
transeuntes.

No centro da cidade, nos bairros do comércio, justamente nos locais de ma-
ior movimento, as casas fechadas e as ruas ermas, inquietavam e afligiam pelo
seu silêncio trágico. O estrangeiro que visitasse esses trechos urbanos, ignoran-
do a causa de tamanha mudez, julgar-se-ia numa cidade morta, experimentaria
o terror do mistério, e adivinharia a sombra de uma catástrofe.

Rumorosas ou mudas, essas demonstrações de tristeza, de respeito e de ad-
miração – mostram a fidelidade do sentimento nacional àquele a quem, há
mais de dez anos, recebera com manifestações a que uma vibração de ternura se
misturava o mais clamoroso entusiasmo.

Quem esteve nos dois cortejos, reconhece que o mesmo amor palpitava nas
festas com que acolhemos Rio Branco, e no adeus que lhe dissemos agora.

A popularidade que alcançara, pelos seus triunfos diplomáticos, em Berna e
em Washington, – não deixou de acompanhá-lo afetuosamente nos seus últi-
mos anos de trabalhos e de glória.

A constância dessa fascinação era de toda a justiça, porque Rio Branco nun-
ca deixou de ser o que sempre foi para o povo: o herói, agigantado pelo amor
da pátria, que incansavelmente batalhava e infalivelmente vencia, em defesa da
nossa honra, e no interesse da nossa grandeza. Se o povo, que tanto o idolatra-
va, tivesse que enumerar minuciosamente os motivos de sua idolatria, – natu-
ralmente não chegaria com as suas razões ao nível de sua admiração.

Ele não sabe precisamente que dificuldades venceu e que limites fixou o
grande homem; e ignora todo o alcance de sua obra diplomática, a feição
característica de sua fisionomia de estadista.

Rio Branco aparece-lhe numa névoa luminosa, a da lenda, que a certos
respeitos é da verdadeira glória.

O povo tem a visão confusa, e no entanto exata, de que esse homem possuía
as qualidades necessárias para realização das grandes obras que escravizam o
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reconhecimento nacional e que essas qualidades superiores, ele as empregou
em monumentos imperecíveis.

E o povo o amava, o ama, porque sente que havia entre a sua alma humilde e
a alma radiosa do seu super-homem um sentimento comum que, apesar de
todas as distâncias, as irmanava: o amor da pátria.

Sem dessa convicção tirar vanglória, quantos dos que beijaram a pálida mão
que apertava a crucifixo não tiveram a noção dessa conformidade de afetos,
pensando que aquela mão agora inerte, depois de tantos labores, afirmara com
a pena o mesmo devotamento que mãos anônimas da plebe podem afirmar
com as armas, e com a ferramenta do operário.

Louvando merecidamente o patriota, porque toda a vida de Rio Branco foi
orientada pelo patriotismo – o sentimento popular glorificou propriamente o
estadista, o diplomata, o homem que, numa evidência de batalhas e de vitórias,
engrandeceu o seu nome e o nosso.

É esse realmente o Rio Branco que se destaca por uma superioridade incon-
fundível, e que recebe outras homenagens além das que lhe prestamos.

Foi com efeito à luz de seus triunfos, de representante de nossos direitos pe-
rante árbitros, e de Ministro de Estrangeiros, que a sua individualidade se mos-
trou com o seu prestígio inapagável aos olhos do país e do mundo.

Mas, seria mutilar a sua personalidade, e dar de sua vida alguns capítulos
apenas, ver em Rio Branco simplesmente o homem desses últimos anos de
notoriedade fulgurante.

Embora seja o resplendor dessa última fase o que lhe dá direito de viver
além da morte, não merece esquecimento esse Rio Branco que longos anos
viveu longe da pátria, na penumbra de seu gabinete de erudito, de cronista, de
historiador das coisas pátrias.

E necessário é bem lembrar esse Rio Branco, porque sem ele o outro talvez
não existisse.

Foi o Rio Branco que nos vagares de suas pesquisas bibliográficas ia colhen-
do nas casas e caixas de antiquários velhos volumes que falavam do Brasil; foi o
Rio Branco paciente e infatigável remexedor de arquivos e bibliotecas estran-
geiras que armou o Rio Branco de agora para as batalhas que o imortalizaram.
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Não podemos, não devemos esquecer esse beneditino que, certamente ig-
norante do que o Destino lhe reservava, ia lendo velhas crônicas, estudando
cartas amarelecidas e obscuras, classificando na sua maravilhosa retentiva
memórias do nosso passado.

Já nesse tempo o animava o sentimento que o tornou um grande vulto da
história que ele estudava com tanto amor. Já então, no seu ex-libris em que se vê
desenhado um trecho da nossa maravilhosa baía, e no seu papel de cartas figu-
rava a legenda que era o resumo de sua vida: “ubique patriæ memori”.

Nunca uma divisa exprimiu melhor um homem.
Rio Branco era historiador, era geógrafo, porque as crônicas e os mapas lhe

falavam da pátria.
Os seus estudos obedeciam antes ao amor de cidadão do que à curiosidade

de estudioso. E não era somente o culto desenganado e pessimista de um ho-
mem que do seu país ama somente o passado, o que jaz amortalhado em anais,
e glorificado em pedras arqueológicas.

O seu carinho de filho enternecido e orgulhoso tinha um campo de visão
amplíssimo. Ele envolvia nessa afeição o Brasil desde o dia do descobrimento
até o mais recente de sua existência. Amava-o nos seus homens e na sua nature-
za, e do seu amor dava a prova mais intensa, estudando, não num exame que
abrangesse apenas as massas, isto é, multidões e florestas, mas numa análise
que descia a minudências biográficas: às plantas mais rasteiras, aos persona-
gens mais obscuros, aos regatos ignorados, que correm em vales sem nome, aos
fatos miúdos que só miúdas memórias registram.

Desse estudo que o amor inspirava, resultaram os feitos que hoje admiramos.
Ele saiu da penumbra para a glória, como um rio que, depois de um curso subter-
râneo, inesperadamente desenrolasse à luz do sol uma corrente já majestosa. Mas
nos dois lances do seu caminho, embora em terrenos diversos, é a mesma linfa que
corre. Por ter a pátria sempre na lembrança Rio Branco pôde passar dos labores da
crônica à situação de dar a futuros historiadores, do Brasil e da América, espetácu-
lo de uma nobre figura, dessas de quem se pode dizer, com um escritor, que per-
tencem ao passado pela história e ao futuro pela imortalidade.
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P A T R O N O S , F U N D A D O R E S E M E M B R O S E F E T I V O S
D A A C A D E M I A B R A S I L E I R A D E L E T R A S

(Fundada em 20 de julho de 1897)

As sessões preparatórias para a criação da Academia Brasileira de Letras realizaram-se na sala de redação da Revista Brasileira, fase III
(1895-1899), sob a direção de José Veríssimo. Na primeira sessão, em 15 de dezembro de 1896, foi aclamado presidente Machado de Assis. Ou-
tras sessões realizaram-se na redação da Revista, na Travessa do Ouvidor, n. 31, Rio de Janeiro. A primeira sessão plenária da Instituição reali-
zou-se numa sala do Pedagogium, na Rua do Passeio, em 20 de julho de 1897.

Cadeira Patronos Fundadores Membros Efetivos
01 Adelino Fontoura Luís Murat Ana Maria Machado
02 Álvares de Azevedo Coelho Neto Tarcísio Padilha
03 Artur de Oliveira Filinto de Almeida Carlos Heitor Cony
04 Basílio da Gama Aluísio Azevedo Carlos Nejar
05 Bernardo Guimarães Raimundo Correia José Murilo de Carvalho
06 Casimiro de Abreu Teixeira de Melo Cícero Sandroni
07 Castro Alves Valentim Magalhães Nelson Pereira dos Santos
08 Cláudio Manuel da Costa Alberto de Oliveira Antonio Olinto
09 Domingos Gonçalves de Magalhães Magalhães de Azeredo Alberto da Costa e Silva
10 Evaristo da Veiga Rui Barbosa Lêdo Ivo
11 Fagundes Varela Lúcio de Mendonça Helio Jaguaribe
12 França Júnior Urbano Duarte Alfredo Bosi
13 Francisco Otaviano Visconde de Taunay Sergio Paulo Rouanet
14 Franklin Távora Clóvis Beviláqua Miguel Reale
15 Gonçalves Dias Olavo Bilac Pe. Fernando Bastos de Ávila
16 Gregório de Matos Araripe Júnior Lygia Fagundes Telles
17 Hipólito da Costa Sílvio Romero Affonso Arinos de Mello Franco
18 João Francisco Lisboa José Veríssimo Arnaldo Niskier
19 Joaquim Caetano Alcindo Guanabara Antonio Carlos Secchin
20 Joaquim Manuel de Macedo Salvador de Mendonça Murilo Melo Filho
21 Joaquim Serra José do Patrocínio Paulo Coelho
22 José Bonifácio, o Moço Medeiros e Albuquerque Ivo Pitanguy
23 José de Alencar Machado de Assis Zélia Gattai
24 Júlio Ribeiro Garcia Redondo Sábato Magaldi
25 Junqueira Freire Barão de Loreto Alberto Venancio Filho
26 Laurindo Rabelo Guimarães Passos Marcos Vinicios Vilaça
27 Maciel Monteiro Joaquim Nabuco Eduardo Portella
28 Manuel Antônio de Almeida Inglês de Sousa Oscar Dias Corrêa
29 Martins Pena Artur Azevedo Josué Montello
30 Pardal Mallet Pedro Rabelo Nélida Piñon
31 Pedro Luís Luís Guimarães Júnior Moacyr Scliar
32 Porto-Alegre Carlos de Laet Ariano Suassuna
33 Raul Pompéia Domício da Gama Evanildo Bechara
34 Sousa Caldas J.M. Pereira da Silva João Ubaldo Ribeiro
35 Tavares Bastos Rodrigo Octavio Candido Mendes de Almeida
36 Teófilo Dias Afonso Celso João de Scantimburgo
37 Tomás Antônio Gonzaga Silva Ramos Ivan Junqueira
38 Tobias Barreto Graça Aranha José Sarney
39 F.A. de Varnhagen Oliveira Lima Marco Maciel
40 Visconde do Rio Branco Eduardo Prado Evaristo de Moraes Filho



Petit Trianon – Doado pelo governo francês em 1923.
Sede da Academia Brasileira de Letras,
Av. Presidente Wilson, 203
Castelo – Rio de Janeiro – RJ
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