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Ocupante da 
cadeira 15 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 

editorial 

Marco Lucches i

Assumo a direção da Revista Brasileira com um alto coeficiente 
de entrega e adesão. Nem poderia ser de outro modo e, ao 

confessá-lo, não faço mais que repisar o sentimento dos que me 
precederam. Quis fallere possit lectorem? Quem pode enganar o leitor? 
Venho de olhos ambíguos, como confessou murilo mendes, suspenso 
entre o antigo e o contemporâneo, entre a fase memorável de um 
midosi – em companhia de machado, Veríssimo e Varela – e uma 
edição futura, que não sei nomear e que, no entanto, acena para 
um tempo de largos potenciais, que se desprendem imprecisos das 
entrelinhas do agora. Assim pensavam os místicos judeus, aplicados 
à leitura minuciosa do espaço entre as palavras.

Não é necessário lembrar como e quanto a história da cultura 
brasileira habita essas páginas, com a sua dialética, desafios e vicissi-
tudes. A densidade específica da Revista Brasileira depende menos da 
fisiologia do olhar de seus diretores – como Alice entre espelhos – e 
mais do espírito coral que a atravessa, do acento de uma época, da 
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linha de um horizonte crítico revisitado. sua dinâmica responde pelas distin-
tas visões de mundo e depende do embate natural entre dissenso e consenso 
– e muito especialmente entre projetos de ordem republicana ou de cunho 
estritamente pessoal. Quando essas duas inclinações se conjugam, de modo 
generoso e superior, a Revista adquire a qualidade de um conteúdo crescente, 
aberto e criativo.

 este número não traduz a nova fase da Revista Brasileira. Havia uma deman-
da de publicação, relativa ao ano de 2011, e ainda não atendida, como a dos 
ciclos dedicados ao teatro brasileiro, ao ano da itália no Brasil, às cartas dos 
escritores, ao humor na cultura, à tradução literária e às perspectivas da crítica. 
Uma revista com as ressonâncias da respeitosa direção a que sucedo. 

Apresso-me a dizê-lo para me escusar de duas passagens que citam o di-
retor da Revista, cujo nome não deveria ultrapassar o editorial, para não haver 
justamente a dissonância do conflito de interesse.

mas é um tempo de passagem, como o estado de crisálida, a que se referem 
Goethe e machado de Assis. O sempre. e o ainda-não. de mãos dadas. 
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C u lt o  da  I m o rta l i da d e

Ocupante da 
Cadeira 20 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 

Barão do Rio Branco: 
cem anos depois

Murilo Melo F ilho

Completaram-se, no último dia 10 de fevereiro de 2012, nada 
menos de 100 anos da morte, ocorrida no Rio de Janeiro, de 

José Maria da Silva Paranhos Júnior, o nosso Barão do Rio Branco, 
nascido também no Rio, 67 anos antes, em 1845, e enterrado ao 
lado do túmulo de seu pai. 

Quando morreu o paraibano fundador da ABL, J.M. Pereira da 
Silva, na segunda vaga então aberta na Academia, justamente na 
Cadeira 34, o secretário-geral da ABL, Joaquim Nabuco, sugeriu a 
Machado a candidatura do Barão para preenchê-la, justificando:

– Será o reconhecimento da Academia ao admirável trabalho do 
nosso chanceler, um grande vitorioso nas nossas questões fronteiri-
ças, que aumentou o território brasileiro sem dar um tiro sequer.

Machado contra, inicialmente Ȅ
Não foi uma tarefa muito fácil para Nabuco, porque Machado 

não era inicialmente muito favorável ao Barão, argumentando que 
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ele não era um escritor propriamente dito: não tinha um só livro publicado e 
ainda por cima era famoso por sua desorganização familiar e por sua desor-
dem funcional, com processos, papéis, jornais, documentos e anotações em 
seu tumultuado gabinete.

Mas Nabuco insistiu:
– Você, Machado, já se imaginou na presidência de uma reunião da Acade-

mia, tendo um homem da importância e da estatura do Barão lá no meio dos 
acadêmicos, como um dos seus presididos?

Uma posse em carta Ȅ
Realmente desorganizado, o Barão candidatou-se à sucessão de Pereira da 

Silva e conseguiu eleger-se unanimemente para a Cadeira 34. 
Foi praticamente uma aclamação, pois não houve adversários na eleição, 

que se processou no dia 1 de outubro de 1898, um ano depois da fundação 
da Academia.

Sua posse foi a segunda que se realizou na instituição, logo em seguida à 
posse de João Ribeiro, que foi a primeira. Mais do que isto, inovou também 
na posse, que se realizou através de uma carta, porque o novo acadêmico nem 
tão cedo podia ausentar-se do seu posto de cônsul do Brasil na cidade de 
Liverpool.

Só podia vir ao Rio nos intervalos das várias batalhas diplomáticas na de-
fesa dos direitos brasileiros em suas fronteiras. 

Pai e filho Ȅ
José Maria Júnior, o Barão, era filho de José Maria da Silva Paranhos, o 

Visconde do Rio Branco, patrono da Cadeira 40 na nossa Academia, que 
também foi ministro do Exterior no gabinete do Visconde de Itaboraí e pre-
sidente do próprio Conselho de Ministros.

O Barão do Rio Branco participava das reuniões da Academia sempre 
que estava no Rio, exercendo as suas funções de chanceler ao longo dos 
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vários governos de Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha e Hermes 
da Fonseca.

Nos debates acadêmicos, tinha uma gesticulação toda especial, que mais 
parecia um cacoete. Costumava levantar o braço, apontando com o dedo em 
riste para o alto e explicando-se:

–  Ao perceber que as minhas opiniões não estavam conseguindo convencer 
muito, eu resolvia suspendê-las na ponta dos dedos.

Boêmio e notívago Ȅ
Em sua mocidade, o jovem Juca foi um boêmio notívago, frequentador da 

Lapa e da sua boate Alcazar, na qual conheceu uma crooner, de nome Marie 
Philomène Steves, uma bailarina belga, de 23 anos, muito bonita, pela qual se 
apaixonou e com a qual viveria durante vários anos, tendo cinco filhos: Raul, 
Clotilde, Paulo, Amélie e Hortênsia.

Casou-se com ela, no dia 20 de setembro de 1889, no civil, num cartório 
em Londres e, no religioso, numa capela da Sardenha, distrito de Saint Giles, 
com um ofício celebrado pelo padre Delaney.

Tempos depois, pesquisando sobre a vida do Barão, para escrever a sua 
biografia, o biógrafo Luís Viana Filho conseguiu uma certidão desse último 
casamento, que nunca usou, em respeito ao seu sigilo e à sua discrição. 

A política e o jornalismo Ȅ
A política nunca havia sido a profissão ideal do moço José Maria. Ainda 

chegou a tentá-la, quando se elegeu e se reelegeu como deputado provincial 
em Mato Grosso. 

Porém, mais cedo do que imaginava, desiludiu-se e afastou-se dela, logo 
depois que seu pai renunciou à presidência do conselho ministerial, chefiado 
pelo Visconde de Itaboraí. 

Também com relação ao jornalismo, limitou-se a uma ou duas colabora-
ções esparsas, sem nenhuma importância.
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Resolveu então abraçar a carreira diplomática, que o consagraria depois 
para sempre. Iniciou-a no cargo de cônsul brasileiro na cidade de Liverpool, 
cumulativamente com o escritório de Imigração em Paris.

Escreveu então um livro sobre os problemas fronteiriços do Brasil com a 
Argentina.

Problemas agravados Ȅ
Esses problemas iriam agravar-se sempre pelos anos afora, desde quando 

Quintino Bocaiúva era o chanceler brasileiro, no gabinete provisório do gover-
no republicano de Deodoro.

O litígio chegou a um ponto de tanta preocupação que ensejou a assinatura 
de um tratado, com a assinatura do Barão e de Estanislau Zeballos, o ministro 
argentino.

Mas a radicalização continuou tão perigosa que as chancelarias brasileira e 
argentina recorreram a Cleveland, o presidente americano.

Rio Branco empenhou-se a fundo na questão, assessorado, entre outros, 
pelos Acadêmicos Domício da Gama e Salvador de Mendonça.

Trabalhava dia e noite, sem descanso, redigindo um extenso Memorial para 
a decisão de Cleveland, que encerrou a questão comunicando o seu laudo, 
inteiramente favorável ao Brasil.

O Barão vencia o primeiro dos vários outros embates diplomáticos, que 
enfrentaria adiante.

Mais 5 mil km²  Ȅ
Mas esta seria apenas o começo de várias outras vitórias. Pois logo a seguir 

aconteceria a questão do Amapá, reivindicado pela França, com os olhos vol-
tados para as suas imensas riquezas de ouro, numa área de 5 mil km².

Terminava o governo de Campos Sales e começava o quadriênio de Rodri-
gues Alves, que convidou Rio Branco para o Ministério do Exterior e teve de 
insistir muito para o seu convite ser aceito. 
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Sua equipe, constituída pelo Almirante Guilhobel e por Domício da Gama, 
era substancialmente reforçada por mais três membros: Graça Aranha, Hilário 
de Gouveia e Joaquim Nabuco.

Transferindo sua residência para Berna, Rio Branco desdobra-se em ges-
tões importantes e prepara a defesa dos interesses brasileiros em seis alen-
tados volumes, até que é convidado para ir à Villa Trautheim e aí ouvir do 
Departamento Político a leitura do laudo francês que reconhecia os direitos 
brasileiros sobre a área do Amapá.

Mais duas questões Ȅ
Mal havia triunfado sobre essa área, o chanceler brasileiro já tinha de voltar 

suas atenções para a questão do Acre. Tratava-se de uma enorme área reivin-
dicada pela Bolívia, mas defendida pelo brasileiro Plácido de Castro, à frente 
de pelotões armados e dispostos a todos os sacrifícios.

Tratava-se de um território de 47.800 km², que Rio Branco conseguiu 
simplesmente comprar pelo preço de 2 milhões de libras esterlinas e pelo 
compromisso de construir a ferrovia Madeira-Mamoré.

A capital desse território, posteriormente transformado em estado, foi ba-
tizada com o nome de Rio Branco, em homenagem ao seu grande defensor.

Restava resolver uma última questão de fronteira, a do Peru, ocupado pelo 
Exército peruano, que simplesmente achava urgente a guerra contra o impe-
rialismo do Brasil.

O nosso Barão teve, antes de mais nada, de sobrepor-se às exigências de 
chefes militares brasileiros, que defendiam posições radicais e se opunham ao 
pacifismo do Itamaraty, finalmente vitorioso.

Em 1907, dá total apoio às posições de Rui na Conferência da Paz, em Haia.

Um inteligente diplomata Ȅ
O Juca bonacheirão e desorganizado não tinha hora certa para dormir 

ou para alimentar-se, fumando diariamente dezenas de cigarros, com um 
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corpanzil que pesava mais de 100 quilos, logo ameaçados pelos sintomas 
de uma grave meningite. Mas era no fundo um inteligente diplomata, cuja 
habilidade transou durante vários anos entre as rivalidades sul-americanas de 
argentinos, paraguaios, uruguaios, bolivianos e guianenses.

Lutador, competente e respeitado por diplomatas europeus, asiáticos e 
americanos, partidários da diplomacia na boca do canhão e na esteira dos 
tanques, o Barão do Rio Branco foi um dos maiores chanceleres que o Brasil 
já teve até hoje, com uma valiosa herança, merecedora de ser muito defendida 
e honrada. 
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C i c l o  “ C a m i n h o s  d o  
t e at ro  b r a s i l e i ro ”

A revolução Nelson 
Rodrigues

João Roberto Faria

* Conferência proferida em 10 de maio de 2011.

*

Professor Titular 
de Literatura 
Brasileira na USP. 
É pesquisador 
do CNPq e 
coordenador 
da coleção 
“Dramaturgos do 
Brasil”, da editora 
Martins Fontes.  
É autor dos 
seguintes livros: 
José de Alencar e o 
teatro; O teatro  
realista no Brasil: 
1855-1865; O 
teatro na estante e 
idéias teatrais: o século 
XIX no Brasil. Em 
2008, publicou, 
Do teatro: textos 
críticos e escritos 
diversos, no qual 
reuniu a produção 
crítica de 
Machado de Assis 
sobre teatro.

Para Sábato Magaldi

Antes de tudo eu quero agradecer à Academia Brasileira de 
Letras o convite para proferir uma palestra sobre Nelson 

Rodrigues, um dos dramaturgos brasileiros que mais admiro. O tí-
tulo desta palestra – “A revolução Nelson Rodrigues” – me foi pas-
sado pelos organizadores deste evento como uma espécie de “lição 
de casa”, que aceitei prazerosamente por concordar com sua ideia 
central: Nelson Rodrigues foi de fato uma peça-chave no processo 
de modernização do teatro brasileiro, quando escreveu suas primei-
ras peças no início da década de 1940, e, especificamente como 
dramaturgo, revolucionou a nossa dramaturgia, como procurarei 
demonstrar a vocês, com uma análise da peça Vestido de noiva.

Mas não posso começar sem antes dizer que aqui em meu lugar 
melhor figura faria meu professor e amigo, o Acadêmico Sábato 
Magaldi, que é quem mais profundamente estudou a obra dramática 
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de Nelson Rodrigues. Dedico a ele esta palestra, exprimindo assim o meu re-
conhecimento e a minha dívida para com os seus estudos críticos, que tanto 
me ensinaram e ensinam.

Comecemos por algumas considerações sobre o teatro brasileiro no início 
da década de 1940, momento em que o jornalista Nelson Rodrigues surge no 
cenário teatral. Em termos concisos, podemos dizer que o teatro profissio-
nal ia muito bem, com o grande público satisfeito com o teatro de revista, por 
um lado, e com o teatro declamado, por outro. Impressiona folhear a coleção 
do Boletim da SBAT (Sociedade Brasileira de Autores Teatrais) da década de 
1930, na qual podemos acompanhar, mês a mês, o repertório apresentado 
no Rio de Janeiro, São Paulo e em várias outras localidades. O predomínio 
absoluto das peças brasileiras – comédias em primeiríssimo lugar – é notável, 
por revelar o prestígio extraordinário dos nossos dramaturgos junto às com-
panhias teatrais e ao público. Um jornalista da Gazeta de Notícias, Astério de 
Campos, fez um balanço do sucesso desse repertório entre 1931 e 1941. Vale 
a pena ler o trecho transcrito no Boletim da SBAT de abril de 1941:

“Do honesto exame e cotejo entre as comédias brasileiras e comédias 
estrangeiras, exibidas em nosso palco, concluímos positivamente que o pú-
blico dá o maior apreço às nossas. É insofismável o resultado estatístico, 
por exemplo, no período de 1931 a 1941, isto é, nos dez anos últimos de 
nosso movimento teatral. Na confrontação, a que se procedeu, rigorosa-
mente, verificou-se o seguinte: as comédias dos nossos autores, que tiveram 
mais de cem representações, no Brasil, naquele período, foram as dos co-
mediógrafos, assim dispostos em ordem alfabética: Armando Gonzaga – O 
hóspede do quarto n.o 2 e O maluco n.o 4; Abadie Faria Rosa – Suicídio por amor; 
Ernani Fornari, que teve a Medalha de Mérito, concedida pela Associação 
Brasileira de Críticos Teatrais, – Iaiá Boneca e Sinhá moça chorou...; Joracy Ca-
margo – O bobo do rei, Deus lhe pague, Anastácio e Maria Cachucha; José Vanderlei 
– Compra-se um marido; Luiz Iglesias – Onde estás, felicidade?; Oduvaldo Vian-
na – Amor e feitiço; Paulo de Magalhães – O interventor, Saudade, A ditadora, O 
marido n.o 5, Flor de família e Feia; Renato Vianna – Divino perfume; Raimundo 
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Magalhães Júnior – Carlota Joaquina; e Viriato Corrêa – Bombonzinho, Sansão 
e A marquesa de Santos.

O que é mais importante ainda é o fato corrente: Deus lhe pague, de Jo-
racy Camargo, O interventor, de Paulo Magalhães, estreadas pela companhia 
Procópio Ferreira, e Amor, de Oduvaldo Vianna pela Companhia Dulcina-
Odilon, naquele período dos dez anos, já ultrapassaram quatrocentas re-
presentações, em nosso país, por várias Companhias e elencos.

É um realce da comediurgia nacional, que não admite nenhum paralelo, 
até porque, no mesmo período, enquanto alcançavam, no Brasil, vinte e 
quatro comédias de autores brasileiros, mais de cem representações, apenas 
uma, unicamente uma comédia estrangeira – Rosário – logrou a centena de 
espetáculos”1.

Esse balanço – que não leva em conta o teatro de revista – dá uma ideia 
perfeita da realidade teatral brasileira do período. Por ele sabemos quais são 
os autores e as peças de maior sucesso, informações às quais podemos acres-
centar que os artistas mais aplaudidos foram Procópio Ferreira, Dulcina de 
Moraes e Jaime Costa.

O crítico Henrique Oscar, lembrando as principais realizações teatrais na 
virada da década de 1930 para a de 1940, observa que também faziam suces-
so, com comédias históricas sentimentais ou comédias leves e despretensiosas, 
artistas como Olga e Delorges Caminha e Eva Todor, que deixou o teatro de 
revista em 1940 e ingressou no teatro declamado, formando uma companhia 
dramática com o marido, Luiz Iglesias2.

Essa fortaleza muito bem estruturada, o teatro profissional, parecia ina-
balável no início da década de 1940. Havia autores, peças e público – um 
público popular –, em perfeita sintonia. Com rapidez, exceto pelos suces-
sos já apontados, as peças se sucediam no cartaz, ensaiadas o bastante para 
os artistas conhecerem os lugares que ocupariam no palco, as características 

1 Boletim da SBAT, n.o 202, abril de 1941, p. 11.
2 Cf. Dionysos, n.o 22, dezembro de 1975, p. 113.
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principais dos personagens que iriam interpretar, as deixas, e memorizarem 
na medida do possível as suas falas – nas apresentações, as falhas de memória 
eram socorridas pelo Ponto.

Para alguns setores mais intelectualizados, faltava ao nosso teatro profis-
sional maior rigor artístico. Sua estrutura e funcionamento vinham do século 
XIX; o teatro era mais um negócio, um entretenimento do que uma arte. E 
estava atrasado em relação às outras manifestações artísticas do país, que se 
encontravam em acelerado processo de modernização, desde a Semana de 
Arte Moderna de 1922. O teatro brasileiro ficou à margem desse processo, 
ao contrário da poesia, da prosa, da pintura, da música e da escultura. E as 
poucas tentativas que houve – de um Renato Vianna, de um Álvaro Moreyra 
e de um Flávio de Carvalho – não frutificaram.

A insatisfação com esse estado de coisas fez surgir no Rio de Janeiro, ini-
cialmente, e depois em São Paulo e no Recife, grupos estudantis e amadores 
preocupados em elevar o nível artístico dos espetáculos. O Teatro do Estu-
dante, criado por Paschoal Carlos Magno, em 1938, inaugurou o combate 
ao “velho teatro”, com montagens bem cuidadas, de peças que não figuravam 
no repertório das companhias dramáticas profissionais, como Romeu e Julieta, 
de Shakespeare (espetáculo de estreia, dirigido por Itália Fausta), e o belo 
drama de Gonçalves Dias, Leonor de Mendonça. Também em 1938 surge o grupo 
amador Os Comediantes, que só consegue estrear em janeiro de 1940, com 
A verdade de cada um, de Pirandello, direção de Adacto Filho e cenário de Santa 
Rosa. No segundo espetáculo, o grupo apresentou Uma mulher e três palhaços, de 
Marcel Achard.

Essas primeiras iniciativas não se constituíram em ameaça imediata à hege-
monia do teatro profissional. Aos poucos, porém, o público carioca foi tendo 
conhecimento de uma nova forma de fazer teatro. Em 1941, impedido de vol-
tar à França por conta da guerra, um dos grandes renovadores do teatro fran-
cês, Louis Jouvet, permaneceu no Rio de Janeiro e apresentou nessa cidade e 
em São Paulo, em 1941 e 1942, uma boa parte do repertório de sua compa-
nhia dramática: A escola de mulheres, Os ciúmes de Barbouillé e Le medecin malgré lui, 
de Molière; Knock, de Jules Romains; Ondine, Electra, La guerre de Troie n’aura pas 
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pieu e Judith, de Jean Giraudoux; L’annonce faite à Marie, de Paul Claudel, e várias 
outras peças. O que se deve salientar é que Jouvet imprimia a seus espetáculos 
uma marca pessoal, a do diretor que se encarregava de harmonizar os elemen-
tos todos da montagem: texto, interpretação, cenografia, figurinos, música, 
iluminação. A importância de sua estada entre nós não pode ser minimizada. 
Aos brasileiros acostumados ao trabalho técnico do ensaiador, ele revelava o 
trabalho artístico do encenador moderno. Como escreveu um estudioso do 
assunto, Walter Lima Torres, “a maior contribuição da passagem de Jouvet foi 
a possibilidade de seu trabalho, esta forma nova de pensar e apresentar a cena, 
poder ter sido assimilada pelos artistas da prática teatral do período”3.

De fato, sabe-se que Jouvet manteve contato com o grupo Os Comedian-
tes. Como afirma a pesquisadora Tania Brandão, “o diretor francês teria re-
comendado aos líderes do grupo que valorizassem a literatura nacional, para 
pensar em obter um teatro de qualidade. E a busca de um autor nacional teria 
se tornado uma obsessão, ao mesmo tempo em que o grupo era juridicamente 
organizado”4.

No mesmo ano de 1941, a guerra faz desembarcar no Brasil o encenador 
polonês Ziembinski, que trazia em sua bagagem uma boa experiência com o 
teatro moderno europeu. No final do ano ele já estava colaborando com o 
grupo Os Comediantes.

A conjunção de fatores não poderia ser melhor para os jovens empenhados 
em criar um teatro de qualidade artística, em termos modernos. Na tempo-
rada de 1943, entre os espetáculos apresentados pelo grupo Os Comedian-
tes, o destaque ficou com Vestido de noiva, a segunda peça escrita por Nelson 
Rodrigues, que, sob a direção de Ziembinski e com cenários de Santa Rosa, 
maravilhou a plateia do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na noite de 28 
de dezembro.

3 Torres, Walter Lima. “A turnê do Teatro Louis Jouvet no Rio de Janeiro e São Paulo”. In: O Percevejo, 
n.o 10/11, 2001/2002, p. 130. 
4 Brandão, Tania. Uma empresa e seus segredos: Companhia Maria Della Costa. São Paulo: Perspectiva, 2009, 
p. 87.
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Os historiadores do nosso teatro, com poucas exceções, consideram o es-
petáculo um marco da modernidade teatral, que teria enfim chegado ao nosso 
país. A partir desse momento, não se podia mais ignorar ou negar a impor-
tância do diretor ou encenador. Ziembinski – como antes Jouvet – havia 
mostrado que todo o espetáculo fora feito sob sua orientação. A iluminação, 
os recursos sonoros, as inflexões dos artistas, a construção dos cenários, tudo 
fora harmonizado pela sua visão artística.

A repercussão do espetáculo junto aos críticos teatrais não foi muito gran-
de, porque não era costume dar atenção aos espetáculos feitos por amadores. 
Mas os elogios vieram até mesmo dos críticos ligados ao “velho teatro”, como 
Lopes Gonçalves e Raimundo Magalhães Júnior.

Reconhecido o mérito do encenador Ziembinski, vejamos agora alguns 
comentários sobre a peça Vestido de noiva, porque, se houve uma revolução no 
palco do Teatro Municipal, ela se deveu em primeiro lugar ao dramaturgo que 
escreveu o texto posto em cena. Não houvesse a peça, a história do moderno 
teatro brasileiro seria outra e não estaríamos aqui para falar da “revolução 
Nelson Rodrigues”.

Ruy Castro, biógrafo do dramaturgo, transcreve várias opiniões favoráveis 
à peça, principalmente de escritores e intelectuais – não de críticos teatrais 
que militavam na imprensa –, no livro O anjo pornográfico. Entre elas, pode-se 
destacar a que diz respeito ao tema desta palestra. Segundo Ruy Castro, Car-
los Lacerda – que na época gostava de teatro e logo escreveria algumas peças 
– “deu uma conferência no Teatro Phoenix, dizendo que Nelson Rodrigues 
estava revolucionando a linguagem do teatro mundial”5.

Exagero à parte, sejamos modestos em admitir que a revolução dizia respei-
to à dramaturgia brasileira, como aliás reconheceu o principal crítico literário 
em atividade no país, Álvaro Lins. Num entusiasmado estudo de Vestido de noi-
va, depois de assinalar as qualidades dessa “tragédia da memória”, ele conclui 
dizendo: “Tenho comigo que Nelson Rodrigues está hoje no teatro brasileiro 

5 Castro, Ruy. O anjo pornográfico: a vida de Nelson Rodrigues. São Paulo: Companhia das Letras, 1992,  
p. 176.
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como Carlos Drummond de Andrade na poesia. Isto é: numa posição excep-
cional e revolucionária”6.

Se o julgamento favorável de Álvaro Lins teve o peso de vir de alguém 
que era uma autoridade no terreno da crítica literária, o que dizer dos elo-
gios que Vestido de noiva ganhou de um dos maiores poetas brasileiros, Manuel 
Bandeira? Em dois artigos, ele qualificou o autor como “poeta”, “um grande 
poeta”, e a peça como “admirável” e “obra-prima”. E mais: afirmou que não 
se tratou apenas de um triunfo da mise en scène o que ocorreu na noite de 28 
de dezembro: “O drama em si adquiriu extraordinário relevo, concretizou-se 
em inesquecíveis imagens plásticas, assumiu aos nossos olhos iluminados uma 
realidade, ou antes, uma super-realidade mais forte, mais prestigiosa, mais 
humana”7.

Outro poeta, Augusto Frederico Schmith, também fez elogios a Nelson 
Rodrigues, chamando-o, numa carta pessoal, de “inovador e renovador”. Afir-
mou também que “Vestido de noiva é mais que uma peça – um processo e uma 
revolução”8.

A repercussão do espetáculo nos meios literários e intelectuais e, principal-
mente, os artigos de Álvaro Lins e Manuel Bandeira, explicitando as inovações 
dramatúrgicas e a qualidade artística de Vestido de noiva, projetaram o nome de 
Nelson Rodrigues no Rio de Janeiro e no país. Quando o grupo Os Come-
diantes se apresentou em São Paulo, em junho e julho de 1944, um jovem crí-
tico, Décio de Almeida Prado, em início de carreira que seria fecunda, fez uma 
apreciação sobre o espetáculo e a peça de Nelson Rodrigues, na qual apontou 
as inovações no terreno da encenação e da dramaturgia. Escreveu, então:

“A importância da peça do Sr. Nelson Rodrigues para o teatro brasileiro 
é enorme. Causa mesmo espanto ver repentinamente surgir do nada que 
é o nosso teatro, quase por milagre de geração espontânea, um autor com 

6 Lins, Álvaro. “Uma tragédia da memória”. In: Rodrigues, Nelson. Teatro completo. Rio de janeiro: Nova 
Aguilar, 1993, p. 192.
7 Bandeira, Manuel. “Vestido de noiva”. In: Rodrigues, Nelson. Teatro Completo, op. cit., p.183.
8 Cf. Rodrigues, Nelson. O reacionário: memórias e confissões. Rio de Janeiro: Record, 1977, p. 132.
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tanta audácia, que procura, logo nas primeiras tentativas teatrais, dominar 
virtuosisticamente o meio de expressão artística que escolheu”9.

Décio fez uma bela análise da peça, por um lado elogiando sua “forma 
propositadamente complexa”, seu “conteúdo psicológico”, seu “enredo dra-
mático interessante por si mesmo”, e, por outro, criticando alguns pontos que 
julgou mais fracos. No saldo positivo de suas considerações críticas, louvou 
a ousadia de Nelson Rodrigues, que procurou “novos caminhos” e sacudiu 
“a pasmaceira que vai por aí”. Suas palavras finais vêm ao encontro do tema 
desta palestra:

“Vestido de noiva é uma peça excepcional para o nosso meio e um excelente 
ponto de partida. Dela, guarde o Sr. Nelson Rodrigues a capacidade ima-
ginativa com que ideou a história e a figura de Alaíde e a audácia com que 
procurou revolucionar a técnica do nosso pobre teatro, tão necessitado de 
alguns revolucionários”10.

Já é tempo agora de demonstrar a pertinência das palavras dos críticos 
aqui mencionados, no que diz respeito ao caráter revolucionário de Nelson 
Rodrigues como autor dramático – palavras escritas no “calor da hora”, por 
intelectuais renomados, cujas opiniões críticas merecem atenção ainda hoje. 
Não vou, pois, tratar do espetáculo, isto é, da encenação de Ziembinski, dos 
cenários de Santa Rosa, da iluminação ou da interpretação dos artistas. O que 
pretendo agora é observar de perto a peça Vestido de noiva, para buscar em seus 
elementos de forma e conteúdo aquilo que pode ser caracterizado como novo, 
como revolucionário, em relação à dramaturgia existente no Brasil.11

9 Prado, Décio de Almeida. “Os Comediantes em São Paulo”. In: Folhetim: Teatro do Pequeno Gesto 
(Especial Nelson Rodrigues), n.o 29, 2010/2011, p. 96.
10 Idem, p. 100.
11 Aproveito, a partir deste ponto, parte do ensaio “Nelson Rodrigues e a modernidade de Vestido de 
Noiva”, que publiquei no livro O Teatro na Estante (Cotia: Ateliê Editorial, 1998, pp. 113-142).
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A certa altura de seu livro de memórias, A menina sem estrelas, Nelson Ro-
drigues afirma o seguinte sobre Vestido de noiva: “Como todos os meus textos 
dramáticos, é uma meditação sobre o amor e sobre a morte. Mas tem uma 
técnica especialíssima de ações simultâneas, em tempos diferentes”12.

Tomemos essas palavras como ponto de partida e ampliemos o seu signi-
ficado, levando em conta que a primeira ordem de considerações diz respeito 
ao conteúdo e a segunda à forma. O que Nelson Rodrigues quis dizer com 
“técnica especialíssima de ações simultâneas, em tempos diferentes”?.

A resposta está no artigo “Teatro desagradável”, que ele publicou em 1949, 
no primeiro número da revista Dionysos:

“Eu me propus a uma tentativa que, há muito, me fascinava: contar uma 
história, sem lhe dar uma ordem cronológica. Deixava de existir o tempo dos 
relógios e das folhinhas. As coisas aconteciam simultaneamente. Por exem-
plo: determinado personagem nascia, crescia, amava, morria, tudo ao mesmo 
tempo. A técnica usada viria a ser a de superposições, claro. Antes de começar 
a escrever a tragédia em apreço [Vestido de noiva], eu imaginava coisas assim:

– A personagem X, que foi assassinada em 1905, assiste em 1943 a um ca-
samento, para, em seguida, voltar a 1905, a fim de fazer quarto a si mesma...

Senti, nesse processo, um jogo fascinador, diabólico e que implicava, 
para o autor, numa série de perigos tremendos. Inicialmente, havia um 
problema prático: a peça, por sua própria natureza, e pela técnica que lhe 
era essencial e inalienável, devia ser toda ela construída na base de cenas 
desconexas. Como, apesar disso, criar-lhe uma unidade, uma linguagem 
inteligível, uma ordem íntima e profunda? Como ordenar o caos, torná-lo 
harmonioso, inteligente?”13.

Quem leu ou viu Vestido de noiva no palco sabe muito bem que a ação dramá-
tica da peça não se apresenta em ordem cronológica e acontece em três planos: 

12 Rodrigues, Nelson. A menina sem estrelas. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 84.
13 Rodrigues, Nelson. “Teatro desagradável”. In: Dionysos, n.o 1, 1949, p. 17.
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o da realidade, o da memória e o da alucinação. Para contar uma história 
aparentemente simples, de uma irmã que rouba o namorado da outra e se 
casa com ele, Nelson Rodrigues subverte o modelo convencional da peça com 
começo, meio e fim, e nos dá um enredo formado por fragmentos, cenas des-
conexas que vão aos poucos encaixando-se umas às outras, à maneira de um 
quebra-cabeça. A aparência à primeira vista é a de um caos, porque as cenas 
sucedem-se em tempos e espaços diferentes, mas simultaneamente, por força 
da divisão da peça em três planos. Como a passagem de um plano a outro é 
feita apenas com uma mudança de luz, o dinamismo da ação dramática é ex-
traordinário. Cada fragmento joga para o leitor/espectador uma informação 
essencial a respeito dos personagens, principalmente de Alaíde. E com esses 
dados a trama constrói-se na recepção do texto ou do espetáculo, sem a ne-
cessidade de cenas preparatórias ou de explicações prévias.

Décio de Almeida Prado, na crítica mencionada há pouco, elogia Nelson 
Rodrigues por ter utilizado uma “técnica revolucionária” na construção da 
peça e não se ter perdido no labirinto que é a ação dramática posta em cena: 
“Se o público (ou o leitor) – diz ele – seguir com atenção e inteligência o 
que vai se desenrolando, não só acabará compreendendo perfeitamente o que 
aconteceu, como acabará conhecendo, nos limites do possível, a vida psicoló-
gica inteira de uma mulher”14. Está claro que as dificuldades enfrentadas por 
Nelson Rodrigues na composição de Vestido de noiva foram vencidas. Respon-
dendo às perguntas que ele fez a si mesmo, na citação lida pouco acima, po-
demos dizer, com suas próprias palavras, que ele conseguiu não só dar à peça 
“uma unidade, uma linguagem inteligível, uma ordem íntima e profunda”, 
mas também “ordenar o caos, torná-lo harmonioso, inteligente”.

Se fizermos uma comparação de Vestido de noiva com as peças brasileiras mais 
bem-sucedidas na virada dos anos 1930 para os anos 1940, perceberemos 
por que estamos falando aqui da “revolução Nelson Rodrigues”. Peças como 
Carlota Joaquina, de R. Magalhães Júnior; Maria Cachucha, de Joracy Camar-
go; Iaiá Boneca, de Ernani Fornari; ou A marquesa de santos, de Viriato Corrêa, 

14 Prado, Décio de Almeida. “Os Comediantes em São Paulo”, op. cit., p. 96.
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apresentam-se como tributárias da estrutura da “peça benfeita” do século 
XIX. São peças que não dispensam a ordem cronológica na apresentação dos 
fatos, apoiando-se na exposição do conflito no primeiro ato e nos desdobra-
mentos que seguem uma lógica rigorosa até o desfecho, para impedir desvios 
de rota ou surpresas que desafiem o entendimento do espectador. Tal estru-
tura pressupõe um encadeamento das cenas em que a que vem antes prepara 
a seguinte e assim sucessivamente. É uma espécie de mecânica cênica que o 
crítico teatral mais influente da França, na segunda metade do século XIX, 
Francisque Sarcey, definia como “a arte das preparações”. O dramaturgo que 
não soubesse preparar o rumo do enredo ou a transformação de um persona-
gem ganhava duras restrições desse crítico que, preso à convenção, não soube 
compreender nem o teatro naturalista, nem o gênio de Ibsen.

O espectador da “peça benfeita” acostuma-se com a convenção teatral e 
acompanha o enredo com expectativas que vão se cumprindo de acordo com 
o que está acostumado a ver nos palcos. Se, no início de uma peça, duas mo-
cinhas enfrentam obstáculos à sua felicidade porque uma prima solteirona faz 
intrigas, o que vem a seguir só pode ser o esclarecimento dos quiproquós e 
confusões, o desmascaramento da vilã, com sua devida punição, e a felicidade 
dessas mocinhas enfim conquistada. É o que vemos em Iaiá Boneca, com mais 
algumas poucas complicações de enredo vinculadas ao seu pano de fundo his-
tórico, situado nos tempos da regência, em 1840. Não quero dizer, com esse 
exemplo, que as peças escritas de acordo com o esquema da “peça benfeita” 
sejam ruins. Ao contrário, o sucesso que muitas obtiveram é uma demonstra-
ção inequívoca de que funcionavam muito bem no palco. Seus autores tinham 
pleno domínio da chamada “carpintaria teatral”. O problema é que haviam 
esgotado uma fórmula, repetindo procedimentos e modelos que impediam o 
teatro brasileiro de se modernizar, tanto no terreno da dramaturgia quanto 
no da encenação. Na maioria das vezes, esses autores escreviam peças por 
encomenda, para fazer brilhar atores e atrizes que eram donos de companhias 
teatrais. Para o grande público, por sua vez, não importava muito a peça que 
ia ser encenada, mas sim se estariam em cena Procópio Ferreira, Dulcina de 
Moraes ou Jaime Costa.
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O surgimento de Nelson Rodrigues pôs em questão a hegemonia da dra-
maturgia da época, essencialmente cômica. No número de janeiro-fevereiro-
março do Boletim da SBAT, R. Magalhães Júnior escreveu um artigo intitulado 
“Em defesa da farsa”, no qual se defendia dos intelectuais que, após a tem-
porada de Os Comediantes, desferiram ataques aos dramaturgos então em 
evidência, que só escreviam comédias. Dizia, então:

“Pela vontade dos críticos improvisados que se manifestaram sobre a 
iniciativa, devíamos ser todos linchados (...). Sou um dos autores de farsas 
do Brasil (...). Não me envergonharei disso. Uma dessas farsas representou 
um dos maiores êxitos de bilheteria do teatro brasileiro de todos os tem-
pos, provando que nesses dias sombrios o público quer rir”.

Magalhães Júnior admite que o grupo Os Comediantes deu “um passo 
em favor do progresso artístico, procurando impor um gênero até aqui quase 
proscrito”, mas não abre mão de escrever comédias, até porque, a seu ver, 
“fazer rir é muitas vezes mais difícil do que fazer chorar”15.

Nos dois números seguintes, o Boletim da SBAT traz artigos que elogiam os 
dramaturgos do teatro profissional. Para Mateus da Fontoura, em “Aspectos 
da evolução do teatro brasileiro”, “possuímos escritores à altura do teatro 
universal contemporâneo”16. Com o significativo título “A dívida de glória 
dos nossos artistas aos autores dramáticos”, Sérgio Peixoto escreve um texto 
para dizer que artistas como Dulcina de Moraes, Procópio Ferreira, Bibi Fer-
reira, Jaime Costa, Eva Todor e vários outros se consagraram graças às peças 
brasileiras que representaram: “o repertório nacional tem sido e continuará 
sendo a fonte de glória de muitos artistas.”17. 

15 Magalhães Júnior, R.. “Em defesa da farsa”. In: Boletim da SBAT, n.o 221, jan/fev/mar 1944, p. 11.
16 Fontoura, Mateus da. “Aspectos da evolução do teatro brasileiro”. In: Boletim da SBAT, n.o 222, abr/
mai/jun 1944, p. 27.
17 Peixoto, Sérgio. “A dívida de glória dos nossos artistas aos autores brasileiros”. In: Boletim da SBAT, 
n.o 223, jul/ago/set 1944, p. 27.
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A defesa do “velho teatro” e os ataques à revolução trazida pelo grupo Os 
Comediantes e por Nelson Rodrigues aparecem ainda no final de 1944, em 
mais um número do Boletim da SBAT, agora na pena de Daniel Rocha (“Os sete 
fôlegos do teatro nacional”). Escreve ele:

“Já disse alguém que no Brasil, todos entendem de tudo. É possível que 
isso não corresponda à verdade. Mas o fato é que se convencionou promo-
ver os indivíduos que não entendem de outra coisa a entendidos de teatro.

Os suplementos dominicais de nossos periódicos enchem-se de doutri-
na sobre o assunto, firmada por ‘ilustres entendidos’ que os nossos intér-
pretes, os nossos autores, e até mesmo o nosso público, desconhecem por 
completo.

E apesar disso o nosso teatro progride. E progredindo dá dinheiro a 
ganhar aos empresários, aos artistas e aos autores! Isso talvez desperte um 
sentimento natural de revolta. Se as outras atividades intelectuais não ren-
dem coisa alguma ou apenas alguma coisa que não justifica uma atividade, 
por que motivo o Teatro e a sua literatura hão de ser uma notável fonte 
de renda de um núcleo de privilegiados? E a campanha para tomar de as-
salto esse setor tão nutrido do nosso debilitado organismo literário, logo 
se organizou. Como fazer rir é uma arte muito difícil e esses homens, em 
geral, são mal humorados, o ‘teatro para rir’ ficou no índex desses Catilinas 
da cena nacional. Como disse Raimundo Magalhães Júnior com grande 
felicidade, o ‘Delenga Cartago’ da campanha é ‘O Drama ou a Morte’ (...). 
Esses demolidores de tudo que é nosso querem reduzir o público a uma 
elite de ‘cerebralizados’ capazes de compreender as sutilezas de um mas-
sante Giraudoux; ou o simbolismo de um poeta como García Lorca; ou os 
recalques metafísicos de Lúcio Cardoso ou enfim o Teatro psíquico de um 
Nelson Rodrigues”18. 

18 Rocha, Daniel. “Os sete fôlegos do teatro nacional”. In: Boletim da SBAT, n.o 224, out/nov/dez 
1944, p. 8.
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A citação é longa, mas, ao lado das anteriores, dá uma ideia da reper-
cussão dos espetáculos apresentados pelo grupo Os Comediantes. Como o 
destaque da temporada foi Vestido de noiva, que punha em cheque a dramatur-
gia de viés cômico, sentiam-se incomodados os autores do chamado “teatro 
para rir”.

Voltemos mais uma vez nossa atenção para a peça de Nelson Rodrigues. 
Acima, afirmei que o autor não se pautou pela estrutura da “peça benfeita”, 
rompendo com a ordem cronológica na apresentação dos fatos e não se do-
brando à velha ideia de que uma cena deve preparar a seguinte e assim suces-
sivamente, até o desfecho. De fato, é só começar a leitura para percebermos 
que a ação começa com uma cena no plano da alucinação (a ida de Alaíde a 
um bordel à procura de Madame Clessi), que é subitamente interrompida por 
outra, que se passa no plano da realidade, na redação de um jornal. Esta cena, 
por sua vez, é curta, e logo o foco volta ao bordel, para em seguida recair sobre 
o plano da realidade, num diálogo entre os pais de Alaíde.

Nelson Rodrigues, sintonizado com os anseios de modernização teatral 
no Brasil dos anos 40, radicalizou o processo de fragmentação da ação 
dramática em Vestido de noiva. O primeiro ato não “prepara” os subsequen-
tes e nem cria expectativas no leitor/espectador, pois não há um conflito 
armado com clareza nas cenas iniciais. Propositadamente, o dramaturgo 
subverte o tempo cronológico e nos oferece uma sucessão de cenas que, 
fragmentariamente, põem diante dos nossos olhos uma mulher atropelada, 
à beira da morte, que sofre uma cirurgia enquanto escapam de sua mente e 
se materializam no palco algumas imagens de um passado recente e outras 
que parecem fazer parte de um sonho ou de um delírio. Em suma, não há 
pistas, não há ganchos, mas cenas que se superpõem, como se fossem qua-
dros independentes entre si.

O segundo e o terceiro atos são construídos com os mesmos procedimen-
tos. A ação dramática caminha sem uma ordenação lógica, no sentido con-
vencional do termo; a cronologia tampouco é obedecida, pois o que se tem é 
uma mescla de lembranças e de fantasias de Alaíde, tudo articulado com tanto 
domínio da técnica de ações simultâneas em tempos diferentes que a certa 
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altura rompem-se as barreiras que separavam o plano da memória do plano 
da alucinação, sem que isso afete a unidade do enredo.

Uma das principais consequências da escolha formal do dramaturgo é que 
apenas ao final da leitura ou da representação o leitor ou o espectador con-
seguem organizar mentalmente a trama, que se revela de uma simplicidade 
espantosa, conforme já assinalado. Alaíde rouba o namorado da irmã e casa-se 
com ele. Infeliz no casamento, vê a situação inverter-se: a irmã ameaça roubar-
lhe o marido. Boa parte da peça gira em torno da crise conjugal da protago-
nista, que não teria nada de surpreendente se a rival não fosse a própria irmã. 
A isso junta-se outro dado fundamental: no sótão da casa dos pais, Alaíde 
encontra o diário de Madame Clessi, uma mundana que foi assassinada em 
1905 por um rapazote apaixonado. Ao mesmo tempo em que vive seu pró-
prio drama pessoal, Alaíde não consegue refrear a curiosidade sobre os fatos 
que envolveram Madame Clessi e chega a frequentar a Biblioteca Nacional, 
para ler em jornais antigos as notícias sobre o assassinato.

A crise conjugal de Alaíde e sua curiosidade em relação à mundana foram 
apenas os pontos de partida de Nelson Rodrigues. O trabalho maior e mais 
importante veio depois, quando o autor escolheu o ponto de vista “narrati-
vo”, isto é, o foco de onde emanam as imagens da matéria ficcional: a mente 
de Alaíde. Essa escolha possibilita que se leia Vestido de noiva de duas maneiras 
pelo menos: por um lado, pode-se considerar que os três planos da peça 
materializam-se a partir das imagens mentais de Alaíde; por outro, pode-se 
considerar que o plano da realidade é exterior à mente da personagem, e que 
apenas os outros dois resultam das suas lembranças e fantasias.

De qualquer modo, o que importa salientar é que no cerne da ação dramá-
tica há um foco subjetivo, uma mente perturbada e em franca desagregação. 
Os assuntos que vêm à tona sofrem, obviamente, as consequências desse fato. 
As lembranças de Alaíde irrompem aos pedaços, sem ordem cronológica, mis-
turadas aos devaneios e sonhos que alimentam a sua alma. A forma complexa 
da peça, como se vê, é homóloga à consciência da protagonista.

Vale observar, também, que Vestido de noiva é um grande flashback , recurso 
que começou a ser utilizado no teatro com as possibilidades abertas pela 
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utilização da iluminação elétrica. Mas o mais provável é que Nelson Ro-
drigues tenha colhido a sugestão no cinema dos anos 30 e 40, que usou e 
abusou do flashback, e no qual encontramos uma característica semelhante à 
que vemos em sua peça: o personagem colocado próximo da morte ou de 
uma situação problemática no início do filme começa a narrar o seu passa-
do, que então se materializa em imagens. Muitas vezes, o diretor apresenta 
o flashback numa sequência temporal cronológica, mas há casos em que essa 
técnica ganha complexidade com desdobramentos da ação no tempo e no 
espaço. Sem querer forçar uma aproximação, não custa lembrar que o mais 
radical e revolucionário dos filmes já feitos e que lança mão da mesma téc-
nica cinematográfica utilizada por Nelson Rodrigues no teatro é Cidadão 
Kane, de Orson Welles, uma produção de 1941. À morte do protagonista, 
no início do filme, segue-se a ação entrecortada por vários fragmentos que 
contam sua vida e que são introduzidos, como não poderia deixar de ser, 
com o recurso do flashback.

Vejamos agora mais de perto como funcionam e como estão organizados 
os três planos de Vestido de noiva, bem como alguns possíveis significados das 
cenas criadas por Nelson Rodrigues. Investiguemos em que medida a peça é 
“uma meditação sobre o amor e sobre e morte”.

O plano da realidade, se o compreendermos como exterior à mente de Ala-
íde, traz ao palco o corpo inerme da protagonista numa mesa de operação, os 
comentários vulgares dos médicos e dos jornalistas e, no final, algumas cenas 
que dão continuidade ao enredo presente no plano da memória. Em outras 
palavras, após a morte de Alaíde, Pedro e Lúcia revelam num diálogo que o 
atropelamento fora providencial e, passado um tempo, decidem casar-se. Na 
última cena, é o fantasma de Alaíde que aparece no plano da realidade para 
dar o buquê à irmã, numa imagem que se congela, ao som da marcha nupcial 
e da marcha fúnebre, significando talvez a estreita vizinhança que pode haver 
entre o amor e a morte. Ou significando também a presença incessante de 
Alaíde na mente cheia de remorsos de Lúcia.

O plano da realidade, nos primeiros dois atos e na parte inicial do terceiro, 
é construído com pequenos flashes, cenas curtas que informam o que se passa 
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com o corpo da protagonista. A nota dominante, como já observaram alguns 
críticos, é a vulgaridade, a anedota de mau gosto, uma certa queda para o 
grotesco, a indiferença diante do sofrimento humano. É o que se percebe nas 
intervenções dos médicos, dos jornalistas e da mulher que testemunhou o 
atropelamento.

O plano da memória, por sua vez, nos coloca diante do conflito principal 
da peça. No primeiro ato, os rápidos e curtos diálogos entre Alaíde e Pedro 
revelam um casal em crise, uma esposa insatisfeita e infeliz. Mais que isso, 
Alaíde revela-se um tanto perturbada emocionalmente, queixa-se de que o 
marido não lhe dá atenção e provoca-o com ameaças de tornar-se prostituta 
ou de abandoná-lo. No auge da crise conjugal, Alaíde, agredida fisicamente 
pelo marido, fere-o com uma barra de ferro e acredita tê-lo assassinado, expri-
mindo dessa forma o desejo de matar o homem que destruiu os seus sonhos 
de felicidade: “Eu não gosto de você! Deixei de gostar há muito tempo! Desde 
o dia do nosso casamento...”19, ela lhe diz. Mas a cena é uma pista falsa: Alaíde 
não assassinou o marido.

A personagem criada por Nelson Rodrigues tem larga tradição na lite-
ratura. A mulher irrealizada no casamento, insatisfeita e infeliz é um ar-
quétipo, um tipo humano universal que aparece em muitas obras literárias, 
principalmente a partir do século XIX. Em Madame Bovary, de Flaubert, por 
exemplo, a protagonista decide-se pelo adultério na procura da felicidade; 
em Casa de boneca, de Ibsen, Nora abandona marido e filhos para escapar da 
“prisão doméstica”. No caso de Vestido de noiva, Alaíde não tem tempo de 
escolher um caminho, pois morre em plena crise conjugal. Mesmo assim, 
o que ela sugere no plano da memória, nos curtos diálogos com Pedro, 
ganha corpo no plano da alucinação. Mais adiante veremos o significado 
mais profundo de sua curiosidade ou interesse pela vida e pelos amores de 
Madame Clessi.

Se o primeiro ato, no plano da memória, apresenta um casal em crise, o 
segundo põe em cena a terceira ponta do triângulo amoroso: Lúcia, irmã de 

19 Nelson Rodrigues, Teatro Completo, op. cit., p. 359.
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Alaíde. Significativamente, todos os diálogos entre elas ocorrem minutos an-
tes do casamento, com revelações surpreendentes, seja da constante rivalidade 
entre ambas no passado, em relação aos homens, seja dos planos futuros de 
Lúcia, que incluem roubar o marido da irmã, com quem diz ter um caso. 
São diálogos tensos, de forte impacto dramático, que obviamente afetaram o 
relacionamento de Alaíde com Pedro, como comprovam as cenas do primeiro 
ato, cronologicamente posteriores.

No segundo ato, portanto, o plano da memória não só dá consistência ao 
enredo, como revela as possíveis origens da infelicidade conjugal de Alaíde, 
insegura e temerosa diante da irmã.

Fora isso, um outro dado merece ser destacado: a desagregação da memória 
da protagonista, que traz implicações para a forma da peça. Já no início do 
segundo ato, Alaíde queixa-se a Madame Clessi, dizendo que sua memória 
está ruim. Em seguida, o próprio dramaturgo enfatiza numa rubrica expli-
cativa: “A memória de Alaíde em franca desagregação. Imagens do passado 
e do presente se confundem e se superpõem”20. Mais à frente, a personagem 
afirma, aflita: “Tudo está embaralhado na minha memória. Misturo coisa que 
aconteceu e coisa que não aconteceu. Passado com o presente (num lamento). 
É uma misturada”21.

É por essa razão que Alaíde não consegue saber quem é a mulher de véu 
que está com ela nos minutos que precedem seu casamento com Pedro. A 
memória em frangalhos recupera-se apenas no final do segundo ato, momen-
taneamente, para a revelação surpreendente: a mulher de véu, a rival, era Lúcia, 
a própria irmã.

As consequências mais importantes desse processo ocorrem no terceiro e 
último ato: são abolidas as fronteiras entre os planos da memória e da aluci-
nação. Alaíde confunde suas lembranças com suas fantasias e os personagens 
transitam de um plano a outro, como se pode notar, por exemplo, na cena 
entre Clessi e a mãe do namorado, que se passa em 1905, mas no plano da 

20 Idem, p. 369.
21 Idem, p. 376.
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memória, ou nos momentos em que Pedro, Lúcia e a mãe de Alaíde contrace-
nam no plano da alucinação.

Na verdade, o terceiro ato liberta Alaíde do esforço ordenador da memó-
ria, deixando-a livre para revelar-se por inteiro, em termos de interioridade, 
processo aliás que é dominante em todo o plano da alucinação, sem dúvida o 
mais importante e mais rico da peça.

Aqui, não interessam os fatos, o enredo, mas os fragmentos reveladores 
de uma alma dilacerada pelo sofrimento. São os desejos inconscientes que 
despontam, como respostas que o movimento interior dá aos estímulos da 
vida exterior.

Em termos concretos, o plano da alucinação trabalha os dados apresenta-
dos no plano da memória, no sentido de dar-lhes respostas. Assim, o fato de 
ser Alaíde uma esposa infeliz e insatisfeita tem como resposta o desejo de ser 
feliz, de realizar-se plenamente como mulher, de ser amada, de ser desejada. 
Mas, em vez de dizer tudo isso diretamente, Alaíde o faz através de livres 
associações. Em sua mente, Madame Clessi é a mulher amada por excelência. 
Por isso, já no início do primeiro ato, quando a procura e lhe dizem que ela 
morreu velha, gorda e cheia de varizes, reage com estas palavras: “Mulher 
gorda, velha, cheia de varizes não é amada! E ela foi tão amada!”22. Em se-
guida, quando Madame Clessi lhe pergunta: “Quer ser como eu, quer?”, ela 
responde com veemência, segundo a rubrica: “Quero, sim. Quero”23. E nós 
compreendemos o sentido desse desejo oculto em sua alma.

O mundo da prostituição fascina Alaíde. Seu fracasso no casamento é tam-
bém o fracasso de sua sexualidade, o fracasso de quem não consegue nem 
dar nem receber amor. Madame Clessi, ao contrário, vive sua sexualidade na 
plenitude, reatualizando o mito da prostituta romântica, capaz de amar e de 
morrer por amor, como a conhecida personagem criada por Alexandre Du-
mas Filho, a “dama das camélias”, que aparece indiretamente na peça, na cena 

22 Idem, p. 352.
23 Idem, p. 355.
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em que Alaíde mistura o enredo da ópera La traviata com o que leu nos jornais 
antigos acerca do assassinato de Madame Clessi.

A citação não é aleatória. Ela reforça o perfil da esposa frustrada, que, 
num lapso bastante revelador do que se passa em sua mente, traz à tona esse 
arquétipo da prostituta que é a “dama das camélias”, seja no romance ou na 
peça teatral de Dumas Filho, seja na ópera de Verdi.

O próprio Nelson Rodrigues admite o fundamento mítico na representa-
ção da prostituição, ao escrever em suas memórias: “Um delírio põe a heroína 
num prostíbulo. Logo se percebe que ela estava ferida pela nostalgia da pros-
tituta. Alaíde procura Madame Clessi, a meretriz antiga e fenecida. E assim o 
mito da prostituta se irradiava para a plateia e cada espectadora ficava tensa 
de sonho”24.

Ao identificar-se com Madame Clessi, ou mesmo ao fingir ser uma pros-
tituta, no primeiro ato, Alaíde, no plano da alucinação, age com liberdade, 
revelando suas fantasias, seus desejos inconscientes, sua porção mais íntima. 
Não há censura nesse plano, que, inter-relacionado com o plano da memó-
ria, faz de Vestido de noiva uma das mais engenhosas investigações da alma 
feminina.

A segunda citação importante traz para a cena o triângulo amoroso for-
mado por Scarlett, Melanie e Ashley, do filme E o vento levou..., que espelha 
o que se passa na peça: duas mulheres disputando o mesmo homem. Assim 
como Scarlett perde Ashley para Melanie, Alaíde também perde Pedro para 
Lúcia. As angústias e aflições da protagonista de Vestido de noiva irrompem no 
palco por meio de relações intertextuais que enriquecem o enredo e ampliam 
os significados da ação dramática. Alaíde, insatisfeita e infeliz, projeta-se na 
figura da prostituta amada e identifica-se com a personagem perdedora vivida 
na tela por Vivien Leigh.

A ação dramática fragmentada – emanando de uma mente em desagre-
gação –, os três planos que se interpenetram, a linguagem dos diálogos 

24 Rodrigues, Nelson. A menina sem estrelas, op. cit., p. 203.
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– reproduzindo a fala cotidiana sem literatice –, a iluminação e os recursos 
sonoros sugeridos nas rubricas são os aspectos formais inovadores que saltam 
à vista em Vestido de noiva. Também no que diz respeito ao conteúdo o autor 
inovou. A sondagem introspectiva a que é submetida Alaíde, numa perspectiva 
visceralmente expressionista, ninguém havia feito antes no Brasil. Ao iluminar 
a vida interior de uma mulher às voltas com suas frustrações sexuais, Nelson 
Rodrigues atingiu um grau de subjetivação inusitado.

Depois de Vestido de noiva, a “revolução Nelson Rodrigues” continuou em 
mais 15 peças, que não teremos tempo de comentar aqui. O autor afrontou 
o próprio sucesso, arriscando-se com as chamadas “peças míticas” – peças 
como Álbum de família ou Senhora dos afogados –, que receberam todo tipo de cen-
sura, até terem sua poesia resgatada pelo encenador Antunes Filho nos anos 
1980. Depois de fazer a descida ao inconsciente primitivo, aos arquétipos 
e mitos ancentrais, Nelson Rodrigues escreveu novas “peças psicológicas”, 
prosseguindo no caminho aberto por Vestido de noiva, fazendo novas sondagens 
introspectivas, como se vê em Valsa n.o 6, por exemplo. O conjunto mais nume-
roso é formado por oito “tragédias cariocas”, cuja característica marcante é a 
presença das motivações do subconsciente e do inconsciente no plano da rea-
lidade. Quer dizer, os personagens vivem o dia a dia miserável dos subúrbios 
cariocas, com seus costumes e problemas corriqueiros e, ao mesmo tempo, 
têm uma vida interior complexa, riquíssima de significados que extrapolam o 
senso comum. É o caso de peças notáveis como A falecida, Boca de ouro, Os sete 
gatinhos e Toda nudez será castigada.

Como aproveitei aqui a divisão feita por Sábato Magaldi – peças psicoló-
gicas, peças míticas e tragédias cariocas – quando organizou o Teatro completo 
de Nelson Rodrigues, nada mais adequado do que encerrar esta palestra com 
uma avaliação crítica de sua autoria, que faz justiça à importância da obra do 
dramaturgo que revolucionou o nosso teatro. Na conclusão de seu denso pre-
fácio estampado no volume publicado pela editora Nova Aguilar, em 1993, 
Sábato Magaldi escreve: “O Teatro completo configura a imagem do renovador 
da dramaturgia brasileira moderna, ou, se se quiser, do maior autor teatral 
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brasileiro de todos os tempos, do dramaturgo que deu dimensão universal 
à nossa literatura dramática. Há um teatro no Brasil antes e outro depois de 
Nelson Rodrigues”25. Creio que essas palavras reforçam e complementam a 
linha de pensamento que desenvolvi ao longo da palestra.

25 Sábato Magaldi, “Prefácio”, em Nelson Rodrigues, Teatro Completo, op. cit., p. 130. Esse “Prefácio” 
havia sido publicado em quatro partes separadas, nos quatro volumes do Teatro Completo da editora Nova 
Fronteira, nos anos 1980.
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Para Jacó Guinsburg

Quero iniciar com um agradecimento à Academia Brasileira 
de Letras, pois o convite para proferir a palestra “As gran-

des companhias e a profissionalização”, título expressivo sugerido 
pelos organizadores, me permitiu rever os últimos trabalhos que 
realizei, dedicados ao tema. E participar de uma troca de ideias 
apaixonante, com pessoas que admiro profundamente: o meu editor 
em tantas redações, Acadêmico Cícero Sandroni, os pesquisado-
res que mais leio em meus trabalhos, Acadêmico Sábato Magaldi 
e Professor João Roberto Faria, uma colega de exercício da crítica, 
Acadêmica Ana Maria Machado, e um homem de teatro que é um 
turbilhão criativo – Flávio Marinho.

O sentido original da palavra “teatro” – do grego theatron, local de 
onde se vê – materializa sem subterfúgio o maior desafio da arte, a 
necessidade de transformar a palavra em fato visual. O verbo precisa 
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ganhar vida, oferecer-se à contemplação. Ele denuncia também o poder dos 
artistas que ocupam a cena, os atores, pois eles são os agentes imprescindíveis 
desta experiência. Assim, em cada época, o estudo do teatro supõe não só o 
estudo dos textos, mas a análise das condições da cena, em particular o perfil 
dos atores e de suas formas de associação, para que se possa dimensionar o 
percurso das palavras nos tablados.

Na História do Teatro Brasileiro, há um período de transformações deci-
sivas, iniciado ao redor dos anos 1940, que determinou o aparecimento de 
uma nova forma do palco: o teatro moderno. A mudança iniciada neste momen-
to representou a instituição de uma modalidade da arte em que se rompia 
com procedimentos de linguagem adotados desde o século XIX – quer dizer, 
rompia-se com um teatro que os novos artistas chamavam de antigo. No seu 
entender, o velho caminho se tornara uma técnica esvaziada, um subterfúgio 
tosco para estar em cena e comunicar sentimentos simples, imediatos. Seria 
uma forma de representar menor, em que o belo se apagava para revelar pe-
quenas tramas cotidianas. No saldo final, o ator se projetava como suporte 
privilegiado de um fluxo sentimental menor.

A forma deste teatro fazia dos autores meros pretextos manipulados livre-
mente pelos atores. As antigas companhias possuíam uma dinâmica de funcio-
namento padronizada, derivada de convenções e hierarquias que condicionavam 
tanto o trabalho dos atores quanto o dos autores. Os papéis eram fixos, pré-
determinados, divididos em galãs, centros, caricatos, ingênuas, damas-galãs, por 
exemplo. O ritmo de trabalho era frenético, as temporadas, curtas; a movimen-
tação em cena seguia as convenções dos planos, linhas e algarismos de coloca-
ção; o domínio do texto e o andamento da cena não apresentavam dificuldade, 
pois eram garantidos pelo ponto; a cenografia não existia, o que se praticava era 
a cenotécnica, em que a cena se vestia com gabinetes e telões, formas resolvidas 
por antecipação, pois pertenciam ao acervo da empresa. O mesmo ocorria com 
a roupa da cena, que integrava o guarda-roupa pessoal dos atores. A imagem 
de uma máquina que vai despejando peças não parece impertinente: Flávio de 
Carvalho usou com felicidade a expressão “máquina de repetir”, em 1931, no 
jornal O Homem do Povo, para caracterizar esse teatro.
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Em seu lugar, os jovens propunham outras construções, a desejada expres-
são de várias possibilidades do ato de ser e de dizer, inclinadas a materializar 
no palco visões sofisticadas do existente e do ideal. Haveria um novo pensa-
mento em cena, regido pelo diretor, que assinaria a encenação. Ela revelaria textos 
de arte, a essência das palavras dos poetas, porque seria apresentada por uma 
equipe de criadores. Estes criadores não seriam divas ou primeiros atores, mas 
submissos sacerdotes da cena, de preferência diluídos em um coletivo, em que 
nenhum nome alcançaria grande projeção – a não ser, verdade seja dita, o 
nome do líder encenador.

A mudança fora iniciada na Europa a partir do final do século XIX. E pou-
co repercutira no Brasil até os anos 1930 – quer dizer, na realidade, no Rio de 
Janeiro, capital política, cultural e teatral do país. Esta condição gerava muita 
insatisfação com o teatro nos meios intelectuais circundantes, mais inquietos. 
A implantação desta nova modalidade de arte como realidade dominante da 
cena só se deu a partir do final dos anos 1940. Vale mapear a trajetória, ela 
revela referências estratégicas para a dinâmica atual do palco brasileiro. Ela foi 
obra das grandes companhias de atores modernas, comediantes que transfor-
maram este novo teatro em realidade profissional.

Um parêntese é necessário: o que significa mesmo comediante? O termo é peça 
fundamental para o estudo da cena moderna brasileira. Sua origem é a distinção 
francesa entre comédien e acteur. As definições sumárias dos dois termos expõem 
o confronto ocorrido no palco nacional entre a geração antiga e a moderna: o ator 
seria aquele que imprimiria a própria personalidade a todas as personagens, o co-
mediante se transformaria profundamente ao passar de uma personagem à outra, 
revelando uma arte superior. Por mais arbitrária ou ociosa que a distinção possa 
parecer – e a ressalva é feita no verbete do Dictionnaire du théâtre français contemporain, 
da Larousse – ela traduz uma batalha decisiva para o teatro do século XX.

No cenário brasileiro, o tema abrange uma multiplicidade de acontecimen-
tos teatrais que poderiam, em alguma medida, ser considerados conflitantes, 
irredutíveis o suficiente para tornar arriscada uma abordagem comum, pois não 
traduzem um movimento no sentido clássico, mas sim a inquietação de uma gera-
ção apaixonada. Este ponto deve ser destacado, pois reside aí a originalidade da 
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análise que se pretende sugerir: é possível e é produtivo focalizar em conjunto, 
sob uma visão panorâmica, as companhias de atores que foram típicas do teatro 
brasileiro nas décadas de 1940, 1950 e 1960, no Rio de Janeiro e em São Pau-
lo. Elas foram decisivas para a divulgação e afirmação no país desta nova forma 
de ver e fazer teatro. Elas viabilizaram a profissionalização de novos atores, 
senhores de novos procedimentos de linguagem; empreendimentos culturais e 
empreitadas comerciais passaram a se organizar a partir de densidades técnicas e 
estéticas novas, ao redor da noção de encenação e da figura do diretor.

O tema significou a implantação do moderno mercado teatral capitalista 
brasileiro. Uma espécie de convivência da cultura com o comércio, que foi pen-
sada em uma desejada associação com o Estado, presença que não se confirmou. 
Há uma teia de iniciativas que dialogam, mas competem em um jogo acirrado, 
atento às oscilações dos humores sociais. Este jogo nem sempre esteve preocu-
pado com a história e a memória, o que torna a pesquisa um desafio.

Este texto, aliás, é a apresentação dos resultados de uma pesquisa contínua, 
que ainda deverá se estender bastante. Para a reflexão desenvolvida, foram 
consideradas algumas empresas, a partir da trajetória da Companhia Maria 
Della Costa, ou Teatro Popular de Arte (1948-74). O papel histórico deste 
empreendimento precisa ser redimensionado, deslocando-se em boa parte do 
papel de protagonista o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC (1948-66). 
Foram consideradas companhias de atores coadjuvantes os Artistas Unidos 
(1946-59), de Henriette Morineau; o Teatro dos Doze (1949); a Compa-
nhia Fernando de Barros (1949, Tônia Carrero, Ziembinski, Paulo Autran); a 
Companhia de Madalena Nicol (1949) e Ruggero Jacobbi (1950); a Tônia-
Celi-Autran (1956-1962); a Nydia Licia-Sérgio Cardoso (1954-1960); o 
Teatro Cacilda Becker (1958-1973); o Teatro dos Sete (1959-1966).

Todos estes conjuntos desapareceram. Alguns tiveram existência quase epi-
sódica, outros conseguiram se prolongar no tempo e se infiltrar na memória 
coletiva de maneira mais contundente. A mais longeva das companhias, contu-
do, eixo central deste trabalho, desapareceu da cena e do imaginário teatral. De 
toda forma, elas formam um painel; falam, todas, da densidade teatral de outro 
tempo. Um ponto de partida importante para pensar estes conjuntos modernos 
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voláteis é o reconhecimento de que surgiram inspirados em modelos europeus, 
em especial franceses e italianos, dedicados à prática do teatro em bases estáveis. 
Foram centros de referência importantes, na França, a obra de Copeau e os 
teatros do Cartel, algo da Comèdie Française e do Teatro Nacional Polpular. E, na 
Itália, o Piccolo Teatro e o Scala, de Milão. Parte dos modelos copiados sobre-
viveu ao longo do tempo; o teatro que propunham persiste em pauta.

No Brasil, as companhias de atores da primeira voga moderna fracassaram 
devido às peculiaridades do nosso capitalismo, que atuaram no sentido de 
que o teatro que ofereciam – ‘biscoito fino da cultura’ – era supérfluo, repre-
sentaria um processo social de elaboração da sensibilidade incompatível com 
a rude engrenagem da nossa sociedade. Curiosamente, ao mesmo tempo em 
que o espaço vital do teatro diminuía de maneira vertiginosa e as companhias 
entravam em crise, para chegar ao colapso nos anos 1960/1970, o problema 
da opressão social e da fome se tornou uma preocupação direta do teatro, na 
passagem da década de 1950 para a de 1960. Cumpriu-se um ciclo curioso: 
a ênfase voltou a ser o tema, a expressão de sentimentos, em lugar da reflexão 
sobre a densidade da forma de dizer.

No entanto, se o processo histórico não determinou a afirmação social 
contínua, institucional, do teatro moderno, ainda assim viabilizou a ocorrência de 
uma revolução teatral, no sentido de uma mudança radical da forma de pro-
dução do teatro. Essa revolução foi iniciada com a montagem de Romeu e Julieta, 
de 1938, com o Teatro do Estudante do Brasil, de Paschoal Carlos Magno. O 
acontecimento assinala o início de uma nova época teatral, protomoderna, que se 
estendeu até 1948; neste período, uma série de intervenções amadoras buscou 
trazer a renovação para a cena, através da projeção da figura nova do diretor, 
da ideia de coletivo e de conjunto interpretativo, e da concepção do espaço 
cênico como resultado de um desenho poético e não de uma necessidade de 
implantação de ações singelas ou réplicas de situações reais objetivas.

Trata-se de uma proposta de estudo nova, uma ruptura com a visão histórica 
que tem sido veiculada nos diferentes manuais de história do teatro brasileiro. 
É também a proposta de uma nova periodização. Nela, a concepção de marco 
inicial do moderno, fixado no ano de 1943 e na encenação de Vestido de Noiva, 
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de Nelson Rodrigues, é abandonada, em favor de uma visão de processo muito 
peculiar, em que se busca entender como se deu a absorção do novo em nosso 
palco, em contato com as práticas teatrais dominantes na classe teatral. Em lugar 
da ideia de quebra ou de divisor de águas, na qual está suposta a ocorrência de 
uma intervenção tanto súbita quanto radical e eficiente, a mudança do palco 
passaria a ser percebida a partir de um ritmo brasileiro peculiar.

Neste caso, a mudança teria ocorrido como um processo extenso, dinâmi-
co, marcado por guinadas fortes e, ao mesmo tempo, incorporações de antigas 
lições. A atuação do grupo Os Comediantes e a sua “montagem-símbolo” 
de Vestido de Noiva se encontrariam diluídas em um período de proposição do 
moderno, em um processo de transformação de ordem mais ampla e mais 
geral. A versão consagrada até agora, centrada na valorização absoluta do 
espetáculo de 1943 e, em seguida, do TBC, foi formulada a partir da vivência 
imediata dos fatos, proposta por analistas que em geral fizeram parte destes 
acontecimentos. Não explica como o teatro repudiado, qualificado como an-
tigo, reagiu. E sobreviveu. Na realidade, a montagem de Vestido de Noiva, apesar 
de sua extrema importância teatral e da grande repercussão que alcançou no 
meio das artes, não provocou mudanças essenciais no mercado por ter sido 
uma produção de amadores. O problema, portanto, é indicar como o gesto 
amador juvenil ecoou no espaço profissional.

Assim, no período compreendido entre os anos de 1938 e 1948 ocorreram 
fatos decisivos para o aparecimento de uma nova cena, a partir da mobilização 
estudantil a favor de montagens de impacto intelectual, sob a orientação de uma 
diretora, Itália Fausta, a primeira pessoa a exercer a função aqui. Neste movimen-
to, surgiu a hipótese de recrutamento e de formação de uma nova classe de ato-
res, oriundos da classe média, mais intelectualizados e distantes das convenções 
da arte e das formas popularescas de expressão. Houve, ainda, a formulação de 
um projeto do Estado, através em particular do Ministro Gustavo Capanema, 
preocupado em incentivar a produção teatral, a eclosão no Rio de um novo 
movimento amador, aglutinando profissionais liberais e personalidades euro-
peias em fuga da guerra na Europa. Logo o teatro de amadores se expandiu por 
todo o território nacional, em bases mais próximas ao novo teatro europeu, e 
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apareceram grupos fortes em São Paulo, como o Grupo de Teatro Experimental, 
de Alfredo Mesquita, e o Grupo Universitário de Teatro, de Décio de Almeida 
Prado. Buscou-se, a seguir, a profissionalização dos amadores.

A extensão da revolução não foi pequena. Esta nova visão dos fatos permite 
não só situar o processo de mudança, mas, em paralelo, localizar as dificuldades 
deste palco diferente na cena carioca. Ao lado da percepção do novo, consegue-
se delinear a importância histórica das companhias de atores, traçar o contorno 
de uma geografia inusitada da cena em relação ao jogo entre Rio e São Paulo.

É necessário destacar que houve, ao longo da década de 1930, um esvazia-
mento do teatro, que perdeu terreno como diversão da sociedade. A pressão 
da classe levou à criação do Serviço Nacional de Teatro (SNT), em 1937, 
uma resposta do governo Getúlio Vargas às solicitações do setor, ao qual o 
político se achava bastante ligado desde a década anterior, graças à sua parti-
cipação como deputado na elaboração de leis de reconhecimento da profis-
são, que resultaram na Lei Getúlio Vargas, de 1928. A solução política, no 
entanto, será mais orientada para a distribuição de subvenções, com escassas 
medidas de apoio à estruturação do mercado, e logo se revelou inócua, porque 
paternalista, ato de contemporização.

Assim, a data de 1943, da estreia de Vestido de noiva, sob a direção de Ziem-
binski, com o grupo Os Comediantes, é apenas mais uma data em meio a um 
processo. Se ela configurou um fato novo, a proposição de um novo teatro, 
ele era amador e aconteceu no interior de uma trajetória fora do mercado. 
Esta condição soa clara ao se constatar que surgiu, logo, uma luta contra o 
novo formulada com precisão. Gustavo Dória, que integrou Os Comediantes, 
descreveu a tentativa dos antigos para impedir qualquer apoio do recém criado 
SNT aos “jovens”, amadores, porque amadores. O mais curioso é que, na 
época, o projeto do Estado para as artes e a cultura, em especial aquele sus-
tentado pelo ministro Capanema, pretendia a renovação e o adensamento das 
linguagens, em lugar da mera sobrevivência dos artistas consagrados. Sob a 
sua orientação, houve apoio financeiro direto para Os Comediantes, no inte-
rior de forte polêmica, e o patrocínio à primeira atriz Dulcina de Moraes, que 
se apresentou no Teatro Municipal, nas temporadas culturais, em que produções 
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caras ofereciam um repertório de textos mais densos. As verbas, contudo, 
acabaram distribuídas por toda a categoria, em particular porque os setores 
conservadores do teatro conseguiram deter o poder no SNT.

É neste contexto que as companhias de atores devem ser analisadas. O ges-
to conduz ao reconhecimento da contribuição histórica da geração, permite 
indicar a importância e o significado de seu trabalho teatral, a transformação 
do mercado teatral brasileiro.

Quer dizer, após a atuação de Itália Fausta, atriz de forte formação euro-
peia, no TEB, o diretor a se projetar em seguida foi o polonês Ziembinski, 
que se retirara para cá em função da guerra. Apesar de sua liderança forte à 
frente de Os Comediantes, apesar do apoio do governo, da incansável luta de 
Nelson Rodrigues nos jornais a favor do grupo e de suas peças, Ziembinski 
não conseguiu criar uma companhia profissional estável. Em vão Os Come-
diantes, cujo elenco contava com profissionais liberais e figuras da sociedade, 
lutaram para se estabelecer no mercado; as falências foram sucessivas, envol-
veram duas tentativas seguidas – Os V Comediantes e Os Comediantes Asso-
ciados, marcadas pelo ingresso de novos nomes e a saída de veteranos.

Em 1948, Nelson Rodrigues, sem poder contar com o grupo famoso, que 
se desintegrara, convenceu um jovem homem de teatro, ator, empresário e 
cenógrafo, e mais alguns remanescentes das tentativas de profissionalização 
do grupo amador, a montar um outro texto seu, muito polêmico e interdita-
do pela censura, Anjo negro. O empresário era Sandro Polônio, bem sucedido 
na investida, ao lado de Ziembinski, de sua tia Itália Fausta e da atriz Maria 
Della Costa, uma bela jovem em início de carreira. A primeira montagem foi 
seguida por uma linha contínua de espetáculos, no total de oito, no Teatro 
Fênix. Este novo coletivo conseguiu, de 1948 a 1949, transpor, no Rio de 
Janeiro, a experiência amadora e instaurar a profissionalização. O empreendi-
mento de Sandro Polônio, que recebeu o nome de Teatro Popular de Arte, foi 
o continuador, profissional, do grupo Os Comediantes.

Portanto, uma outra visão do processo histórico também será proposta 
aqui – uma avaliação diferente a respeito do aparecimento da profissio-
nalização e da importância do Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, a 
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grande casa paulista do teatro moderno. O tema foi focalizado por um 
pesquisador minucioso, Alberto Guzik. Ele apontou as coordenadas mais 
importantes da trajetória do TBC: o trabalho com o realismo, a consagra-
ção do diretor enquanto artífice privilegiado da cena, o culto do texto da 
peça como forma ideal contida em letras para ser “levantada” na cena e a 
aclamação do ator como veículo, como comediante.

Estas coordenadas foram seguidas pelas diversas companhias de atores, 
com algumas diferenças, pois o movimento não é simples ou direto. Mas 
muito daquilo que o TBC pôs em prática já estava formulado ao redor e o 
modo de fazer peculiar que foi adotado, da grande empresa, não era passível 
de difusão no meio artístico brasileiro, nem foi garantia de sobrevivência para 
a companhia. Como observou com extrema clareza o sublime historiador e 
Acadêmico Sábato Magaldi, o TBC surgiu em 1948 apenas como um edifí-
cio, um prédio reformado para abrigar os amadores paulistas. Após a estreia 
e as primeiras apresentações, a casa não dispunha de pauta, pois não foi cons-
truída em função de um projeto teatral.

Ao que tudo indica, ainda que Franco Zampari e seus primeiros parceiros 
admirassem a saga de Os Comediantes, cujas apresentações em São Paulo, em 
1944, provocaram grande emoção, foi com certeza a iniciativa empresarial de 
Sandro Polônio, no Teatro Fênix, no Rio, o acontecimento que acionou a for-
mulação do projeto tebecista, quando foi preciso decidir o destino do prédio 
inaugurado. Sandro Polônio foi, além disso, o responsável pela primeira con-
tratação profissional decisiva de Ziembinski, para que pensasse a organização 
de um coletivo. E foi, também em 1948, o contratante do primeiro diretor 
italiano, que migrara para o Brasil, Ruggero Jacobbi, a opção que Zampari 
adotou em 1949, para organizar a companhia estável do TBC, através da con-
tratação de Adolfo Celi. Há ainda um ponto mais decisivo de filiação – para 
conseguir repercussão no mercado carioca, hostil, Polônio adotou procedi-
mentos que são atribuídos ao TBC: a alternância pendular de repertório, com 
a sucessão de peças comerciais e de peças culturais.

Apesar desta filiação direta inequívoca, algumas complicações precisam ser 
situadas, para tornar o quadro mais próximo da dinâmica teatral da época. 
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Gustavo Dória, que, além de homem de teatro exerceu a função de críti-
co, apontou a existência de uma atração curiosa exercida pelas novas gera-
ções junto aos elencos do velho teatro. Assim, muitos jovens dos espetáculos 
estudantis e amadores foram contratados como profissionais iniciantes nas 
companhias tradicionais; alguns textos clássicos ou densos, menos comerciais, 
foram incorporados aos repertórios dos atores consagrados, ainda que adap-
tados ao estilo dos astros, e alguns empreendimentos de tonalidade diferente 
foram lançados no mercado.

Um caso muito peculiar é o da atriz Henriette Morineau. A sua relação com 
o TBC e com os jovens inquietos da época é de extrema importância para que se 
pense o contorno da vida artística daquele tempo. Expressão nítida de um tipo 
de teatro de padrão médio, tributário das velhas convenções, mas muito bem re-
alizado, ela tangenciou a efervescência moderna de forma curiosa. Em primeiro 
lugar, a inauguração do TBC ocorreu com uma apresentação de A voz humana, de 
Cocteau, dirigida e interpretada em francês por Henriette Morineau. O progra-
ma da estreia, duplo, foi completado por A mulher do próximo, com Abílio Pereira 
de Almeida nas funções de autor, encenador e diretor geral, à frente do Grupo 
de Teatro Experimental. E contava com a presença do ponto nas duas monta-
gens. Para um conceito rigoroso de moderno, foi uma noite extravagante.

E a extravagância não era só o projeto de teatro que Franco Zampari de-
cidira assumir, em contradição com sua rotina de capitalista, mas o desenho 
geral da estreia – a própria escolha de Madame Morineau para inaugurar o 
teatro parece fora de parâmetros aceitáveis, mais pela forma como foi pensada 
a performance do que em razão da figura da atriz. Causou bastante polêmica 
o fato de que ela figurou em um conhecido monólogo em francês apenas para 
aquecer a noite. Segundo Alfredo Mesquita, Zampari escolheu a peça curta 
para entreter os presentes, enquanto os que chegassem atrasados eram aguar-
dados para a apresentação da peça de fundo. Um cenário de plumas e gazes 
brancas, com a atriz muito maquiada desfilando um vestido de gala, de cauda, 
deram a nota de um ato de inauguração em tudo oposto ao ideário de Copeau 
e do teatro moderno francês, que apaixonava todos os amadores brasileiros 
ousados de então.
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Francesa de nascimento, radicada aqui em virtude dos negócios do marido, 
Morineau abandonara a carreira de atriz na França e pudera retomá-la graças 
a dois golpes favoráveis do destino: a excursão de Jouvet ao continente, pro-
longada devido à guerra, e às aulas que começou a ministrar no Rio de Janeiro, 
na ABI. Pessoa extraordinária, de imenso carisma, conquistou, dentre os seus 
alunos, uma dupla de ardorosos fãs de teatro, Carlos Brant e Hélio Rodrigues. 
Eles decidiram organizar uma companhia de teatro em que ela seria o primeiro 
nome. Surgiu assim a companhia Artistas Unidos (1946-1959), um conjunto 
que não se pode qualificar como moderno na plena acepção do termo. A sua 
aproximação maior seria com a companhia da atriz Bibi Ferreira, para quem a 
atriz francesa assinara algumas direções no Teatro Fênix; as duas poderiam ser 
qualificadas como empreendimentos de conciliação, em que o cálculo preciso 
de mercado era acompanhado por um rigor da arte do mais alto padrão, rigor, 
porém, insuficiente para derrubar velhas fortalezas do mètier, que, no caso de 
Madame, foram aprendidas nas exigências do Conservatoire e exercitadas na 
disciplina da Comèdie Française. Com esta formação, a empresa de Madame Mo-
rineau significou a proposição de um teatro de boulevard mais requintado, de 
extremo apuro na produção. Em sua trajetória, a companhia foi um lugar de 
formação para novos atores e incorporação de jovens diretores, sem oferecer o 
teatro mais denso possível para os exigentes paladares juvenis.

Portanto, ao contrário do que tem sido afirmado por alguns historiadores do 
período, o Teatro Popular de Arte, origem da Companhia Maria Della Costa, 
fundado no Teatro Fênix, em 1948, não foi um movimento derivado do TBC, 
pois é anterior e fundador. Logo os dois empreendimentos se tornaram simultâ-
neos, e, a seguir, o TBC se projetou em uma dimensão única, pois a sua grandeza 
econômica era algo inédito, avassalador, na história da cena brasileira.

Após uma sucessão de espetáculos, a empresa de Sandro Polônio fracassou 
na luta contra as condições do mercado no Rio de Janeiro, cada vez mais des-
favoráveis; depois de tentar sem sucesso obter apoio oficial, ele partiu com o 
conjunto em viagem pelo país, em uma fase marcada por pausas e hesitações, 
mas que acabou levando o grupo a se fixar em São Paulo. Neste momento 
nebuloso, no ano de 1951, em que se deu também a morte de Itália Fausta, 
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a primeira atriz do Teatro Popular de Arte, Maria Della Costa, trabalhou no 
TBC, em Ralé. Durante a década de 1950, de todo o modo, o debate – nem 
sempre cordial – entre a Companhia Maria Della Costa (nome que se afirmou 
após a inauguração do teatro próprio, em 1954) e o TBC foi uma constante.

O desejo de profissionalizar o teatro moderno provocou uma revoada de 
jovens atores para São Paulo no final da década de 1940 e início da década 
de 1950. Tal se deu com integrantes do Teatro dos Doze. O grupo, também 
egresso do TEB de Paschoal Carlos Magno, gravitava ao redor de Sérgio Car-
doso, grande revelação da montagem de Hamlet, de Shakespeare, em 1948. 
Sérgio Cardoso esteve no TBC até 1952. Na companhia, exerceu a função 
de assistente de direção de Ziembinski e de Bollini, fez cenários e traba-
lhou como ator em diferentes produções. Ele foi o ídolo de uma das grandes 
montagens históricas do TBC, O mentiroso, de Goldoni, celebrada direção de 
Ruggero Jacobbi. Em 1953, ele já estava no Rio de Janeiro, envolvido com a 
Companhia Dramática Nacional, criada pelo SNT, em que foi ator e assinou 
a sua primeira direção. Após uma breve estada de novo no TBC, o ator iniciou 
as atividades da companhia própria, ao lado da atriz e esposa Nydia Lícia.

Se as fichas técnicas de sua companhia são examinadas com atenção, salta aos 
olhos o leque de funções que o ator desempenhou no conjunto. Protagonista 
e primeiro ator em peças densas, ele conseguia ser o diretor, executar cenários 
e figurinos, em uma prodigalidade espantosa. O mais curioso a observar é que, 
em 1949, quando os jovens egressos do TEB decidiram abandonar os projetos 
de Paschoal Carlos Magno e fundar uma empresa profissional, foram combati-
dos com veemência pelo veterano ator Jaime Costa, que só conseguia ver neles 
comparsas competentes para ingressar em conjuntos como o que ele próprio 
mantinha. No pensamento do ácido ator cômico, existia uma hierarquia da arte 
e da profissão que era fundamental respeitar e que os jovens não podiam cogitar 
desobedecer. Em 1953, dirigido por Bibi Ferreira, Sérgio Cardoso participou 
da montagem de A ceia dos cardeais, de Júlio Dantas, espetáculo recorrente da cena 
antiga, ao lado de Jaime Costa e do astro português João Villaret.

Em 1957, em sua companhia, Sérgio Cardoso decidiu encenar e dirigir uma 
nova comédia de Abílio Pereira de Almeida, O comício. A peça apresenta uma 
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trama de tons moralistas sobre a corrupção eleitoral e política do país. Em cena, 
um velho político corrupto contracena com um financiador venal do partido, 
propiciando construções farsescas irresistíveis para a plateia. Para o papel do 
político, Sérgio Cardoso convidou o velho Jaime Costa, recebido em triunfo nos 
bastidores, com homenagem na tabela, como rezava a cartilha do teatro de antiga-
mente. Em cena, os dois artesanatos se entrecruzavam e conduziam a arte do ator 
para um outro lugar. A rigor, o que estava entre parênteses era o intruso que há 
pouco se imiscuíra nos negócios do teatro, o diretor encenador, que o primeiro 
ator estrelar da geração moderna ousava propor subsumir em sua intervenção.

O ciclo do profissionalismo fora iniciado de forma eloquente, mas, neste 
momento, assumiu um ritmo especial – basta observar com atenção os nomes 
das companhias criadas, que passaram a traduzir uma nova orientação. Tea-
tro Popular de Arte, TBC, Teatro dos Doze, Teatro dos Sete foram nomes-
manifesto em que a arte aparecia como principal razão de ser, ao lado da 
ideia de conjunto. Em um segundo instante, as empresas aparecem tituladas 
com os nomes dos atores, uma conciliação entre as práticas antigas e um 
novo vedetismo, moderno, que teria surgido no TBC. Quase todas as com-
panhias formadas por atores que estiveram no TBC adotaram os nomes de 
seus atores-promotores, verdadeiros intérpretes-administradores-empresários, 
como antes foram João Caetano ou Jaime Costa, se bem que não mais com-
pletamente sós em seu brilho. Agora havia o diretor e, em alguns casos, outros 
atores-líderes: Companhia Tônia-Celi-Autran, Companhia Nydia Licia-Sér-
gio Cardoso, Teatro Cacilda Becker. Até mesmo o Teatro Popular de Arte se 
tornou a Companhia Maria Della Costa.

Ao que tudo indica, é justo atribuir ao TBC a formulação deste vedetismo 
novo, cinematográfico, sofisticado e cerebral, em contraposição ao anterior, 
popularesco, fundado muito mais em um culto da relação sentimental ime-
diata, nas artes do cômico, na exploração de uma sentimentalidade de tintas 
grossas. Ao liberar o intérprete para se ocupar apenas de seu trabalho, o TBC 
teria induzido o afloramento deste novo culto da personalidade.

 Existiu, sob este aspecto, uma linha de atrito entre o TBC e o Teatro Po-
pular de Arte/Teatro Maria Della Costa. Apesar da aclamação progressiva da 
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atriz, buscada com afinco depois de certa altura, alguns depoimentos apon-
tam a sua companhia como modelo revelador de um conceito novo de elenco. 
Segundo Gianni Ratto (diretor que Sandro e Maria importaram da Itália 
para a inauguração de seu teatro em 1954), Fernanda Montenegro e Sérgio 
Britto, a atriz deixou de atuar em A moratória, de Jorge Andrade, em 1955, em 
benefício de Fernanda Montenegro, porque o diretor, Gianni Ratto, concluiu 
que não havia papel para ela no texto.

Um dos críticos de maior destaque da época, Décio de Almeida Prado, 
confirma o depoimento dos artistas ao longo da crítica que dedicou à estreia 
da companhia/inauguração do novo teatro; no texto, louva a própria orien-
tação de carreira adotada por Maria Della Costa, a seu ver uma mulher de 
extrema beleza que evitou as armadilhas fáceis sugeridas por um belo rosto e 
se submeteu à disciplina de um encenador, para criar uma companhia baseada 
no valor do conjunto.

E apenas um conjunto, nas companhias formadas após a permanência dos 
atores no TBC, não optou pela adoção dos nomes dos atores titulares. A grande 
exceção foi o Teatro dos Sete, formado por Gianni Ratto, Fernanda Montene-
gro, Fernando Torres, Sérgio Britto, Ítalo Rossi (os sete, na realidade, eram cin-
co, pois dois desistiram). Todos, menos Ítalo Rossi, estiveram juntos no Teatro 
Maria Della Costa. Encontraram-se todos no TBC, onde Gianni Ratto esteve 
durante bem pouco tempo. Os atores da empresa apontam para o diretor e para 
o Teatro Maria Della Costa para indicar a procedência da mentalidade especial 
de elenco que existiu na companhia que fundaram em 1959, no Rio de Janeiro, 
em um ciclo novo, do final do teatro moderno, um ciclo que registrou uma nova 
feição para o palco carioca, agora menos conservador. Eles asseguram que, no 
seu empreendimento, as peças não eram escolhidas em função de suas qualida-
des enquanto veículo direto de expressão para os “primeiros” da companhia, 
mentalidade do tempo das divas dominantes, em sua opinião, no TBC e em 
muitas das modernas companhias de atores. Mas ainda assim eles não chegaram 
ao extremo de fazer figuração ou ficar fora da ficha técnica nas suas produções.

É importante considerar ainda as companhias em função do repertório 
trabalhado. A escolha de textos mais densos foi, desde o início, a ambição dos 
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que lutaram em função do teatro moderno. Os teatros amadores e estudantis 
e as primeiras companhias modernas buscaram oferecer peças que estivessem 
desligadas do teatro de facilidade defendido pelos antigos. Mesmo quando a 
escolha não recaía sobre clássicos ou textos de reconhecida complexidade, 
costumava-se recorrer a obras em que o cálculo comercial não eliminasse o 
desafio da manufatura cuidadosa e sensível.

No entanto, as companhias de atores não escaparam completamente do 
ovo de Colombo proposto por Sandro Polônio, o “ecletismo pendular” do 
repertório, aclimatado por Adolfo Celi no TBC. Talvez o Teatro dos Sete 
tenha sido o único conjunto que não seguiu a fórmula, jamais optando por 
peças deslavadamente comerciais. Alguns de seus líderes criticaram as compa-
nhias Tônia-Celi-Autran e Cacilda Becker exatamente em função da escolha 
de certos textos, qualificados como apelativos.

Em compensação, o Teatro dos Sete quase que só montou comédias, de 
Feydeau a Martins Pena, enquanto os dois outros elencos cometeram ousadias 
consideráveis, ao lado do alegado comercialismo, ao montar Shakespeare, Goldo-
ni, Sartre, Tardieu, Beckett, O’Neill, Schiller, Durrenmatt. O Teatro dos Sete, 
além disso, também teve os seus segredos de bilheteria: o seu ponto de partida 
foi a presença dos atores na televisão, fazendo teleteatro, um caminho que fora 
explorado também por Sérgio Cardoso. Observe-se ainda que a comédia era 
o grande pilar do mercado, consolidado pelos antigos. Se Tônia-Celi-Autran 
montaram Axelrod (Esses maridos) e Beckett (Fim de jogo), uma combinação sur-
preendente, a contradição parece ser equivalente à linha média de escolhas do 
Teatro dos Sete, em que o padrão nem desce nem sobe tanto.

A empresa de Maria Della Costa foi, neste quadro, um caso especial, pois o 
comercialismo esteve ao lado de grandes ousadias, tais como a impecável encenação 
de O canto da cotovia, de Anouilh, de A alma boa de Tse Tsuan, de Brecht, que a com-
panhia lançou no Brasil, e Arthur Miller, na magistral versão de Depois da que-
da. Tampouco houve uma política explícita de dramaturgia nacional: se Gianni 
Ratto, no TMDC, lançou Jorge Andrade, o fato materializa um colorido de seu 
ideário como diretor, antes de revelar um parti pris da companhia ou da geração. 
Para ser montado, Nelson Rodrigues precisava ele mesmo batalhar ou levantar a 
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produção; a sua aclamação como gênio da cena só ocorreu na década de 1980. 
Nos momentos em que apoiou ou recorreu ao autor nacional, este teatro mo-
derno estava dialogando com o mercado que buscava consolidar – ou mesmo 
criar – antes de qualquer outra coisa. Ou era obrigado por uma lei, de 1952, de 
proteção ao autor brasileiro, o que já é por si revelador: não se cria uma lei para 
obrigar a fazer o que é efetivamente feito.

No final da década de 1950, uma onda nacional-popular, ao lado do desen-
volvimentismo, começou a varrer a cena cultural e a engrossar uma reação um 
tanto cega, porque ingênua, contra muitas das criações do teatro moderno, em 
especial contra o TBC. Ao mesmo tempo, o espaço do autor nacional cresceu, 
a sua presença se tornou mais volumosa, mas com resultados instáveis. Em 
1957 a Companhia Tônia-Celi-Autran promoveu um concurso de dramatur-
gia, com prêmio de montagem: o original escolhido foi à cena no ano seguinte 
– Olho mecânico, de AC Carvalho – com uma ficha técnica admirável, extensa; 
foi um retumbante fracasso. Em 1958, egressa do TBC, oTeatro Cacilda Be-
cker montou O santo e a porca, de Ariano Suassuna. Já o Teatro dos Sete iniciou 
as suas atividades em 1959 com um estonteante espetáculo, Mambembe, de Ar-
tur Azevedo, ao qual se seguiu um Shaw bem sucedido e um original nacional 
que é um dos maiores fracassos da história do teatro brasileiro moderno: O 
Cristo proclamado, de Francisco Pereira da Silva, uma peça-denúncia, realista e 
um tanto panfletária, mostrando a fome e a venalidade política do sertão do 
Piauí. A montagem foi feita no Copacabana Palace, recém-reformado após 
um incêndio, com ricas cadeiras de veludo. Gianni Ratto, à maneira de Cope-
au no Vieux Colombier, limpou a cena; o palco nu foi vestido por tons ocres, 
não havia nem cortina. O público odiou, achando que a pobreza retratada era 
pobreza mesmo, falta de verba para comprar pano de boca.

O autor nacional voltava a se afirmar, como se enfim conseguisse empa-
relhar com a inventividade da nova cena. Mas o próprio chão moderno des-
lizava sob os seus pés. A impressão é a de que um ciclo cultural, ainda não 
completamente esclarecido por estudos e pesquisas, se fechava e as transfor-
mações teatrais realizadas alcançaram o seu limite. As companhias de atores 
tinham trabalhado para operar mudanças fortes, bem sucedidas, pois termos 
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e funções tais como diretor e elenco, encenação, ensaio de mesa, laboratório 
tornaram-se corriqueiros no mercado. O teatro passou a ser um programa de 
densidade cultural, elegante, e não mais uma simples incursão ao palácio vi-
brante do riso ou da lágrima. As montagens tornaram-se produtos elaborados 
com refinamento e cuidado, diferentes em cada proposta, sem a mecanicidade 
anterior, a previsibilidade das divas com seus gabinetes e telões. O problema 
é que a densidade do que se propôs não pôde ser sustentada: as fichas téc-
nicas imensas, registros de montagens elaboradas e trabalhosas, não foram 
além da década de 1960. O moderno tornou-se profissão, mas sob um perfil 
modesto, despojado, mais inclinado ao monólogo do que ao teatro de equipe 
que foi a sua razão de ser primeira. Tornou-se uma memória pálida de cenas 
grandiosas.

Cenas inesquecíveis rondam as vidas de todos. Uma noite, no Centro da 
Cidade, um antigo teatro que acompanhou toda a aventura moderna decidiu 
fazer uma reforma de bastidores. Um velho depósito foi esvaziado rapida-
mente. Um extenso rol de trastes de teatro – papéis velhos, fotos, manus-
critos, livros, chapéus, roupas, sapatos foram jogados na calçada. Humildes 
estudantes de uma modesta escola de teatro souberam do desvario. Alugaram 
uma velha Kombi com suas poucas economias e trataram de recolher o que 
puderam para a sua escola, mas puderam fazer pouco diante do enorme te-
souro, a calçada ficou povoada de relíquias. Dizem que foi uma das noites 
mais suntuosas em delírios da história do Centro da Cidade, com mendigos 
triunfantes pelas ruas envoltos em inacreditáveis panos de renda, sedas, casi-
miras, brins, veludos – e tudo o mais que enchera os olhos de tantas plateias 
de outrora, que puderam contemplar no velho palco a elegância de outros 
atores loucos de paixão, os jovens profissionais modernos.
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Dos folguedos  
ao palco

Salgado Maranhão

Os folguedos, numa visão simbólica, são o lugar da inocência 
celebrada.Todos os povos buscam (ou buscaram) esse re-

frigério lúdico após uma colheita ou uma conquista. Os folguedos 
são, de certo modo, uma tentativa de mimetizar a infância frente 
à crueza da existência. A infância dita, aqui, no sentid o da pureza 
ancestral, que confere aos gestos mais simples uma dimensão trans-
cendente à vida e à morte; como nos mostra Lévi-Strauss, quando 
entre nós estudou os Bororo: 

“Com um passo temeroso e vacilante, expressam admiravel-
mente bem sua natureza de sombras; eu pensava em Homero, em 
Ulisses contendo a muito custo os fantasmas conjurados pelo 
sangue. Mas logo a cerimônia se animou: (...) alçavam-nos nos 
braços e dançavam sob esse fardo até que, esgotados, deixassem 

*

* Conferência proferida em 24 de maio de 2011.
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t e at ro  b r a s i l e i ro ”
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literários, entre 
eles, o Jabuti 
e  da Academia 
Brasileira de 
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em 2011.
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um concorrente pegá-los para si. A cena já não tinha o aspecto místico do 
princípio: era uma feira onde a juventude servia-se de seus músculos num 
ambiente de suor, empurrões e caçoadas. No entanto, essa brincadeira, 
cujas variantes profanas (...) assume aqui seu sentido religioso mais pleno, 
numa desordem alegre, os indígenas têm a sensação de brincar com os 
mortos e conquistar-lhes o direito de continuarem vivos.”

Como vemos, tais práticas são, também, uma busca aleatória de beleza e de 
frescor para o espírito, face à canseira do exercício de viver, que nos instiga e 
nos aprisiona em nossa própria finitude.

Entre os povos primitivos – que jamais dissociaram o sagrado do profa-
no – os folguedos estão perfeitamente integrados com a noção do divino (a 
dança, a comida, e as alegorias de enfeites são partes integrantes dos ritos de 
adoração aos deuses, posto que não há, nessas culturas, a noção de pecado 
original), de tal modo que brincar é, sobretudo, um ato de louvor ao criador. 
Ato este que, antes de ser apenas uma abstração conceitual é, também, a rea-
firmação do legado da memória. Para Mircea Elíade,

“O tempo da origem de uma realidade tem um valor e uma função 
exemplares; é por essa razão que o homem se esforça por ritualizá-lo pe-
riodicamente por meio dos rituais apropriados. Na festa reencontra-se, 
plenamente, a dimensão sagrada da vida, experimenta-se a santidade da 
existência humana como criação da vida.”

Nota-se, com isto, que os povos que guardam suas tradições mais remotas 
mantêm o vigor de unicidade da criatura com o criador, restaurando sua psi-
quê e sua energia vital, naquilo que a filosofia oriental chama de san tsai su ou 
três mundos unidos (terra, humano e céu). Na raiz de tudo, está o conceito de 
cultura, que desdobra suas camadas e interfaces, afirmando o ser humano em 
suas múltiplas variantes. Tal conceito é a declaração expressa de que não nos 
bastamos apenas no que concerne às realizações materiais, mas uma parte da 
nossa incompletude busca ancorar-se no inefável, no solo da transcendência.
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Porém, com o advento dos tempos modernos, essas representações perderam, 
em parte, sua universalidade, juntamente com muitos outros valores, tais como 
os ritos de passagem, por exemplo, que preparavam, psiquicamente, os indiví-
duos para a vida de relações e para a alteridade, civilizando-os, ao contrário do 
narcísico homem moderno atual, que, seduzido pela sua própria imagem e pelos 
seus inventos, perdeu o elo com o simples e com a divindade.

Entre os africanos que para cá foram trazidos para a escravidão, os momen-
tos de folguedos e transes místicos eram os únicos intervalos em que eles se 
recompunham do jugo escravocrata; livres da vigilância e da desumanização 
dos trabalhos forçados, e reunidos nas senzalas com seus tambores, mergulha-
vam no ingovernável mar do inconsciente e do mistério.

Mas nem só dos povos autóctones vivem os folguedos, também nas cultu-
ras eurocêntricas fundadas no racionalismo grego e no ego cogito, – em que se 
compreende que toda explosão irracional de espontaneidade nos conecta ao 
que há de mais primitivo (e reprovável) em nós – essas manifestações popu-
lares ocorrem, igualmente, em diferentes modos e regiões. Desde os bailados 
do leste europeu, às danças ciganas da Espanha moura. Alguns desses rituais 
serviram de inspiração para grandes criadores da música e do balé clássicos.

Já no século XVI, Gil Vicente reúne vasta documentação sobre as folias 
portuguesas da época, chegando mesmo a elencar algumas das cantigas mais 
populares do seu tempo, cujos versos aqui reproduzo: “Parece-me bom bailar 
/ e andar numa folia / ir a cada romaria / com mancebos a folgar”; e ainda: 
“Em Portugal vi eu já / em cada casa um pandeiro / e gaita em cada palhei-
ro”. Muitos desses folguedos foram trazidos ao Brasil pelos primeiros colo-
nizadores, principalmente pelos padres jesuítas que integravam as missões de 
catequese. Entre os principais ritos, estavam as festas de Santo Antônio, São 
Pedro e, sobretudo, São João, que, adaptando-se tão plenamente à nossa terra, 
são, em certas épocas, partes inseparáveis do calendário turístico brasileiro.

O mês de junho é o mês dedicado às festas dos santos católicos; São João é 
o mais popular, e Santo Antônio, o mais querido. E ainda tem São Pedro, que 
é padroeiro dos padres e dos viúvos. O que caracteriza esses folguedos são as 
trezenas e as quermesses em volta da fogueira; as promessas e os pedidos das 
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moças casadoiras que se desdobram em orações e simpatias para realizar seus 
sonhos. Há quem diga que essas festas “carregam vestígios das celebrações pa-
gãs, dos rituais da colheita que, na Europa, realizavam-se no solstício de verão 
e, transplantadas para o Novo Mundo, guardam as tradições das fogueiras, 
das mesas fartas, das danças e dos fogos de artifícios”.

Da fusão das três raças (o índio, o branco e o negro) fundadoras do Brasil 
e, naturalmente, das demais que para cá confluíram nesses cinco séculos da 
nossa história, surgiu um sem números de folguedos e expressões culturais 
que, de tão belas e genuínas, nos agregou um diferencial no contexto de ou-
tros povos; conferiu-nos um carisma de nação da alegria e da criatividade. 
Basta observarmos a convulsão social que nos provoca o mais famoso de to-
dos os nossos folguedos, o carnaval, que, por já ser amplamente estudado e 
difundido, não será o foco desta palestra.

Dada a variedade de ritmos e estilos praticados em todas as regiões do país, 
seleciono, aqui, apenas três, para uma breve dissertação: o maracatu, o tambor 
de crioula e o bumba-meu-boi.

O maracatu Ȅ
O poeta Mário de Andrade, que, em seu livro Danças do Brasil II, relaciona 

diversas possibilidades para o termo “maracatu”, entre elas, uma provável ori-
gem americana; maracá, que se refere ao instrumento ameríndio de percussão 
do mesmo nome; ficando, pois, configurado; catu = bom, bonito, em tupi; e 
Mara = guerra, confusão. E por fim, Maracatu: “guerra bonita, um oxímoro 
perfeito”. Porém, mesmo Mário de Andrade não tinha total certeza dessa 
etmologia, e ele próprio se diz “sem a mínima pretensão a ter resolvido o 
problema”.

Não são poucos os que afirmam, como Iracy Carise, que o termo surgiu 
no seio dos cultos afros, da “Coroação dos Reis do Congo” e, embora tenha 
origem religiosa, depois se transformou em folguedo carnavalesco com seus 
reis, rainhas, príncipes, damas de honra, embaixadores e a boneca calunga. 
Segundo o maestro Guerra Peixe, no livro Os maracatus do Recife, as principais 
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diferenças sonoras entre os maracatus (nação e rural) residem no conjunto 
de instrumentos; o nação é acompanhado por uma orquestra de percussão, 
sobressaindo os tambores alfayas; já o maracatu rural tem em sua formação os 
seguintes instrumentos: gonguê de duas campânulas, tambor, polca (espécie 
de cuíca), instrumentos de sopro (pistom e/ou trombone de vara) e caixa, 
compondo sua orquestra de terno.

Porém, é ainda Mário de Andrade quem melhor descreve o molejo e a 
poesia das yabás do maracatu:

“Embebedadas pela percussão, dançam lentas, molengas, bamboleando 
levemente os quartos, num passinho curto, quase inexistente, sem nenhuma 
figuração dos pés. Os braços, as mãos é que se movem mais, ao contorcer 
preguiçoso do torso. Vão se erguendo, se abrem, sem nunca se esticarem 
completamente no ombro, no cotovelo, no pulso, aproveitando as articula-
ções com delícia, para ondularem sempre. Às vezes, o torso parece perder o 
equilíbrio e lentamente vai se inclinando para uma banda, e o braço desse 
lado se abaixa sempre também, acrescentando com equilíbrio o seu valor 
de peso, ao passo que o outro se ergue e peneira no ar numa circulação 
contínua e vagarenta...”

Tambor de crioula Ȅ
Quando chega o mês de junho, depois da colheita do arroz (e final das 

chuvas), no Maranhão, é hora de aquecer os tambores ao pé da fogueira, para 
o rito popular mais eminentemente maranhense, o tambor de crioula. A dança 
tem influência direta dos negros mina, que chegaram àquele estado nos sécu-
los XVII e XVIII, vindos das regiões africanas de Gana e do Benin.

Embora se assemelhe ao candomblé nos movimentos circulares de sua 
coreografia, é uma dança profana e tem São Benedito como seu padroeiro. 
Atualmente, o ritmo é praticado em todo o estado, do campo à capital (São 
Luís), e já tem grupos permanentes em outras regiões do país, como Rio de 
Janeiro e São Paulo.
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São três os tambores que compõem o conjunto musical: o pequeno, que é 
chamado de crivador ou pererengue; o médio ou meião; e o grande, que tam-
bém se chama roncador. Ambos têm a função de esquentar o ritmo e fazer a 
marcação dos passos.

Entre as particularidades desse estilo, está a punga (ou umbigada), que 
representa um convite para entrar na dança; quando a brincante quer sair, faz 
o mesmo com a brincante que está fora. A outra particularidade é quase um 
preceito: só as mulheres podem dançar, aos homens cabe a missão de servi-las 
com seus cantos e com o toque de seus tambores.

Por ser um folguedo extremamente frenético, com uma batida envolvente 
e de baixa complexidade coreográfica, o tambor de crioula é, hoje, um dos 
estilos com mais adeptos entre os jovens e os pesquisadores.

O boi Ȅ
De todas as manifestações da nossa cultura popular, o bumba-meu-boi é, 

talvez, a mais genuinamente brasileira, porque, na sua configuração simbó-
lica, estão representadas características das três raças formadoras do Brasil. 
O índio, com a vestimenta; o branco, com a dança; e o negro, com o ritmo. 
Mesmo a trama do enredo tem origem nas fazendas de gado do período co-
lonial, embora a simplicidade da sua linguagem e o dualismo confrontante 
de mal e bem lembrem um pouco os autos medievais. É claro que a mítica 
adoração ao animal remonta ao antigo Egito, mas o desejo de grávida da 
mulher do vaqueiro Chico, Catirina, de comer a língua do boi mais estima-
do do seu patrão não se confunde com nenhum endeusamento. Ao contrá-
rio, ela é real e carnal como a fome e, por outro lado, esgarça a insubmissão 
da mulher, ante à cruel segregação social do sertão. Além disso, entre todos 
os folguedos, é este um dos que mais se aproximam da representação teatral 
propriamente dita. Pelo detalhamento do enredo; pela a alegoria do cenário; 
pela construção dos personagens; soma-se a isto a música, com um ritmo 
marcado por matracas e pandeirões, conforme nos apresenta o pesquisador 
André Paula Bueno:
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“Na dança dos vaqueiros e rajados de fita, à medida em que eles fazem 
pares, dançando lado a lado ou frente a frente, desfazem-nos, alternando a 
parceria. E retornarão depois, em ciclo, revitalizados e com sentimento da 
diferença do par inicial.

Entre os tocadores, se junto a um pandeirão grande de marcação chega 
um menor dobrando ou repinicando, reforça-se o ‘murro’ do primeiro na-
turalmente, pelo diálogo percussivo.

No decorrer da brincadeira, o auto ou ‘comédia’, como ainda o chamam 
maranhenses mais velhos, comporá um novo jogo somatório de contrários, 
agora de natureza teatral e francamente cômica. Catirina, Nego Chico e 
Doutor Curador, protagonistas característicos da ‘Matança’, fazem parte, 
junto com o Amo, o Boi, Vaqueirada e Índios, de um capítulo à parte da 
‘brincadeira’ de Boi.”

E esse ritual do bumba-boi, ao ser visto por especialistas em Idade Média, 
os faz notarem coincidências com os assim chamados ludi medievais, que se 
encenavam em igrejas e largos. Ligados aos festejos pascais da Ressurreição, 
ou antes, aos ritos de solstícios com representação social da vitalidade huma-
na, animal e vegetal.

Se levarmos em conta a dramaticidade da maioria desses ritos populares, 
veremos que o que vem do povo como expressão de cultura naïf  traz em sua 
aparente simplicidade uma força dramática que nada fica a dever ao que é do 
palco. Assim, faz-se necessário acrescentar que, embora se demarque uma linha 
imaginária entre os folguedos e o teatro, para efeito de estudo e classificação, ela 
é, de certo modo, arbitrária. Porque, em muitas culturas e ocasiões, os gêneros se 
misturam: o teatro está nos folguedos, e os folguedos estão no teatro.

Ao palco Ȅ
“Posso escolher qualquer espaço vazio e considerá-lo um palco nu. Uma 

pessoa atravessa este espaço enquanto a outra observa”. Tomo emprestado 
este exemplo do britânico Peter Brook, um dos maiores diretores teatrais do 
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nosso tempo, para falar sobre o palco e a arte de representar, talvez, a mais 
intensa entrega humana no campo da experiência artística – já que ao ato 
daquele que representa, não comporta qualquer instrumento de mediação, 
se não seu próprio corpo, sua própria totalidade, numa arte que, ao mesmo 
tempo, é a celebração do coletivo.

A origem do teatro é tão antiga quanto a dos folguedos, remonta às socie-
dades primitivas, com seus rituais pagãos da fertilidade da terra, do sucesso 
nas batalhas e a exorcização dos maus espíritos. Da Grécia do passado (em 
que as mulheres não representavam) aos nossos dias, a arte do palco adquiriu 
inúmeras configurações. No entanto, as formas dramáticas que surgiram com 
os ditirambos para louvar Dioniso; as tragédias de Ésquilo e Sófocles e as 
sátiras de Aristófanes continuam a iluminar o nosso imaginário.

No caso do teatro brasileiro, que teve início com o Auto de Santiago, encenado 
pelos jesuítas, na Bahia, em 1564,o objetivo era muito mais a catequese indí-
gena do que a estética. Os temas religiosos eram representados pelos próprios 
índios, pelos futuros padres, pelos brancos e pelos mamelucos. Com exceção 
das santas, os personagens femininos eram proibidos, para evitar qualquer 
conotação erótica.

Com o declínio do Teatro dos Jesuítas, somente no século XVIII, a ativi-
dade teatral voltou a ter alguma relevância no Brasil: surgiram, em Vila Rica, 
as encenações ao ar livre, em tablados, e as Casas da Ópera ou da Comédia. 
Porém, depois de 1808, com a vinda da família real, criou-se um decreto para 
a construção de teatros – principiando o surgimento da primeira companhia 
teatral brasileira, dirigida por João Caetano, que estreou com a peça O príncipe 
amante da liberdade, em 1833, e, em 1838, com a comédia O juiz de paz da roça, 
de Martins Pena.

Do Romantismo em diante, muitos dos nossos grandes escritores passa-
ram a escrever também para o teatro, entre eles, Gonçalves Dias, Castro Alves, 
José de Alencar, Machado de Assis e Artur Azevedo – que notabilizou-se, 
principalmente, com o teatro de revista.

O século XX trouxe maioridade ao nosso teatro: companhias estáveis e no-
mes estelares como os de Procópio Ferreira, Jaime Costa, Dulcina de Moraes, 
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Sérgio Cardoso e tantos outros possibilitaram uma continuidade e uma linha 
evolutiva que culminou no teatro explosivo, vanguardista, da década de 60, 
com encenadores brilhantes (Boal e Zé Celso, à frente), erguendo os funda-
mentos dos grandes de hoje.

Retomemos então a conceituação de Peter Brook, para quem “a palavra ‘teatro’ 
distingue quatro diferentes significados: um Teatro Morto, um Teatro Sagrado, 
um Teatro Rústico e um Teatro Imediato”. Embora reconheça que essas fórmulas 
se mesclam em algum momento, Brook identifica o Teatro Morto com o teatro 
sem criatividade, “aquele que não instrui e raramente distrai”. Diz ele:

“O Teatro Morto penetra na grande ópera e na tragédia, nas peças de 
Molière e nas peças de Brecht. E não existe melhor lugar para o Teatro 
Morto se instalar com tanta facilidade, segurança, conforto, do que nas 
peças de Shakespeare. Assistimos às suas peças interpretadas por bons ato-
res, na maneira que parece ser mais correta – a peça parece viva, colorida, é 
musicada, e todos ostentam belos figurinos, exatamente como se imagina 
que deve ser o melhor dos teatros clássicos. Mas, secretamente, achamos o 
espetáculo extremamente enfadonho. Então, ou culpamos Shakespeare ou 
o teatro clássico ou a culpamos nós mesmos”.

Transpassa, portanto, no âmago desse enunciado: em arte, aquilo que mais 
veneramos pode converter-se numa armadilha para o nosso olhar, para a nos-
sa sensibilidade, de tal modo que a tonicidade da linguagem que antes fora 
ruptura, quando saturada pela mesmice, perde o seu brilho e o seu poder de 
encantamento.

O poeta João Cabral de Meio Neto, afirma, a propósito da poesia, que ela 
deve ser a “contrapelo, não a favor do pelo, serve para acordar, não para fazer 
dormir”. No caso do Teatro Morto, a sedução da repetição hipnótica (que 
torna frio o que fora instigante) nos escraviza à força do hábito. Porém, às 
vezes, o terreno conhecido do já visto é a razão do sucesso de muitos espe-
táculos. Principalmente para os que não suportam o poder desagregador da 
linguagem que transforma.



 Salgado Maranhão

62

Já no que concerne ao Teatro Sagrado, uma centelha de espanto domina 
a nossa expectativa, e o “palco como lugar onde o inusitado pode aparecer, 
tem um grande poder sobre os nossos pensamentos”. “Uma fome invisível” 
se apodera de nós em busca de algo novo que não sabemos exatamente o que 
é, mas temos certeza de que precisamos. Uma fome, talvez de uma luz para 
além da realidade, que apazigue o impacto da sua crueza.

Peter Brook nos lembra que o 

“O melhor teatro romântico, os prazeres civilizados da ópera e do balé 
foram numa ocasião de grandes rebaixamentos da arte sagrada em suas 
origens. A cortina foi o grande símbolo de uma escola inteira de teatro – a 
cortina vermelha, as Luzes da Ribalta, a ideia de que éramos novamente 
crianças. Mas chega o dia em que a mesma cortina vermelha não escondia 
mais surpresas, quando não mais queríamos – nem precisávamos – ser de 
novo crianças”.

Este é, a meu ver, um dos grandes dilemas da arte, que, na sua essência, 
é irmão siamês do dilema de existir: renovar-se em cada invento e em cada 
sopro, quando, a rigor, viver é desconstruir a vida.

A via do teatro é a do permanente enfrentamento a todos os padrões e 
fantasmas, inclusive os próprios. E o nervo exposto dessa busca de barco sem 
âncora é, na verdade, a incompletude que deflagra a motivação criadora.

Por sua própria natureza de arranjar-se com o mínimo, o Teatro Rústico é 
adaptativo, por isso ele é sempre a solução da crise. Para ele converge o legado 
das soluções criativas do dia a dia. Brook afirma que

“esse tipo de teatro por ser livre da unidade de estilo, fala, na realidade, 
uma linguagem muito sofisticada e estilizada: uma plateia popular geral-
mente não tem dificuldades em aceitar incoerências de sotaque e figurino, 
ou em saltar da mímica para o diálogo, do realismo à sugestão. Ela segue a 
linha da estória, sem saber que em algum lugar há um conjunto de padrões 
que estão sendo rompidos”. 
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E prossegue: 

“É claro que, acima de tudo, a sujeira que caracteriza a rudeza; imundí-
cie e vulgaridade são genuínas, obscenidade é fascinante: com estas o espe-
táculo se reveste do seu papel de libertador social, pois o teatro popular é, 
normalmente, antiautoritário, antitradicional, antipomposo, antipretensio-
so. Este é o teatro do barulho, o teatro do aplauso.”

Mas, também nesta fórmula, há um risco intrínseco: de tão aberta a infini-
tas possibilidades, é como um rio que não tem leito e esbarra no velho impas-
se do absoluto: se tudo é teatro, nada é. Com isso, chega-se à certeza de que 
não há caminhos fáceis, aliás, nem há caminhos, só caminhantes. Conforme 
se percebe, o problema não é da arte, mas do artista.

Por fim, para Peter Brook, entre o teatro e o cinema há, pelo menos, uma 
diferença fundamental: “O cinema projeta numa tela imagens do passado. O 
teatro, por outro lado, se afirma sempre no presente. É isto que pode torná-lo 
mais real que o fluxo normal da consciência E é também isto que pode torná-
lo tão perturbador”. Ou, ainda, o que o torna imediato em nossas vidas, 
interagindo e renovando-se em cada apagar das luzes.

Se evocarmos Roland Barthes – ele próprio um legítimo amante do tea-
tro – veremos que o que há nessas mitologias da comunicação moderna é o 
deslocamento do palco para além daquilo que se convencionou chamar de re-
presentação teatral. Na era da afirmação das diferenças culturais e individuais, 
somos todos atores num sentido lato. Com o advento das mídias eletrônicas 
alastradas em todos os quadrantes da terra, o palco é o planeta, e qualquer 
indivíduo que grite a sua inquietação, em algum lugar, tem o mundo como 
plateia.

Essa força incontrolável e submersa em seus músculos de fibra ótica adqui-
re, dia após dia, mais poder e representatividade. E mesmo os governos com 
seus exércitos e seus sofisticados sistemas de vigilância não podem contê-la.

Sendo assim, esse vasto mundo, como queria Drummond, tornou-se mi-
cromundo. Pelo olho da internet podemos trazer, em minutos, à nossa tela, o 



 Salgado Maranhão

64

Kabuki e a Broadway. De modo que o que quer que se busque dizer dessa arte 
será sempre um tratado de inconclusões.

Pois o teatro, cuja relevância atravessa a história dos povos, de máscara em 
máscara, vai nos seduzindo, nos domando através do tempo e do talento, à sua 
estranha maneira de ocultar-se no que revela.
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Dramaturgo, 
escritor e diretor. 
É autor de mais 
de uma dezena de 
peças, como Além 
do arco-íris e Abalou 
Bangu, dentre  
outras. Adaptou 
diversas peças 
brasileiras para 
encenação no 
exterior e traduziu 
várias estrangeiras. 
Atuou ainda 
como roteirista 
de shows musicais 
e de programas 
televisivos.  
Dentre os livros 
de sua autoria 
destacam-se Quem 
tem medo de besteirol? 
e Brasil: palco e paixão 
– um século de teatro. 
Recebeu prêmios 
importantes, como 
o da ACPA, Jabuti, 
Shell, dentre muitos 
outros.

C i c l o  “ C a m i n h o s  d o  
t e at ro  b r a s i l e i ro ”

Presença dos musicais

Flávio  Marinho

A linda música “Isto é o teatro” é do Paulinho Machado, um 
músico essencialmente teatral, e foi composta para um espe-

táculo chamado Teatro musical brasileiro 1945/1962, apresentado no 
Scala em 2002. Lá, como aqui, essa música abria o espetáculo jus-
tamente porque ela funciona como uma carta de intenções. Ela diz 
logo do que trata o espetáculo: de teatro – e de música para teatro.

Muita gente implica, mas, quer queiram, quer não, o musical é o 
gênero teatral mais poético que existe. Afinal, em qual outro gênero 
uma personagem, em vez de falar, se põe, de repente, a cantar? Fora 
a função de cantar o assunto do espetáculo, a função mais clássica 
da música dentro de um musical talvez seja justamente esta.

Em determinado momento, a verdade de uma determinada per-
sonagem se torna tão forte que ela se põe a cantar sobre seus sen-
timentos – falar, apenas, sobre eles não é mais suficiente. Durante 
muito tempo, a música foi usada no teatro somente dessa forma 

* Conferência proferida em 31 de maio de 2011. Palestra musicada, com a participação de 
Soraya Ravenle e de Zé Renato.

*
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– como expressão das emoções da personagem – ou de maneira meramente 
ilustrativa, decorativa, como algo quase isolado, sem uma função mais orgâ-
nica, dramática. 

Foi só em 1947, com o musical Oklahoma!, de Rodgers & Hammerstein, que 
a música passou a ter também uma função narrativa; ou seja, passou a ajudar 
a contar a história, a fazer essa história avançar – coisa que acontecia, às vezes, 
através de números que nem eram cantados, só dançados.

Com o passar dos anos, a utilização da música no teatro e no cinema, deu 
uma sofisticada. Serve como exemplo o filme Chicago, baseado num musical 
da Broadway, dos anos 70, de Fred Ebb & John Kander. Mas, do palco para 
a tela, o roteirista Bill Condon transformou sonhos, desejos das personagens 
em números musicais. Os números musicais não eram realisticamente can-
tados e dançados, só se passavam na cabeça das personagens, eram fruto da 
imaginação delas.

Mas isso é um exemplo contemporâneo de um gênero oriundo da operetta, 
criada pelo compositor alemão Offenbach em meados do século XIX. No 
final deste mesmo século XIX, a nossa belle époque consumia, avidamente, as 
comédias de costumes da Santíssima Zé Trindade de então: Martins Pena, 
França Júnior e Artur Azevedo. Considerado “o mais carioca dos escritores 
maranhenses”, Artur Azevedo arrasou em vários gêneros e era um mestre das 
burletas, uma espécie de mãe da comédia musical. 

A capital federal e O mambembe são suas obras-primas. Mas Artur Azevedo 
fazia até traduções de operetas franceses. Pra se ter uma ideia dessas “traições” 
dele, La fille de madame Angot virou A filha de madame Angu. Não é por acaso 
que chamam o Artur Azevedo de avô do besteirol...

Se, até hoje, o mundo dos musicais é dominado pelos homens, imaginem 
o reboliço que foi em 1884, quando a compositora, pianista e maestrina Chi-
quinha Gonzaga apareceu com a opereta A corte na roça. Chiquinha não fez por 
menos: no final do espetáculo, colocou um número de maxixe – uma dança 
sensual que, mais tarde, acabaria proibida pela censura justamente por ser 
“sensual demais”. Em compensação, a crítica disse que a música de Chiqui-
nha era “bem instrumentada, alegre, buliçosa, saltitante, cheia de mimo e de 
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caráter nacional”. A partir daí, ninguém segurou mais a nossa Chiquinha, que 
passou a ser chamada de a “Offenbach de saias”.

E o maior sucesso de Chiquinha acabou chegando em 1911, permanecen-
do quatro anos em cartaz. A partir de um libreto de Carlos Bittencourt e Luiz 
Peixoto, era uma opereta de costumes cariocas chamada Forrobodó.

Mas... como dizem as aeromoças, tudo na vida é passageiro. Aos poucos, as 
operetas foram saindo de cartaz, e o teatro de revista, que passava em revista 
o ano anterior, passou a ganhar outros rumos, tornou-se ainda mais imediato 
e jornalístico, apoiado por uma estrutura de sketches de sátira política e crítica 
social, monólogos dramáticos, números musicais – individuais e coletivos –, 
números de plateia e grandes momentos de pré-apoteose e apoteose final. 
Era isso o que a Praça Tiradentes – a nossa Broadway da época – assistia. 
No início eram as superproduções da Companhia Trololó e, logo a seguir, as 
de Walter Pinto e, depois, as do Carlos Machado. Apesar das diferenças de 
estilo, todos investiam em avanços técnicos, da luz aos maquinistas. Foi, por 
exemplo, o teatro de revista que introduziu, por exemplo, o uso da luz negra 
no palco brasileiro em 1945. 

No seu auge, o teatro de revista foi contemporâneo da era do rádio – ainda 
não havia a concorrência da televisão. Todos os grandes cantores e cômicos 
estavam na revista, saciando a sede do público de ver seus ídolos ao vivo. Que ra-
lavam de domingo a domingo, fazendo de duas a três sessões por dia, enquanto 
ensaiavam a revista seguinte de madrugada. Oscarito, por exemplo, que se torna-
ria grande ídolo da chanchada cinematográfica nos anos 50, teve sua formação 
primeiro no circo e depois fazendo uma revista atrás da outra. 

Grandes compositores como Ary Barroso, Lamartine Babo ou Mário Lago 
também lançavam suas músicas nas revistas que acabavam nas paradas de su-
cesso. Numa das revistas mais bem-sucedidas do Oscarito de 1933, chamada 
Morangos com creme, de Geysa Bôscoli e Norman Esquerdo, Lamartine lançou 
uma marchinha na voz de Aracy Cortes que se tornou um clássico de todos 
os carnavais: “Linda morena”.

Oscarito continuou estrelando revistas até os anos 50, década em que o gê-
nero começou a dar sinais de cansaço. E foi aí que um dupla de compositores, 



 Flávio  Marinho

68

que faria história, se reuniu pela primeira vez para escrever não mais uma 
revista, mas um musical. Tom Jobim e Vinícius de Moraes chegaram com 
a proposta de um musical com linguagem brasileira arrojada: transpor um 
clássico drama da mitologia grega para a favela carioca. Assim, o amor im-
possível de Orfeu e Eurídice, com cenários de Oscar Niemeyer e um elenco 
predominantemente negro chegou ao teatro Municipal em 1956, rebatizado 
de Orfeu da Conceição. Orfeu virou um condutor de bonde e sambista nas horas 
vagas, enquanto Eurídice foge de um estranho fantasiado de morte e o amor 
dos dois é atrapalhado por Mira – ex-noiva de Orfeu. Ah, é claro que tudo se 
passa em pleno carnaval carioca, como revelam, dentre outras, as canções “Se 
todos fossem iguais a você” e “Lamento no morro”.

O Orfeu da Conceição foi um fenômeno meio isolado dos anos 50. O musical 
brasileiro só voltaria a tomar novo embalo na década seguinte, com o teatro 
de revista agonizando por causa da censura política e da ausência de empre-
sários interessados em investir no gênero. Assim, alguns artistas brasileiros 
começaram a buscar uma linguagem nossa de comédia musical, sem as plumas 
e paetês da revista e mais consistência dramatúrgica.

Um dia, naqueles anos 60, o compositor Calos Lyra levou à casa de 
seu parceiro, Vinícius de Moraes, uma fita-rolo com 16 canções recém-
saídas do forno. Vinícius ouviu com atenção e sentenciou: “Parceirinho, 
você compôs uma comédia musical!” “Jura? Como assim?” respondeu Lyra. 
Vinícius fez com ele ouvisse uma das músicas: “Tá vendo? Parece um cara 
declarando seu ao amor à uma mulher...”; “E essa aqui, ó, parece a mulher 
respondendo a ele... Me dá um tempo que eu vou ver o que faço com as 
demais...”. Carlos Lyra deu um tempo a ele e, alguns dias e várias garrafas 
de uísque depois, nascia Pobre menina rica, ahistória de uma solitária menina 
rica que mora numa cobertura, que se apaixona por um mendigo-poeta, 
que mora no terreno baldio ao lado do prédio dela. Lyra reagiu: “Espera 
um pouco, Vinícius, quem é que vai acreditar na história de uma menina 
rica que se apaixona por um mendigo?”. Vinícius reagiu: “Porque não? Eu 
esqueci de te dizer que tudo se passa na primavera... e na primavera, tudo 
pode acontecer...”.
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Da trilha sonora de Pobre menina rica, saíram vários sucessos como “Sabe 
você” ou “Samba do carioca”. O sucesso foi tão grande que o espetáculo 
virou filme com Djavan e Patrícia Pillar, a história vive sendo “reciclada” até 
hoje... O que tem de menininha zona sul apaixonada por traficante não tá no 
gibi... Mas o que entrou mesmo para a história foi a trilha sonora de Carlos 
Lyra e Vinícius de Moraes.

Um dia, Vinícius decretou “São Paulo é o túmulo do samba”. Dizem que, 
depois, o poetinha se arrependeu, mas aí já era tarde demais e a afirmação 
entrou para a história. De qualquer forma, não se pode negar que São Paulo 
deu uma valiosa contribuição ao musical brasileiro através da criação do tea-
tro de arena. 

Formado por, entre outros, José Renato, Gianfrancesco Guarnieri e Augus-
to Boal, o grupo criou, a partir de 1965, a série de musicais “arena conta”, 
em que os atores não vivam a história, mas sim narravam ela. Daí o “Arena 
CONTA”. E tudo sem ser no tradicional palco italiano, mas numa arena com 
os atores ao alcance da mão. O Brasil já vivia, então, sob a ditadura militar e, 
para denunciar o que estava acontecendo, os espetáculos recorriam a aconteci-
mentos históricos. Arena conta Zumbi, por exemplo, revivia a resistência dos qui-
lombolas contra a opressão portuguesa, numa alusão ao que ocorria na época 
entre militares e o povo brasileiro. Houve crítico que chamou o espetáculo 
de “comício cantado e dançado”, mas a verdade é que este tipo de encenação 
cumpria um papel importante na época. Arena conta Zumbi foi o título mais co-
nhecido da série, cumpriu, inclusive, carreira internacional e algumas de suas 
músicas compostas por Edu Lobo e Guarnieri – que funcionavam como ilhas 
de lirismo em meio à aridez dos espetáculos – saíram dele e entraram para a 
história, como “Upa, neguinho!”. 

Chico Buarque foi o neguinho que mais fez música para teatro. São, ao 
todo, dez trilhas sonoras compostas especialmente para o palco. Num deter-
minado momento, a gente, aqui, quase fez um Chico canta teatro. Mas chegamos 
à conclusão de que seria uma injustiça com outros nomes igualmente talen-
tosos. Assim, com muita dificuldade, selecionamos alguns títulos do Chico, 
buscando dosar entre os mais e menos conhecidos. 
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O primeiro trabalho para teatro do Chico foi em meados da década de ses-
senta: Morte e vida severina, a partir de um poema de João Cabral de Melo Neto. 
O espetáculo teve enorme repercussão internacional, sendo premiado no Fes-
tival de Teatro de Nancy, um dos mais importantes do mundo. Depois, em 
pleno 1968, ele assinou Roda viva. Um espetáculo que atiçou a ira da extrema-
direita, chegando ao ponto de um sinistro grupo chamado CCC – Caça de 
Comando aos Comunistas – invadir o teatro em São Paulo onde a peça estava 
e arrastar, violentamente, o elenco para fora. Violência maior ocorreu quando, 
em 73, ás vésperas da estreia, a censura proibiu Calabar, um musical em que 
Chico, recontando a história de Tiradentes, fazia um elogio à traição, num 
claro convite à desobediência civil contra o regime militar. A trilha sonora 
do Chico é das mais belas que ele já compôs, com letras muito inspiradas do 
cineasta Ruy Guerra, como, por exemplo, “Fortaleza”.

Dois anos depois de Calabar, assim como Tom e Vinícius tinham se inspira-
do no grego Orfeu para fazer Orfeu da Conceição, Chico Buarque e Paulo Pontes 
se inspiraram na grega Medeia de Eurípedes escrita quase meio milênio antes 
de Cristo para criar a sua Gota d’água. E a história de reis e feiticeiros passada 
em meio à nobreza grega virou uma história de pobres e macumbeiros vivida 
num conjunto habitacional carioca. A peça estreou em pleno verão carioca, 
em dezembro de 75, no Teatro Tereza Raquel e, como sempre costuma acon-
tecer, o ar condicionado pifou. O teatro estava um forno e todo mundo tirou 
a camisa. Eu me lembro de ter visto a peça no balcão e, quando olhei pra 
baixo, e vi aquele bando de homem pelado, pensei: “Meu Deus, isso não é um 
teatro, é uma sauna gay.” O espetáculo, dirigido por Gianni Ratto, tinha lá 
seus problemas, mas também tinha Bibi Ferreira em estado de graça, um texto 
com imagens fortíssimas e uma trilha sonora de arrepiar o cabelinho da nuca, 
como prova a canção que dá título ao espetáculo.

Três anos depois do estrondoso sucesso da Gota d’água, o Chico adaptou a 
Ópera dos três vinténs de Bertolt Brecht e Kurt Weill: nascia a Ópera do malandro. 
Escrito em 1928, o texto de Brecht mostrava uma Alemanha pronta para 
ser devorada pela serpente do nazismo. Para escrever a sua Ópera do malan-
dro, Chico situou a sua história em 1941, ano em que o Brasil namorou, 
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temporariamente, o nazismo, e lançou suas personagens na Lapa, em meio a 
contrabandistas e prostitutas – onde a corrupção comia solta. Isso, é claro, 
em 1941 – óbvio...

A Ópera do malandro estreou em 1978 no Teatro Ginástico e teve direção de 
Luiz Antônio Martinez Correa, que, na década de 80, foi responsável por dois 
espetáculos importantes na retomada do musical – Teatro musical brasileiro I e II. 
Da trilha sonora campeã de Ópera do malandro, há uma música rica de interpre-
tações, uma música que, retirada do seu contexto, pode ser ouvida como uma 
canção sobre uma separação amorosa, ou como uma canção de exílio ou mesmo 
uma canção sobre um aborto – pode ser muita coisa: “Pedaço de mim”.

O Romeu e Julieta de William Shakespeare já inspirou novelas, filmes, outras 
peças e, é claro, musicais brasileiros. Em 1979, no Teatro João Caetano, estre-
ava O rei de Ramos, com texto de Dias Gomes e trilha sonora de Chico Buarque 
e Francis Hime. Não chegava a ser um musical nos moldes clássicos, era mais 
uma crônica musicada em torno da rivalidade de dois banqueiros de bicho – 
um pouco como o próprio Dias já havia feito na novela Bandeira dois. Então, 
em vez dos Calupetto e dos Montecchio, tínhamos Mirandão e Brilhantina, 
cujo ódio recíproco não era suficiente para impedir que o amor brotasse entre 
seus filhos.

A trilha sonora de O rei de Ramos nunca chegou a ser lançada em disco, mas 
mencionemos “A canção do Pedroca”, o bem-humorado dueto do par românti-
co, que relembra a sensação inebriante de quando a gente se apaixona. 

Acho que essa música, falando em Ramos, Bangu, Praça Mauá, Mangue, 
deve ter sido uma das inspirações do Chico para ele compor as dez músicas 
da trilha sonora para uma pequena comédia burlesca escrita por Naum 
Alves de Souza chamada: Suburbano coração, que estreou em 1989, no Teatro 
Clara Nunes.

A heroína de Suburbano coração era a carente, romântica e ingênua Lovemar, 
interpretada por Fernanda Montenegro, e a peça tinha a originalidade de ser 
narrada a partir de um programa de rádio dedicado aos corações solitários de 
todo o Brasil. Depois de sofrer uma desilusão amorosa – a pobre Lovemar, 
apesar de todas as evidências, custa a perceber que o marido é gay – não perde 
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a inocência ou a fé e continua a sua busca de um grande amor, com gosto de 
cinema americano. 

A produção ficou poucos meses em cartaz: não conseguiu sobreviver ao con-
fisco do Plano Collor. Em compensação, felizmente, as músicas do Chico, como 
“A mais bonita”, continuam aí, encantando nossos suburbanos corações.

Como estamos observando, a música pode ser usada no teatro de várias for-
mas. Lembro-me, por exemplo, de uma remontagem da primeira peça de Nel-
son Rodrigues, nos anos 90, A mulher sem pecado, escrita em 40, no infelizmente 
extinto Teatro da Galeria. Pois esta versão se dava ao requinte de usar temas es-
pecialmente compostos por Edu Lobo e Aldir Blanc só para alinhavar as cenas. 
Como aconteceu com O rei de Ramos, esta trilha também nunca foi lançada.

Em outras vezes, a música de teatro pode ser usada como se fosse uma tri-
lha sonora de cinema, ajudando no tom de determinadas cenas. Em 1991, por 
exemplo, quando dirigi Love letters, com Eva Wilma e Carlos Zara no Teatro 
dos Quatro, pedi ao meu amigo Francis Hime para compor a trilha e ajudar 
na criação dos climas do espetáculo. O resultado foi uma sucessão de temas 
ora líricos, ora dramáticos, de acordo com as situações do texto. Ficou lindo, 
mas o Francis perdeu o rolo com a gravação deste tesouro.

Também existem espetáculos em que a música pode entrar apenas como uma 
espécie de surto poético – sublinhando, por exemplo, a presença de uma perso-
nagem. Era o que acontecia na peça de Dias Gomes, O santo inquérito montada 
nos anos 70, no Teatro Tereza Raquel, com Dina Sfat no elenco. Numa clara 
metáfora aos anos de chumbo que o Brasil vivia, O santo inquérito girava em torno 
de Branca Dias e falava do direito à liberdade de expressão na época da inqui-
sição do Brasil. Ou seja, no fundo, era o mesmo esquema do teatro de arena: 
valer-se de uma outra época para falar da atual. Entre as falas da peça que entra-
ram para a história do teatro, há uma linda: “Há um mínimo de dignidade que 
o homem não pode negociar, nem mesmo em troca da liberdade. Nem mesmo 
em troca do sol.” A dignidade de Branca Dias foi traduzida por uma música – 
homônima à personagem – composta por Edu Lobo e Cacaso. 

Quando a ditadura finalmente caiu, um gênero inteiramente descom-
promissado com tudo explodiu no teatro carioca: o besteirol. E Santíssima 
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Zé Trindade do século XIX formada por França Júnior, Martins Pena e 
Artur Azevedo era substituída por Mauro Rasi, Vicente Pereira e Miguel 
Falabella. Já se podia voltar a rir sem culpa. Dez anos depois, a partir dos 
anos 90, além de voltar a rir, o nosso teatro também se permitiu a volta dos 
musicais. E um filão que vem alimentando esta explosão do gênero é o mu-
sical biográfico. Já tivemos biografias musicais de Carmem Miranda, Cauby 
Peixoto, Nelson Gonçalves, Orlando Silva, Elza Soares, Noel Rosa, Elisete 
Cardoso ou Tom & Vinícius, entre muitos outros. São espetáculos que cos-
tumam contar e cantar a vida e a obra de algum cantor, cantora ou com-
positor, mexendo com a memória afetiva do público, relembrando sucessos 
musicais do passado para uma faixa de espectadores que não se identifica 
com a atual tecla SAP: sertanejo, axé e pagode. O filão parece inesgotável e 
um dos musicais pioneiros foi dedicado à cantora e compositora Dolores 
Duran. Por uma dessas coincidências bem planejadas do destino, nós temos 
a criadora do papel aqui, esta noite, conosco: Soraya Ravenle! [Neste mo-
mento, a atriz cantou “Estrada do sol”].

Os musicais biográficos se misturaram a outros produzidos por Charles 
Moeller e Cláudio Botelho, Miguel Falabella ou Tadeu Aguiar e, hoje em dia, 
há musical de todo jeito: nacional, estrangeiro, superprodução, camerístico, 
todos tentando dar vazão à decantada musicalidade dos nossos artistas e do 
nosso público.

Em 2011, por exemplo, dois gigantes da música popular brasileira, Carlos 
Lyra e Aldir Blanc, compuseram 19 músicas para a trilha sonora do musical Era 
no tempo do rei, baseado no livro de Ruy Castro. Tudo se passava no Rio, em 1810. 
A família real portuguesa, portanto, já estava por aqui há dois anos, quando se 
produz o encontro fictício entre o jovem príncipe Dom Pedro e o plebeu Leo-
nardo, numa clara alusão à obra do Mark Twain, O príncipe e o mendigo.

Numa trilha sonora de grande riqueza rítmica, cheia de minuetos, valsas, 
polcas, choros, lundus, maxixes, toadas, modinhas e marchinhas, destacava-se 
uma música chamada “Verso e reverso”. A julgar pela trilha sonora de Era 
no tempo do rei, essa história de música mais teatro ainda vai continuar dando 
muito samba... Nem que seja em ritmo de tango!



Dante Alighieri



75

C i c l o  “A  I t á l i a  n o  B r a s i l : 
d i á l o g o s  e  i n f l u ê n c i a s ”

A literatura italiana  
no Brasil

Alfredo Bos i

A amplitude do tema é de tal ordem que, se eu me propusesse 
a tratá-lo, mesmo de sobrevoo, me arriscaria a enunciar uma 

fileira de nomes, obras e datas sem deter-me no trabalho de reflexão 
e interpretação.

Daí, a necessidade imperiosa da escolha. Essa triagem deverá ser 
não só objetiva, isto é, apontar para algo que foi relevante na relação 
cultural da Itália com o Brasil, mas que, em certa medida, também 
tenha uma dimensão subjetiva, isto é, encontre em quem fala uma 
ressonância intelectual ou afetiva.

Uma cultura da força e da densidade da italiana não chega ao lei-
tor de modo neutro, indiferenciado, como acontece com a informa-
ção enciclopédica. Ela nos toca a sensibilidade, afetando momentos 
que pertencem à nossa biografia espiritual. A literatura que perma-
nece em cada um de nós é aquela que sacia a nossa fome e sede de 

*

* Conferência proferida em 20 de setembro de 2011.
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valores, de beleza e verdade; caso contrário, ela serve de simples ornamento, 
padecendo da opaca exterioridade daquilo que se sabe, mas que não se viveu. 

Aprendi depois de muitos anos de magistério que é possível, para não dizer 
necessário, fundir o que parece mais subjetivo, como é a memória pessoal, 
com o repertório de leituras dos nossos contemporâneos. Mas não só: o ato 
de ensinar pressupõe nos ouvintes (no caso, os alunos) a faculdade de integrar 
o seu presente no passado transmitido pelo professor. É assim que passam de 
uma geração para a outra as ideias, os valores, os sentimentos, tudo mediante 
as palavras do rememorador. Forma-se deste modo algo denso, subjetivo e 
objetivo, individual e social, que chamamos memória cultural. Sem ela, as 
gerações seriam incomunicáveis entre si, muito se perderia, e os indivíduos 
nascidos e crescidos em outro tempo já estariam antecipadamente mortos 
para o presente e para o futuro das novas gerações que, em princípio, devem 
escutá-lo.

Este preâmbulo tem uma justificativa. Os exemplos que pretendo apresen-
tar de presença da cultura e da literatura italiana no Brasil passam todos pela 
minha experiência de aluno apaixonado e depois docente de Literatura Italiana 
na Universidade de São Paulo. Acredito firmemente que essas lembranças têm 
a ver com algo que me transcendia, isto é, com a presença indelével da cultura 
italiana no Brasil e, em particular, em uma cidade ítalo-brasileira, como fora 
São Paulo até aquele momento. Uso o pretérito mais-que-perfeito, fora, e não 
por acaso: a São Paulo de meus avós e da juventude de meus pais já estava, 
nos meados do século XX, deixando de ser a morada dos gaetaninhos figu-
rados nos contos de Alcântara Machado, em Brás, Bexiga e Barra Funda, ou nos 
pregões evocados na Pauliceia desvairada de Mário de Andrade. O Brás, refúgio 
dos migrantes do fim do século XIX, começava a ser a maior concentração 
nordestina do sul do país. Os jornais italianos como Il Fanfulla, que meus pais 
liam assiduamente, estavam a pique de suspender as suas edições diárias. E já 
não se falava italiano em casa, mas um português diferente, que os brasileiros 
de outras províncias consideravam uma língua cantada.

Mas, ingressando no Curso de Letras Neolatinas da Faculdade de Filosofia 
da Universidade de São Paulo, percebi, logo na primeira aula de Literatura 
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Italiana, que o nosso professor ignorava solenemente o desconhecimento da 
língua pelos alunos. Italo Bettarello timbrava em ser pedagogicamente incor-
reto: queria que os seus estudantes adivinhassem o que ainda não lhes fora 
ensinado. E o mais pasmoso da sua heterodoxia didática era que, naquela pri-
meira aula, em vez de começar pelo abc do idioma, ele nos fazia ler um texto 
de Estética, precisamente a Aesthetica in nuce de Benedetto Croce. Com isso, os 
alunos eram imersos de chofre em uma linguagem feita de pensamento e gosto 
literário refinado, pois Croce era um hegeliano crente no valor transcendente 
da arte sem fronteiras de povos e linguagens. Entrávamos primeiro no reino 
dos conceitos estéticos: “Se si prende a considerare.... un complesso di immagini e un 
sentimento che lo anima.” A poesia é imagem, mas livre edesinteressada, pois não 
se submete à comprovação histórica. A poesia é sentimento, mas não emoção 
projetada sem a mediação da imagem e da palavra.

Vinha, depois, a ilustração da teoria. E vinha com a análise de um trecho da 
Eneida, pois o professor Bettarello, na esteira do seu antecessor e mestre Unga-
retti, sinalizava que a cultura italiana deitara raizes além da Idade Média, era 
uma continuação das letras latinas. Na passagem escolhida, Virgílio dá a palavra 
a Eneias. O herói troiano fugia da sua pátria destruída pelos gregos. Aportando 
na cidade de Epiro, onde soube, estupefacto, que reinavam Andrômaca e He-
leno, Eneias sente desejo de rever aqueles seus compatriotas escapos à ruína de 
Troia. Virgílio diz com mais força: “Eneias sente arder no seu peito um estranho 
desejo de interrogar o príncipe e conhecer tamanhos sucessos” (“miroque incensum 
pectus amore”, III, v. 298). Internando-se por um bosque sombrio, avista de repen-
te a própria Andrômaca, viúva de Heitor, celebrando ritos fúnebres diante de 
um túmulo vazio e despojado da verde relva sobre o qual ela havia consagrado 
duas aras, fonte de lágrimas (“causam lacrimis”), uma para o marido, morto igno-
miniosamente às mãos de Aquiles, outra para o filho, Astíanax. Quando ela se 
apercebeu do vulto de Eneias, sobrevivente inepinado, primeiro o olhou pasma, 
depois, gelando o sangue em suas veias, ela caiu desfalecida. (Virgílio: “calor ossa 
reliquit”: o calor lhe desertou os ossos, v. 318). Voltando a si, depois de um longo 
silêncio, apenas consegue dizer: “É verdade o que tua face me anuncia? Vives? 
Ou, se a luz da vida de ti se apartou, dize-me onde está Heitor”.
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O pranto que se segue é lancinante e os lamentos ressoam pelo bosque. É 
a vez de Eneias, movido pela dor da recordação, dizer, com palavras entre-
cortadas (“raris turbatus vocibus”), que não é sombra, mas homem vivo, e pedir 
a Andrômaca que rememore a sua vida depois da morte de Heitor. A nar-
rativa de Andrômaca é feita em voz baixa e toda pemeada de pudor. Após 
o incêndio de Troia, chegando a hora da distribuição do espólio, ela fora 
entregue como concubina a Pirro, filho de Aquiles. Pouco depois, Pirro a 
rejeitou e a fez esposa do seu antigo escravo, Heleno. Com a morte de Pirro 
estrangulado por Orestes, Heleno sobe ao trono de Epiro, e a faz rainha da 
cidadela em que estavam, uma reconstrução de Troia, em miniatura, “parva 
Troia”, onde até um riacho da pátria foi cavado, embora o leito continuasse 
árido, triste areia seca.

A passagem continua, agora não mais em tom elegíaco. Saindo das mura-
lhas da cidadela surge Heleno com um séquito de troianos que se rejubilam 
ao encontrar os concidadãos ainda vivos. Dirigem-se para o palácio real, onde 
Eneias contempla comovido a sua amada cidade amorosamente refeita, em-
bora diminuta. O rei os recebe como a velhos amigos e, entre libações a Baco 
e iguarias servidas em pratos de ouro, chega ao termo esse episódio com que 
Croce soube exemplificar a sua teoria da poesia.

Não era então difícil ao mestre Bettarello nos provar, com o texto na mão, 
que toda e qualquer poesia digna desse nome combina dois elementos, um 
complexo de imagens e um sentimento que o anima. Cada imagem evocada 
por Virgílio, imagem tirada da natureza ou da cultura, bosque sombrio ou 
túmulo vazio, se torna poética na medida em que a penetra um sentimento 
de espanto ou de tristeza; cada palavra dita por Andrômaca ou por Eneias é 
expressão de algum movimento afetivo, pasmo, dor, pudor, enternecimento, 
saudade, ou até esse misto de alegria e pungência que a vista da parva Troia 
acende no coração do fugitivo. A paixão sem a imagem seria cega, talvez se 
fixasse no gesto ou não encontraria palavras. Mas imagens soltas, avulsas, sem 
que as penetrasse a força do sentimento, seriam vazias, vana verba.

Mas não esqueçamos. Estávamos fazendo um curso de Literatura italia-
na. Era necessário começar pelos primeiros documentos em língua vulgar, 
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que apareceram na Itália, um pouco tardios, em virtude da autoridade in-
conteste do latim como língua culta. Vejam a sorte dos italianos: o primeiro 
poema escrito em italiano, aqui e ali semeado de vestígios do latim da Igreja, 
é nada menos que o Cântico das criaturas de Francisco de Assis, escrito em 
torno de 1224, dois anos antes da morte do santo. Por ele começou meu 
aprendizado.

Trata-se de uma lauda, um louvor a Deus, o que, à primeira vista, poderá 
parecer um texto atemporal, desses que cruzam transversalmente os séculos, 
como um salmo ou oração tirada das Escrituras. Respondo dialeticamente: 
sim e não. O objeto do sentimento religioso é transcendente. Mas quem ora 
e ad-ora não poderá deixar de ser um homem de seu tempo, e essa consta-
tação nos lança na História, não já aquela história construída pelos mitos 
da edificação simbólica de um Império Romano destinado a subjugar os 
povos (uma das dimensões da Eneida), mas a história das formas que veio 
assumindo o sentimento religioso através dos séculos: uma história definitiva-
mente cultural.

Foi nesses termos que o primeiro texto da Literatura Italiana entrou para 
o repertório daquela classe de Letras, que seguia um programa de literatura 
medieval nas línguas neolatinas, no caso, italiano, francês, espanhol e por-
tuguês. Situar a palavra de São Francisco no tempo e no espaço é enfrentar 
a formação das comunas na Itália dos séculos XII e XIII, simplesmente a 
formação lenta, mas irreversível, da sociedade burguesa moderna ainda forte-
mente lastreada por uma longa experiência feudal. As guerras entre os novos 
burgos, entre Assis e Perúgia, entre Florença e Pisa, são ao mesmo tempo 
movidas por fortes interesses comerciais e permeadas de uma cultura onde 
sobrevivem galhardamente os valores feudais da cavalaria e a fé na Providência 
que guiará os combatentes e lhes dará o estandarte da vitória. Há símbolos 
medievais por toda parte, a arquitetura ainda traz marcas dos estilos românico 
e gótico, a pintura ainda se faz em mosaico e em vitral, mas o Renascimento 
naturalista e humanista já reponta na pintura de Giotto, seguidor de Francis-
co. E este, filho de um rico mercador de tecidos de Assis, também luta, ainda 
adolescente, contra os perusinos, acreditando-se um cavaleiro do tempo de 
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seus antepassados franceses (a mãe era da Provença) e canta pelas ruas de sua 
cidade poemas que falam em Carlos Magno, nos doze pares, nos amores fatais 
de Tristão e Isolda e nos encantos mágicos das fadas da brumosa Bretanha. 
O que é uma cultura se não um entrecruzamento de necessidades de hoje e 
valores alguns de hoje, alguns de ontem e, às vezes, aspirações de um amanhã 
incerto e desejado, pura utopia?

São Francisco nasce em um dos berços do capitalismo mercantil; no entan-
to, ou por isso mesmo, desposa a Senhora Pobreza. São Francisco nasce em 
um rico entreposto de mercadorias, mundo de objetos de artifício e de luxo; 
no entanto, ou por isso mesmo, é o primeiro grande cantor da simplicidade 
absoluta e da Natureza, elevado, oito séculos depois da sua morte, a Padroeiro 
Universal da Ecologia. Francisco viveu em tempos de fanatismo religioso, em 
plena Era das Cruzadas; no entanto, ou por isso mesmo, foi ao Egito, a ca-
minho de Jerusalém, parlamentar com o Sultão para iniciar um diálogo entre 
muçulmanos e cristãos. Foi recebido cortesmente pelo sultão Malik Al Kamel 
em Damieta, que, mostrando-se atento às palavras do Santo, pediu-lhe que 
orasse para que Deus o iluminasse acerca do melhor modo de adorá-lo. Finda 
a visita, o sultão acompanhou-o até o acampamento dos seus soldados para 
dar-lhe toda a sua real proteção.

Estamos aqui em face de um problema que não se formula apenas de modo 
pontual; ou seja, além de compreender o que se passava no interior do contex-
to de onde emergiu a visão franciscana do mundo, seria necessário perguntar 
se os estilos de época, que aprendemos na escola do historicismo de Dilthey 
e da sociologia de Weber, são homogêneos ou trazem em si tensões, polari-
dades, forças contraditórias, dimensões ideológicas hegemônicas e dimensões 
contraideológicas. Não tenho competência nem seria o caso de enfrentar nes-
te momento uma questão teórica dessa envergadura. O que parece pertinente 
é acompanhar, no tecido mesmo do Cântico das criaturas, a convivência de duas 
formas diversas de exprimir a relação da Natureza com a divindade. E desejo 
recomendar vivamente a biografia de S.Francisco escrita por Jacques Le Goff, 
que elabora um elenco de termos-chave para entender o sentido das palavras 
no vocabulário do santo dentro dos novos modelos culturais: o trabalho, o 
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dinheiro, a pobreza, os leigos, o homem, a mulher, a fraternidade, a caridade, 
a língua vulgar ou do povo.

Qual o étimo espiritual do Cântico das criaturas? À primeira vista, é um po-
ema de louvor, uma lauda em que ressoa fortemente o espírito dos Salmos 
de Davi, nos quais o poeta exorta a natureza a cantar e louvar ao Senhor. 
São vários os salmos centrados nesse apelo. Um deles, modelar, é o de nú-
mero 148:

 3 –  Louvai-o, sol e lua,
  Louvai-o, todas as estrelas brilhantes.
 4 –  Louvai-o, céus dos céus,
  E águas que estão acima do firmamento.
  ..................................................
 7 –  Louvai ao Senhor da terra,
  Dragões marinhos e abismos do mar,
 8 –  Fogo, granizo, neve e neblina.
  Ventos procelosos que executam sua palavra.
 9 –  Montanhas e colinas,
  Árvores frutíferas e cedros,
 l0 –  Feras e gados de toda espécie,
  Serpentes e aves aladas,
13 –  Louvem o nome do Senhor,
  Porque só o seu nome é excelso,
  Sua majestade domina o céu e a terra.

O mesmo louvor a Deus por todas as criaturas é entoado no Cântico dos 
três jovens hebreus postos na fornalha ardente por Nabucodonosor, e que se 
lê no Livro do Profeta Daniel, capítulo 3, versículos 51 a 90:

56 –  Bendito és tu no firmamento do céu
59 –  Ó céus, bendizei o Senhor,
  louvai-o e exaltai-o para sempre!
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60 –  E vós, todas as aguas acima dos céus,
  bendizei o Senhor...
62 –  Sol e lua, bendizei o Senhor
63 –  Estrelas do céu, bendizei o Senhor
64 –  Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor
65 –  Todos os ventos,
66 –  Fogo e calor,
67 –  Frio e ardor,
68 –  Orvalho e aguaceiros,
69 –  Gelo e frio,
70 –  Geadas e neves,
71 –  Noites e dias,
72 –  Luz e trevas,
73 –  Relâmpagos e nuvens,
74 –  Que a terra bendiga,
75 –  E vós, montanhas e colinas,
76 –  Tudo o que germina na terra,
77 –  Vós, ó fontes,
78 –  Mares e rios,
79 –  Grandes peixes, 
80 –  Vós, todos os pássaros do céu,
81 –  Todos os animais selvagens e domésticos....
E só depois da enumeração dos seres da Natureza, é que os três jovens 
exortam os “filhos dos homens” (82) a bendizer o Senhor.

A tônica do salmo e do cântico dos jovens na fornalha recai na celebra-
ção da grandeza do Criador, o Altíssimo, cujo poder se estende do céu à 
terra, sobre todos os seres vivos e inanimados. Temos a expressão de uma 
transcendência absoluta. A Natureza é obra da criação, é criatura, como o 
homem. Enquanto criatura, o seu valor não reside em si mesma, como obje-
to de contemplação estética, mas como efeito e espelho de algo que a trans-
cende. A Natureza, na cultura medieval anterior às comunas emergentes no 
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século XIII, a Natureza, na tradição beneditina, que marcou toda a Alta 
Idade Média, atrai o interesse do teólogo só na medida em que pode ser 
decifrada alegoricamente. Os bestiários, herbários e lapidários, que ador-
nam as iluminuras e os Livros de Horas dos monges e dos nobres devotos, 
ou que admiramos nos vitrais das igrejas românicas e góticas, são viveiros 
de figuras que remetem a conceitos religiosos ou morais, figurações de um 
universo de inspiração revelada, sobrenatural.

Atente-se para estes versos didáticos do teólogo Alain de Lille, que viveu 
nos fins do século XII: 

Omnes mundi creatura–
Quasi liber et pictura
Nobis est speculum
Nostrae vitae, nostrae mortis
Nostrae status, nostrae sortis
Fidele signaculum.

[Do mundo toda criatura
como livro e pintura
é espelho para nós.
De nossa vida e morte 
de nosso estado e destino
é fiel sinal].

Quer dizer: A criatura é sinal, e a Natureza é um conjunto de símbolos, 
cujo sentido profundo lhe é transcendente.

Pode-se dizer que antes de Giotto, não por acaso um artista devoto do 
Poverello de Assis e seu primeiro grande pintor, não há representação estética 
da paisagem. Animais, plantas, fontes e rochedos são signos a serem deci-
frados, pois a sua aparência é apenas o véu que oculta essências espirituais. 
Não por acaso, a tradição moderna, hegeliana e goetheana, da interpretação 
textual sempre considerou a alegoria como arauto do poder político ou do 
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poder eclesiástico, juízos que voltam na pena de um idealista como Croce e 
de um materialista como Lukács. A alegoria seria, nessa perspectiva, não só 
o discurso-outro, como diz a sua etimologia, mas também o discurso de um 
Outro que está além, fora e acima do artista. É cifra da transcendência. Ou 
cifra da opressão, como se infere dos estudos de Walter Benjamin sobre a 
alegoria do drama barroco.

Francisco de Assis não conheceu outra arte que não a românico-bizantina 
dos mosteiros da Alta Idade Média. Basta ver o impressionante crucifixo que, 
segundo a tradição, lhe falou na hora da conversão: é uma variante dos ícones 
então venerados por todo o Ocidente cristão. E toda a sua concepção de Na-
tureza não poderia, em princípio, ser outra senão a que emana dos Salmos, 
isto é, uma visão transcendente pela qual todas as criaturas devem louvar o 
Criador.

No entanto, alguns filólogos italianos, cujos estudos nos chegavam naque-
las aulas de Literatura, leram o Cântico de modo mais complexo e inovador. 
O texto, em italiano dialetal umbro, passa a orferecer duas interpretações: 
uma, tradicional; outra, nova, pré-renascentista.

Quando o Cântico diz “Laudato sii, mi Signore, cum tucte le Tue criature”, o 
movimento de significação do período atinge, ao mesmo tempo, o transcen-
dente e o imanente, o Criador e as criaturas. O ato de adoração prestado ao 
Senhor, que abre o verso, é seguido imediatamente do louvor dirigido a todas 
as criaturas, como se lê no corpo da lauda, abrangendo toda a Natureza. Na 
ordem, em primeiro lugar, vem o Sol. Tanto é verdade que alguns editores 
preferem chamar este poema-oração de Cântico do irmão Sol. Porque a palavra 
“Sol” é precedida de dois atributos aparentemente opostos: “senhor” e “ir-
mão”, “messer” (contração de “mio signore”) e “frate” (“spetialmente messer lo frate 
Sole”). Mas essa conjunção de senhorilidade e fraternidade é sinal de que a 
visão franciscana do cosmos começou imantada também para as criaturas, que 
passaram a assumir uma dignidade própria, imanente e, em certo sentido, 
complementar daquela que lhe era concedida pelo antigo procedimento de 
alegorização.
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São Francisco teria ido mais fundo, e os franciscanos ingleses, como 
Roger Bacon, dedicados a estudos empíricos, teriam seguido, no campo da 
ciência, a inspiração naturalista do seu patrono. Lendo um notável estudio-
so da arte italiana, Giulio Carlo Argan, aprendi que a arte do retrato e da 
paisagem, glória do Renascimento italiano, deitou raizes no pré-humanismo 
de Giotto. E também nas aulas de italiano soube que uma determinada 
corrente historiográfica, liderada por Giuseppe Toffanin, fazia uma cone-
xão entre a espiritualidade encarnada dos franciscanos e a dignificação do 
corpo humano e da Natureza nos séculos XIV e XV, que prepararam o 
Renascimento.

Voltando à análise do texto: no Cântico, escrito em dialeto umbro, há um 
uso da preposição per que até hoje dá o que fazer aos exegetas. Repare-se em 
construções como estas:

Laudato sii, mi signore, per sora luna e le stelle,
Laudato sii, mi signore, per frate vento, 
Laudato sii, mi signore, per sora acqua,
Laudato sii, mi signore, per frate focu,
Laudato sii, mi signore, per sora nostra madre terra

Como entender esses complementos introduzidos pela preposição “per”? A 
tradução literal não dissolve a ambivalência: “Seja louvado, meu Senhor, pela 
irmã lua e as estrelos, pelo irmão vento, pela irmã água, pelo irmão fogo, pela 
irmã nossa mãe-terra”. Este “per”, traduzido pela preposição “por”, pode ser 
agente da passiva; e nesse caso, a voz ativa daria à lua, às estrelas, à água, ao 
fogo, à mãe-terra, o estatuto de sujeitos. Sendo assim, Francisco teria com-
posto mais uma variante dos salmos, nos quais se exorta a Natureza a cantar 
as glórias do Senhor. No italiano toscano e depois moderno, a preposição 
que rege o agente da passiva não é “per”, mas “da”. O sentido de agente da voz 
passiva é expresso deste modo: “Laudato sii, mi Signore dalla luna, dalle stelle, dal frate 
vento, dalla sorella acqua, dal frate foco, dalla sora nostra madre terra”.
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Mas a mesma preposição “per” pode também ser parte de um adjunto 
adverbial de causa: “Louvado seja, meu Senhor, por causa da irmã lua e das 
estrelas”, isto é, porque criaste a Lua e as estrelas. Teríamos então um matiz 
novo, de especial louvor a Deus, porque criou a Natureza, e por isso, digno de nos-
sa adoração. A ênfase, nesta segunda leitura, cai no valor eminente da Natu-
reza, valor que nos transporta do reconhecimento da beleza da imanência ao 
louvor da transcendência. O poeta nos estaria convidando a cantar o Criador 
a partir da consideração das criaturas.

Vejam o que um curso de Literatura italiana pôde nos dar, a nós estudantes 
que ainda não tínhamos chegado sequer aos 20 anos de idade. Era a história 
da cultura religiosa medieval e pré-renascentista, bíblica, cristã e já no cami-
nho da exaltação naturalista moderna, tudo pendente de uma filologia aberta 
à riqueza da palavra poética.

Apenas comecei e já é tempo de acabar.
Perguntarão alguns: e depois? Responderei como Fígaro solicitado por to-

dos os lados: “Uno alla volta, per carità!”. Veio, em 1965, a celebração do sétimo 
centenário do nascimento de Dante. Nessa altura, tendo já voltado de Floren-
ça, coube-me o privilégio e a ousadia imperdoável de dar cursos sobre a Divina 
comédia. E já nos primeiros cantos do Inferno, impunha-se aquela dualidade 
proposta na Estética de Croce que nos persegue: não poesia x poesia, alegoria 
religiosa e política, de um lado; imagens e sentimento, de outro.

Como trabalhar essas oposições da teoria estética, que afinal são plena-
mente resolvidas e fundidas pelo poeta da Divina comédia? Uma longa viagem 
pelos reinos do além não poderia ser construída sem os andaimes de uma 
robusta arquitetura conceitual. Mesmo Croce, em La poesia di Dante, não pôde 
deixar de admitir que sem a teologia tão bem ordenada de Santo Tomás e sem 
a inspiração franciscana de São Boaventura, no seu Itinerário da mente a Deus, e 
sem o ideal político de uma Monarquia Universal, não teria sido possível a 
Dante traçar o desenho narrativo dos três reinos, nem hierarquizar as culpas 
no Inferno e no Purgatório com suas respectivas punições, nem figurar as 
virtudes no Paraíso. Tudo isso é estrutura, não poesia necessária para que a 
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poesia lírica das vozes individuais pudesse altear-se com toda a força da ima-
gem e do sentimento.

Leia-se de novo o belíssimo episódio de Paolo e Francesca, no quinto canto 
do Inferno. A doutrina ortodoxa dos pecados capitais condenava o casal ao 
círculo destinado aos amores ilícitos, como o dos adúlteros. Era uma exigên-
cia da estrutura teológico-moral a que o poeta obedecia. Mas a poesia, que é 
imagem e sentimento individualizado, salva os dois amantes, mostra a força 
da paixão que os unia e os infelicitou, dá-lhes metáforas graciosas e amoráveis 
de pássaros: são estorninhos, grous que vão cantando os seus ais, pombas 
chamadas pelo desejo... Enfim, cede a palavra a Francesca, que conta sua triste 
história e comove o poeta até o seu desfalecimento: “E caddi come corpo morto 
cade”. [E caí como corpo morto cai].

Não me deterei no poema e nas suas traduções portuguesas e brasileiras, pois 
me falta não o desejo, mas o tempo. Mas cabe ainda dizer que temos nesta Aca-
demia um guia presente na memória dos que com ele conviveram e souberam 
apreciá-lo como merecia. Evoco a figura de um dos maiores conhecedores de 
Dante no Brasil, Oscar Dias Corrêa. Foram infelizmente breves os momentos 
em que pudemos conversar. Mas descobri tantas afinidades naqueles diálogos! E 
confirmei o que dizia o nosso Machado: aqui se faz literatura, aqui se faz cultu-
ra; a história e a luta política se fazem lá fora. Tudo me separava dele em matéria 
de convicções partidárias, tudo me unia a ele no culto da poesia italiana. As 
suas traduções, despretensiosas como a sua própria pessoa, alcançam esse tento 
raro de fidelidade quase literal e fluência de elocução. Nem brutta fedele, nem bella 
infedele, cada linha era escavada a partir do sentido e do som do original. Em um 
recinto como o nosso, em que há tradutores consagrados como Ivan Junqueira, 
Carlos Nejar, Lêdo Ivo e Marco Lucchesi, e onde elegemos há pouco um fiel in-
térprete de Ungaretti e de Umberto Saba, Geraldo Holanda Cavalcanti, seja-me 
permitido lembrar que, ao lado de tantos leitores brasileiros de Dante, Oscar 
Dias Corrêa deve figurar como o amador ideal do poeta.

Convido meus confrades e todos os presentes a percorrer o seu belo ro-
teiro, Viagem com Dante. No prefácio que lhe dedicou Ivan Junqueira está dito 
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que, se Virgílio foi o guia de Dante, “é pelas mãos de Oscar Dias Corrêa que 
hoje retornamos àquele mundo que não mais existe, mas que sobrevive graças 
à recordação, à imortalidade da poesia e à perseverança de quem no-lo trouxe 
de volta”. Que essas palavras sirvam de fecho a uma palestra que apenas quis 
pontuar quanto deve a cultura brasileira à literatura italiana. 
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A presença permanente 
de Leonardo da Vinci

I srael  Pedrosa

O título desta palestra: neste ambiente do saber que, mesmo 
em seu conjunto de ampliações e modernizações, em es-

sência tudo nos faz lembrar o escritor Machado de Assis, nos traz 
à mente a formulação de Henri Focillon: “Cada homem é antes 
de tudo contemporâneo de si mesmo e de sua geração, mas ele é 
também contemporâneo do grupo espiritual de que faz parte. Mais 
ainda o artista, porque esses ancestrais e esses amigos não são para 
ele uma lembrança, mas presença viva”.

Assim é também a presença de Leonardo da Vinci entre nós, o 
qual, através de sua arte e trabalhos científicos em desdobramentos 
de universalizações intemporais, fecunda e amplia nossa capacidade 
de maravilhamento em torno à beleza e de fé nas possibilidades de 
realizações e de aperfeiçoamento infinito da espécie humana.

*

* Conferência proferida em 4 de outubro de 2011.
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Os primeiros rudimentos teóricos de Leonardo da Vinci chegaram tardia-
mente ao Brasil, somente a partir da segunda década do século XIX, com a Mis-
são Cultural Francesa. Mesmo assim, de forma anônima e indireta, através dos 
ensinamentos do conteúdo do Tratado da pintura, que se transformara em manual 
acadêmico por excelência, ministrados pelos professores franceses da recém-
fundada Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios. Mais tarde, com o fluxo 
crescente de viajantes, começaria a penetração de sua pintura mais difundida no 
mundo, a “Santa ceia”, através de reproduções em vários processos.

Com a vinda de imigrantes italianos para os estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná, no decorrer do século XIX, e, principalmente com a 
imigração intensiva para as lavouras de café de São Paulo no final do século, a 
presença de Leonardo trazida em suas almas, migrava de diferentes maneiras 
para as almas de seus descendentes nascidos aqui e para as de camadas diversas 
da população desse novo país de adoção.

Para mim, Leonardo da Vinci chegara através de um colega de turma do 
curso primário em uma escola pública em um bairro de Juiz de Fora, próxi-
mo ao centro da cidade, mas que na época confinava com fazendas e sítios 
agrícolas.

Dante era o nome desse colega. Seu pai era alfaiate e a alfaiataria ocupava 
um salão à frente da residência, com porta aberta ao rés da calçada da rua 
principal do bairro.

A convite do colega, que se tornara amigo por simpatia mútua, certo dia, 
na saída da aula fui à sua casa. Ao entrar, impressionou-me sobretudo, dentre 
muitas fotografias na parede, uma maior que chamou minha atenção. Era 
um punhado de corpos retorcidos que pareciam despencar num abismo. Me 
provocou uma sensação de medo ou de angústia que eu não sabia definir; 
outras vezes que voltei ali, evitava olhar para a fotografia. Pouco depois de 
nossa chegada apareceu Leonardo, o irmão mais velho, que também estudava 
na mesma escola.

Entramos na sala de jantar onde vi, pela primeira vez na vida, uma obra de 
Da Vinci, sem saber do que se tratava. Era uma reprodução da “Santa ceia”, 
em relevo.
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Saí daquele ambiente tão diferente dos que eu conhecia, e ao mesmo tempo 
cativante para mim, fascinado por duas palavras nunca ouvidas antes: gênio e 
Vesúvio; no entanto, tão familiares ao Dante.

Nos períodos seguintes do curso primário, eu estava sempre às voltas com 
rolos de cartolina debaixo do braço. Eram desenhos de plantas, animais, car-
tas geográficas, figuras históricas, além das cópias de cartões postais em cores, 
para a exposição escolar anual, orientado por dona Gessy, professora de dese-
nho de nossa turma. Nessa época, fiz minhas primeiras incursões na pintura 
a óleo.

Logo no início do curso ginasial, o popular e elegante Adim, goleiro do 
principal clube de futebol da cidade, era o nosso professor de desenho.

Ele encantava os alunos com seus desenhos de retratos e histórias sobre 
obras de arte e artistas. Em uma de suas aulas, quando comentava a magni-
ficência do desenho de Leonardo da Vinci, em aparte – como ele estimulava 
esse comportamento entre os alunos –, eu disse que tinha visto uma repro-
dução de Da Vinci, na casa de um amigo meu, filho do alfaiate da Rua São 
Mateus. O professor, tomado de entusiasmo, teceu os maiores elogios ao 
senhor Giuseppe: um profissional competente, homem simples, amante das 
artes e da cultura e que, além do trabalho de Leonardo da Vinci a que eu me 
referira, tinha em sua casa uma magnífica reprodução de “O juízo final”, de 
Luca Signorelli. Sem falar da primeira impressão que o trabalho me causara, 
comentei apenas que o senhor Giuseppe dissera ser da mesma região da Itália 
que esse artista.

Tal diálogo com o professor, na visão dos colegas, envolveu-me em uma 
aura enaltecedora, como se eu participasse do mesmo mundo superior e pri-
vilegiado do professor Adim e do senhor Giuseppe.

Por caminhos imprevistos e uma sucessão de acasos felizes, já no Rio de 
Janeiro, aos 16 anos de idade, Candido Portinari, mais que a prontificar-se 
a me dar aulas de pintura, abriu para mim inesperadas sendas em todos os 
planos da existência.

Portinari, filho de lavradores italianos imigrados para os cafezais de São 
Paulo, já era em 1942 o mais notável pintor brasileiro de todos os tempos, 
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Réplica (1999-2000, óleo e acrílica sobre tela, 65 x 145 cm) de A Anunciação, Galleria degli 
Uffizi, Florença.

Réplica (2001-2002, óleo sobre tela,  
42 x 36,7 cm) do Retrato de Ginevra de Benci, 
National Gallery of  Art, Washington.
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Réplica (2000-2002, óleo sobre tela, 
73 x 50 cm) de detalhes conjugados das 
duas versões de A Virgem dos rochedos; o 
Anjo da National Gallery, de Londres, 
e o menino Jesus, Museu do Louvre, 
Paris.

Réplica (2000, óleo sobre tela, 62 x  
46 cm) da Dama com arminho, Czartoryski 
Museum, Cracóvia.
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Réplica (2006-2011, óleo sobre tela, 105 x 147 cm) da Batalha de Anghiari, mural recoberto 
pelos afrescos de Giorgio Vasari, Palazzo Vecchio, Florença.

Estas réplicas das obras de Leonardo da Vinci pintadas por Israel Pedrosa, que estiveram 
expostas na ABL e foram projetadas, na tela, durante a palestra, são elementos de reflexões 
visuais que ilustram o livro em preparo: Dez aulas magistrais...
Fotos: Lula Rodrigues
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integrando com os muralistas mexicanos Orozco, Riveira e Siqueiros o apo-
geu da arte do continente americano.

Autor de visões de vários aspectos da vida popular brasileira, dos murais 
do Ministério da Educação, desfrutava então o êxito de sua grande exposição 
no Museu de Arte Moderna de Nova York e o sucesso de seus murais na 
Biblioteca do Congresso, em Washington. Ele e o grupo democratizante do 
qual fazia parte tinham plena consciência de que sua ação artística integrava a 
“política de boa vizinhança” empreendida pelos Estados Unidos, no período 
que precedeu à entrada de nossos países na 2.ª Guerra Mundial.

Em 1940 a Revista Acadêmica publicara um número especial dedicado a ele, 
com textos dos principais intelectuais da época.

Sintetizando a opinião geral Genolino Amado escreveu: “Portinari não é 
apenas um artista vitorioso. É também a expressão humana e atual da vitória 
do artista no Brasil, considerado impessoalmente como essa força criadora 
apta a representar no mundo o sinal de nossa presença entre as inspirações 
modernas da vida”.

Minhas aulas com Portinari eram de periodicidade irregular. Certo dia, 
corrigindo e comentando o que eu havia pintado, ele perguntou-me: “você 
sabia que o preto na luz é mais claro que o branco na sombra?”. Meu olhar 
silencioso para ele também era interrogativo, e ele disse: “não precisa respon-
der agora”.

Dois anos depois, ao alvorecer de um dia límpido do outono de 1944, 
o navio-transporte de guerra norte-americano General Meiggs, conduzindo 
parte do 2.º Escalão da Força Expedicionária Brasileira, aportou à baía de 
Nápoles, de onde deveríamos seguir em barcaças de invasão para o Norte 
da Itália, rumo ao fronte de combate. Ao fundo da cidade descortinava-se a 
silhueta do Vesúvio.

Anos mais tarde, quando estudava o Tratado da pintura, de Leonardo da Vin-
ci, ao deparar com sua teorização de que, se pintarmos uma chapada preta 
sobre fundo branco, não mais teremos apenas duas “cores”. O preto da borda 
da chapada, em contraste com o fundo branco, torna-se mais preto, enquanto 
o centro dessa área perde intensidade. Fenômeno oposto ocorre com o fundo 
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branco. A área limítrofe ao preto torna-se mais branca enquanto as outras 
partes afastadas perdem luminosidade.

Naquela fase, já familiarizado com vários aspectos das considerações do 
gênio florentino sobre as cores, em clima de veneração, tinha sempre à mente 
sua afirmação: “O grande amor nasce do profundo conhecimento das coisas 
amadas”, e lembrando-me das generosas lições do Mestre de Brodósqui com 
sua indagação sobre “o preto na luz, e o branco na sombra”, já podia avaliar 
o quanto Da Vinci havia penetrado na alma brasileira e nos desdobramentos 
práticos de nossas vidas.

Apesar da imensa bibliografia leonardiana, que não para de crescer, os da-
dos sobre sua identidade pessoal, desde o século XVI, pouco depois de sua 
morte, em 1519, baseiam-se fundamentalmente em três textos, que André 
Chastel, em sua apresentação do Tratado da pintura, chama de três “vidas” de 
Leonardo da Vinci. O primeiro dos textos, do humanista Paul Jove (cerca de 
1527), o segundo do “Anônimo Gaddiano”, compilador toscano (cerca de 
1545) e o terceiro, “êxito incontestável” do historiador florentino Giorgio 
Vasari, publicado na edição de 1550 de sua monumental obra: Da le vite de piu 
eccellenti pittori scultori e architettori, em que constava esta fundamental informação 
sobre Da Vinci:

“sua originalidade o leva ao estudo científico da natureza: a compreender 
as propriedades das plantas, a observar constantemente os movimentos ce-
lestes, os ciclos da lua, a evolução do Sol. Formando em seu espírito uma 
doutrina tão herética que ele não dependia mais de nenhuma religião, por 
certo dando maior valor ao saber científico que à fé cristã.”

Movido seguramente por injunções religiosas e políticas, Vasari suprimiu 
a parte final deste texto, na 2.ª edição do livro, em 1568, e para sempre ela 
desaparece nas edições seguintes.

Estas experimentações científicas de Leonardo o levariam, em plena matu-
ridade intelectual, aos 30 anos de idade, a um inevitável conflito com o meio 
cultural dominante em Florença, situação descrita por Giulio Carlo Argan:
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“Qual seria o pensamento de Leonardo, quando, em 1482, sentindo-se 
incompreendido em Florença, oferece seus serviços de cientista e de técni-
co ao duque de Milão? Se ele se aproxima dos círculos neoplatônicos, logo 
se afasta bruscamente porque não aceita o vago esteticismo, o espiritualis-
mo abstrato daquela filosofia de corte; passa à oposição, mesmo que seja 
apenas no terreno do neoplatonismo.”

É deste período a carta de Leonardo a Ludovico Sforza, o “Mouro”, ofe-
recendo seus préstimos de engenheiro militar e inventor de vários artefatos e 
engenhos bélicos até então desconhecidos, e só no final da missiva ele apre-
senta-se como artista: “também farei esculturas em mármore, em bronze e em 
argila, igualmente em pintura, obra comparável a de qualquer outro artista”.

E Giulio Carlo Argan termina seu arrazoado crítico afirmando: “Não des-
frutando do apoio da corte medicea, Leonardo procurou em Milão um ambien-
te cultural totalmente diferente”, no qual via possibilidades de que sua arte e 
seu trabalho científico fossem mais bem compreendidos.

Durante séculos, entre lendas e louvações, continuaria a busca para fixação 
de um juízo crítico definidor da obra e do homem Leonardo. Até que, guiado 
por apurada sensibilidade, em seu livro Voyages en Italie, Stendhal revelou a mais 
convincente síntese do caráter do autor e de sua obra, conhecida até agora – a 
melancolia:

“Dê o mesmo tema a Leonardo da Vinci (que a Rafael e Michelangelo). 
A nobreza será mais sensível que no próprio Rafael; a força e a sensibili-
dade inflamada não virão nos distrair; as pequenas almas, que não podem 
se elevar até a majestade ingênua, ficarão encantadas com o ar nobre dos 
reis. O quadro carregado de sombrias meias-tintas, parecerá respirar a me-
lancolia.”

Sobre um de seus primeiros textos em prosa (Introduction à la méthode de Léo nard 
de Vinci – uma “festa do intelecto” em meio ao “estremecimento das sensações” 
– em que, na busca da essência do processo criativo de Leonardo, evidencia-se 
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a gênese de todo o processo criativo universal), Paul Valéry afirma: “Eu com-
binei as normas seguintes, pintura, arquitetura, matemáticas, mecânica, física 
e mecanismo”. Nesse livro de caráter científico, em que aparecem em grandes 
traços toda a filosofia e visão estética do autor, Paul Valéry diz que Leonardo 
da Vinci é um dos fundadores da Europa insigne, mas que ele não se parece 
nem com os antigos nem com os modernos. “Ele é o mestre das realidades, 
das anatomias, das máquinas. Ele sabe com que se faz um sorriso”.

Il quattrocento se engalanava para receber Leonardo. Logo em seu limiar herda 
o livro de Cennino Cennini, Il libro dell’arte, visão intrínseca do fazer artísti-
co no pré-renascimento, primeiro tratado de Química aplicada dos tempos 
modernos, antevisão do humanismo renascentista, consagração da tradição 
giottesca.

O novo século revisa criticamente as conclusões da História natural, de Plí-
nio, e incorpora as pesquisas de Brunelleschi e Donatello nas ruínas da Roma 
antiga, da Roma imperial, somadas às buscas das perspectivas, mais os traba-
lhos de Ghilbert, Lucca Della Robia e aos de Masaccio, abrindo caminho ao 
clima espiritual em que Leon Battista Alberti, com seus livros sobre a arqui-
tetura, a escultura e a pintura, formula a condição do Renascimento italiano 
como herdeiro da Antiguidade clássica greco-romana e faz o delineamento 
teórico do novo classicismo.

Leon Battista Alberti com todo seu saber erudito, em meio a tão complexos 
dados que viriam a construir as bases das futuras ciências naturais, e que eram 
o ápice do saber empírico dos ateliês, de forma cautelosa, em seu De pictura, 
várias vezes adverte: “Falo como pintor”. Como ele mesmo explica na dedica-
tória a Brunelleschi: “Para não sofrer as dentadas dos meus detratores”.

Leonardo, ao contrário, desassombradamente, inúmeras vezes em seus ma-
nuscritos, de forma desafiante aos “repetidores de ultrapassadas fórmulas 
alheias”, afirma sua condição de inventor, de pesquisador e intérprete da “na-
tureza, mestra dos mestres”. E com orgulho denomina esses saberes de “ciência 
da pintura”. Leonardo foi o fundador da primeira teoria das cores. A Óptica de 
Newton tem muito de Da Vinci, e em epígrafe à sua obra o sábio inglês afirma: 
“Se pude ver tão longe, é porque gigantes me transportaram em seus ombros”.
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E a parte mais importante de O esboço de uma teoria das cores, de Goethe, sua 
“óptica fisiológica”, com ressalvas à genialidade do autor, é essencialmente 
leonardesca.

Dos milhares de páginas de seus manuscritos e desenhos – que consti-
tuem o Codice urbinate, da Biblioteca do Vaticano, o Codice atlantico, da Biblio-
teca Ambrosiana, de Milão, e os acervos das Bibliotecas do Instituto de 
França, do castelo de Windsor, e de outras, de várias partes da Europa –, 
eu separei uma bem significativa por conter a essência até de suas perscru-
tações astronômicas, do resultado de suas mais de 20 dissecações de corpos 
humanos, em que descobre a retina como o órgão específico da sensação lu-
minosa. Com esta descoberta, sem formulação teórica, experimentalmente, 
empiricamente, Leonardo fornece o elemento fundamental (a retina) para 
que, três séculos depois, os fisiólogos Hermann L.F. Helmholtz, Thomas 
Young e o físico James Clerk Maxwell desenvolvessem, individualmente, 
pesquisas que levariam à criação da Teoria Tricromática, espinha dorsal da 
óptica fisiológica, e que conduziriam à formulação de que a cor não tem 
existência material, que ela é, tão somente, o resultado da ação da luz sobre 
nosso órgão visual.

Nessa página escolhida, está a mais lírica descrição científica que conhece-
mos, decantando o ponto em que as linhas superior e inferior que compõem 
o triângulo visual, e que, em seu vértice se cruzam no fundo do olho.

Leonardo diz:

“As aparências dos objetos estando todas envolvidas pelo ar que lhe faz 
face e todas em cada ponto desta, é necessário que as imagens de nosso 
hemisfério entrem e passem com todos os seus corpos celestes pelo ponto 
natural onde elas se fundem e se unificam penetrando e se atravessando, e lá 
as imagens da lua no oriente e a do Sol no ocidente se unificam e se fundem 
nesse ponto natural com nosso globo (ocular).

Oh admirável necessidade! por tua lei, tu obrigas todos os efeitos a 
participarem em sua causa pela via mais curta! Quem acreditaria que um 
espaço tão reduzido seria capaz de absorver as imagens do universo? Oh 
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ação poderosa! Que espírito poderá penetrar tua natureza? Que língua sa-
berá explicar esta maravilha? Nenhuma, certamente. Aí o discurso humano 
se volta para a contemplação do divino.”

Esta constatação leonardiana é a de que todas as aparências se fundem em 
um ponto no globo ocular, e ele exclama: “Que maravilha de ponto!”.

Enquanto o quatrocentos elevava-se e via o homem como a medida de to-
das as coisas, sem que o dissesse, Leonardo ia além, via-o como a sublimação 
da Natureza.

Depois de 17 anos em Milão, onde realizou em gesso o modelo da maior 
e mais bela estátua equestre da história, exposto ao público durante as festas 
do casamento de Bianca Maria Sforza, sobrinha do duque de Milão, com Ma-
ximiliano I, sendo o modelo decantado apaixonadamente por historiadores e 
poetas de várias cidades da Itália. O modelo aguardava apenas o bronze para 
ser fundido, o que não aconteceu. E essa obra gigantesca terminaria destruída 
pelos soldados franceses que conquistaram Milão.

Concretizava-se assim a primeira de suas duas monumentais irrealizações, 
mesmo tendo sido ambas, apesar de inacabadas, as mais importantes obras, 
nos gêneros abordados, em seu tempo.

Com a queda de Ludovico, o “Mouro”, inicia-se para Leonardo novo período 
de decepções e provações. Segue para Mântua em companhia de Bramante e Luc-
ca Pacioli, para quem realizara extraordinário conjunto de desenhos geométricos 
para ilustrar seu livro A divina proporção; vai até Veneza, perambula pela Romanha 
como arquiteto-engenheiro de César Borgia, acompanhado por Maquiavel.

Retorna à Florença, onde o governo da República o convida a pintar na 
ampla parede do salão do conselho do Palazzo Vecchio, a “Batalha de Anghiari”, 
luta em que os florentinos derrotaram os milaneses, em 1440.

Esta seria a sua segunda monumental irrealização, completando as ruínas 
glorificadoras das frustrações de seus sonhos de artista.

Há cerca de 18 anos venho escrevendo e pintando réplicas de obras dos 
pintores que mais contribuíram para a construção das raízes anímicas deste 
complexo universo, cada vez mais colorido, em que vivemos.
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A esse trabalho dei o título, deliberadamente arcaico: Dez aulas magistrais 
ministradas à humanidade por Leonardo da Vinci, Hieronymus Bosch, Johannes Vermeer de 
Delft, William Turner, Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Paul Klee, David Alfaro Siqueiros, 
Candido Portinari e Jackson Pollock.

Da primeira aula, a ministrada por Leonardo da Vinci, estão expostas aqui 
5 réplicas que pintei como ilustração do texto.

“A anunciação”, obra pintada quando o pintor tinha entre 21 e 23 anos e 
que está na Galleria degli Uffizi, Florença.

“Retrato de Ginevra de Benci”, jovem poetisa florentina, fervorosa admira-
dora de Pretarca. National Gallery of Art, Washington.

Detalhes de “A virgem dos rochedos”. O anjo é o da segunda versão pin-
tada por Leonardo, que se encontra na National Gallery, Londres, e o menino 
Jesus é o pintado na primeira versão de “A virgem dos rochedos”, Musée du 
Louvre, Paris.

“A dama com arminho”. Retrato de Cecília Gallerani, jovem amante do 
duque de Milão. Czartoryski Museum, Cracovia.

“Batalha de Anghiari” – Desse grande projeto para a sala do conselho do 
Palazzo Vecchio, de Florença, Leonardo pintou apenas a parte central, deixando 
a obra inacabada.

De 1506 a 1563, esse trabalho pôde ser visto, admirado e copiado por vá-
rios artistas, constituindo-se, no dizer de Benvenuto Cellini, na Scuola del mun-
do. Para a historicidade da Arte, a “Batalha de Anghiari” é o mais importante 
trabalho de Da Vinci, com ela inaugura-se o estilo heroico da alta Renascença 
e os gérmens da pintura barroca, e até mesmo do Romantismo.

Com a remodelação do grande salão, a glorificadora ruína leonardesca foi 
recoberta com os afrescos de exaltação das conquistas de Cosimo I, pintados 
por Giorgio Vasari.

A mais difundida cópia da “Batalha de Anghiari” é a do desenho de Ru-
bens, existente no acervo do Louvre, em Paris, feita por volta de 1603, a partir 
de cópia de um artista anônimo, realizada cerca de 1550 e desenhos de Leo-
nardo, do Szepmüveszeti Muzeum, de Budapeste.
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A réplica que realizei foi tomando por base o desenho de Rubens, e as 
cópias dos mestres do século XVI, existentes no Palazzo Vecchio, em Florença, e 
em coleção particular de Nápoles, Tavola Doria.

A pretexto de subsídios para a réplica da “Batalha de Anghiari” que eu es-
tava pintando – o que eu tinha necessidade mesmo era de um clima especial, 
indizível, intraduzível, que me fazia falta –, em busca de Leonardo voltei à 
Itália e o reencontrei nos prados, nas montanhas de Vinci, na natureza que ele 
tanto exaltou, nos contrafortes dos confins ocidentais da Toscana.

Em uma noite mágica de plenilúnio, no inesquecível verão de 2008, no 
amplo pátio da igreja de Massarosa, onde Lucca se debruça sobre o Tirreno, 
mais de uma centena de cadeiras foram dispostas à frente da mesa em que 
Luciano Bonuccelli presidia à sessão de poesias em homenagem a um dos 
grandes poetas toscanos. Maria sentara-se na primeira fila conosco.

Do parapeito sobre o mar, via-se à esquerda as luzes de Pisa; ao centro as 
do porto de Livorno, onde 64 anos antes eu desembarcara pela primeira vez 
em solo italiano; à direita, Viareggio estendia-se quase aos nosso pés. Era uma 
visão do Paraíso, Jamile estava a meu lado.

Ao terminar este relato, em paráfrase ao verso de Marco Lucchesi: “o Lucca 
dentro Me”, direi; “o Leonardo e Italia per sempre dentro Me”.
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A imperatriz Teresa  
Cristina: uma nova biografia *

* Conferência proferida em 11 de outubro de 2011.

C i c l o  “A  I t á l i a  n o  B r a s i l : 
d i á l o g o s  e  i n f l u ê n c i a s ”

Aniello Angelo Avella

Ao iniciar seu discurso de posse da Cadeira 15 da Academia 
Brasileira de Letras, Marco Lucchesi proferiu as seguintes 

palavras:

“Posso dizer, como Nélida Piñon, que sou um brasileiro re-
cente. Nasci anfíbio. Tenho duas línguas e dois corações. Metade 
adesão. Metade abandono. Trégua feroz. E surda guerra. Um solo 
a duas vozes. O violino e o contrabaixo. E já não sei qual dessas 
duas vozes melhor me pronuncia. Um verso de Luzi e outro, 
de Drummond. O Maracatu de Mignone e Os crisântemos de  
Puccini. Duas pátrias e duas línguas” (Lucchesi, 2011, p. 75).

A condição de “anfíbio”, com a dicotomia das “duas vozes” que 
cantam nos versos de Luzi e Drummond, conforme a expressão 
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poé tica de Lucchesi, é comum a todos aqueles indivíduos cujas raízes originá-
rias foram transplantadas em novas terras.

No caso dos descendentes de italianos, é sabido que no Brasil vive a maior co-
munidade de “oriundi” do mundo inteiro, com cerca de 30.000.000 de pessoas.

Os primeiros imigrantes italianos começaram a se instalar no Rio de Ja-
neiro desde os princípios do século XIX. Era, de fato, justamente na Baía de 
Guanabara que atracavam quase todos os veleiros provenientes do outro lado 
do oceano, e era na Ilha das Flores que os imigrantes eram obrigados a trans-
correr o período de quarentena.

Formado inicialmente por pessoas procedentes da região da Ligúria e da 
Toscana, esse núcleo de italianos viu aumentar aos poucos sua importância 
na realidade brasileira, devido também ao casamento da princesa napolitana 
Teresa Cristina de Bourbon com o Imperador D. Pedro II (1843). Foi assim 
que se lançaram as raízes da grande colônia de “oriundi” (Magno apud Vanni, 
2000, p.13).

Retomando a imagem criada por Marco Lucchesi, Teresa Cristina, a “Mãe 
dos Brasileiros”, poderia ser considerada também a “Mãe dos Anfíbios”. To-
davia, cabe observar que, apesar da sua grande importância nas relações entre 
os dois países, ela é praticamente desconhecida na Itália e pouco estudada no 
Brasil. “Comparado com o que já se escreveu sobre nossas duas outras impe-
ratrizes – Leopoldina e Maria Amélia, esposas de D. Pedro I – muito pouco 
se falou sobre Teresa Cristina, apesar de ela ter vivido por quase meio século 
em terras brasileiras” (Zerbini, 2007, p.7).

Irmã de Ferdinando II de Bourbon, monarca do Reino das Duas Sicílias, ela 
nasceu em Nápoles a 14 de março de 1822, casou com D. Pedro II por procu-
ração em 30 de maio de 1843 e chegou ao Rio de Janeiro em setembro daquele 
mesmo ano; morreu no exílio a 28 de dezembro de 1889, na cidade do Porto.

Segundo a escassa bibliografia existente, Teresa Cristina teria vivido à som-
bra do marido, dedicando-se à educação das filhas Isabel e Leopoldina, aos 
assuntos domésticos, à caridade. Uma mulher de limitada cultura, apagada, 
silenciosa; uma esposa que compensa a falta de maiores encantos físicos com 
as virtudes do coração: esta é a sua imagem, construída pela historiografia.
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O estereótipo começou a ser construído durante as comemorações do cen-
tenário da independência do Brasil, centenário também do nascimento da 
imperatriz.

Numa conferência proferida no Instituto Histórico e Geográfico Brasilei-
ro, Max Fleiuss, o então secretário daquela instituição tão intimamente ligada 
à memória da monarquia, disse que já durante a viagem de Nápoles ao Rio, 
em 1843, se revelou

“a delicadeza de coração desse anjo tutelar, que havia de ser no Brasil em 
quase meio século (...) Esse requinte de delicadeza penhorou em extremo 
os homens do mar, reconhecendo todos que a bela Itália destinara, sem dú-
vida ao Brasil, um seraphim de bondade e candura celeste, sob as insígnias 
imperiaes, justo penhor de felicidade da nova e grande pátria que a fizera 
sua imperatriz” (Fleiuss, 1922, p. 56)1.

No quadro elaborado pelo historiador, a figura de Teresa Cristina aparece 
apenas como um reflexo de D. Pedro:

“Chegada ao Brasil na flor da mocidade, na poesia do hymeneu, deu-lhe 
em affecto todo o vigor de sua alma; jovem, filha do paiz das artes e dos 
sonhos, identificou-se com o magnânimo coração do esposo no amor à 
terra, que ambos paternalmente governaram; soffreu quando viu, durante 
a guerra, o sangue brasileiro encharcar os llanos do Paraguai; exultou com 
as sucessivas vitórias das nossas armas em Riachuelo, Tuiuti Humaitá, Ito-
roró, Aval, Lomas Valentinas e no seu definitivo triumpho em Cerro-Corá; 
compungiu-se até as lágrimas, vendo o dilecto e magnânimo esposo enfer-
mo, em perigo de vida, em Milão, em 1888, assim como grande foi a sua 
comoção de alegria, ao ter, logo após, a noticia da redenção da raça negra no 
Brasil. Profundíssima, extraordinária, foi, pois, a sua mágoa quando soube 
que o Governo Provisório havia banido a Família Imperial, tanto assim, que 

1 Conforme desejo do autor, mantivemos a ortografia original. (Nota do Editor)
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os seus íntimos lhe ouviram esta lancinante phrase: ‘Que mal fizemos nós ao 
Brasil? Nunca mais verei o meu Brasil!’” (Fleiuss, 1922, p. 57).

Estavam definidas, assim, as coordenadas entre as quais a biografia de Tere-
sa Cristina ficaria colocada para sempre, nos textos de história e no sentimen-
to popular. As palavras-chave serão, daí em diante, amor, caridade, submissão; 
nenhuma referência será feita a atividades de tipo intelectual. Devemos ao 
religioso e homem político Manfredo Leite a seguinte expressão exemplar: 
“A imperatriz, o mais puro modelo de esposa e mãe, encerrada na sua família 
como na mais estreita, na mais humilde, na mais rigorosa clausura, nunca 
viveu senão para o amor, para a obediência, para a sujeição, para o sacrifício” 
(Leite, 1922, p.34).

 ȅ

Em 2005 o Museu Nacional realizou a exposição Afrescos de Pompeia: a beleza 
revelada, apresentando numerosas peças de antiguidades pompeianas e etruscas, 
restauradas por iniciativa da União Latina. A partir de então, o público pode 
desfrutar parte significativa do notável patrimônio arqueológico chegado ao 
Brasil graças a Teresa Cristina. Tal coleção, contando com mais de 700 itens, 
é a maior do gênero na América Latina. Etapa obrigatória no Grand Tour dos 
intelectuais da época, a cidade natal da imperatriz foi uma das cidades euro-
peias mais avançadas no século XVIII. A cultura napolitana daquele período, 
como é sabido, brilhou nos diversos campos do pensamento, da pesquisa, da 
expressão artística. Os Bourbons, entre outras iniciativas, atenderam com es-
pecial empenho às escavações de Herculano e Pompeia, cujos achados foram 
enriquecendo o acervo do Real Museo Borbonico de Nápoles.

Criada neste contexto, Teresa Cristina cultivou a paixão pela arqueologia 
desde a infância; quando se mudou para sua nova terra, trouxe na bagagem, 
como parte do dote, numerosas peças antigas (Avella, 2003 e 2004). A 
exposição de 2005, realizada no palácio em que a imperatriz passou boa 
parte da sua vida, revela, para além da beleza das peças expostas, uma faceta 
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desconhecida desta mulher, à qual a história injustamente atribui escassa sen-
sibilidade pela cultura, enquanto o augusto consorte é conhecido como “O 
Rei Filósofo”. Uma possível explicação da falta de estudos sobre as atividades 
arqueológicas da “Mãe dos Brasileiros” é certa dificuldade em encontrar as 
fontes documentais. Curiosamente, os diários de Teresa Cristina não contêm 
alguma referência a este campo; também nas cartas enviadas e recebidas pela 
soberana o assunto aparece em pouquíssimos casos. Mesmo assim, o descui-
do dos pesquisadores não se justifica, pois este aspecto da personalidade da 
imperatriz é comprovado em arquivos brasileiros e italianos.

No arquivo do IHGB encontra-se a correspondência entre o barão No-
gueira da Gama, mordomo da Casa Imperial, e Agostinho Marques Perdigão 
Malheiro, advogado da Casa. Nogueira da Gama, em carta enviada ao advo-
gado em novembro de 18772, escreve:

“Il.mo e Ex.mo Senhor 
Trasmitto a V.Ex.a o offício que em 19 de Setembro me dirigiu o Conde 

Vespignani, procurador de Sua Magestade a Imperatriz em Roma, a respei-
to da citação que fizeram os Marquezes Ferrajoli para obrigarem a Mesma 
Augusta Senhora a receber 260.000 lyras italianas, como pagamento pela 
remissão dos foros da herdade de Vaccareccia e Ilha Farnese, n’aquella ca-
pital, ficando Ella privada do direito de mandar fazer no solo da mesma 
herdade as escavações arqueológicas, a que Seus antepassados sempre pro-
cederam e foram continuadas até agora” (Gama, 1877).

Nogueira da Gama, na mesma carta, pede ao advogado que lhe envie a 
minuta de uma procuração ao referido conde Vespignani:

“para defender em Juízo o direito de Sua Magestade a Alteza Imperial 
a fazer continuar as escavações (...), servindo-se V. Ex.a igualmente na 

2 Não é possível identificar o dia do envio da carta, pois a folha está rasgada. Este documento encontra-
se na Coleção do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, lata 436, doc. 7.
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procuração prevenir quaesquer contestações que à chicana convenha le-
vantar para protelar ou tolher o direito de Sua Magestade a Imperatriz, 
firmado no testamento, com que Lhe foi feito aquelle legado” (Ibidem).

O testamento de que fala o mordomo é um auto assinado por Maria Cris-
tina de Bourbon, tia de Teresa Cristina. Casada com Carlo Felice de Sabóia e, 
portanto, rainha de Sardenha e Piemonte, ela ficou viúva em 1831; em 1840 
deixou em herdade à sobrinha diversas propriedades, entre as quais os terre-
nos de Isola Farnese e Vaccareccia em Veio, uma localidade ao norte de Roma, 
que primeiro havia sido etrusca, depois incorporada no império romano. O 
direito de propriedade da imperatriz foi confirmado em 1850, conforme auto 
lavrado pelo notário Paolo Carosi em 7 de junho daquele ano, sendo os mar-
queses Ferrajoli enfiteutas.3 A disputa referida na carta de Nogueira da Gama 
acabou com o reconhecimento do pleno direito de Teresa Cristina a conti-
nuar as escavações em Veio, sob a direção do arqueólogo conde Francesco 
Vespignani, procurador da imperatriz em Roma. Vários trabalhos publicados 
na Itália testemunham o relevo das pesquisas realizadas em Veio, das quais 
provêm as peças etruscas, hoje expostas na Quinta da Boa Vista (Delpino, 
1985). A primeira campanha foi a de 1853, sendo então diretores os ilustres 
arqueólogos italianos Luigi Canina e Virginio Vespignani, ao qual iria suceder 
o filho Francesco. Durante outra campanha, a de 1878, foi encontrada uma 
magnífica escultura em mármore representando o busto de Antinoo; Teresa 
Cristina mandou restaurar a estátua em Roma e depois a doou à Academia 
de Belas Artes do Rio de Janeiro (Lavagne, 2005, p.14). As escavações em 
Veio continuaram até a morte da imperatriz, conforme a farta documentação 
depositada nos arquivos romanos do Ministero Pubblica Istruzione.

 ȅ

3 Toda a documentação relativa às escavações arqueológicas realizadas em Veio por conta de Teresa 
Cristina encontra-se em Roma, Ministero Pubblica Istruzione, A.C.S., Min. P.I., Dir.Gen. AA. BB. AA, II 
vers., 1.a serie.
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Em carta enviada de São Cristovam ao seu irmão Ferdinando, em 9 de 
novembro de 1854, Teresa Cristina escreve a certa altura:

“Vengo, caro Fratello, domandarti francamente se sarebbe possibile, che tu mi mandassi 
degli oggetti di Pompeia e Ercolano, o qualche altra antichità per il museo di qui, perché me li 
hanno domandati ed anche se tu vuoi qualche cosa che sta nel museo di qui, si potrebbero fare 
dei scambii, perdonami tanta seccatura, ma con te non faccio cerimonie e spero che altre tanto 
tu farai con me” (apud Grillo e Colacurcio, 1997-1998, p.14).

O rei de Nápoles responde em 14 de janeiro de 1855, com carta escrita no 
magnífico palácio de Caserta:

“Per gli oggetti di Pompei ed Ercolano che mi scrivi nella tua del 9 Novembre non si fa-
rebbe difficoltá a darne, dovresti tu destinare qui una persona di tua fiducia per consegnarli, 
e similmente incaricarti tu stessa di far fare un notamento di quelli che dal Brasile possono 
essere utili nel museo di Napoli” (Ibidem).

Os dois irmãos napolitanos, apaixonados por arqueologia, estabeleceram 
assim um intercâmbio de elevado valor cultural, com forte significação simbó-
lica: de um lado, as antiguidades provenientes da Itália plantariam as sementes 
da tradição clássica nas terras americanas; do outro, os objetos de artesanato 
indígena do Brasil mostrariam à Europa alguns aspectos de uma civilização 
ainda em sua alvorada e por isso mesmo capaz de estimular a apagada criati-
vidade do homem do velho continente. A primeira remessa de peças antigas 
chegou ao Rio em 1856, contendo uma centena de terracotas, 60 objetos em 
bronze, 30 de vidro, vasos e painéis com pinturas do período romano. Mais 
do que obras de arte, foram escolhidos objetos usados na vida cotidiana de 
Pompeia e Herculano, revelando uma preocupação etnográfica notável para 
a época. O intercâmbio entre os dois lados do oceano continuou também 
depois da queda do Reino das Duas Sicílias, com a unificação da Itália em 
1861. Nos referidos documentos do Ministero Pubblica Istruzione encontra-se in-
tensa correspondência entre o diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, 
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Ladislau Netto, e o etnólogo italiano Luigi Pigorini, diretor dos Musei Preisto-
rico-Etnografico e Kircheriano em Roma.

Com carta de 21 de marco de 1833, Pigorini agradece ao colega brasileiro 
o envio de “importantissime sue pubblicazioni, e le pregevoli raccolte etnologiche Brasiliane”, 
recordando que “gli oggetti etnologici del Brasile erano pochissimi nel Museo e non vi esi-
steva nulla dei sambaqui, e ora il vuoto in parte é tolto”. Pigorini refere-se a uma rica 
coleção de objetos indígenas, minuciosamente elencados e descritos, que La-
dislau Netto havia enviado através do Ministro da Itália junto ao Imperador 
do Brasil, conte de la Tour. Ao mesmo tempo, ele lamenta não poder atender 
ao pedido de Ladislau Netto, que queria em troca “oggetti di Guatemala e del Mes-
sico, non possedendo il Museo Preistorico nulla del Guatemala, pochissimo del Messico”.

Graças a este intercâmbio, o Museo Nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigo-
rini de Roma possui agora um dos acervos brasileiros mais importantes da 
Europa. O Brasil, por sua vez, guarda no nome de Teresa Cristina a valiosa 
coleção arqueológica composta das peças provenientes do Reale Museo Borboni-
co, hoje Museo Nazionale de Nápoles, e das escavações de Veio. Ao investigar as 
respectivas raízes ancestrais, a ciência torna os laços entre Brasil e Itália mais 
profundos e duradouros.

Tais considerações já seriam suficientes para desmentir a suposta “medio-
cridade” cultural da imperatriz, cuja imagem ficou deformada pelos numero-
sos preconceitos dos historiadores.

 ȅ

Na representação estereotipada de Teresa Cristina, os historiadores juntam 
mediocridade cultural com defeitos físicos. Ao falar do primeiro encontro en-
tre D. Pedro II e sua esposa, sempre se repete a estória da decepção do jovem, 
que teria chorado nos ombros do mordomo Paulo Barbosa e reclamado da 
aia d. Mariana: ”Enganaram, Dadama!”. “A mulher que lhe tinham arrumado 
era quase quatro anos mais velha, de cultura modesta, baixinha, sem beleza, e 
manca” (Carvalho, 2007, p.52).



A imperatriz  Teresa  Crist ina :  uma nova b iog raf ia   

111

Ao observarmos atentamente os documentos, porém, descobrimos que 
esta versão do primeiro encontro é muito duvidosa.

O próprio Heitor Lyra reconhece ser impossível saber o que realmente 
aconteceu naquela ocasião e atribui a origem do mexerico à legação austríaca 
no Rio de Janeiro; de fato, os austríacos não haviam ficado satisfeitos com 
o desfecho das negociações do casamento, combinado diretamente entre os 
representantes brasileiros e os do Reino das Duas Sicílias (Lyra, 1938-1940, 
p. 249).

O único relato impresso do episódio é o de Eugenio Rodriguez, oficial da 
frota napolitana que escoltou a imperatriz até a sua nova pátria. Publicado em 
1844, poucos meses depois do casamento, o livro Descrizione del viaggio a Rio de 
Janeiro della flotta di Napoli relata assim o encontro entre Teresa Cristina e Pedro:

“Qual momento di palpitante emozione! Quel vedersi per la prima volta e restar presi da 
potente simpatia, quei sospiri di un’anima paga e di un cuore inebriato. Quel primo e puro 
amplesso che non può definirsi, quegli sguardi che parlano, s’intendono, lasciarono scorrere 
un’ora dolcissima. Quell’ardente ispirazione definiva le ansie di quell’augusto giovine per 
stringere al cuore Colei, che doveva fargli beata la vita” (Rodriguez, 184, p. 51).

Evidentemente, as expressões do oficial napolitano são marcadas por for-
te sentimentalismo, talvez haja nelas um excesso de retórica; o depoimento, 
porém, resta como exclusivo testemunho autóptico, totalmente contrastante 
com as fofocas e os boatos corriqueiros.

Ainda mais severos são os comentários de Mary Del Priore sobre a fisiono-
mia de Teresa Cristina. Em seu livro dedicado à condessa de Barral, “a paixão 
do Imperador”, a escritora afirma que Luísa tinha pela mulher de Pedro “um 
misto de compaixão e desprezo. A imperatriz nunca chegou a seus pés” (Del 
Priore, 2006, p.166).

Ela descreve Teresa Cristina na seguinte maneira: 

“Mas se possuía um caráter doce, fisicamente era um desastre. Tinha 
o nariz dos ancestrais, em formato de berinjela – olhos miúdos, lábios 
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estreitos e queixo duro. Os cabelos escuros amarrados em bandós sobre a 
orelha acentuavam o perfil comprido. Talvez por tudo isso, sorria pouco. 
As pernas excessivamente arqueadas por debaixo das saias davam a impres-
são de que ela mancava. Elegância? Nenhuma. Graças? Poucas. Só a voz 
de contralto que exercitava em pequenos trechos de óperas italianas e a 
facilidade com que se acompanhava ao piano. Correspondia ao ideal que se 
tinha na época para uma mulher casada: boa mãe e esposa dócil. No mais, 
era inofensiva” (Idem, p.167).

A historiadora completa o quadro afirmando que “Teresa Cristina cres-
ceu num ambiente feito de tradição, medo e intransigência, emoldurado pe-
los conventos que davam a Nápoles um aspecto triste” (Del Priore, 2006,  
p. 168).

Mary Del Priore retoma aqui o antigo preconceito manifestado já por 
Heitor Lyra em sua História de Dom Pedro II, segundo o qual Teresa Cristina 
pertencia ao “ramo suspeito” dos Bourbons (Lyra, 1938-1940).

É interessante observar, neste caso, a consonância entre a historiografia 
brasileira e os numerosos estudiosos italianos, que, a partir do período do 
Risorgimento até alguns anos atrás, condenaram sem apelo a dinastia dos Bour-
bons de Nápoles, considerada obscurantista e reacionária. Em anos recentes, 
especialmente em decorrência dos 150 anos da unificação da Itália, as inter-
pretações vêm sendo mais equilibradas (Banti, 2004; Lupo, 2011).

 ȅ

Ponto nevrálgico da vida econômica, política e social na história da pe-
nínsula itálica a partir da mais remota antiguidade, quando foi fundada pelos 
gregos, Nápoles criou e mantém uma grande tradição em todos os campos do 
pensamento, elaborada através de sua universidade, que foi fundada por Fede-
rico II em 1224. Entre os nomes mais ilustres, destacam-se os de Giambattista 
Vico e Benedetto Croce na filosofia; nas disciplinas econômicas e monetárias, 
Antonio Genovesi e Ferdinando Galliani elaboraram teorias inovadoras. Na 
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época do Illuminismo, a obra de Gaetano Filangieri teve profunda repercussão 
entre os protagonistas da Revolução Francesa.

As escavações arqueológicas de Pompeia, Herculano, Stabiae, Paestum fo-
ram iniciadas em meados do século XVIII, por vontade dos Bourbons.

Nos anos que precederam a unificação da península em um único estado, 
o Reino das Duas Sicílias passou por um processo de modernização dirigido 
e orientado pela monarquia, em especial durante o reino de Ferdinando II, 
irmão de Teresa Cristina (Villari, 2007, pp.113-24).

O fomento à pesquisa científica acompanhou os avanços nas atividades 
econômicas e industriais: Nápoles foi a primeira cidade italiana a receber um 
sistema de iluminação a gás e, em 1839, a primeira ferrovia. O primeiro navio 
a vapor também foi construído naquela cidade.

Na política internacional, o Reino das Duas Sicílias, entre os estados que 
compunham o mosaico da Itália antes da unificação, foi um dos mais ativos 
nas relações com o Brasil.

Em 1823, por exemplo, concluiu-se um acordo comercial que liberava os 
tecidos provenientes de Nápoles de quase todos os impostos aduaneiros, pro-
vocando contrastes com a Inglaterra.

Em 1826, Nápoles reconheceu oficialmente a independência do Brasil. Em se-
guida houve o intercâmbio de representações diplomáticas: o visconde de Taubaté 
assumiu a chefia da legação brasileira na cidade do Vesúvio, o conde Ferdinando 
Lucchesi Palli – que naquele momento estava representando o seu estado em Wa-
shington – foi indicado para ir ao Rio. Obrigado a renunciar por problemas de 
saúde, ele reuniu vasta bibliografia sobre o Brasil, produzindo um interessantíssi-
mo dossiê, intitulado Rapporto storico-geografico-politico sull’Impero del Brasile4.

No lugar de Lucchesi Palli foi enviado o barão Emidio Antonini5; em 
1832 foi a vez de Gennaro Merolla, que ficou no Rio pela primeira até 1834, 
e ainda de 1837 a 1843.

4 O documento encontra-se inédito em Archivio di Stato di Napoli (A.S.N.)., Archivio Borbone (AB), b. 1115/
II, ff. 695r-719v.
5 In: Bizzari, Edoardo (ed.), Barão Antonini. Relatórios sobre o Brasil. São Paulo: Instituto Cultural Ítalo-
Brasileiro, 1962.
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Observador agudo, Merolla escreveu uma Memoria sul commercio dei neri e sui 
mali che dallo stesso ne derivano, panfleto contra a escravatura no qual é evidente 
a herança da tradição filosófica napolitana, sobretudo a do humanitarismo e 
igualitarismo de Filangieri. Datada de 1840, a Memoria é precedida por dese-
nhos da autoria do próprio Merolla, representando máscaras e instrumentos 
de tortura. O manuscrito tem feição de obra pronta para publicação, porém 
ficou inédita no Arquivo de Estado de Nápoles6, possivelmente por conside-
rações de Realpolitik, pois na época já se falava do casamento de D. Pedro II.

Testemunha direta da realidade napolitana daqueles anos foi Dionísia 
Gonçalves Pinto, conhecida como Nísia Floresta. Uma das maiores figuras do 
panorama intelectual brasileiro da segunda metade de oitocentos, ela é famosa 
pelo seu empenho pelos direitos da mulher. Nísia mudou-se para a Europa 
em 1849, viveu em Portugal, Inglaterra, Itália e França, viajou pelos países do 
Velho Continente até falecer em 1885 numa cidade do interior da França.

O seu livro Trois ans en Italie, suivis d’un voyage en Grèce, publicado em Paris em 
1864, é um amplo painel da Itália com eruditas observações sobre passado 
e presente, costumes e tradições populares, estado das artes, vida política e 
social. A autora acompanha de perto e registra também figuras, episódios, 
momentos do processo de unificação do país, o Risorgimento. O livro teve uma 
nova edição, em português, em 1998.

Nísia permaneceu em Nápoles entre maio e junho de 1858, portanto 3 
anos antes da queda do Reino das Duas Sicílias; hospedou-se num palácio 
próximo da residência da princesa D. Januária, “angélica criatura, brilhante 
flor dos trópicos transplantada aqui”(Floresta, 1998, pp. 195-6). Como é 
sabido, a irmã de D. Pedro II havia casado com Luigi Conde d’Aquila, irmão 
do rei Ferdinando II e da imperatriz Teresa Cristina. Devido às desavenças 
com o monarca brasileiro, Luigi havia retornado a Nápoles em companhia 
de sua esposa.

A escritora afirma: “Nápoles, a mais bonita cidade da Europa por sua mag-
nífica posição, pela riqueza do solo e pela atmosfera brilhante e impregnada 

6 Archivio di Stato di Napoli, Min. Affari Esteri, fs. 3886.
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de grandiosa poesia, de imediato atrai a vista e subjuga a alma do viajante” 
(p. 190).

Repetidamente, Nísia fala do “céu azulado”, “o poético céu de Nápoles”, 
“o esplendor deste céu e a magia desta natureza embriagadora”.

Em política, ela tinha uma posição contrária ao absolutismo, sendo parti-
dária de uma federação de estados italianos sob a autoridade moral do papa, 
privado este último do poder temporal. Não simpatizava, portanto, com os 
Bourbons, mesmo assim reconhece: “O movimento literário nunca estacionou 
no Reino das Duas Sicílias; notáveis escritores brilharam em todos os tempos, 
provando que o gosto, não somente pelas Artes, mas também pelas Letras, ali 
reina como soberano” (p. 235).

A propósito do Museo Borbonico (hoje Museo Archeologico Nazionale), Nísia es-
creve: 

“Constitui uma das maravilhas da Europa. É superior a todos os outros 
por suas coleções de bronzes, vitrais, joias, pedras preciosas e esculturas 
antigas, tanto quanto pela prodigiosa quantidade de instrumentos perten-
centes a todas as ciências e artes e, enfim, pela profusão de curiosidades 
diversas e de objetos mobiliários usados pelos habitantes das cidades se-
pultadas, Pompeia, Herculano, Estábia, Cumas, Minturnas, Paestum e ou-
tras (...) Este notável e amplo museu é o único apto a facilitar um estudo 
aprofundado do gênio da Antiguidade, do Egito, da Etrúria, da Grécia e 
de Parténope” (p. 236).

 ȅ

No estereótipo da imperatriz, ela aparece como “esposa dócil”, dotada de 
“um caráter doce”, mulher submissa. Os documentos, todavia, desmentem 
tais afirmações. 

Sua filha Leopoldina queixa-se repetidamente da atitude “dominadora” 
da mãe. Aqui vai, como exemplo, a transcrição de um trecho da carta que 
ela escreve em 22 de outubro de 1866 à condessa de Barral, preceptora das 
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princesas imperiais: “Mamãe é muito boa pessoa, mas é um pouco domina-
dora, gosta que tudo vai como ela só quer, apesar de que Deus no Evangelho 
diz que a mulher deve submissão ao marido”.7

A própria Teresa Cristina revela e reconhece ter um temperamento difícil. 
Muitas vezes, em cartas enviadas ao marido, ela pede desculpas por um ou ou-
tro episódio. Em 2 de maio de 1845 escreve em italiano: “Non vedo il momento 
di riabbracciarti, buon Pedro, e cercarti perdono di tutto quello che ti ho fatto questi giorni”. 
Em 24 de janeiro de 1851: “Io non sto irritata con te e mi devi perdonare questo mio 
carattere”.8

“Seraphim de bondade e candura celeste”, a imperatriz napolitana não era 
uma mulher submissa e sim uma pessoa respeitosa dos papéis impostos pela 
ética e os valores da sua época. Apesar de representar o modelo das atitudes 
e comportamentos femininos da sociedade patriarcal do Brasil até começos 
do século XX, ela apresenta traços de personalidade independente, com boa 
elaboração cultural.

 Se a arqueologia foi, sem dúvida, o seu principal campo de ação, Teresa 
Cristina cultivou interesses também em outros setores.

É conhecida a sua paixão pela música e o canto, como vimos na descrição 
de Mary Del Priore. Considerado apenas como um fato pessoal, quase um 
elemento de folclore ligado às origens napolitanas da imperatriz, este traço da 
sua personalidade deve ser avaliado numa perspectiva sociológica mais ampla, 
dentro do contexto dos simbolismos mais marcantes na vida do Brasil da 
segunda metade do século XIX.

Como recorda Marco Lucchesi, o Rio de Janeiro daquele período era um 
verdadeiro conservatório de música; tocava-se, cantava-se em todos os cantos 
da cidade, tendo a ópera italiana o predomínio absoluto nos favores do pú-
blico (Lucchesi, 1999).

A corte vibrava com as exibições de virtuoses que chegavam da Itália em 
grande número, os maiores intelectuais brasileiros manifestavam entusiasmo 

7 A carta encontra-se no arquivo histórico do Museu Imperial de Petrópolis, Arquivo Grão-Pará.
8 Ibidem.
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pelas diversas musas que recitavam, cantavam, dançavam nos teatros do Rio e 
das Províncias.

O próprio Machado de Assis dedicou, em suas crônicas, páginas belíssimas 
a uma dessas musas, a soprano Carlotta Augusta Candiani, que, dizia ele, “não 
cantava, punha o céu na boca” (apud Cenni, 2003, p.428).

A Candiani havia chegado ao Rio em 1843, poucos meses depois de Teresa 
Cristina, como prima-donna da Compagnia Italiana d’Opera. Já a partir da estreia 
na primeira representação brasileira de Norma, em dezembro de 1844, havia 
conquistado o público carioca, tornando-se uma grande estrela sob a prote-
ção dos soberanos. Nos diários da imperatriz, o nome da Candiani aparece 
frequentemente, assim como o de outras celebridades artísticas italianas como 
Adelaide Ristori, Giacinta Pezzana, Celestina Palladini, e ainda Tamagno, 
Rossi, Patti, Cortesi, Salvini, dentre outras.

Se a ópera foi, no Brasil, um dos principais fatores na construção da iden-
tidade nacional, como diz Lucchesi em seu ensaio, Teresa Cristina colocou um 
forte marco de italianidade neste processo. Dentro desta perspectiva, compre-
ende-se melhor o sentido da operação de política cultural realizada no caso 
de Carlos Gomes: sabe-se, pois, que D. Pedro queria que ele fosse estudar na 
Alemanha, mas foi a imperatriz quem insistiu e obteve que ele estudasse em 
Milão (Cenni, 2003, p. 89). Do mesmo jeito e com igual intuito, muitos 
outros artistas foram enviados à Itália para completar a sua formação.

É inegável que a forte presença no Brasil do Segundo Império de per-
sonalidades italianas do teatro, da lírica, da dança está diretamente ligada a 
Teresa Cristina. Mulheres e homens oriundos de todas as regiões da península 
formaram, naquelas décadas, uma verdadeira república italiana das artes, sem 
distinção de proveniência regional ou de ideais políticos.

A imperatriz, por sua vez, encarnava aos olhos dos súditos o mito da la-
tinidade transplantada nas Américas. Em vista da representação utópica da 
monarquia, a sua função foi da maior importância: ela, pois, havia trazido aos 
trópicos a herança dos gênios tutelares da tradição clássica, renovada através 
das obras de todos os que iam exibir os seus talentos naquele Éden chamado 
Brasil.
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Contudo, a avaliação da obra de Teresa Cristina não pode ficar restrita ao 
campo artístico, pois ela influenciou significativamente a composição dos flu-
xos migratórios. Em pouco tempo, evidencia o historiador Julio Cezar Vanni, 
a imperatriz

“conquistou a confiança do marido, passando, inclusive, a colaborar em 
decisões de Estado. Para melhorar a situação da saúde pública e do ensino, 
ela conseguiu facilidades para que viessem para a corte brasileira muitos 
italianos médicos, engenheiros, professores, farmacêuticos, enfermeiras, ar-
tistas, artesões e trabalhadores qualificados. Começaram a chegar, também, 
trabalhadores braçais e agricultores, que possibilitaram em 1847 a criação 
da Colônia Vallones dos Reados, a primeira colônia italiana no interior da 
Província” (Vanni, 2000, p.41-42).

A grande corrida imigratória, como se sabe, começaria em 1875; por tradi-
ção, a historiografia privilegia a presença italiana em São Paulo, negligencian-
do outras áreas do país, especialmente o Rio de Janeiro.

Na realidade, os imigrantes italianos, que permaneceram na capital carioca 
e no interior do estado, representam uma coletividade de notável interesse. 
Eles começaram a se instalar desde os princípios do século XIX, formando 
o que pode ser considerado o primeiro núcleo de italianos no Brasil. Era, de 
fato, justamente na Baía de Guanabara que atracavam quase todos os veleiros 
provenientes do outro lado do oceano, e era na Ilha das Flores que os imigran-
tes eram obrigados a transcorrer o período de quarentena. Formado inicial-
mente por pessoas procedentes da região da Ligúria e da Toscana, esse núcleo 
de italianos viu aumentar aos poucos sua importância na realidade brasileira 
em consequência do casamento de Teresa Cristina com D. Pedro II. Foi assim 
que se lançaram as raízes da grande comunidade de oriundi, que, com os seus 
cerca de 30.000.000 de indivíduos, hoje constitui a maior colônia de origem 
italiana no mundo.

Com base neste panorama histórico, pode-se dizer que o Segundo Império 
foi um “momento decisivo” – usando uma famosa expressão de Antonio 
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Candido – na construção do sistema de relações políticas, sociais e culturais 
entre Brasil e Itália, o período em que as numerosas e esparsas influências ita-
lianas deixaram de ser episódicas para se tornarem sistêmicas. Neste quadro, a 
figura da imperatriz destaca-se como discreta, mas fundamental aglutinadora 
de forças, ideias e perspectivas.

 ȅ

Em 1997 o Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro e o Museu Im-
perial de Petrópolis realizaram uma exposição comemorativa dos 175 anos do 
nascimento da imperatriz, com o título Teresa Cristina Maria: a imperatriz silencio-
sa. Na introdução ao catálogo, um texto de Maria de Lourdes Parreiras Horta 
aponta para o olhar enigmático que caracteriza a fisionomia de Teresa Cristina 
no famoso quadro que foi enviado de Nápoles a D. Pedro, antes do casa-
mento. A estudiosa usa muitas vezes as palavras “sombra” e “silêncio”, com 
alusão a certo clima de mistério na personalidade desta mulher praticamente 
desconhecida, e sublinha a necessidade de “acender uma luz” para estudar sua 
biografia fora dos estereótipos (Parreiras Horta, 1997-1998, p.6-7).

Em outros termos, é preciso desmantelar os numerosos preconceitos relati-
vos à sua figura: seria suficiente refletir sobre os seus interesses pela arqueolo-
gia e pela música, absolutamente incomuns para os padrões de comportamen-
to feminino na sociedade patriarcal do Segundo Império, para compreender o 
quanto ela é diversa da mulher apagada, como é retratada normalmente.

Ao tentar explicar as causas do descuido da historiografia para com a im-
peratriz, Eugenia Zerbini diz que talvez a sua timidez e o temperamento 
reservado “favorecessem a falsa impressão de que não era afeita à atividade 
intelectual”.

Outra hipótese, ela continua, é a de que “todo empenho despendido na 
construção da imagem pública de Dom Pedro II tenha roubado a luz de Te-
resa Cristina, lançando a mesma na categoria de cônjuge invisível” (Zerbini, 
2007, p. 8).
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Talvez, para chegar ao miolo do problema da “remoção” de Teresa Cris-
tina, fosse oportuno utilizar os princípios da “psicologia morfológica com-
parativa” de Erich Neumann, que retoma e desenvolve o pensamento de Jung 
sobre o “complexo materno”.

Em seu famoso estudo O arquétipo da mãe, como é sabido, Jung aponta para 
o caráter ambivalente da mãe, cuja imagem tanto pode evocar elementos posi-
tivos, como negativos: sabedoria, proteção, tolerância, fecundidade, nutrição; 
ou tudo o que é oculto, secreto, tenebroso, inelutável. Tomar consciência dos 
opostos, portanto, seria indispensável para alcançar a construção do significa-
do profundo da vida; caso contrário, a figura materna tornar-se-ia parte ativa 
na etiologia de manifestações patológicas de diversos tipos.

Ao recuperar a memória de D. Pedro II, colocando-o no panteão dos heróis 
nacionais, a historiografia republicana o representou como o “Grande Pai” de 
barba branca, genitor afável e bondoso; Teresa Cristina, a “Mãe dos Brasilei-
ros”, foi sendo colocada na sombra. numa atitude algo machista. O “enigma” 
da imperatriz “silenciosa”, que na realidade foi uma mulher silenciada, poderá 
ser solucionado quando os historiadores aceitarem a coexistência, nela, da 
esposa, da mãe e da promotora de importantes atividades culturais.

A partir das considerações mencionadas, é urgente restituir voz, corpo e 
espessura a uma personalidade injustamente esquecida, cuja ação foi elemento 
dinamizador de eventos de grande vulto. O Rio de Janeiro tornou-se, graças 
às iniciativas de Teresa Cristina, o ponto de partida e chegada de inúmeras 
travessias entre os dois lados do oceano, nos campos da música, da literatura, 
do teatro, das artes plásticas, com evidentes implicações políticas e sociais. 

Desta forma, tomará uma nova configuração, em termos histórico-cultu-
rais, também a atuação dos numerosos italianos que animaram a cena carioca 
no final do século XIX e início do XX, dos quais se deve reconhecer o con-
tributo extraordinário na modernização da cidade. Oriundos em boa parte do 
sul da Itália, terra de origem de Teresa Cristina, eles se assinalaram em todos 
os setores da vida social. Ao lado de empresários que fizeram sucesso e di-
nheiro, como os irmãos Antonio e Giuseppe Jannuzzi, estavam os habilidosos 
scalpellini, chegados da pequena cidade de Fuscaldo, na Calábria, assim como 
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os trabalhadores da citricultura e da produção de carvão, que atuaram na atual 
Baixada Fluminense; os operários do complexo têxtil da Gávea Fabril, onde 
uma rua era chamada Baixa Itália, hoje Pacheco Leão, e ainda os jornaleiros 
calabrisi, que se tornaram donos de praticamente todas as bancas e guardam 
ainda cada esquina da cidade (Weyrauch, 2009). 

Enquadrada assim, através da imperatriz, a raiz cultural dos que chegaram 
ao Brasil da antiga Magna Grécia, será mais completa a apreciação da obra de 
artistas como os irmãos Bernardelli ou a de Eliseu D’Angelo Visconti, nascido 
numa pequena aldeia próxima da cidade de Salerno, na região de Nápoles. 

Neste sentido, os resultados de tal trabalho poderão abrir novas e inéditas 
perspectivas no estudo da imigração italiana; uma investigação apurada deverá 
ser realizada, ao fim de reler um período histórico que parece cristalizado em 
interpretações ainda parciais e lacunosas. O predomínio da influência cul-
tural francesa, por exemplo, analisado dentro desta perspectiva, poderá ser 
redimensionado como fenômeno de elite, enquanto a influência italiana se 
projetou em todos os estratos sociais.

Foi Sérgio Buarque de Holanda, em particular, quem enfatizou A contri-
buição italiana para a formação do Brasil, conforme o título de um ensaio que ele 
publicou em 1954 na revista italiana Ausonia, ato final de sua estada em Roma 
como professor de Cultura Luso-Brasileira na universidade La Sapienza. O tex-
to ficou inédito no Brasil até 2002, quando apareceu em edição bilíngue pela 
editora da Universidade Federal de Santa Catarina.

Sabemos quão fecunda foi a atividade do estudioso paulista durante o pe-
ríodo romano (1952-1954), cujos frutos aparecem em numerosos ensaios e 
artigos e no seu fundamental livro Visão do paraíso (1959), baseado nas pesqui-
sas realizadas em arquivos e bibliotecas da Itália inteira.

Depois da morte de Sérgio (1982), Antonio Candido encontrou numa ga-
veta do seu grande amigo uma série de ensaios, que lhe sugeriram a “sensação 
de uma obra inacabada, em redação praticamente definitiva”. Surgiu assim 
o livro póstumo de Sérgio Buarque de Holanda, Capítulos de literatura colonial 
(1991); no prefácio, o organizador Antonio Candido evidenciou, nos textos 
do seu amigo, 
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“(...) o vulto adquirido pela literatura italiana, ao contrário do que 
ocorre em estudos anteriores e mesmo posteriores à composição destes 
originais, escritos certamente no decênio de 1950. Estudos que, marcados 
pela nossa dependência cultural em relação à França, sobretudo a partir 
da Independência, tenderam a dar maior relevo à influência francesa em 
detrimento de outras. Sérgio não a esquece, pelo contrário, mas a situa em 
plano mais discreto, e com isso muda as perspectivas” (p. 19).

Reconstruir a biografia intelectual de Teresa Cristina em perspectiva “mu-
dada” significará preencher uma grave lacuna e, ao mesmo tempo, definir os 
limites de uma renovada geografia das relações entre dois povos e duas cultu-
ras que, como escreveu Sergio Buarque de Holanda, são ”tão distantes entre si 
no espaço, mas tão próximas nas suas raízes comuns e seculares” (Holanda, 
2002, p. 109).
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C i c l o  “ C a rta s  d e  e s c r i t o r e s ”

A correspondência de 
Machado de Assis

Sergio  Paulo Rouanet

A publicação da correspondência de Machado de Assis tem 
uma história, cujo início pode ser encontrado na própria 

correspondência. Com efeito, foi numa carta, escrita meses antes do 
seu falecimento, que Machado autorizou José Veríssimo a recolher 
e publicar suas cartas. Mas a permissão não podia ter sido dada 
com um ceticismo mais machadiano: “Não me parece que de tantas 
cartas que escrevi a amigos e a estranhos se possa apurar nada de 
interessante, salvo as recordações pessoais que conservarem para al-
guns... O tempo decorrido e a leitura que fizer da correspondência 
lhe mostrará que é melhor deixá-la esquecida e calada.”

A ABL jamais partilhou desse ceticismo. Seis dias depois da 
morte do seu presidente, em sessão de 3 de outubro de 1908, presi-
dida por Euclides da Cunha, a Academia ouvia de Rodrigo Otávio 
que Machado de Assis, em 27 de setembro, por declaração oral 

*

* Conferência proferia em 18 de outubro de 2011.

Ocupante da 
Cadeira 13 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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feita perante testemunhas, legara à Casa seus livros e papéis. Na sessão de 
30 de novembro, Veríssimo comunicava que papéis manuscritos de originais 
e de cartas já se encontravam na Academia. Das cartas que se encontravam 
em poder de Machado, muitas se perderam, ou foram furtadas juntamente 
com documentos e joias, quando Machado de Assis agonizava, abrindo-se 
na época inquérito para apurar as circunstâncias do roubo. E parte da cor-
respondência familiar permaneceu em mãos de D. Laura Leitão de Carvalho, 
sobrinha-neta de Carolina e herdeira universal do escritor. Essas cartas foram 
adquiridas pelo Museu da República e outras, por intervenção do então mi-
nistro da Educação, Eduardo Portella, pela UFRJ, de onde foram repassadas 
à UNIRIO e finalmente cedidas à ABL, em 1997.

Em 1929, a Academia começou a publicar em sua Revista o “Epistolário 
acadêmico”, por iniciativa de Afrânio Peixoto, que contava com a colaboração 
de Fernando Nery. Este reuniu em volume a primeira Correspondência, publica-
da pela editora Bedeschi (1932), contendo cartas trocadas entre Machado e 
alguns interlocutores selecionados. Em 1937, o editor W. M. Jackson lançou 
uma edição ampliada do livro de Nery, com o acréscimo de novas cartas. 
A Aguilar optou por publicar somente a correspondência ativa. Finalmente, 
várias cartas foram transcritas em biografias, como a de Luís Viana Filho e a 
de R. Magalhães Júnior.

Essas iniciativas foram meritórias, mas tiveram seus inconvenientes, como 
o de reduzir drasticamente o número de cartas e correspondentes (Jackson), 
o de considerar unicamente as cartas enviadas por Machado, eliminando com 
isso a dimensão dialógica da correspondência (Aguilar) ou o de publicar, nas 
biografias, apenas as cartas ou trechos considerados relevantes pelo autor.

Por tudo isso, a Academia Brasileira de Letras decidiu publicar a correspon-
dência completa do nosso maior escritor, segundo uma ordem estritamente 
cronológica, que abarcasse tanto a correspondência ativa quanto a passiva, e 
tanto a já publicada quanto a ainda inédita. O trabalho está sendo executado 
por uma pequena equipe, que tenho o privilégio de coordenar, e é integrada 
pelas pesquisadoras Irene Moutinho e Sílvia Eleutério. Já foram publicados 
o primeiro e o segundo tomo, abrangendo, respectivamente o período 1860-
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1869 e 1870-1889. Dentro de poucos dias estará disponível o terceiro tomo, 
relativo ao período 1890-1900.

Algumas decisões de princípio se impuseram desde o começo.
Deveríamos incluir também as cartas abertas, publicadas em jornais, ou as 

cartas-prefácios, introduzindo livros? Depois de algum debate, deliberamos 
que deveríamos, sim, incluir esses documentos. Afinal, a privacidade não é 
o único elemento da relação epistolar. A outra é o caráter interpessoal, dia-
lógico, que se manifesta na conversa por escrito entre dois interlocutores, e 
esse caráter é plenamente preservado na carta aberta e na carta-prefácio. A 
diferença é que nestas se intercala uma terceira instância entre o remetente e 
o destinatário, um tertius ausente mas pressuposto, a opinião pública, a Öffen-
tlichkeit kantiana, testemunha muda que escuta e julga a interlocução, sem que 
ela deixe de ser bilateral.

Outra decisão de princípio tinha a ver com o estatuto das cartas transcritas 
em crônicas. Deveriam ou não ser extraídas das crônicas, para que recuperas-
sem sua condição original de cartas? A resposta foi um sim cauteloso. Quando 
a crônica revelava o nome real do missivista, correspondendo a uma pessoa 
identificável, não havia razão para não incluir a carta em nosso epistolário. 
A dificuldade surgia quando o cronista não indicava o nome do remetente. 
Nesse caso, a decisão teve que se fazer caso por caso. Resolvemos que só in-
cluiríamos a carta depois que um exame atento sugerisse que o texto inserido 
não era um mero artifício literário do cronista, mas continha a transcrição 
de uma carta genuína, mandada por um interlocutor de carne e osso, e não 
por um fantasma criado pela imaginação do cronista. Essa condição foi pre-
enchida, por exemplo, no caso da carta dirigida por um certo S. a Machado 
de Assis, e por este transcrita em crônica de 1.º de maio de 1863, e de outra 
carta, assinada pelo mesmo S., e transcrita por Machado em crônica de 15 
de maio do mesmo ano. Por razões indicadas nas notas, a equipe considerou 
plausível a hipótese de que S. fosse Salvador de Mendonça, e não hesitou em 
incorporar as duas cartas.

Definido o corpus, o trabalho substantivo desdobrou-se em três atividades 
principais: a coleta dos documentos; sua transcrição; e sua anotação.



 Sergio  Paulo Rouanet

128

Na coleta dos documentos, a equipe faz questão de recorrer a fontes ori-
ginais. Nossa base foi o riquíssimo acervo guardado no Arquivo da Academia 
Brasileira de Letras, e que contém centenas de cartas manuscritas, muitas de-
las total ou parcialmente inéditas. Nossas pesquisadoras fizeram também im-
portantes achados em outras instituições, sobretudo na Biblioteca Nacional, 
na Casa de Rui Barbosa, no CPDOC, no Ministério das Relações Exteriores 
e no Museu da República. O trabalho de coleta foi facilitado pela colaboração 
de muitas pessoas. Algumas nos deram informações valiosas, chamando-nos 
atenção para cartas existentes. Entre estes está o Acadêmico Alberto Venan-
cio Filho, que nos indicou várias cartas de Euclides da Cunha a Machado. 
Uma grata surpresa nos foi proporcionada pela Sra. Maria Theresa Sombra, 
sobrinha-trineta de Carolina, que nos informou que as duas famosas cartas 
de Machado à sua noiva, de 2 de março de 1869, estavam depositadas no 
Arquivo Histórico do Museu da República, juntamente com várias outras, 
dirigidas por Machado aos familiares de Carolina. Outros nos cederam, gene-
rosamente, cópias de cartas. Um deles foi, de novo, Alberto Venancio Filho, 
que nos entregou cópia de carta inédita de Machado a Lúcio de Mendonça. O 
Embaixador Álvaro da Costa Franco pôs à nossa disposição cópias de cartas 
trocadas entre Machado de Assis e o barão do Rio Branco, do Arquivo do 
Itamaraty, e entre Machado e Oliveira Lima, existentes no acervo de Oliveira 
Lima na American University, em Washington. José Mindlin forneceu-nos có-
pia de uma carta de Machado de Assis a Euclides da Cunha. O pesquisador 
Mário Alves de Oliveira teve a gentileza de ceder-nos cópia de duas cartas 
enviadas por Machado de Assis ao publicista português Julio César Machado, 
localizadas em Portugal. Cláudio Murilo Leal ofereceu-nos cópia de carta 
dirigida por Machado de Assis a Joaquim Norberto de Sousa e Silva. Além 
dessa coleta a partir de manuscritos originais e de alguns fac-símiles, a equipe 
recorreu a textos já publicados, embora a título subsidiário. Outras publica-
ções foram fundamentais, como o Catálogo da Exposição de 1939, dedicada 
ao escritor, e os cadernos da Sociedade de Amigos de Machado de Assis. Na 
Revista da Academia Brasileira de Letras (1911), achamos várias cartas de Joaquim 
Serra a Machado. Nossa decisão de incluir cartas abertas exigiu intermináveis 
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consultas a jornais da época. Irene e Silvia passavam horas e dias com os 
olhos fixos nos originais impressos de velhos periódicos ou nos microfilmes, 
lendo e copiando cartas quase ilegíveis. Essas cartas abertas, sobretudo da 
década de 1860, eram nosso encanto e nosso calvário. Nunca supusemos 
que fossem tão numerosas. Cada vez que imaginávamos que nosso trabalho 
estivesse concluído, uma delas acenava para nós, toda chorosa, implorando 
o privilégio de entrar em nosso livro, em vez de dormir um sono eterno nas 
páginas de O Futuro ou do Diário do Rio de Janeiro. Se as cartas abertas foram 
tanto um pesadelo como uma fonte de euforia, a decisão de incluir no livro as 
cartas reproduzidas em crônicas foi somente prazerosa. Ela nos levou a reler 
todos os folhetins de Machado, sem dúvida o maior cronista do Brasil, a fim 
de desprender as cartas que estivessem “incrustadas” nas crônicas.

A segunda atividade, a transcrição, foi de longe a mais trabalhosa. Era 
preciso copiar todas as cartas, decifrando manuscritos velhos de às vezes 150 
anos, com passagens quase ininteligíveis, e com o papel frequentemente dani-
ficado. Mesmo as cartas já impressas foram copiadas de novo, para traduzi-
las em linguagem eletrônica. O cotejo sistemático do texto transcrito com o 
do manuscrito original e com versões impressas anteriores permitiu corrigir 
alguns erros, que vinham se reproduzindo sistematicamente. Por exemplo, a 
primeira das duas cartas sobreviventes de Machado a Carolina, de 2 de março 
1869, em sua versão impressa tradicional, termina com a frase enigmática: 
“Depois... depois, querida, queimaremos o mundo.” Mas a doença de Ma-
chado era a epilepsia, não a piromania. Seu amor era ardente, mas não incen-
diário. Em nossa releitura, Machado teria escrito apenas: “Depois... querida, 
ganharemos o mundo”.

Enfim, a terceira atividade foi a anotação, pela qual tentamos dar ao leitor 
esclarecimentos básicos sobre todos os missivistas, cuja biografia aparece no 
final do volume, e sobre fatos e personagens mencionados nas cartas.

 Do que tratam as cartas de Machado? É mais fácil dizer do que elas não 
tratam: de política.

Machado não tem nada a dizer sobre política estrangeira, nem sequer em 
seus aspectos mais sensacionais e mais candentes, como a questão Dreyfus 
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– ele que em suas crônicas de juventude escrevia diatribes contra a política 
imperialista de Napoleão III no México! E não faltaram encorajamentos 
para isso. Magalhães de Azeredo diz-se enojado com os manejos antissemi-
tas dos militares e dos seus partidários. Esperaria Azeredo seduzir o grande 
apolítico para uma tomada de posição em favor de Dreyfus, imitando seu 
confrade de Academia, Rui Barbosa? Se foi essa a intenção, a provocação 
fracassou. Em sua resposta e nas cartas subsequentes, Machado não es-
creveu uma única palavra sobre o erro judiciário que estava indignando o 
mundo civilizado.

Machado não falava tampouco de política brasileira. Quando fala de polí-
tica, é para dizer que não falará de política. Comentando a visita oficial que 
faria ao Brasil o presidente da Argentina, informa a Magalhães de Azeredo: 
“Não lhe falo de negócios públicos, porque os jornais lhe terão dito o que 
há.” Uma vez ele quase entrou nesse terreno proibido, ao dizer a Azeredo: 
“por aqui nada há que mereça ser contado, salvo um caso de conspiração ou 
tentativa.” Ao que parece, estava se referindo à greve dos cocheiros, que reben-
tou em 15, 16 e 17 de janeiro de 1900, e que faria parte de uma tentativa 
de golpe contra Campos Sales. Escrita essa imprudência, Machado muda de 
assunto: “mas as nossas cartas não tratam de política”.

Do que tratam, então, as cartas? De inúmeros assuntos, alguns muito co-
mezinhos, como pedidos de pistolão feitos ao alto funcionário pelos amigos 
de Machado. Mas tratam, também, de algo mais importante: a vida e a obra 
do próprio Machado de Assis. Vale a pena rastrear a presença de ambas na 
correspondência.

Quanto à vida, não há revelações sensacionais. Mas pensamos ter trazido 
algumas informações novas.

Por exemplo, muitos autores acharam que quando Machado e Carolina se 
ausentaram da corte, em 1882, tinham ido para Friburgo. Outros mencio-
nam Petrópolis. A correspondência prova que eram estes que estavam com a 
razão.

Além disso, as cartas revelaram vários endereços de Machado e Carolina 
que não constam das biografias oficiais.
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Mas os que acham que essas novidades não são suficientemente sugestivas 
podem consolar-se com a troca de cartas entre Machado e Rafaelina de Bar-
ros, companheira de Emílio de Meneses. Ela escrevera uma carta pedindo a 
Machado uma cópia da sua tradução do “Corvo”, de Poe, inédita em livro. 
Machado enviou uma carta, em 20 de abril de 1896, prometendo atender ao 
pedido, o que foi feito. Tempos depois veio uma nova carta de Rafaelina de 
Barros, à qual Machado respondeu em carta de 25 de maio. O que surpreende 
nessas duas cartas de Machado é o tom sibilino, cheio de subentendidos. Na 
primeira, escreve Machado: “Sobre a outra promessa [a primeira era eviden-
temente a de mandar a tradução] pesa-me confessá-lo, há razão que só à vista 
lhe poderei dizer, e que me impede de a cumprir, como deseja cordialmente. 
Creio que o meu pesar é maior que o seu, por mais amável que seja da sua 
parte sentir algum.” Na segunda, ele diz: “Sobre as lágrimas de tempos idos 
não lhe digo mais nada, além do que falamos sábado. É memória que nunca 
perdi, e pode imaginar se me haverá penalizado tamanha dor, sem culpa de 
um e por causa involuntária de outro.” Registre-se que as duas cartas de Ra-
faelina desapareceram, somente subsistindo as de Machado. E recorde-se que 
Machado empenhou-se pessoalmente pela não entrada de Emílio de Meneses 
na ABL, em 1905. Seria somente por desaprovar o estilo boêmio do poeta, 
como diz a versão mais aceita?

Resta saber se além de contribuírem para um melhor conhecimento bio-
gráfico de Machado de Assis, as cartas poderiam lançar uma nova luz sobre 
sua obra. Elas podem, em todo caso, fornecer elementos para reconstruir a 
gênese e a recepção dessa obra, vale dizer, sua pré e pós-história.

Virtualmente todas as obras de Machado deixaram rastros em sua corres-
pondência. Por falta de tempo, mencionarei apenas três dessas obras, com 
seus respectivos ecos epistolares: o artigo de 16 de abril de 1878, no Cruzeiro, 
a propósito de O primo Basílio, de Eça de Queirós; Memórias póstumas de Brás 
Cubas; e Dom Casmurro.

O artigo sobre O primo Basílio envolveu Machado numa das poucas polê-
micas de sua vida. Em seu artigo, Machado acusava O crime do padre Amaro de 
ser um plágio de La faute de l´abbé Mouret, de Émile Zola, e arrasava O primo 
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Basílio. Este seria um espetáculo “dos ardores, exigências e perversões físicas”, 
e seus personagens seriam meros fantoches, sem nenhuma verdade psicológi-
ca, como Luísa, “antes um títere que uma pessoa moral.” Em 30 de abril, ele 
voltava à carga em novo artigo, na mesma publicação.

A reação de Eça está numa carta de 29 de junho de 1878, escrita com 
urbanidade e elegância. Eça louva o talento com que Machado escrevera sua 
crítica, e permite-se divergir apenas no tocante à avaliação negativa que Ma-
chado fizera da escola realista, que para Eça constituía “elevado fator de pro-
gresso na sociedade moderna”. Nem uma palavra sobre a acusação de plágio. 
Mas não a perdoaria, como fica óbvio no prefácio à segunda edição de O crime 
do padre Amaro, em que diz que “só uma obtusidade córnea ou má fé cínica” 
poderia ver no livro qualquer semelhança com o romance de Zola. Mas se 
é assim, por que essa questão não aflora na carta de Eça? A resposta, a dar 
crédito a Barbara Freitag, é que o tema está presente, sim, na carta, mas não 
de forma explícita, e sim num misterioso ato falho, que leva o autor a datá-la,  
erroneamente, de 1870, e não de 1878. Com efeito, a essência da defesa de 
Eça contra a acusação de plágio era que os primeiros esboços do O crime do Pa-
dre Amaro tinham sido publicados numa revista literária antes do aparecimento 
do livro de Zola. Essa preocupação inconsciente com a questão da anteriori-
dade pode ter motivado o bizarro ato falho de Eça: “envelhecendo” de 8 anos 
a carta de 1878, Eça estava exprimindo seu próprio desejo de que O crime do 
Padre Amaro estivesse suficientemente longe no passado para que a questão do 
plágio não pudesse colocar-se.

A crítica de Machado de Assis foi considerada excessivamente severa pelos 
admiradores de Eça de Queirós no Brasil, mas houve quem a apoiasse. Em 24 
de junho de 1878, Luís Guimarães Júnior escrevia de Roma: “Quanto à tua 
crítica ao livro de Eça de Queirós, só tenho que te dizer uma coisa e é que te 
beijo de todo meu coração e com um glorioso entusiasmo. É pena que um 
talento da ordem do de Eça de Queirós se filie numa escola brutal como um 
murro e asquerosa como uma taberna. Os outros fazem brilhar suas joias num 
diadema; ele prefere atirá-las a granel dentro do lodo. A tua crítica cerrada, se-
rena, forte, é de um grande poder sobre nós, os poucos que ainda acreditamos 
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no ideal, essa alma da arte, esse passaporte dos poetas, que pensam em seguir 
viagem à posteridade, de preferência aos alcouces.”

Superado ou não o ressentimento mútuo, é certo que Machado não hesita-
ria em elogiar Eça em sua correspondência posterior e redigiu quando soube 
de sua morte um comovido obituário.

Quanto a Memórias póstumas de Brás Cubas, o livro despertou uma reação 
positiva, embora um tanto atônita, por parte da crítica, e uma incompreensão 
geral por parte do público. A reação positiva está bem refletida na corres-
pondência de Machado com seu cunhado Miguel de Novais. Miguel gosta 
tanto do livro, que numa carta de 2 de novembro de 1881 pede a Machado 
que envie um exemplar a Gomes de Amorim, biógrafo de Almeida Garrett. 
Em outra carta, de 21 de julho de 1882, Novais consola o amigo pelas in-
compreensões dos leitores. “Parece-me não ter razão para desanimar e bom é 
que continue a escrever sempre. Que importa que a maioria do público não 
compreendesse o seu último livro? Há livros que são para todos e outros que 
são só para alguns. O seu último livro está no segundo caso e sei que foi muito 
apreciado por quem o compreendeu. Não são, e o amigo sabe-o bem, os livros 
de mais voga os que têm mais mérito”. E em carta de 2 de novembro de 1882, 
o irmão de Carolina escreve: “Estimei saber que o seu Brás Cubas estava sendo 
traduzido para o alemão – são poucas as composições em língua portuguesa 
que recebem essa honra.”

A hesitação do público e da crítica vinha em grande parte da dificuldade 
de classificar a obra. A que gênero pertencia? Seria um romance? Como, nesse 
caso, encaixá-lo no único tipo de romance que o público brasileiro conhecia, 
o romance realista de Balzac, Flaubert e Zola? As cartas refletem bem essa 
perplexidade.

Em 21 de julho de 1880, antes, portanto, do aparecimento em livro, Mace-
do Soares envia carta em que só elogia um dos poucos capítulos que poderiam 
caber num romance psicológico tradicional, o da partilha dos bens do velho 
Cubas. “Já o cumprimentei pelo capítulo 47 (46, na edição definitiva) do seu 
Brás Cubas, cito de memória, mas é o da ‘partilha amigável’, que deixa os co-
herdeiros brigados. O episódio vale um livro pela verdade dos fatos, singeleza 
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no contá-los, sobriedade nos acessórios e mais partes que distinguem os gran-
des escritores.” São elogios que poderiam ter sido dirigidos a um inofensivo 
romance de Octave Feuillet.

Capistrano de Abreu confessa não entender o livro, mas pelo menos tem o 
mérito de não tentar reduzi-lo às categorias estéticas do romance convencio-
nal. Em 10 de janeiro de 1881, escreve: “Hoje às 7 horas da manhã, poucos 
minutos antes de tomar o trem de Rio Claro para Campinas, me foi entregue 
com a sua carta de 7 o exemplar de Brás Cubas que teve a bondade de me 
enviar. A impressão foi deliciosa, e triste também, posso acrescentar. Sei que 
há uma intenção latente, e não sei se conseguirei descobri-la. Em São Paulo, 
por diversas vezes, eu e Valentim Magalhães nos ocupamos com o interessante 
e esfíngico X. Ainda há poucos dias ele me escreveu: o que é Brás Cubas em 
última análise? Romance? dissertação moral? desfastio humorístico? Ainda o 
sei menos que ele.”

E no entanto esses dois correspondentes de Machado sugerem pistas in-
teressantes.

Quanto a Macedo Soares, Machado informa no prólogo da terceira 
edição de Memórias Póstumas: “Em carta que me escreveu por esse tempo, 
Macedo Soares me recordava amigamente Viagens na minha terra, de Almeida 
Garrett.” Infelizmente, não conseguimos localizar esta carta. Mas a julgar 
pelo prólogo, Macedo Soares fez algo de muito valioso nessa carta perdida: 
chamou atenção para mais um “ancestral” de Brás Cubas – Almeida Garrett 
– que se soma desse modo aos modelos reconhecidos pelo próprio defunto-
autor – Sterne e Xavier de Maistre. Com isso, Macedo Soares parece ter 
percebido, para além da questão banal da influência do humorismo inglês, 
que Machado tinha se filiado a uma forma “cosmopolita” – a shandiana 
– abrangendo, além do irlandês Sterne e do saboiano Xavier de Maistre, o 
português Almeida Garrett.

No que diz respeito a Capistrano de Abreu, a carta citada tem uma con-
tinuação estimulante. Depois de ter dito que não sabia se o livro era um ro-
mance, uma dissertação moral ou um desfastio humorístico, acrescenta Capis-
trano: “A princípio me pareceu que tudo se resumia em um verso de Hamlet 
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de que me não lembro agora [bem], mas em que figura the pale cast of thought [“a 
sombra pálida do pensamento”]. Lendo adiante, encontrei objeções e... je jette 
ma langue aux chiens [“desisto de resolver o mistério”]. Capistrano não precisava 
ter desistido. Sua intuição fora certeira. O solilóquio de Hamlet na primeira 
cena do terceiro ato alude ao grande tema do barroco, a meditação melancóli-
ca, e a melancolia, aliada ao riso (“a pena da galhofa e a tinta da melancolia”) 
é uma das características estruturais da forma shandiana, chave para a leitura 
de Memórias póstumas.

Enfim, quanto a Dom Casmurro, o livro foi impresso em Paris em 1899, mas 
já aparecia desde 1895 na correspondência. Em carta de 2 de abril desse ano, 
Machado informa a Magalhães de Azeredo que estava trabalhando em “algu-
mas páginas”, nas horas que lhe sobravam do seu trabalho administrativo. É 
o que basta para que o insaciável amigo lhe pergunte, em carta de 27 de abril, 
que páginas eram essas – afinal, ele era discreto. Contra todos os seus hábitos, 
Machado não se faz de rogado, e responde em carta de 26 de maio que era um 
romance, e esclarece mesmo que seria composto em sua segunda maneira, “no 
gênero do meu Quincas Borba, o melhor que se acomoda ao que estou contando 
e à minha própria atual feição”. Em carta de 17 de julho de 1895, Azeredo se 
mostra satisfeito com a notícia e espera que o novo romance venha juntar-se 
a Brás Cubas e a Quincas Borba, “certamente um grupo de livros dos mais origi-
nais e inimitáveis da literatura, não digo brasileira, mas americana.”

Segue-se um hiato de quatro anos, durante os quais não se fala mais de Dom 
Casmurro, sabidamente um dos romances machadianos de mais longa gestação. 
É só em carta de 28 de julho de 1899, dirigida a Azeredo, que Machado 
informa que o livro sobre o qual lhe falara antes se chamaria Dom Casmurro, 
e que já lera as segundas provas do livro, mas que este não seria exposto ao 
público antes de novembro.

Na verdade, o público fluminense só leria o romance no início de 1900. 
Mas houve pelo menos dois leitores privilegiados, que por uma infidelidade 
do editor o leram em 1899, na Casa Garnier, em Paris, onde o livro estava sen-
do impresso: Joaquim Nabuco e Graça Aranha. Nabuco confessou essa leitura 
clandestina em carta de 12 de junho de 1900, agradecendo a remessa do livro, 
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“que já sorvera na fonte”. Graça fez a mesma confissão, mas indiretamente, 
numa carta de 30 de outubro de 1899 em que brinca com Machado, dizendo 
ter encontrado num hotel suíço uma grega com olhos de ressaca, oblíquos e 
dissimulados, cuja história lhe fora contada por um polaco, que lhe revelara 
que a grega tivera um filho com o amante, que morrera afogado. No mesmo 
hotel, conhecera um sujeito que daria um assunto interessantíssimo, ou abor-
recidíssimo, ou qualquer outro superlativo. Não se sabe se o ressentimento de 
Machado com essa carta, já mencionado antes, deveu-se à confissão implícita 
que lhe fazia Graça de ter feito uma leitura não autorizada das provas de Dom 
Casmurro, ou aos pastiches irreverentes de Capitu, Escobar, Ezequiel, José Dias 
e do próprio Machado, transformado em narrador polaco.

Em 19 de março de 1900, Veríssimo publica no Jornal do Commercio um es-
tudo magistral sobre Dom Casmurro. No mesmo dia, Machado envia carta em 
que exprime sua gratidão pela “bondade da crítica”, pela “análise simpática” 
e pelo “exame comparativo.” E conclui: “Obrigado pela Capitu, Bento e o 
resto.” No mesmo dia, Veríssimo agradece os agradecimentos, dizendo que o 
bom, o amável mestre era Machado, que lhe mandara “por um mau artigo, 
agradecimentos que valiam por uma condecoração.” Registre-se que em seu 
artigo, Veríssimo levantara indiretamente uma dúvida sobre a culpabilidade 
de Capitu, ao considerar suspeito o depoimento de Bentinho. Era o início de 
uma tese que teria os desdobramentos que todos conhecem. Essa dúvida não é 
comentada na carta de agradecimento de Machado. Pode-se dizer, nesse caso, 
que quem cala consente? Consideraria também ele “suspeito” o testemunho 
de Bentinho, suspeição aliás que Machado teria boas razões para partilhar, 
porque fora ele próprio que a construíra?

Examinando-se a distribuição dos correspondentes, nota-se uma parti-
cipação desproporcional de Magalhães de Azeredo. São dezenas de cartas, 
nas duas direções. O prefácio da edição preparada por Carmelo Virgillo da 
correspondência de Azeredo com Machado explica a razão dessa abençoada 
avalanche. Ao contrário de inúmeras cartas escritas e recebidas por Machado, 
que se perderam irremediavelmente ou jazem no fundo de um velho baú de 
colecionador, as trocadas entre Machado e Azeredo foram guardadas até o 
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fim pelos dois correspondentes. Sentindo-se próximo da morte, Machado 
pediu a Veríssimo que devolvesse a seu autor os originais das cartas dele rece-
bidas. Posteriormente Azeredo doou todo esse acervo epistolar à Academia 
Brasileira de Letras. E eis como um escritor pouco valorizado hoje em dia 
chegou à posteridade pelo mero fato de ter tido o dom de relacionar-se com 
o maior escritor do Brasil.

Com efeito, essa correspondência traz informações interessantes sobre Ma-
chado. Ele se abre, com o jovem amigo, sobre suas características de estilo e 
personalidade. Sente-se em certas cartas que, ao recomendar a Azeredo estu-
do, aplicação e disciplina em seu ofício de escritor, Machado estava falando 
sobre si mesmo, sobre sua própria tenacidade como operário das letras, ultra-
passando-se sempre em cada obra publicada. Mas nem só de literatura vive 
a amizade. Há cartas inesperadamente confessionais em Machado. Azeredo 
diz-se “spleenético” e o grande melancólico do Cosme Velho dá-lhe conse-
lhos, certamente inspirados em sua experiência pessoal: nada melhor, para 
curar a melancolia, que transformá-la em matéria da criação literária. É franco 
até mesmo no tema que mais o afligia, sua doença. Teve que interromper uma 
de suas cartas, diz Machado, porque fora acometido pelo “mal”.

Azeredo deve ter exasperado Machado por suas incontáveis exigências e 
reclamações, cobrando que Machado lhe escrevesse mais, encarregando-o de 
negociar com editores no Rio etc. Além disso, o rapaz tinha uma visão exage-
rada de seu brilho intelectual, o que deve ter incomodado Machado, que em 
seu orgulhoso pudor sempre preferiu ostentar uma sábia e calculada modéstia. 
Mas, positivamente, não era esse o estilo de Azeredo. Assim, ele revela que 
Heredia e Sully Prudhomme se assombraram com seus versos franceses. Sua 
facilidade, quase inconsciente, de escrever versos era espantosa. Era um Breton 
avant la lettre. Afirma que certa vez teve num sonho a ideia de certos versos, e 
dois anos depois, ao acordar, deu-lhes a forma poética conveniente. Os versos 
saíram um tanto parecidos com um poema de Goethe, mas, como se origina-
ram num sonho, estava excluída a hipótese de uma imitação.

No entanto, independentemente da relação com Machado, as cartas de 
Azeredo são curiosas em si mesmas. Pelo número de cartas e pela variedade 
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de temas, as cartas de Magalhães de Azeredo compõem um painel variadíssi-
mo. Ele fala de tudo: história e política brasileira, uruguaia, francesa, italiana. 
Temos mundanismo, intriga, bisbilhotice. Todo o processo de consolidação 
do regime republicano se reflete em suas cartas, focalizando seja o exilado em 
Minas, fugindo da dureza do florianismo, seja o diplomata no Uruguai, seja 
o membro da Legação em Roma. Tudo passa por suas lentes, e por vezes, com 
rara agudeza.

Em volume e importância, merece destaque a correspondência com José 
Veríssimo. O tom é leve e descontraído, em contraste com o tom solene e 
respeitoso da correspondência com Azeredo. Nesta, a abertura é invaria-
velmente “Meu querido mestre e amigo”, quando a carta é de Azeredo, é 
“Meu querido amigo e poeta” ou só “Meu querido amigo”, quando é de 
Machado. O contrário ocorre na correspondência com Veríssimo, em que 
predomina o tom igualitário. Os dois correspondentes são um para o outro 
“Meu caro Machado” e “Meu caro Veríssimo”, e só. Seria apenas porque 
Machado fosse 33 anos mais velho que Azeredo? Mas a diferença de ida-
de com Veríssimo também não era pequena – 16 anos – e no entanto os 
dois se tratavam como se fossem da mesma geração. Veríssimo se permite 
familiaridades inconcebíveis na relação com outros amigos, como quando 
diz estar torcendo por uma crise ministerial que ponha Machado para fora 
do Ministério, devolvendo-o a seus amigos, ou quando escreve a Machado 
“Não seja injusto”, porque este reclamara não ter sido lembrado num jantar 
que estaria sendo organizado pelos colaboradores da Revista. É que, inde-
pendentemente da faixa etária, Machado e Veríssimo se viam praticamente 
todos os dias, ou na redação da Revista Brasileira, dirigida por Veríssimo, ou 
na repartição pública onde trabalhava Machado. Os dois tinham inúmeros 
assuntos em comum, como os referentes à jovem Academia Brasileira de 
Letras, e à publicação de artigos na Revista Brasileira e nos jornais. Machado 
considerava Veríssimo o principal crítico do Brasil e sentia-se lisonjeado 
com os elogios feitos à sua obra por um ensaísta de sua envergadura. Verís-
simo merecia essa admiração, porque por mais de uma vez teve intuições 
decisivas sobre a obra do amigo.
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Assim, quando Veríssimo publicou no volume 16 da Revista Brasileira um 
artigo sobre Iaiá Garcia, Machado escreveu-lhe em 15 de dezembro de 1898 
uma carta importante, que ia além de um agradecimento apenas protocolar: 
“O que Você chama a minha segunda maneira naturalmente me é mais aceita e 
cabal que a anterior, mas é doce achar quem se lembre desta, quem a penetre e 
desculpe, e até chegue a catar nela algumas raízes dos meus arbustos de hoje”. 
E já vimos o apreço de Machado pelo artigo que Veríssimo escrevera sobre 
Dom Casmurro, no qual o crítico suscita pela primeira vez, sem ser desmentido 
por Machado, a possibilidade da inocência de Capitu.

Em 1964, Pérola de Carvalho publicou em O Estado de São Paulo 24 cartas 
de Miguel de Novais, irmão de Carolina, a Machado. As cartas de Macha-
do se perderam. Descobrimos mais quatro cartas de Miguel, inéditas. Pintor 
nas horas vagas, generoso e dotado de um robusto bom senso, o irmão de 
Carolina parece ter sido um dos poucos interlocutores com quem Machado 
se desfazia de suas reservas, comunicando seus projetos literários. Assim, em 
carta de 1889, Miguel refere-se a dois livros que o cunhado “trazia na forja”, 
quase certamente Quincas Borba e Várias histórias. E pasmem! Machado escrevia 
sobre política, ele que evitava conscienciosamente tocar nesse assunto esca-
broso. Em carta de 2 de novembro de 1882, Novais diz, respondendo a uma 
carta de Machado: “Li com interesse a parte que se refere à política brasileira, 
e creio bem na semelhança que encontra na política dos dois países irmãos.” 
E, a julgar pela continuação da carta, as opiniões de Machado sobre a política 
nacional deviam ser as menos lisonjeiras possíveis: “Penso porém que a pa-
tifaria por cá é maior ainda; agora estão as câmaras fechadas, não há questão 
nenhuma importante a resolver-se e o futuro ano parlamentar será apenas 
um cavaco entre amigos.” Em 6 de agosto de 1888, nova carta de Novais, da 
qual podemos deduzir que em carta anterior Machado tinha se manifestado 
sobre várias questões da atualidade política, como a Lei Áurea e suas possíveis 
consequências para o futuro da monarquia. Visivelmente, Machado aprovava 
a abolição, mas temia que ela acelerasse o advento da República. Nisso, suas 
opiniões diferiam um pouco das de Novais, tão abolicionista quanto Macha-
do, mas partidário da República, desde que se aguardasse, para proclamá-la, a 



 Sergio  Paulo Rouanet

140

morte do Imperador. Tudo indica, entretanto, que Machado foi mais lúcido 
do que Novais, prevendo que a Lei Áurea levaria ao fim quase imediato da 
realeza.

A relação epistolar de Machado com Joaquim Nabuco começa em 24 de 
março de 1896, com uma carta ao mesmo tempo séria e cômica, informando 
Nabuco de que o vizinho de Machado, Joaquim Arsênio Cintra da Silva, 
usara uma crônica de Nabuco, de 1881, para dela extrair um epitáfio para 
o túmulo da mulher. Esse é o lado sério. O lado cômico é que a crônica, já 
muito antiga, tinha sido escrita para homenagear, não a defunta recente, que 
era a segunda esposa de Arsênio, e sim a primeira mulher, morta em 1881, 
Marianinha Teixeira Leite. Grande parte das cartas seguintes é dedicada ao 
tema das eleições para a ABL. De especial significado é a carta de 10 de mar-
ço de 1899, em que Machado apoia expressamente a decisão de Nabuco de 
aceitar o convite do governo republicano para que ele representasse o Brasil na 
questão dos limites com a Guiana Inglesa. Esse endosso deve ter sido muito 
importante para Nabuco, que estava sendo asperamente censurado por mui-
tos dos seus correligionários monarquistas, inconformados com uma decisão 
que tinha um sabor de apostasia. Machado encontrou as palavras certas para 
confortar o amigo: “Vi que o governo, sem curar de incompatibilidades polí-
ticas, pediu a Você o seu talento, não a sua opinião, com o fim de aplicar em 
benefício do Brasil a capacidade de um homem que os acontecimentos de há 
dez anos levaram a servir a pátria no silêncio do gabinete. Tanto melhor para 
um e para outro.” A correspondência documenta também uma pequena crise 
na amizade dos dois homens. Tendo Nabuco perdido um dos auxiliares que o 
secretariavam em sua missão diplomática, Machado indicou para substituí-lo 
Luís Guimarães Filho, cujo pai, Luís Guimarães Júnior, fora seu amigo desde 
a década de 1860. Nabuco recusou o pedido com elegância e naturalidade – 
ele já tinha convidado outra pessoa. Machado se ofendeu, e ficou meio ano 
sem escrever. A crise foi superada com uma troca de livros: Machado enviou 
Dom Casmurro a Nabuco, e este presenteou Machado com Minha formação.

Chega a vez de Salvador de Mendonça, um dos mais antigos amigos de 
Machado. Numa carta de 7 de março de 1876, Salvador, nomeado cônsul 
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em Nova York, relata seu namoro com uma americana, Mary Redman, com 
quem viria a casar-se. A moça tinha “lábios em que o inglês parecia italiano.” 
Encontrou-a na casa de uma família da Nova Inglaterra. Com uma desen-
voltura que só as moças americanas se permitiam, Mary foi visitá-lo no dia 
seguinte e disse-lhe que se interessava por ele “excepcionalmente”. Depois 
confessou-lhe que tinha se apaixonado por seus “olhos de corça”. Ela come-
çou a dar-lhe aulas de inglês, e breve ele fez grandes progressos. E várias vezes 
foram ao teatro sós! A moça era linda, com um pequeno buço que a tornava 
mais morena, e além disso escrevia formosíssimos versos ingleses, lia Virgí-
lio e Horácio como sua Bíblia, desenhava e cantava. Apesar de tantos dons, 
Mary era essencialmente doméstica e seu ideal era ter muito filhos. Diante de 
tantas perfeições, só restava a Salvador “sucumbir com glória”, casando-se. 
Machado reagiu com bom humor, e depois de felicitar o amigo, disse que já 
tinha reparado em seus olhos de corça, mas recomendou-lhe: “é preciso que 
ela não fique o tempo todo embebida neles,” e produza belos frutos, com o 
colaborador que a fortuna lhe deparou. Recomendo a leitura de duas cartas 
de 1895. Na primeira, escrita dos Estados Unidos, Salvador reclama da gente 
nova que enchia a velha cidade: “Que direito têm eles de encher-nos as ruas? 
O que sabem eles do nosso Rio de Janeiro dos bons tempos?” A segunda car-
ta, no mesmo tom, é a resposta de Machado. Ele dá razão ao amigo. Sim, ele 
compreendia que, ao ver tanta gente nova, Salvador a considerasse intrusa, por 
nada saber dos tempos de outrora: “Este Rio de Janeiro de hoje é tão outro 
do que era, que parece antes, salvo o número de pessoas, uma cidade de expo-
sição universal. Cada dia espero que os adventícios saiam; mas eles aumentam, 
como se quisessem pôr fora os verdadeiros e antigos habitantes.”

A correspondência com Mário de Alencar começou em 1895, com o noi-
vado e o casamento de Mário. A princípio cerimoniosa, a relação entre o es-
critor jovem e o veterano transformou-se numa amizade filial, reforçada pelo 
temperamento melancólico de ambos e pela doença comum: a epilepsia. Tudo 
isso transparece na correspondência, que só termina com a morte de Macha-
do, pois a última carta de Mário é datada de 28 de agosto e foi respondida no 
dia 29, exatamente um mês antes do falecimento de Machado.
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Essa lista de correspondentes, necessariamente seletiva, ficaria mais incom-
pleta ainda se não incluísse um dos mais curiosos personagens do segundo rei-
nado, o conde de la Hure. Sabe-se pouco sobre esse francês, cujo nome real era 
V.L. Baril, residente no Brasil e autor de várias obras sobre temas brasileiros, 
arroladas na Bibliographie brésilienne, de A. L. Garraux. Diz-se que de La Hure teria 
participado de uma mistificação, que envolvia a descoberta de uma laje com 
supostas inscrições fenícias. Mais tarde se verificou que as inscrições eram falsas, 
e teriam sido forjadas a fim de desmoralizar o Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, como vingança contra a falta de apoio a pesquisas arqueológicas que 
vinham sendo empreendidas pelo conde. Este enviou a Machado, então reda-
tor do Diário do Rio de Janeiro, uma série de cartas a serem publicadas no jornal, 
sobre a Exposição Nacional, destinada a preparar a participação do Brasil na 
Exposição Universal de Paris, prevista para 1867. Em suas cartas abertas, de La 
Hure descreve pormenorizadamente todos os pavilhões da Exposição Nacional, 
abrangendo uma enorme variedade de atividades econômicas, desde a arte da 
tipografia até a fabricação de cerveja, desde a moda feminina até a indústria de 
armas. A publicação desse inventário meticuloso pode servir de matéria-prima 
para os historiadores e especialistas em artes aplicadas, que talvez se surpreen-
dam com a variedade de produtos já manufaturados no Brasil, em plena fase 
agroexportadora. E pode fascinar aqueles que, na linhagem de Walter Benjamin, 
conhecem a importância das exposições universais como vitrines da moderni-
dade e como templos da mercadoria-fetiche, mas talvez não soubessem o papel 
desempenhado nessa rede já globalizada por um país como o Brasil, situado na 
periferia do capitalismo.

Quero concluir não somente exprimindo os agradecimentos da nossa equi-
pe ao presidente Marcos Vinicios Villaça e ao seu antecessor Cícero Sandroni 
pelo apoio incondicional dado a nosso empreendimento, como, em caráter 
personalíssimo, meus próprios agradecimentos às autoras desse trabalho, Ire-
ne Moutinho e Silvia Eleutério. Elas pensaram tudo e fizeram tudo, reunin-
do e anotando cartas, identificando destinatários desconhecidos, localizando 
documentos inéditos e lendo manuscritos indecifráveis. Obrigado Irene, e 
obrigado Sílvia.
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C i c l o  “ C a rta s  d e  e s c r i t o r e s ”

A correspondência de 
Clarice Lispector

Nádia  Battella  Gotl ib

Afirma Clarice Lispector em carta datada de maio de 1946, 
quando estava na cidade suíça de Berna: “Na verdade quan-

do eu escrevo carta eu estou com um anzol compridíssimo cuja isca 
bate no Rio de Janeiro para pescar resposta.” 1

Deve-se, de fato, à sua ausência do Rio de Janeiro a iniciativa de 
escrever cartas. Deve-se, pois, ao casamento de Clarice Lispector 
com o diplomata Maury Gurgel Valente a massa de correspondên-
cia que ela nos deixou. Se não tivesse se casado e mudado primeira-
mente para Belém, por um curto período de seis meses, depois para 
a Europa, e em seguida para os Estados Unidos, a situação seria ou-
tra. Não teria se ausentado do Rio de Janeiro. Não teria cultivado a 

1 Clarice Lispector, carta a Elisa Lispector e Tania Kaufmann. Berna, 05/05/1946. Origi-
nais depositados na Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. Cf.: Borelli, Olga. Clarice Lispector. 
Esboço para um possível retrato. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981, p. 112; Lispector, Clari-
ce. Correspondências. Org. Teresa Montero. Rio de Janeiro: Rocco, 2002, pp. 80-81.

*

* Conferência proferida em 1 de novembro de 2011.
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correspondência com os amigos, entre eles, amigos escritores, numa prática de 
pescaria de respostas que se prolongaria por cerca de 15 anos. É parte dessa 
correspondência que examinaremos aqui hoje.

Não me remeto, portanto, à correspondência familiar que manteve com 
namorado, marido, irmãs, filhos, sogros, prima, cunhada. Nem à correspon-
dência pessoal que trocou com amigas – Bluma Wainer, Mafalda Veríssimo, 
Maria Bonomi, entre outras.2

Nem me detenho no conjunto substancioso de 310 cartas da correspon-
dência pessoal de Clarice, cartas recebidas de editores, tradutores, leitores, 
escritores, amigos – que se encontram depositadas na Fundação Casa de Rui 
Barbosa.3

Destaco deste bloco numeroso, num primeiro momento desta exposição, a 
correspondência que manteve com alguns escritores, cartas que recebeu, em 
que aparecem apenas pistas ou ecos do que teriam sido as cartas escritas por 
Clarice, supostamente desaparecidas. Por haver apenas um lado da correspon-
dência – a passiva – intitulo a primeira parte dessa exposição de “Diálogos 
impossíveis”, no sentido de que são diálogos pressupostos, mediante a leitura 
de apenas uma das pontas da correspondência.

E privilegio, num segundo momento, a correspondência efetivamente tro-
cada entre escritores, ou seja, a que contém, em relação a Clarice Lispector, 
uma correspondência ativa e passiva. E que nos faculta essa possibilidade – e 
por isso chamo essa segunda parte de “diálogos possíveis” – a da leitura do 
diálogo entre os autores das cartas.

Dessa forma, teremos a oportunidade de examinar duas situações bem di-
ferentes: o que essas cartas, ora soltas, desvinculadas de um documento ante-
rior ou posterior a que um dia se acharam vinculadas, ora conjugadas numa 

2 A seleção dessas cartas se encontra publicada nos volumes: Lispector, Clarice. Correspondências. Org. 
Teresa Montero. Rio de Janeiro: Rocco, 2002. Lispector, Clarice. Minhas queridas. Org. Teresa Montero. 
Rio de Janeiro: Rocco, 2007.
3 Tais cartas foram transcritas e acompanhadas de anotações por Valéria Franco Jacyntho, no volume 
de 690 páginas intitulado Cartas a Clarice Lispector. Correspondência passiva da escritora depositada na Fundação 
Casa de Rui Barbosa – datado de 1997, e apresentado na Universidade de São Paulo como dissertação 
de mestrado.
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rede de alternância documentada entre lá e cá, o que essas cartas teriam a nos 
dizer a respeito da sua própria estrutura como gênero epistolográfico?

Diálogos impossíveis: Oswald de Andrade,   Ȅ
Lêdo Ivo, Manuel Bandeira, Rubem Braga

Começo pelo texto mais breve, talvez, de todo o repertório de correspon-
dência de Clarice. São três linhas manuscritas de Oswald de Andrade [infeliz-
mente não publicadas no volume Correspondências], e que, por serem tão breves, 
permito-me citá-las:

“Você quer perguntar? Pergunte. E converse também comigo e com mi-
nha mulher, Maria Antonieta d’Alckmin e com minha filhinha de 4 meses, 
Antonieta Marília de Oswald de Andrade. Responda de Berna ou do alto-
mar que se parece com você. Devotadamente, Oswald de Andrade.”4

Nesse bilhete sugestivo, o autor menciona a vontade de perguntar – ou, 
metaforicamente, de pescar. Com bom humor, o missivista-poeta envolve mu-
lher e filha na “conversa”. E finaliza com imagem de Clarice liricamente forte, 
que se volta para o que “alto-mar” possa sugerir. Distância? Mistério? O 
mergulho ou envolvimento do poeta na construção de uma Clarice-alto-mar 
não seria uma atitude isolada. Parece que a tendência dos que com ela se cor-
responderam é a de se deixar envolver por um certo encanto que sua pessoa 
suscita – e que se traduz em imagens criativas.

É o caso também da correspondência que lhe escreveu Lêdo Ivo (dele há 
uma única carta depositada na Fundação Casa de Rui Barbosa) quando Cla-
rice estava em Belém, já casada, antes de se mudar para a Europa. Nessa carta 
nota-se o que será uma constante na correspondência com amigos escritores: 

4 Grifo meu. Também serão meus os demais grifos que aparecerem ao longo do texto.
Oswald de Andrade, carta a Clarice Lispector. São Paulo, 14.mar.1946. Cf. Jacyntho, Valéria Franco. 
Cartas a Clarice Lispector. Correspondência passiva da escritora depositada na Fundação Casa de Rui Barbosa. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, 1997, p. 77. [Dissertação de mestrado.] 
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o tom é de amizade e o assunto, livros. Notícia de livros que eles próprios 
ou outros escrevem ou que publicam. Notícia da crítica sobre esses livros. 
Notícia de amigos escritores. Sob esse aspecto, a carta funciona como um 
mapeamento da história da produção, da crítica literária e do contexto social 
e intelectual dos grupos de artistas escritores, com eventuais notícias mais 
gerais referentes ao contexto político brasileiro da época.

No caso específico de Lêdo Ivo, o livro em questão é o romance Perto do co-
ração selvagem, de Clarice, que havia sido lançado há seis meses. Afirma ele, sim-
paticamente, que as mães andavam pondo nome de Joana nas crianças recen-
temente nascidas, por causa do nome da personagem principal do romance... 
E o artigo da crítica em questão é o de Antonio Candido sobre esse mesmo 
romance. (O artigo seria publicado 12 dias depois dessa carta, no dia 16 de 
julho, na Folha da Manhã, de São Paulo). E aparece notícia de Lúcio Cardoso: 
conta os passeios que dava com esse amigo em comum e também colega da 
Agência Nacional. Mas a carta também lança uma imagem forte de Clarice, e 
justamente no final: “Escreva mais romances, talvez você seja mais real nos 
livros.”5 Lêdo Ivo percebeu bem essa face de Clarice, que, no meu entender, 
iria até se acentuar ao longo da vida. Clarice como mulher mergulhada na sua 
própria ficção. Vivendo a sua ficção.

Diferente é o tom de Manuel Bandeira, nas três cartas endereçadas a Cla-
rice. Maroto, brejeiro, dirige-se à Clarice escritora, mas sempre mulher, para 
fazer algumas sugestões: eliminar o “senhor” com que ele é tratado pela es-
critora; esquecer os “malditos 40 anos que separam as nossas idades.” Na-
turalmente, envia-lhe livros – dois livros de poemas (Poesias completas, Poemas 
traduzidos, respectivamente de 1944 e 1945). E dá notícia de poema que fez 
sobre o brigadeiro Eduardo Gomes lido pelo Chico Barbosa em comício em 
Belo Horizonte, com o seguinte comentário: “Todos os meus amigos estão 
verdadeiramente estarrecidos com essa novidade da minha demagogia poética! 
Eu, que nunca tive jeito senão para choramingar umas dorezinhas de corno.”

5 Lêdo Ivo, carta a Clarice Lispector. Rio de Janeiro, 5 jul. 1944. Jacintho, Valéria Franco. Op. cit., p. 
275; Lispector, Clarice. Correspondência, p. 46. Cito sempre as duas fontes porque a primeira traz anota-
ções valiosas e a segunda é edição recente e disponível no mercado, embora com poucas anotações. 
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Agradece um conto que lhe enviara Clarice e encaminha dois livros a uma 
amiga da Itália, Giovanna Aita, e ao Magalhães de Azeredo (ministro junto à 
Santa Sé, aposentado em 1934, que mora em Roma), a quem se refere como 
“confrade naquela casa mal-assombrada da Avenida Presidente Wilson, que 
tem o nome de Machado de Assis” e que, por coincidência, é esta mesma, 
onde agora nos encontramos.

Finalmente, uma imagem forte de Clarice, ao dirigir recomendações ao 
cônsul, Maury Gurgel Valente, que aí surge como “feliz companheiro dessa 
joia que é você.”6

A história da literatura brasileira continua através das cartas de Bandeira. 
Aguarda o segundo romance de Clarice (O lustre), tão elogiado pelo Alceu 
Amoroso Lima, e anuncia a publicação dos seus poemas bissextos. Além dis-
so, refere-se aos poemas de Clarice, que desapareceram. E que não devem ter 
sido bem vistos por Bandeira, pois afirma ter “remorso do que disse a respeito 
dos seus versos”, embora, logo em seguida, tente remediar a situação, afirman-
do que Clarice “interpretou mal as minhas palavras.”

No final, despedidas carinhosíssimas. “Sua carta de julho [infelizmente, 
perdida] me deu uma grande alegria. Você nunca é falante, barulhenta. O que 
você escreve nunca dói nem fere os ouvidos. Você sabe escrever baixo. E sua 
assinatura, Clarice, é você inteirinha: Clara...Clarinha...Clarice...”7

Fascinante é a postura de Bandeira nessas cartas. Ser tão cortês – no verda-
deiro e antigo sentido de “fazer a corte” – com sutis elogios à mulher Clarice, 
conseguindo manter o respeito discreto de “velho amigo”. Verdadeira mágica 
de construção poética no gênero epistolográfico...

Rubem Braga também escreveu cartas a Clarice, das quais se conhecem 7, 
também depositadas na Fundação Casa de Rui Barbosa. Destaco uma dessas, 
inédita, que talvez seja a mais copiosa carta de notícias do Brasil, dentre to-
das as que conheço dirigidas a Clarice. Traz a data de 7 de setembro de 1945, 

6 Manuel Bandeira, carta a Clarice Lispector. Rio, 20 mar.1945. Jacintho, Valéria Franco. Op. cit. pp. 
97-98; Lispector, Clarice. Op. cit., p.68.
7 Manuel Bandeira, carta a Clarice Lispector. Rio, 23 nov. 1945. Jacintho, Valéria Franco. Op. cit., p. 99; 
Lispector, Clarice. Op. cit., pp. 78-79.
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quando Clarice morava, ainda, em Nápoles, e o autor usa as páginas grandes 
do caderno de caligrafia do filho Roberto.

Se a intenção era a de apresentar um panorama da situação política do país, 
o amigo escritor conseguiu: eis um inteligente, conciso e oportuno quadro 
do atribulado período de final do Estado Novo, com perspectivas de eleições 
tendo como candidatos o brigadeiro Eduardo Gomes (apoiado pela Esquer-
da Democrática) e, de outro lado, o general Eurico Gaspar Dutra (apoiado 
pelo Getúlio, pelo PSD e pelo PTB), e que governaria como presidente da 
República, a partir de 1946. Na carta, o autor menciona nomes das pessoas 
filiadas tanto a um grupo quanto a outro. É um verdadeiro mapa das posições 
políticas da intelectualidade. E conclui: “É evidente que essa brigalhada polí-
tica enfraqueceu muito a literatura. Tem saído pouca coisa, e geralmente má, 
porque todo mundo só pensa em política.”8

Mas também surge nas cartas um outro fio informativo, que, aliás, podemos 
considerar como sendo corriqueiro, entre escritores: o da troca de livros, que 
possibilita reconstituir o que teria sido a “biblioteca de um autor”. Aliás, por 
vezes, é o único meio de se saber o que teve o escritor na sua estante de livros, 
quando tais livros não foram explicitamente mencionados, ou não foram pos-
teriormente encontrados e depositados em alguma instituição. Rubem Braga 
também envia livros seus a Clarice: O morro do isolamento, de 19449, o de crônicas, 
intitulado Com a FEB na Itália10 e promete enviar o livro de desenhos de Carlos 
Scliar, com texto seu. Isso, enquanto aguarda receber O lustre, de Clarice.11

Braga envia também a Clarice notícias pessoais, dele, que, na época, sem 
emprego, vive de colaborações em vários jornais, mas num Rio de Janeiro 
em que “a vida é péssima”, mas a cidade, “encantadora”.12 Por tais razões, a 

8 Rubem Braga, carta a Clarice Lispector. Rio de Janeiro, 7 set. 1945. Museu de Literatura Brasileira/
Fundação Casa de Rui Barbosa.
9 Braga, Rubem. O morro do isolamento. São Paulo: Brasiliense, 1944. 
10 Braga, Rubem. Com a FEB na Itália: crônicas. Rio de Janeiro: Zélio Valverde, s.d.
11 Rubem Braga, carta a Clarice Lispector. Rio de Janeiro, 7 set. 1945. Jacintho, Valéria Franco. Op. 
cit., pp. 120-125.
12 Rubem Braga, carta a Clarice Lispector. Rio de Janeiro, 18 ago. 1946. Jacintho, Valéria Franco. Op. 
cit., pp. 126-127.
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sua carta é também uma espécie de diário do escritor desempregado e uma 
crônica da cidade do Rio de Janeiro. Constrói o contexto cultural urbano 
a partir de pequenos dados de informação, que incluem a recente visita de 
Pablo Neruda ao Brasil e as brigas de Oswald de Andrade com Jorge Amado, 
apesar de serem os dois esquerdistas “linha justa”.

Em 1956, depois de sua viagem a Washington para cobrir a eleição do 
presidente Eisenhower, quando se encontra com o casal Gurgel Valente, o 
assunto das cartas de Rubem Braga tende a sofrer mudanças. Desloca-se da 
situação política, mais calma, com a eleição do Juscelino Kubitschek, depois 
das agitações que se sucederam desde o suicídio de Getúlio Vargas em 1954. 
O assunto passa a ser mais diretamente Clarice Lispector.

Fica claro o seu empenho em colaborar para que os livros de Clarice sejam 
editados. Por isso atua como intermediário em conversas com José Olympio 
tentando convencê-lo a publicar o romance A veia no pulso, que, aliás, ganharia 
o título de A maçã no escuro. E programa conversas com Simeão Leal a respeito 
da publicação do livro de contos.

Nessa oportunidade, faz interessante crítica ao romance O encontro marcado, de 
Fernando Sabino, o que considero, aliás, um dos pontos altos da carta. A leitura 
questiona o uso do autobiográfico na construção do romance. Para Rubem Bra-
ga, Fernando Sabino misturou história de seu próprio casamento no romance. 
E não deu muito certo. Usou também os amigos, que no romance aparecem ora 
mais ora menos disfarçados em personagens e que Braga identifica.13

Será que – eis aqui uma das tantas questões que essa crítica de Braga suscita – 
será que Braga enxergaria tais limitações no romance de Sabino justamente por 
identificar os suportes biográficos que tão bem conhecia? Nesse caso, a leitura 
do Braga é que, de certa forma, seria um tanto, diria eu, comprometida...

Finalmente, no início do ano seguinte segue então, por carta, um depoi-
mento de leitura dos contos de Clarice. Nesses momentos, a carta, que já 
beirou as margens do diário e da crônica, torna-se crítica literária. Cito o 
trecho:

13 Rubem Braga, carta a Clarice Lispector. Rio de Janeiro, 7 dez. 1956. Jacintho, Valéria Franco. Op. 
cit., pp. 131-133; Lispector, Clarice. Op. cit., pp. 210-211, transcrição parcial. 
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“Acabo de ler agora os nove contos que não conhecia. Você não imagina 
como gostei; saio meio crispado da leitura. É engraçado como tendo um 
jeito tão diferente de sentir as coisas (você pega mil ondas que eu não cap-
to, eu me sinto como rádio vagabundo, de galena, só pegando a estação da 
esquina e você de radar, televisão, ondas curtas) é engraçado como você 
me atinge e me enriquece ao mesmo tempo que faz um certo mal, me faz 
sentir menos sólido e seguro.”

Enfim, narrativa de Clarice desestabiliza. Essa é, no meu entender, a grande 
marca da sua perigosa e eficaz literatura. E é esse diferencial, sim, que Braga 
capta com argúcia.

Diálogos possíveis: Clarice Lispector   Ȅ
e Fernando Sabino

Não há conjunto de cartas mais significativo, no que se refere à escritora 
Clarice Lispector, do que a coleção que reúne as que escreveu para e recebeu 
de Fernando Sabino. Em parte, pela regularidade. Foram 50 cartas escritas 
ao longo de 23 anos (de 1946 a 1969), o que é muito, se levarmos em con-
sideração a preguiça de escrever cartas que tomava conta temporariamente do 
Fernando Sabino, e os intervalos de tempo em que Clarice permaneceu no 
Brasil, entre uma estada e outra no exterior, quando, para ela, estando perto 
dos amigos, as missivas tornavam-se desnecessárias.

A importância de tais cartas se deve, também, ao seu conteúdo documental 
como registro de informações sobre livros, edições, críticas, projetos – o que 
parece mesmo ser uma constante nas cartas de escritores para escritores. E, 
ainda, à qualidade dos textos, com imagens de alto vigor literário. Finalmente, 
encontram-se nessas missivas questionamentos referentes ao gênero da episto-
lografia, muitas vezes colocado em xeque, sob a observação conscienciosa dos 
autores voltados para os seus próprios discursos.

Observa-se, ainda, nessa correspondência, uma rara afinidade entre os dois. 
Não apenas por serem escritores. Mas pelo fato de serem amigos. E porque 
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caminham juntos nessa interlocução, movendo série de ações e reações inte-
gradas, tendo, cada um, percepção do que seria esse outro ao qual se dirige. 
Compartilham experiências de caráter intelectual, artístico e emocional, sem 
formalismos nem cerimônias.

As cartas correm soltas desenhando as oscilações de humor, as expectativas 
frustradas (sobretudo de Clarice, em relação à publicação das suas obras no 
Brasil), os momentos de vazio, de crise pessoal, em que não conseguiam es-
crever nada, nem mesmo as cartas.

E sem que em nenhum momento apareça certo tom superior de “quem 
sabe mais”, ou de quem “dá conselhos” para ser seguido. Eu diria que, em 
termos de correspondência, realmente foram bem sucedidos na afinação dos 
instrumentos.

Para o leitor, ou leitora, é como se não houvesse nem mesmo a necessidade 
de uma afinação prévia da instrumentação necessária ao concerto. As cartas 
surgem no embalo do momento, pelo menos aparentemente, de improviso, e 
o que é mais curioso e digno de nota – sempre como um movimento a mais, 
que ora se integra ao anterior, continuando uma melodia, ora se mostra di-
ferente do anterior, ligado a um novo tom, por injunção da hora e do lugar, 
das circunstâncias de vida dessa rotina que é possível acompanhar, na sua 
diversidade, ao longo dos meses e anos que se sucedem.

Essas cartas fogem ao formalismo que rege certas correspondências en-
tre escritores, ainda que por vezes escritores queiram quebrar os escudos da 
cerimônia. Diria que são cartas de escritores-pessoas, que escrevem num ter-
ritório que está imune às censuras e aos limites impostos pelas fronteiras do 
profissionalismo.

O ato de escrever Ȅ
Nem só de fragmentos autobiográficos vive a correspondência que ora exa-

minamos. Peças literariamente bem compostas surgem, e ganham realce, em 
alguns momentos da sua história. É o caso de uma carta de Fernando Sabino 
escrita logo ao chegar aos Estados Unidos, onde mora e trabalha ao longo de 
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1946, carta toda escrita com repetição de particípios passados, a fim de bem 
marcar os afazeres sistematicamente arrolados para a amiga, e com criativida-
de de escritor. Eis um trecho:

“Tenho tido muitos pesadelos. (...) Tenho feito descobertas importan-
tes, por exemplo: o pecado é simplesmente tudo o que Cristo não fez. (...) 
Tenho tido muita saudade de minha filha. Tenho tido muito pouco di-
nheiro. Tenho tido muitas oportunidades de ficar calado. Tenho tido muita 
decepção com os Correios. Tenho tido cansaço, saudade e calma. Tenho 
bebido muito, muito, muito. (...) Tenho xingado muito o Getúlio. Tenho 
tido muito medo de morrer. Tenho faltado muita missa aos domingos. 
Tenho tido muita pena de Helena ter se casado comigo. (...) Clarice, estou 
perdido no meio de tantos particípios passados.”14

Noutros momentos, são retratos de Clarice ou mesmo situações específicas 
do “perfil Clarice” que afloram. Quando, por exemplo, Fernando Sabino lhe 
pergunta o que faz às três horas da tarde, numa tentativa de flagrar a amiga no 
cotidiano, responde: “Fico às vezes reduzida ao essencial, quer dizer, só meu 
coração bate.”15. Numa frase, enxertada na carta, brota o sumo da Clarice do 
mundo ficcional, de que se alimenta a sua obra.

Porque os textos de Clarice, os mais densos ou são ou querem experimentar 
este estado de disponibilidade para ser a vida em si, quando – e cito frase de 
Clarice em A paixão segundo GH – “a vida se me é”, já como “sopro de vida”, 
sem invólucros culturais que abafem a livre manifestação desse núcleo vital de 
matéria-prima selvagem que pulsa.

Mas o ato de escrever gera por vezes desânimo e desespero. Em Berna, em 
junho de 1946, numa crise de angústia que se acentuaria nos anos seguintes, 
Clarice não consegue escrever o romance que se intitula, muito a propósito, 
A cidade sitiada. E tem a impressão de que esse sofrimento há de durar para 

14 Clarice Lispector, Fernando Sabino. Op. cit., p. 18.
15 Clarice Lispector, Fernando Sabino. Op. cit., p. 20.
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sempre.16 O estado de solidão insuportável é compartilhado pelo amigo, que 
afirma: “A gente se angustia com o livro que está sendo escrito, não é porque 
está difícil, ou porque esbarrou num beco sem saída, coisas assim: a gente se 
angustia é por não saber intimamente o que está fazendo.”17

Eis uma afirmação tipicamente clariciana, mas que brota de Sabino. Nessa 
ocasião é que o amigo percebe uma das tendências de Clarice, a do excesso, a 
do risco de avançar demais. A imagem que usa – a da equilibrista – calha bem 
com a “condição” da artista Clarice. Afirma Sabino:

“Tenho uma grande, uma enorme esperança em você e já te disse que 
você avançou na frente de todos nós, passou pela janela, na frente de todos. 
Apenas desejo intensamente que você não avance demais para não cair do 
outro lado. Tem de ser equilibrista até o final. E suando muito, apertando 
o cabo da sombrinha aberta, com medo de cair, olhando a distância do ara-
me ainda a percorrer – e sempre exibindo para o público um falso sorriso 
de serenidade. Tem de fazer isso todos os dias, para os outros como se na 
vida você não tivesse feito outra coisa, para você como se fosse a primeira 
vez, e a mais perigosa. Do contrário seu número será um fracasso.”18

E é no fio da navalha da escrita, do livro, da literatura, que os dois efetiva-
mente se encontram.

“Nosso livro é o nosso testemunho, Clarice, é a única coisa que nós 
temos. Nele é que aprendemos a viver nascendo, nele é que vivemos, viaja-
mos, amamos, temos filhos, amigos – é a nossa realidade, nosso testemu-
nho. Às vezes contra nós mesmos.” 19

Compartilham, pois, sonhos, pesadelos, fantasias, leituras, e também fil-
mes, músicas, espaços...

16 Clarice Lispector, Fernando Sabino. Op. cit., p. 36.
17 Clarice Lispector, Fernando Sabino. Op. cit., p. 27.
18 Clarice Lispector, Fernando Sabino. Op. cit., p. 28.
19 Clarice Lispector, Fernando Sabino. Op. cit., p. 46.



 Nádia  Battella  Gotl ib

154

Ao descrever ao amigo sua casa, em Berna, por exemplo, quando morava no 
centro histórico, e abrir assim as portas da sua intimidade ao amigo, já não são 
os detalhes da casa o que importa. É a alma que ali habita. Tal como nos tex-
tos de ficção, apesar de a escritora se deter em detalhes mínimos do cotidiano, 
não é no factual que sua pena pousa. O discurso flui quando desvenda novas 
perspectivas de exploração das sensações, das emoções, das frustrações – de 
si mesma e do amigo: “Fernando, estou tentando terrivelmente escrever uma 
carta de notícias mas não consigo mesmo. No dia em que eu conseguir escre-
ver uma carta de notícias talvez possa escrever uma história com enredo.”20

Contudo, é no que eu considero uma segunda fase dessa correspondência 
– ela, em Washington, ele, no Rio, – depois de seis anos sem se escreverem 
(1947 a 1953), que se nota um elo de cumplicidade ainda mais intenso entre 
os dois escritores.

Talvez o principal assunto nessa fase seja... o assunto cartas. Em crise con-
jugal, separado da esposa, Fernando Sabino não consegue escrever. Clarice, 
que afirma não dar importância alguma ao que chama de “carta obrigatória” 
– realmente, não há como conceber Clarice aceitando uma violência dessa 
natureza –, queixa-se, no entanto, de não receber cartas.

De fato, quando Sabino se encontra em Nova York, em junho de 1947, 
escreve poucas cartas e explica: “Ainda não escrevi a você porque não escrevi 
a você.”21 Seis anos depois, em setembro de 1953, esclarece que ainda não lhe 
escrevera “por falta absoluta de caráter.”22 Chega a guardar uma carta durante 
nove meses, antes de enviá-la ao destinatário. E confessa: “Mentalmente lhe 
escrevo todos os dias.”23 E também: “Tenho tanta coisa para lhe dizer.”24 E 
ainda: “É essencial que você me escreva, Clarice – preciso reaprender a escre-
ver cartas.”25

20 Clarice Lispector, Fernando Sabino. Op. cit., p. 82.
21 Clarice Lispector, Fernando Sabino. Op. cit., p. 85.
22 Clarice Lispector, Fernando Sabino. Op. cit., p. 95.
23 Clarice Lispector, Fernando Sabino. Op. cit., p. 105.
24 Clarice Lispector, Fernando Sabino. Op. cit., p. 102.
25 Clarice Lispector, Fernando Sabino. Op. cit., p. 110.
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Nessa fase, as cartas se constroem a partir do nada ter para dizer. Como a 
que Clarice escreve de Washington, em outubro de 1954:

“Alô Fernando,
estou escrevendo pra você, mas também não tenho nada o que dizer. Acho 
que é assim que pouco a pouco os velhos honestos terminam por não 
dizer nada. Mas o engraçado é que, não tendo absolutamente nada o que 
dizer, dá uma vontade enorme de dizer. O quê? Quando não tenho o que 
dizer, fico com vontade de ‘passar a limpo’ tudo ou então de ‘apagar tudo’ 
e recomeçar, recomeçar a não ter o que dizer. (...) E assim é que, por não 
ter absolutamente nada o que dizer, até livro já escrevi, e você também. 
Até que a dignidade do silêncio venha, o que é frase muito bonitinha e me 
emociona civicamente.”26

E acrescenta uma nota final irônica: “Com o maior tato e savoir-faire, infor-
mo-lhe que deve existir à venda nas boas casas do gênero algum ‘manual de 
perfeito correspondente’ e que ajuda muito nas missivas sobretudo quando 
não se tem o que dizer.”27

O ato de ler o outro Ȅ
Mas o que tira Fernando Sabino do marasmo, levando-o a voltar a escrever 

com entusiasmo? O empenho seu em conseguir que Clarice aceitasse efetiva-
mente iniciar colaboração na revista Manchete.

O que leva Fernando Sabino a escrever entusiasticamente a Clarice, às 4 
horas da manhã? Os contos de Clarice, que lhe provocam “verdadeira vi-
bração cívica”28. Depois de comentários calorosos sobre os contos, afirma: 
“só sinto que você não tenha pensado em reuni-los todos, os outros alguns 
também, para fazer um livro só – que seria exata, sincera, indiscutível e até 

26 Clarice Lispector, Fernando Sabino. Op. cit., p. 122.
27 Clarice Lispector, Fernando Sabino. Op. cit., p. 123.
28 Clarice Lispector, Fernando Sabino. Op. cit., p. 125.
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humildemente o melhor livro de contos já publicado no Brasil.”29 Refere-se ao 
então futuro Laços de família.

Clarice, desanimada com a falta de perspectiva de editar seus livros (o ro-
mance e o volume de contos), e triste com a volta dos amigos Veríssimo para 
o Brasil, afirma: “Parece que não moro em nenhum lugar, e que nenhum lugar 
‘me quer’”30. Mas nessa hora quem lá está, para ampará-la? Fernando Sabino, 
que faz uma leitura cuidadosíssima do romance A veia no pulso, elaborando 204 
notas de leitura ou recomendações – que Clarice acata, agradecida. E, com 
isso, renasce inclusive a vontade de Fernando Sabino escrever cartas. Afirma 
estar “entusiasmado com essa nossa nova pontualidade epistolar, disposto a 
mantê-la acesa daqui por diante.”31

Dois anos depois é a vez de Clarice manifestar seu entusiasmo pelo livro 
de Fernando Sabino, O encontro marcado. Interessante observar o que a atrai no 
livro e merece a sua consideração: “O que me espantou é que – não sei em que 
momento nem como – me vi inesperadamente dentro do livro, entendendo o 
que você queria, experimentando tudo, embora não soubesse ainda até onde 
você iria.”32

E uma vez mais aparece a tal da afinidade:

“É curioso como seu livro e o meu têm a mesma raiz. Talvez você não 
ache isso ou sinta. Eu acho. Só que o seu termina com uma luz mais aberta 
– o encontro marcado se realiza. Cada vez que penso no livro – e tenho 
vivido com ele nesses últimos dias – gosto mais.”33

Clarice nota algo mais: “alguma coisa essencial que você pegou, e que me 
deu essa impressão de ‘estarmos todos no mesmo barco’.”34

29 Clarice Lispector, Fernando Sabino. Op. cit., p. 126.
30 Clarice Lispector, Fernando Sabino. Op. cit., p. 134.
31 Clarice Lispector, Fernando Sabino. Op. cit., p. 144.
32 Clarice Lispector, Fernando Sabino. Op. cit., p. 186.
33 Clarice Lispector, Fernando Sabino. Op. cit., p. 186.
34 Clarice Lispector, Fernando Sabino. Op. cit., p. 187.
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A reação de Fernando Sabino é imediata e vem por carta nesse mesmo mês 
de janeiro de 1957: “Nada melhor você poderia dizer do que descobrir afini-
dade entre meu livro e o seu.”35; “(...) Enfim, estamos maduros...”36

E Clarice, nesse mesmo mês de janeiro, afirma: “O livro que você escreveu 
pareceu me libertar mais do que o livro que eu própria escrevi. Eu não sei ‘me 
dar’. Você soube ‘se dar’.”37

Se todas as cartas que examinamos revelam saudáveis brechas no gênero 
epistolográfico, que por isso pode acolher, com igual receptividade, traços do 
lirismo poético e da crônica urbana, do diário de viagens e da notícia políti-
ca, do perfil biográfico e da história da literatura, da crítica, das edições, das 
bibliotecas pessoais, essas cartas trocadas entre Clarice Lispector e Fernando 
Sabino parecem um breve romance, uma novela.

Leio essas cartas como se fossem uma quase-novela, com fio narrativo que 
se sustenta pela amarração de duas vozes, ele e ela, quase-personagens, uma 
voz buscando a outra, por vezes com pausas e silêncios, mas de modo a não 
romper o diálogo, que se mantém ao longo dos anos, e apesar das adversida-
des. Indiscutivelmente, o laço que os une é o que poderíamos chamar de uma 
verdadeira amizade. Um admirando com alegria as qualidades literárias do 
outro. E cada um encontrando no outro a força revigoradora da literatura.

35 Clarice Lispector, Fernando Sabino. Op. cit., p. 189.
36 Clarice Lispector, Fernando Sabino. Op. cit., p. 190.
37 Clarice Lispector, Fernando Sabino. Op. cit., p. 194.
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C i c l o  “ C a rta s  d e  e s c r i t o r e s ”

Epistolário hoje: muita 
comunicação, pouca 
literatura

Nilto Maciel

Meus papiros

“Amigo Chico Lopes. Li tua carta longa, cheia de ensinamen-
tos. A gente vai envelhecendo e ficando sábio. A gente lê na ju-
ventude para ficar sábio. Depois vê que a sabedoria não serve 
para quase nada. Agora estou num estágio em que não pretendo 
mais ficar sábio. Por isso, leio quase nada. Não tenho mais vonta-
de de ler. E muito menos de escrever. (...) Estou numa fase ruim, 
meu amigo. Começo a ler e logo sinto enfado. Para que ler mais? 
Recebo livros todo dia. Acho-os todos ruins, fracos, mal escritos, 
sem talento, sem imaginação. Mas leio porque me pedem opi-
nião, prefácio, orelha. Agora mesmo estou lendo uns contos de 
... (omitirei o nome, para evitar aborrecimentos). Muito fracos. 

*

* Conferência proferida em 8 de novembro de 2011.

Nasceu em 
Baturité, Ceará, 
em 1945. 
Ingressou na 
Faculdade de 
Direito da 
Universidade 
Federal do Ceará 
em 70. Criou, em 
76, com outros 
escritores, a revista 
O Saco. Autor de 
vários livros, entre 
eles destacam-se:  
Carnavalha; 
Contistas do Ceará: 
D’A quinzena ao 
caos portátil; Contos 
reunidos (volume 
I e II). Tem 
contos e poemas 
publicados 
em esperanto, 
espanhol, italiano 
e francês.
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Mas ele me pediu um prefácio e vou ter que ler e escrever. E assim acontece 
sempre. E assim vou me desiludindo cada vez mais”.

Isto é trecho de uma mensagem eletrônica minha ao contista Chico Lopes. 
Poderia ser uma epígrafe deste escrito. Serve também para me expor, falar de 
minha angústia de escritor, das minhas preocupações. E é assim que todo dia 
me correspondo com alguns amigos, há alguns anos, desde que por aqui che-
gou o tal e-mail e, aos poucos, fui deixando de escrever em folhas de papel, as 
antigas cartas, missivas ou epístolas.

Antes de chegar aos e-mails, aos blogs, aos sites, ao admirável mundo novo da 
Internet – no qual estou metido até o pescoço, quase a me sufocar –, preciso 
dar uma voltinha ao passado, a um passado não muito distante. Não retroce-
derei à escrita cuneiforme, aos desenhos rupestres, aos tijolinhos, aos papiros, 
a Gutenberg. É história mais recente. Pelo menos, para mim. Recuarei apenas 
ao tempo de minhas iniciações literárias.

Após a publicação de meu primeiro livro, Itinerário (1974), criei o jornal 
Intercâmbio. Havia algum tempo, mantinha contato com diversos “nanicos” 
(pequenos jornais, mimeografados) de todo o Brasil. Comunicavam-se uns 
com outros, formando uma cadeia. Cada um divulgava os demais. E, assim, 
todos os “editores” (jovens escritores) se conheciam: de Norte a Sul, de Leste 
a Oeste. E com eles me correspondia. Não me lembro de qual deles conheci 
primeiro. Havia também pequenos jornais impressos em tipografia, conheci-
dos como “independentes” ou “marginais”. Naqueles se publicavam poemas, 
narrativas curtas, notícias de livros e eram resultado do trabalho de uma só 
pessoa. Os independentes (pequenas empresas, grupos de jornalistas) toma-
vam posições políticas ou adotavam determinadas diretrizes ideológicas, de 
oposição à ditadura militar, eram legalizados e vendidos em bancas: Pasquim, 
Movimento, Opinião, Abertura Cultural, etc.

O Jornal de Letras, dos irmãos Elysio, João e José Condé, criado em 1949, 
no Rio de Janeiro, é um caso à parte. Nele sonhava me ver publicado. No 
entanto, não conhecia os editores e colaboradores, nomes muito importantes 
para mim. Para me aproximar, passei a mandar notícias do Ceará literário. A 
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primeira delas saiu em maio de 75 e se intitulava “Semana de estudos”. Como 
não se tratava de matéria assinada, ousei falar também de mim. Na edição de 
julho daquele ano, os editores do JL me concederam mais espaço e publicaram 
as notícias por mim enviadas, no mesmo bloco em que aparece Pedro Lyra, 
com citação de nossos nomes como correspondentes, embora com erro no 
meu. De qualquer forma, eu me tornara correspondente do mais importante 
órgão literário do Brasil. Na edição de setembro, o espaço reservado ao Ceará 
é assinado por Nilto Fernando Maciel e na de dezembro retirei o primeiro 
nome (não me decidira, ainda, por um nome literário).

Reconhecido como jornalista, em 76 publiquei notícias, artigos e até edi-
toriais no Unitário, de Fortaleza. Pelo menos, dois pequenos artigos assinados: 
“A literatura cearense hoje” e “Os novos tempos da literatura”. E duas repor-
tagens, também assinadas: “Medo do Quinze: a simplicidade em Raquel de 
Queiroz” (4/7/76) e “Di Cavalcanti: o pintor das mulatas”. Divulguei tam-
bém crônicas, algumas sem assinatura (“Praça do Ferreira”), outras assinadas 
(“O rádio e os outros”, “Comerciária: realidade e sonho” e “O marceneiro”). 
A seguir, colaborei em periódicos de outras cidades, como O Popular e Folha de 
Goiaz, de Goiânia; Tribuna da Imprensa, do Rio de Janeiro; Correio Braziliense, de 
Brasília; e Diário do Comércio, do Recife.

É desse período minha amizade com diversos escritores novos de todo 
o Brasil. A maioria deles nunca sequer vi, excetuados os brasilienses (não 
de nascimento, pois todos vinham de outros estados). São daquele período 
Glauco Mattoso, Enéas Athanázio, Francisco Miguel de Moura e poucos ou-
tros. Com Glauco mantive intensa correspondência durante alguns anos, ele 
com suas folhas mimeografadas, como Dobrabil, repletas de poemas e contos 
satíricos. O catarinense Enéas é anterior ao Saco. Imaginava-o um tipo corpu-
lento, de estatura gigantesca. Mas isso não me preocupava. Sobretudo porque 
jamais o veria. Não precisaria quebrar o pescoço para olhar em seus olhos. E 
se o visse? Pois ele costuma andar pelas bandas do Norte e do Nordeste do 
Brasil. É um desses seres que pensam o Brasil como um conjunto harmônico 
de povos desarmonizados pelas elites políticas e financeiras. E eu o vi em 
Balneário Camboriú, num dia de chuva de 2000, se não me engano. Quando 
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abriu a porta do apartamento onde morava, não acreditei estar diante dele, 
aquele homenzinho quase miúdo. O piauiense Chico Miguel (não gosta de 
ser chamado de escritor piauiense, mas brasileiro) é também miudinho. De 
olhos azuis, branco como uma vela. E alegre como o goiano Salomão Sousa. 
Conheci Chico desde os tempos das revistas Ciranda e Cirandinha, por ele edita-
das, e Intercâmbio e O Saco. Entretanto, quiseram os deuses que só nos víssemos 
em Havana, já em 2000. Bebemos muito, contamos muitas piadas, passeamos 
de triciclo e carro norte-americano modelo 1950, sem falarmos uma vez se-
quer na Revolução Cubana.

Com os brasilienses mantive boa amizade nos anos em que vivi na capital 
federal. Lembro-me muito de Salomão Sousa, Guido Heleno, Emanuel Me-
deiros Vieira, Adrino Aragão, João Carlos Taveira e muitos outros. O primeiro 
vivia na minha casa, e eu na dele. Jornalista por profissão, devotava-se a ler 
o melhor da literatura e a escrever poemas. Além disso, se dedicava a rir. Ria 
quando nos víamos, de alegria. Ria quando conversávamos, mesmo que o 
assunto fossem as guerras, as misérias humanas, os males do mundo. Rir para 
ele era (e deve ainda ser) uma forma de dizer: apesar de tudo, estamos vivos. 
Indicou-me e apresentou-me escritores de quem eu nunca me aproximara, 
como Robert Musil, eu que só conhecia Hoffmann, os irmãos Grimm, Tho-
mas Mann, Goethe, Hesse e outros poucos alemães. Comprava tudo de bom 
e emprestava, sem receios. Falava de Goiás a todo instante, numa saudade sem 
fim de sua terra. Íamos com muita frequência a Goiânia, para encontros com 
escritores locais, como Valdivino Braz, Miguel Jorge, Aidenor Aires, Brasigóis 
Felício, Alaor Barbosa, Yêda Schmaltz, Antônio José de Moura, Dionísio Pe-
reira Machado, quase todos vindos dos tempos dos jornais nanicos.

O mineiro Guido Heleno é outro amigo daquele tempo. Participava de 
tudo: discussões, encontros, seminários. Sempre a contar piadas. Outro amigo 
do riso. O catarinense Emanuel Medeiros eu também conhecia (seus livros) 
desde Fortaleza. Grandalhão e de voz potente, assustava os mais raquíticos 
e tímidos. Entretanto, sua exaltação não o tornava áspero. Só o vi perder o 
controle emocional uma vez, quando um amigo nosso o ofendeu com pala-
vras, num bar. Adrino Aragão, amazonense, também se iniciava no palco das 
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publicações, com a mesma euforia dos outros. Depois foi perdendo o ânimo, 
como acontece com todos.

A lembrança desses amigos e daqueles acontecimentos tem uma razão de ser 
neste escrito. Pois as epístolas que me escreviam e as que lhes remetia foram se 
transformando, aos poucos, em bilhetes, até chegarem à forma chamada men-
sagem eletrônica. Uma missiva se iniciava com o nome da localidade onde o 
missivista se encontrava e a data. Prosseguia com expressões como “Caro amigo 
fulano”. Eu escrevia cerca de 30 comunicações por mês. Não havia tanta pressa. 
Falávamos de livros, projetos literários, acontecimentos culturais. A organização 
da antologia Queda de braço se deu toda por epístola. Tenho centenas delas (as que 
enviei a Glauco Mattoso e que ele gentilmente mas devolveu).

Nunca fiz contagem do número de cartas que escrevi e recebi. Tenho mi-
lhares delas guardadas em pastas e caixas. A maioria não encerra nenhum 
valor literário e muito menos histórico. E por que as conservo? Talvez para me 
agarrar ao passado e me sentir vivo. Algum valor poderia ter a correspondên-
cia com Glauco, se Queda de Braço fosse obra mais valiosa. Missivas de colabo-
radores das revistas O Saco e Literatura também poderão guardar alguma valia.

Correio eletrônico Ȅ
É recente minha adesão ao correio eletrônico. Talvez tenha ocorrido já 

neste milênio. Então fui, aos poucos, substituindo a carta tradicional pelo 
e-mail. Hoje me correspondo com centenas de escritores de todo o Brasil, 
com mais frequência do que ao tempo dos correios e telégrafos. Ou da caixa 
postal. Quem se lembra da caixa postal? Todo escritor que se prezasse pre-
cisava ser dono de uma. E me lembro da sofreguidão com que todo dia, ou 
quase todo dia, eu me dirigia à agência do correio para introduzir a pequena 
chave na abertura da caixinha embutida na parede e de lá retirar dezenas de 
missivas e publicações (jornais, revistas e livros). Não ir ao correio me causava 
uma angústia tão grande como a do homem que não visita todo dia a nova 
amante. Ou a do internauta que não pode ligar o computador doméstico e 
corre à primeira lan house.



 Nilto Maciel

164

Reconheço: estou viciado em correio eletrônico, em site, em blog. Mal des-
perto (estou a despertar cada vez mais cedo), lavo o rosto e corro à sala onde 
repousa meu microcomputador. Ultimamente nem o desligo mais à noite. 
Vou direto às mensagens. Dou início ao expurgo dos indesejados, cerca de 
90% delas. São ofertas de produtos, empréstimos financeiros, viagens ao re-
dor do mundo em 80 dias, tentações, arapucas. Restam sempre de 10 a 20 
nomes conhecidos e um ou outro nome novo. Chegam-me poemas, contos, 
crônicas, resenhas, artigos, ensaios. Todos me pedem opinião. Alguns querem 
resenha. Outros, prefácio. Dificilmente consigo dizer não. Fico com pena. 
Mas, humano que sou, termino escrevendo frases horríveis, que me renderam 
boas inimizades. Uns passam anos sem falar comigo. Riscam meu nome dos 
seus cadernos. Outros me mandam desaforos: “Quem você pensa que é, seu 
Nilto? Só porque escreveu uns livrinhos, se imagina professor?”.

Toda essa perturbação só acontece porque também sou editor. Sempre fui 
editor, desde menino. Em casa, escrevia, com meus irmãos, pequenos jornais, 
murais, que colava nas paredes. Nossa mãe gritava: “Parem com isso, estão 
sujando as paredes”. Mais tarde, experiente, criei o jornalzinho mimeografado 
Intercâmbio, ao qual me referi no início deste depoimento.

Muitos dos meus correspondentes nem sabem que também escrevo. Man-
dam-me epístolas (isto é, mensagens) e só me falam de si mesmos: “Quero 
lhe enviar meus poemas para publicação em seu site”. Outros me enviam his-
torinhas e pedem publicação no Jornal do Conto. Ora, não sou dono dele. Sou 
apenas um ajudante de Soares Feitosa, criador do maior sítio de poesia de 
língua portuguesa, o Jornal de Poesia. Há alguns anos me convidou a recriar, 
com ele, o Jornal do Conto, inserto no próprio JP. Aceitei o convite, com uma 
condição: se me fosse dada a única função de captar composições ficcionais. 
Logo na primeira semana, apresentei um arquivo de mais de 500 obras. Ele 
se apavorou. De onde vinham tantas narrativas? Como eu conseguia conhecer 
tantos contistas? Na verdade, eu apenas juntei as peças de ficção publicadas 
na revista Literatura, que teve duração de 17 anos.

Literatura é de minha fase mais recente como editor. Minha última experi-
ência como editor. Refiro-me a editor de jornal ou revista impressa. Porque 
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continuo editor, embora virtual. (Falarei do blog “Literatura sem fronteiras” 
mais adiante, ao final desta explanação).

A revista Literatura nasceu em 1991 e durou até 2008. Com ela, vivi as duas 
fases recentes da correspondência: a da comunicação em papel, escrita a mão 
ou máquina de datilografia; e a da mensagem virtual. Em 1991, eu me corres-
pondia com alguns escritores, muitos do Ceará (ou residentes em Fortaleza) 
e outros do resto do Brasil. Boa parte deles eu conhecia desde os tempos das 
revistas Intercâmbio e O Saco. Aos poucos, fui me adaptando aos novos tempos. 
Comprei um computador e aprendi rudimentos de computação: como usar 
o Word (sobretudo, digitação), como arquivar textos e navegar na Internet. 
Criei um endereço postal e me dispus a enviar mensagens para meus amigos. 
Ora, como se daria isto, se eles não conheciam computador? Voltei, então, 
às mensagens tradicionais: “Meu amigo fulano, comprei um computador. A 
partir de agora, faremos nossa correspondência por e-mail. Mande-me, por 
favor, o seu endereço virtual”. Recebi manuscritos desaforados: “Se você não 
quer mais se corresponder comigo, vá às favas”. “Vão você e seu email para 
a ponte que caiu”. “Prefiro morrer na solidão, a deixar de lado as cartas e me 
bandear para esse tal e-mail.”

Até hoje, muitos não se deixaram conduzir ao campo da informática. 
Ainda recebo missivas como antigamente. Só mudaram os envelopes. Não 
vejo mais aqueles de bordas verde-amarelo. De vez em quando, redijo uma 
epístola-padrão, que envio a alguns amigos. No computador, só mudo a data 
e o nome do destinatário. Trato de assuntos variados, de interesse de todos, 
muito mais notícia do que confissão: “Prezado amigo sicrano. Esta semana 
recebi convite da Academia Brasileira de Letras, para proferir conferência...”. 
Isto, porém, tem ocorrido uma vez por ano. Com aqueles que não aderiram 
ao e-mail eu me correspondo por telefone. São poucos.

 Como disse, minha rotina se inicia às oito horas da manhã. Leio e respon-
do as mensagens do dia ou noite anterior (porque ninguém escreve a outro 
às seis horas da manhã, a não ser os mais loucos), passo ao meu blog, leio os 
comentários e posto (isto é, publico) a primeira colaboração: poema, conto, 
artigo, crônica, etc). Ao final da tarde, é a vez da segunda. Os colaboradores 
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são quase sempre os mesmos, há anos, desde os primeiros tempos do blog. Sur-
ge um ou outro, de vez em quando. Como publiquei quase tudo o que escrevi, 
só me publico uma ou duas vezes por mês. São crônicas, artigos ou entrevistas 
que escrevo em decorrência de leituras ou para formar mais um livro.

Literatura sem fronteiras: um  Ȅ blog
O blog “Literatura sem fronteiras” tem me rendido boas amizades. Quase 

todo dia aparece novo leitor, que comenta algum texto do blog, me faz per-
guntas ou se mostra interessado em me conhecer. Não há comentários ma-
levolentes. Se os há, não chegam ao meu conhecimento. As perguntas são de 
toda ordem: se tenho endereço de fulano, se posso fazer um resumo de Vidas 
secas ou de Jubiabá ou de Felicidade clandestina (ousadia de estudante preguiçoso), 
se me disponho a escrever prefácio para seu (do missivista) livro. Quase tudo 
nego, menos a informação.

Os leitores (chamados de seguidores) do blog são, em média, 100 por dia. 
Quando publico crônica ou artigo (o que faço duas vezes por mês), envio 
mensagem aos meus “leitores” e lhes solicito leitura. Nesses dias, o número de 
visitas sobe para 200 ou mais. O que é um bom número, comparado com o 
de leitores de meus livros. Cada um deles deve ter sido lido por cerca de 300 
pessoas. Não me refiro aos romances editados como literatura paradidática 
(A guerra da donzela, Os guerreiros de Monte-mor e O cabra que virou bode), que tiveram 
grandes tiragens e foram adotados em escolas de todo o Brasil. Entretanto, de 
leitores deste último guardo más lembranças. O título do livro seria Os pecados 
daquele domingo. O editor, no entanto, não gostou dele e propôs título mais 
atraente. Talvez porque pensasse nas crianças e não quisesse assustá-las. Fez 
sugestão de dez nomes e terminamos optando por O cabra que virou bode. Che-
gado às escolas, iniciou-se minha via crucis. Certa tarde, recebi um envelope, 
com lacre da editora. Imaginei um cheque gordo, como pagamento de direitos 
autorais. Rasguei o envelope, ávido de dinheiro. Nesse tempo, eu comia o pão 
que o diabo amassou. (Desculpem-me tantos lugares-comuns, mas preciso ser 
bem didático, para não incorrer no pecado da inverossimilhança.) Por baixo 
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do envelope rasgado encontrei outro envelope. Estranhei aquilo. Com letras 
tortas, o lado do destinatário pareceu-me muito comum: “Ao escritor Nilto 
Maciel, a/c Editora Global”. Do lado oposto, o nome da remetente e o en-
dereço. Não imaginei quem fosse. O nome me pareceu estranho. A cidade, do 
Rio Grande do Sul, fez me sentir famoso. Rasguei, com delicadeza, as bordas 
do envelope. E me pus a ler os garranchos: “Senhor escritor. Costumo ler os 
livros que a escola onde estuda minha filha me faz comprar para ela. Li o seu 
livro, esse amontoado de sacrilégios.” Fui me interessando mais pelo assunto, 
embora assustado. “Pois saiba, senhor, que o inferno o aguarda, com mil de-
mônios, armados de espetos fumegantes, prontos a espetá-los em sua carne 
apodrecida pelo pecado”. Pus-me a rir. Aquilo me parecia loucura. O que eu 
tinha escrito de tão grave para a fé cristã? “Como pode o senhor crucificar um 
bode, comparando-o a Jesus?” (Referia-se ao final do capítulo “Inquisição”: 
“Ouvissem bem: pretendia fazer uma cruz e nela pregar aquele filho-de-uma-
égua. Ninguém gritou, nem ousou censurar a pretensão do dono do sítio. Ha-
via estupefação nos olhos de todos. Como crucificar um bode?”). Condenado 
sem defesa, guardei a carta e me imaginei no Inferno.

Porém, deixemos para trás essas historinhas engraçadas e voltemos ao pre-
sente. As pessoas que querem me conhecer são quase todas do sexo feminino. 
As primeiras mensagens são informais, citam livros e blogs literários. As segun-
das não mencionam mais títulos de livros, mas apenas a cidade onde vive a 
missivista. “Moro numa cidade pequena. Aqui todo mundo se conhece. Não 
há privacidade.” As terceiras se reduzem à casa onde reside a autora da missi-
va: “Moro com meus pais. Eles são muito chatos. Se eu pudesse, morava em 
Fortaleza, para todo dia ir à praia.” Na quarta, a missivista se faz mais íntima 
de mim: “Ontem sonhei com você. Quando nos veremos? Estou doida para 
conhecê-lo.” Não alimento tais devaneios. Sei que nunca irei a Ponta Porã 
conhecer Maria das Mercês ou a Itacoatiara ver de perto Iracema Sampaio.

Outras dessas correspondentes são mais idosas. Também iniciam a ami-
zade pelos livros: “Estou lendo El amor en los tiempos del cólera”. Na segunda 
mensagem, esquecem os livros e falam de solidão: “Meu marido só quer saber 
de cerveja, futebol e televisão.” Mandam-me fotos (não sei se recentes) delas 
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(muito louras, sorridentes, em trajes sumários, à beira de piscinas) e dos filhos 
adolescentes (“meus amores”). E me fazem perguntas embaraçosas: “Você 
não quer conhecer a nossa cidade? Garanto que irá se apaixonar. Temos um 
quarto amplo, com algum conforto. Januário gosta muito de visita, principal-
mente de meus amigos escritores. Sabe quem esteve aqui no mês passado?”

Meus correspondentes Ȅ
Depois de mais de 40 anos de promiscuidade com as letras, ainda não 

aprendi a tratar bem as cartas. Escrevo-as com desleixo, voltado apenas para a 
informação, sem nenhuma preocupação com o estilo. Em troca, meus corres-
pondentes também só me escreveram manuscritos sem valor literário. Guardo 
uma ou outra de maior valimento. A grande maioria não vai além da infor-
mação ou não passa de documento pessoal. Quando muito, obra de circuns-
tância. As mensagens de hoje também não passam de bilhetes, muitos deles 
redigidos às pressas e, por isso, descartáveis. Entretanto, algumas pérolas (se 
assim posso chamar) se salvam no rolar das águas, na correnteza da comu-
nicação verbal. Algumas dessas mensagens são verdadeiras crônicas. Outras, 
projetos de poemas.

Alguns de meus amigos me escrevem epístolas longas e muito ricas. Posso 
citar pelo menos os nomes de quatro deles: Francisco Carvalho, Valdivino 
Braz, Astrid Cabral e Chico Lopes. São um misto de crônica, poema e ensaio. 
Como não sou o guardião de suas obras, não as guardo. A não ser que eu 
consiga escrever resposta à altura delas. Nesse caso, costumo salvaguardá-las. 
Tenho algumas delas num arquivo. Querem ver algumas?

A primeira vem de Astrid Cabral. Vejamos um trecho: “Meu caro Nilto. Li 
de uma tacada, com essa avidez que a boa ficção provoca. O livro tem todos 
os ingredientes para prender o leitor. Um personagem misterioso que se afasta 
da trilha comum e outros cuja vaidade simplória nos lembra muita gente. Mas 
o maior personagem da narrativa me parece ser a comunidade, já que ela está 
devidamente representada por todos os seus membros-chave. Você nos dá um 
verdadeiro painel de nossas associações interioranas, tocadas por ingenuidade 



Epistolário  hoje :  muita  comunicação,  pouca l iteratura 

169

caricata, ao mesmo tempo em que nos devolve aquele clima da primeira me-
tade do século no Brasil, quando o comunismo era uma espécie de alçapão do 
diabo. Lembro-me de que em 47, quando estive na casa das minhas primas em 
Fortaleza, fui contar que, pelo meu pai, meu nome seria Rússia (minha mãe é 
que não quis, embora soubesse de meninas com nome América e Argentina) 
porque o paizinho comungava dos ideais comunistas. Ao que uma das primas 
comentou, “Ainda bem que o tio Alfredo já morreu”. Eu é que quase morri ao 
ouvir tanta dureza. A prima era mesmo uma carola fanática, só que eu era uma 
menina sensível e não via no comunismo nenhum estigma, afinal a família de 
minha mãe, onde cresci, tinha muito mais abertura diante do mundo”.

Vejam que beleza de análise. Ela se referia ao meu livro Os luzeiros do mundo. 
Uma beleza a prosa de Astrid. Nem parece carta ou mensagem eletrônica. 
Mais parece memória. Astrid escreve sempre assim, com arte e clareza.

Outra escritora de minha admiração, mas com quem não mantenho (e de-
veria manter) correspondência mais frequente é Ana Miranda. Tenho dela esta 
joia: “Querido Nilto, que ótimo receber notícias suas, e vindas sob a forma 
de um olhar sobre meu mais desprezado livro, o mais esquecido, abandonado, 
mesmo por sua autora. Considero-o uma espécie de marginal, em relação a 
minha obra, pois sinto-me romancista, sinto-me expressa nos romances, mes-
mo sabendo que tudo o que fazemos nos compõe. E sou mesmo assim, cheia 
de abas, promontórios, maceiós, ilhas. Tenho uma geografia muito complica-
da. Gostei de sua visão do livro, concordo que seja um romance em que faltam 
apenas as conectivas da trama, e a trama em si, mas possui o motivo principal, 
permeando todas as páginas. E achei muito interessante a sua vontade de en-
tender o comportamento, o significado do comportamento dos personagens. 
Um abraço muito afetuoso, da Ana Miranda”.

Tenho missivas maravilhosas do imenso poeta Francisco Carvalho. Não as 
transcreverei, no entanto, para deixar os leitores com água na boca. Para dar 
uma canja, apresento apenas trecho de uma comunicação minha a ele dirigida. 
“Meu prezado poeta Francisco Carvalho. Há dias quero lhe escrever, mas a 
preguiça toma conta de mim cada vez mais. Depois do surgimento do e-mail, 
quase não mando mais cartas pelas vias tradicionais. É preguiça de sair de 
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casa, enfrentar o trânsito, filas nos correios, aborrecimentos. A vida moderna 
vai nos afastando, aos solavancos, das tradições. Mas esta carta não é para 
me lamuriar. É para agradecer o envio de exemplar de sua mais recente obra: 
O sonho é nossa chama. E como vem a calhar, o título, a esta nossa conversa. A 
seleção dos sonetos está perfeita. E não poderia ser diferente, vez que você 
mesmo indica: sonetos escolhidos. Belíssima edição. Não preciso falar da obra 
em si. Sempre que o leio, e o faço com frequência, sinto-me mais perto da 
poesia. Minha opinião sobre a sua poesia está sintetizada naquele velho artigo. 
E você nem precisa dela, tantos são os estudos de sua poética. Vinda de gente 
que entende do riscado. Não de aprendizes como eu. E muito obrigado pelo 
presente: chegou-me às vésperas do carnaval, e eu passei aqueles dias de folia a 
dançar em casa com seus versos. Obrigado, mais uma vez, pelo soneto a mim 
dedicado (p. 67)”.

No primeiro parágrafo deste depoimento explico (ou justifico) o “fim me-
lancólico” da missiva. Morreu, deixou saudades, lemos as epístolas literárias 
de escritores célebres, mas, infelizmente, não escrevemos mais cartas. Nem 
as recebemos. E os carteiros, coitados, agora só servem para fazer cobrança 
mercantil.
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Introdução para uma 
conversa sobre humor

Ziraldo

A dificuldade da compreensão do que seja humor decorre 
muito da origem da palavra, de suas transformações semân-

ticas, significando quase sempre, à primeira vista, coisas muito pró-
ximas umas das outras. A origem da palavra é latina, humor, oris (da 
terceira declinação), e era todo o centro da velha medicina, desde 
Hipócrates, passando por Galeno, até os alquimistas da Idade Mé-
dia. Eles acreditavam que o organismo do homem era regido por 
humores (fluidos orgânicos) que percorriam – ou apenas existiam 
– em maior ou menor intensidade em nosso corpo. Eram quatro os 
humores: o sangue, a fleuma (secreção pulmonar), a bile amarela e a 
bile negra. Eram, também, estes quatro fluidos, ligados aos quatro 
elementos fundamentais: ao Ar (seco), à Água (úmido), ao Fogo 
(quente) e à Terra (frio), respectivamente.

*

* Texto publicado na Revista Brasileira (1970) e apresentado com pequenas alterações na 
conferência proferida em 22 de novembro de 2011, na ABL.
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A predominância acentuada de um deles determinaria o homem sanguíneo, 
o fleumático, o colérico ou o melancólico. Como forma de exteriorização dos 
temperamentos regidos pelo fluidos orgânicos, coube ao colérico o esgar, ao san-
guíneo a apoplexia, ao melancólico a lágrima e ao fleumático o sorriso amarelo.

Quando eu disse que essa teoria fazia parte da velha medicina remeti a 
crença para muito longe, mas olha que ela durou... Tanto que muitos dicioná-
rios e enciclopédias que andam por aí ainda definem humorista como o mé-
dico atuante da Escola de Galeno, especialista que acredita “que a predomi-
nância normal de um dos humores é a causa de todas as doenças”. A palavra 
“humor”, contudo, quanto ao seu sugnificado primeiro em latim, continua a 
mesma. O sangue, a bílis, o pus, (oh o pus!) são humores. A lágrima também... 
Já que a crença de que os humores determinavam os temperamentos durou 
tanto, é fácil de se entender que:

1. Quem tinha humores mais agradáveis, menos malignos, era uma pessoa 
de bom humor.

2. O camarada que tivesse humores coléricos em predominância seria um 
tipo de mau-humor.

3. O indivíduo que tivesse seus humores todos muito bem balanceados 
seria um bem-humorado.

4. Ao contrário, um que não tivesse tudo posto em equílibrio no corpo (e 
na cuca) seria um mal-humorado.

5. Finalmente, o que tivesse a noção dos humores em seu corpo, a capa-
cidade de equilibrá-los por si mesmo e, em consequência, a noção e o 
sentido das coisas em sua volta, este teria o senso dos humores ou, em 
outras palavras – e outra língua, the sense of humour!

Este humor, quando criativo, transforma seu portador em humorista! Ca-
racterística esta que pode ser encontrada em amadores – grandes amadores! 
– como, por exemplo, Drummond em vários momentos de sua obra (relem-
brem “Quadrilha”), em Swift, em Bernard Shaw e, intensamente, no velho 
Machado, disfarçado de ironia.
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Aliás, é bom definir a diferença entre humor e ironia pra uns e outros aí 
que são apenas irônicos, ainda que se acreditem humoristas (que é coisa mais 
séria). O humor tem compromisso com a verdade. No artista do humor – no 
humorista profissional (não confundir com engraçadinhos da TV) – o hu-
mor tem um compromisso inarredável com a verdade. De forma criativa ele 
a revela e o riso que advém daí está na descoberta desta verdade que estava 
– digamos – embutida no fato revelado. A ironia, ao contrário, trabalha com 
a mentira. O ironista descreve, por exemplo, uma ação policial em termos 
assim: “O policial, com a gentileza que caracteriza a ação desses rapazes, 
aproxima-se do reclamante e, com toda delicadeza, enfia-lhe uma porrada no 
rosto” e vai por aí. Se este fosse o texto de um stand-up comediant todo mundo 
estaria rindo ou sorrindo e o “artista” estaria convencido que estava a fazer 
humor. Como diria o Bergson, a ironia mente fazendo parecer que está di-
zendo a verdade. Aliás, o Bergson diz que o humor é científico, mas essa eu 
não entendi. Creio que ele quis dizer que o humor é uma forma de análise do 
comportamento humano.

Então, não façamos confusão quanto ao que pode significar humor, ironia 
e comicidade.

A comicidade é o riso provocado sem a participação criativa e intencional 
do homem. O cômico acontece, é imprevisível. Inegavelmente ele está sempre 
ligado ao homem e ao seu comportamento. Um macaco é cômico, é engra-
çado, na medida em que seus gestos, suas caretas, seu comportamento fazem 
lembrar o homem. Qualquer animal terá uma reação engraçada, na medida 
em que esta reação faça lembrar uma reação humana. A cara do bulldog é en-
graçada quando lembra a cara de um velho inglês. Não há nada cômico fora 
do humano. Isto também é Bergson. Eu diria que, também, e principalmente, 
não há nada verdadeiro fora do humor!



Martins Pena
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C i c l o  “ O  h u m o r  n a  c u lt u r a ”

O humor no teatro 
brasileiro

Sergio  Fonta

Falar sobre o humor no teatro abre várias janelas, é um hori-
zonte bem maior do que o espaço de 40 minutos. Talvez pre-

cisássemos de 40 dias... Portanto, centraremos no teatro brasileiro, 
especialmente no viés da dramaturgia, dos autores que ajudaram a 
construir a história da comédia teatral nacional, sem deixar, é claro, 
de fazer um sobrevoo pela Grécia, berço de tudo. Todos sabem que 
arte é conjunto e, nesta engrenagem, o autor é presença fundamen-
tal. Na comédia não é diferente, até porque temos uma consistente 
tradição deste gênero entre nós.

Mas seria o riso uma das marcas registradas do Brasil? Teria ele, 
realmente, aquele rótulo de país alegre e meio inconsequente, sem-
pre de bom humor diante das vicissitudes da vida, como é, às vezes, 
visto pelo olhar caricato de fontes turísticas não muito fidedignas? 
Seria esta, de fato, a marca de nosso riso? Ou seria o riso de escárnio 

*

* Conferência proferida em 29 de novembro de 2011.
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dos corruptos trafegando em sua nave, com seus comandantes amorais, por 
sobre as cabeças e a alma de nosso povo? Ou seria, este sim, bem mais leve e 
genuíno, o riso diferenciado de cada região, um mapa inteiro de tantos estados 
e feições desta terra, cada um à sua maneira, a definir como rir, do que rir ou 
de quem rir. De qualquer forma, que riso é este, que, dizem alguns, molda o 
perfil desta nação?

O humor, na arte, é um verdadeiro caleidoscópio. No teatro, então, através 
do mundo e dos séculos, são inúmeros os caminhos, as correntes, os estilos. 
Desde a raiz do teatro, na mais remota Grécia, mesmo com a tragédia ex-
plodindo como certeiro filtro do homem e da sociedade através de Ésquilo, 
Sófocles e Eurípedes, a comédia também surge plena pelas mãos do ateniense 
Aristófanes, o primeiro comediógrafo do universo, a viabilizar, por tabela e 
sem a menor influência nisso, a criação do símbolo do teatro, com suas duas 
máscaras – a que chora e a que ri. Através daqueles dois gêneros teatrais, 
plantou-se para sempre este código entendido em qualquer megalópole ou 
lugarejo para identificar que ali estão representadas duas partes iguais de um 
mesmo pensamento. Define-se ali a essência do teatro e o centro crucial do 
homem: a tragédia e a comédia. Ali repousam toda a nossa origem e toda a 
nossa história.

Aristófanes era um homem contraditório: conservador, arredio a inovações 
sociais e políticas, ao mesmo tempo era um antibelicista por natureza, com-
bateu as guerras em seus textos e hoje, se estivesse entre nós, seria, sem dúvi-
da, um pacifista. Escreveu 11 peças completas e restaram muitos fragmentos, 
alguns deles, possivelmente, peças também, mas que se perderam. Uma obra 
sua, porém, atravessou o túnel do tempo e da perenidade, sendo encenada até 
hoje: Lisístrata ou A greve do sexo, como também é conhecida e cujo título já diz 
tudo. Aristófanes, neste seu trabalho mais célebre, coloca como mote a histó-
ria de uma mulher (Lisístrata), que tem um objetivo nobre – o de protestar 
contra as guerras – acoplado a uma proposta contundente: enquanto não for 
assinado um tratado de paz nenhuma mulher terá relações com seus maridos. 
Os senhores podem imaginar o rebuliço que causa esta exigência. Ainda hoje 
causaria. Já pensaram? As mulheres das nações em conflito em todo o mundo 



O humor no teatro bras ile iro 

177

fechando suas comportas do amor em nome da paz? Era bem capaz de dar 
certo se o plano fosse levado às últimas consequências e com amplitude. Era 
de se ver a grande comédia humana, sofrendo em seu recesso de sufocante 
ardor e sendo aplaudida em cena aberta em todos os pontos do planeta...

Mas deixemos a Grécia de lado, pois certamente o velho Aristófanes, com 
toda a sua carga crítica, não teria imaginado o que seu país estaria passando 
hoje, em pleno século XXI, fazendo tremer algumas das economias mais im-
portantes do mundo. Isso daria uma boa comédia. Ou uma tragicomédia... 
No entanto, nosso recorte aqui, no Ciclo “O humor na cultura”, é outro. 
Daremos descanso aos gregos, não nos deteremos na commedia dell’arte, nem nas 
deliciosas e impagáveis peças de Molière, mestre eterno, nem nos inúmeros 
segmentos teatrais, através dos tempos. Nosso objetivo é o Brasil. O humor 
no teatro do Brasil. O riso nacional. E foi com ele – o riso – que tudo come-
çou mesmo.

Os dois pilares do teatro brasileiro, os dois engenheiros da arte de fazer rir, 
estão concentrados, em suas fundações, nos nomes de Martins Pena e Artur 
Azevedo, figuras capitais da dramaturgia nacional em sua origem, em especial, 
na comédia. Eles definiram, através de suas obras, o perfil predominante do 
humor. Evidentemente, nossa dramaturgia desenvolveu-se nas décadas pos-
teriores e enveredou por todos os gêneros estabelecidos pelo que se conven-
cionou chamar teatro e hoje, apesar das entressafras, ela possui autores de 
inquestionável estatura, inclusive em nível internacional. Mas foi a comédia 
que delineou o rosto do teatro brasileiro e a preferência do gosto popular.

Martins Pena nasce no Rio de Janeiro, no dia 5 de novembro de 1815, 
portanto há quase 200 anos, e morre em 07 de dezembro de 1848. Morre 
bem jovem, com apenas uma década vivida dentro da atividade de dramatur-
go, embora tenha escrito sua primeira peça em 1833, só encenada cinco anos 
mais tarde. Se não levarmos em conta o “teatro” de cunho religioso criado 
pelos jesuítas no século XVI, o teatro brasileiro, através da comédia de costu-
mes, só inicia sua trajetória verdadeiramente três séculos depois, com Martins 
Pena. Pode-se dizer que começou a sua história com ele, em 1838, quando 
houve a estreia de O juiz de paz da roça, no antigo Teatro São Pedro de Alcântara, 
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hoje Teatro João Caetano, com atuação do próprio João Caetano, que, tanto 
tempo depois, teria seu nome na fachada daquela sala de espetáculos. Em 
1838 também estreou o primeiro drama brasileiro, com Antonio José ou O poeta 
e a Inquisição, de Gonçalves de Magalhães. Ou seja, há exatamente 173 anos, 
nascia o teatro nacional, margem muito estreita no relógio do tempo e quase 
nada diante dos séculos de Shakespeare ou mesmo de Molière.

Mas o que levou este homem pobre, órfão de pais ainda pequeno, criado 
pelo avô e, depois, por um tio, a enveredar pelos palcos, se logo foi direcio-
nado, por seus tutores, à vida comercial? É que a vocação do criador, inde-
pendente de qualquer classe, em algum momento, acaba por se manifestar. 
Assim foi: depois de completar seu curso e já trabalhando em repartições, 
Pena começou a se aproximar da dita vocação ao frequentar as aulas da Aca-
demia Imperial de Belas Artes, onde estudou, entre outras matérias, línguas, 
história, literatura, teatro e música. Nesta área, talvez muitos não saibam, 
Martins Pena tinha talento e poderia ter sido um tenor de qualidade. Também 
falava italiano, inglês e francês com fluência, o que deve ter colaborado para 
que investigasse a dramaturgia universal e fizesse bom proveito dela, já com 
sua marca de criador. Foi apontado como o “Molière brasileiro” por nomes 
como Joracy Camargo e o próprio Artur Azevedo, mas é preciso, no entanto, 
guardar as devidas proporções: são períodos diferentes, estilos diferentes e al-
cances diferentes, como bem observou a historiadora e professora Bella Josef, 
na revista Dionysos (n.º 13). Disse Bella:

“Recordemos que Molière pertence ao Século de Ouro da literatura 
francesa, correspondente a uma sociedade feudal e hierárquica, num mun-
do cínico, preocupado com seus prazeres e seu poder absolutista. O pú-
blico das tragédias de Racine e das comédias de Molière era a aristocracia 
instruída e exigente”.

Ou seja, bem distante da realidade brasileira do século XIX, tanto política, 
quanto social ou histórica, até mesmo em termos de vivência teatral, pois, 
enquanto o teatro francês já existia desde o século XVII, o teatro brasileiro 
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apenas engatinhava. E complementa a ensaísta, mais adiante: “(...) a moral em 
Martins Pena é a moral burguesa do século XIX, enquanto que em Molière 
é a do humanismo ao qual o século XVII francês ainda é fiel”. De qualquer 
forma, guardados os devidos séculos que os separam, independente de quais-
quer comparações ou críticas de estudiosos quanto a uma superficialidade nas 
abordagens sociais de suas peças, não se pode negar a Martins Pena o título 
de fundador da comédia de costumes no Brasil, a radiografia de parte da so-
ciedade daquele tempo e, mais que tudo, seu legado de comediógrafo, que já 
atravessa os séculos e ainda agrada às plateias no teatro, no cinema e na TV. 
Pena escreveu comédias, sátiras, farsas e dramas. São inúmeros os seus êxitos 
nos palcos, como O Judas em sábado de aleluia, O diletante e O noviço, entre outros. 
Uma das montagens memoráveis de um texto seu foi realizada pelo diretor e 
ator Antonio Pedro, com a comédia As desgraças de uma criança, nos anos 1970, 
tendo Marco Nanini, Marieta Severo, Pedro Paulo Rangel e Camilla Amado 
no elenco. Era gargalhada do começo ao fim. De quando em quando, Martins 
Pena entra em cartaz. Está vivo. Já é um clássico por direito adquirido e tem 
importância fundamental em nossa história teatral. Não foi à toa que Artur 
Azevedo, ao tornar-se um dos fundadores desta Casa, na Cadeira 29, escolheu 
Martins Pena como seu patrono.

Antes de chegarmos, porém, ao segundo pilar da comédia brasileira, não se 
pode deixar de lado outro comediógrafo exemplar: França Júnior, patrono da 
Cadeira 12, fundada pelo escritor Urbano Duarte, tendo como atual ocupan-
te o Acadêmico Alfredo Bosi. França Júnior nasce junto com o teatro brasilei-
ro, em 1838, e morre em 27 de novembro de 1890. Autor bastante popular, 
escreve peças de enorme sucesso, entre elas, Como se fazia um deputado (1882), 
Caiu o ministério! (1883) e As doutoras (1889). Pode ser considerado um conti-
nuador de Martins Pena e também quem consolida o gênero, embora Pena e 
ele se diferenciem em suas angulações: enquanto o primeiro vê criticamente 
a sociedade, porém, de modo mais ingênuo, leve e romântico, França Júnior 
não teme ridicularizá-la e o faz com vigor. Na comédia Caiu o ministério! – não, 
nada tem a ver com o século XXI... –, decerto bebeu na fonte da peça Quase 
ministro, escrita 19 anos antes por Machado de Assis. França segue à frente 
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em seu tema de inspiração: conta a história de um indicado a presidente do 
Conselho de Ministros, que desiste do cargo e o repassa para um sobrinho 
completamente desprovido de capacidade para tal função. Ainda por cima, 
cria um personagem – um inglês lunático –, que propõe a implantação de uma 
linha de trens movidos a... cachorros. França Júnior foi um ferrenho crítico da 
mediocridade e fez com que a sociedade risse de si mesma. Suas peças estão 
reunidas nos dois volumes de O teatro de França Júnior, editados pelo extinto 
Serviço Nacional de Teatro, atual Funarte. 

Não se pode deixar de mencionar, evidentemente, a figura de Machado 
de Assis – primeiro presidente desta Casa e um dos mais iluminados escri-
tores da literatura universal – no teatro, para o qual contribuiu com mais de 
uma dezena de peças, entre elas algumas comédias. Até hoje, de quando em 
quando, chegam aos palcos a já citada Quase ministro (1864), Não consultes médico 
(1896) e Lição de botânica (1906). O grande mestre de nossas letras, embora 
tenha se notabilizado por sua obra literária, foi também um homem de teatro, 
pois, além das peças que deixou, era um crítico atento, com olhar profundo 
sobre o período teatral de sua época. José de Alencar também experimentou o 
teatro e a comédia. Machado, como crítico, após apontar a peça Verso e reverso 
como comédia elegante, avalia outra obra de Alencar, O demônio familiar, nas 
páginas do Diário do Rio de Janeiro, em 1866:

“(...) A alta comédia apareceu logo depois, com O demônio familiar. Essa é 
uma comédia do maior alento; o autor abraça aí um quadro mais vasto. (...) 
O demônio familiar apresenta um quadro de família, com o verdadeiro cunho 
da família brasileira; reina ali um ar de convivência e de paz doméstica, que 
encanta desde logo...”.

O romancista e cronista Joaquim Manuel de Macedo também deu sua 
contribuição ao teatro e, pelo menos, duas de suas comédias tiveram grande 
repercussão: O primo da Califórnia, de 1858, e O macaco da vizinha, de 1885.

E chegamos ao jornalista e dramaturgo maranhense Artur Azevedo, nasci-
do em São Luís em 07 de julho de 1855 e morto no Rio de Janeiro em 22 
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de outubro de 1908, mesmo ano da morte de Machado. O irmão de Aluí-
sio Azevedo desde cedo revela-se um espanto de precocidade: ainda criança, 
brinca de adaptar textos como os de Joaquim Manuel de Macedo e, aos 15 
anos, ainda em São Luís, escreve Amor por anexins, peça toda entrelaçada de 
provérbios e ditos populares, construída com começo, meio e fim, sem perder 
o fio da história e sem abrir mão da proposta dramatúrgica. Escrita em 1870, 
alcança nada menos que mil representações e é encenada até hoje.

Artur Azevedo muda-se para o Rio de Janeiro com 18 anos, indo trabalhar 
no Ministério da Agricultura. Divide seu tempo entre o serviço público, como 
meio de subsistência, e a arte, razão de ser de sua vida. É no jornalismo que 
primeiro impõe sua marca de escritor de ponta. Na imprensa, assina contos e 
diálogos memoráveis, além de crítica teatral, crônicas e artigos. Luta como um 
bravo pela construção do Theatro Municipal, imaginando transformá-lo na 
casa da comédia brasileira, mas morre um ano antes de sua inauguração e não 
vê, como o tempo mostrou depois, seu sonho se realizar: o Theatro Munici-
pal tornou-se um belo exemplo de arquitetura e luxo, um templo da dança e 
da música, porém, perto do tamanho do sonho de Azevedo, apresentou pou-
cos espetáculos teatrais em seus 102 anos de existência, e, decidamente, nunca 
foi a “casa da comédia brasileira”, como gostaria o autor de O mambembe.

Um dos mais profícuos criadores de todos os tempos brilha na comédia, 
nos sainetes e nas suas “revistas de ano”, quando passa a limpo, sempre com 
graça, picardia e leveza, os 365 dias de cada ano, com seus equívocos, amores, 
famílias, casamentos e intrigas. Estão em foco o cotidiano, a política e a socie-
dade do Rio de Janeiro. Uma de suas “revistas de ano” e um êxito é O Tribofe, 
que, mais tarde, daria uma de suas crias mais famosas para o teatro, a comédia 
A capital federal. A partir de um trabalho das pesquisadoras Rachel Valença e 
Flora Süssekind sobre as revistas de ano, diz o ensaísta e professor João Ro-
berto Farias, no livro O teatro na estante, sobre esta obra de Azevedo:

“(...) Além de ser uma revista de ano engraçadíssima, O Tribofe impres-
siona pela incrível atualidade de algumas situações postas em cena. Mais 
de um século nos separa de 1891 e, no entanto, muitos dos problemas 
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abordados na peça resistem ao tempo, como se fossem pragas eternas des-
pejadas sobre as cabeças dos brasileiros. Naquele longínquo ano de 1891, 
a especulação imobiliária encarecera o aluguel, a Bolsa de Valores vivera um 
período de jogo desenfreado, uma nova Constituição fora promulgada e 
logo descumprida, a febre amarela e a varíola alternaram-se como epidemia 
que afligiram a população, a imprensa fora censurada, a temporada teatral 
fora pobre em originais brasileiros”.

Cento e vinte anos depois, Artur Azevedo seria um autor de seu tempo – o 
nosso, de hoje. A especulação imobiliária, com os futuros eventos esportivos 
na cidade, fez disparar os preços dos aluguéis e da venda de imóveis, a Bolsa 
do mundo vive uma situação de pânico, a constituição sofre abalos quase diá-
rios em nossa política, a febre amarela e a varíola foram substituídas pela gripe 
suína e pela dengue, volta e meia fala-se em lei da mordaça para a imprensa e, 
apesar de algumas montagens notáveis, a temporada teatral também carece de 
bons textos. Artur, pode voltar: 1891 é aqui...

A capacidade de ação e trabalho de Artur Azevedo é extraordinária. Foi 
abolicionista convicto, poeta, contista de mão cheia, funda publicações literá-
rias, colabora para os melhores jornais do país, escreve mais de 4 mil artigos e 
perto de uma centena de peças, além de traduções e adaptações, uma delas de 
uma crônica da escritora Júlia Lopes de Almeida, outro expoente das Letras e 
do jornalismo brasileiros, no momento esquecida, mas que há de ser lembrada 
por nós, e eu o farei, um dia. Com a devida licença de D. Júlia, Azevedo adapta 
a crônica e assim nasce a peça O dote (1907), ao lado de outras que escreveu, 
como A joia, e seus dois melhores textos: A capital federal e O mambembe. Junto 
com Martins Pena e França Júnior, Artur Azevedo forma um triunvirato dra-
matúrgico inabalável em nossa história teatral.

O humor no teatro, em terras brasileiras, também percorreu o terreno do 
chamado teatro de revista, e Azevedo fez parte dele. Sem a tentativa de ela-
boração dramatúrgica das comédias da Geração Trianon, sobre a qual falare-
mos mais adiante, e de outros autores do começo do século XX, a Revista 
aponta seu alvo para a sociedade e para os políticos. Arrebanha e destaca 
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diversos nomes, tanto na escrita, quanto na atuação e, já nos anos 1940 e 50, 
na produção. Mas, no início, não teve a aceitação popular que a consagraria 
posteriormente. Como conta o pesquisador Roberto Ruiz, no livro O teatro 
de revista no Brasil: das origens à primeira guerra mundial, com apresentação de Tania 
Brandão, o gênero revista, importado de Paris e absorvido por Lisboa, chega 
ao Brasil em 1859 e é rejeitado pelo público. Ele se compunha, precisamente, 
das “revistas de ano”, celebrizadas aqui por Artur Azevedo, como já vimos. 
Mas, naquele momento, o Rio de Janeiro, sede da Corte, era uma cidade pro-
vinciana e criticar a elite política dominante significava tiro n’água. A segunda 
revista só surgiria seis anos depois. Novo fracasso e pelos mesmo motivos. 
O panorama começa a melhorar um pouco mais à frente com a revista O Rio 
de Janeiro, de 1877, escrita pelo português Lino de Assumpção em parceria 
com o nosso Artur Azevedo. Em 1884, agora junto com Moreira Sampaio, 
Azevedo escreve O mandarim. Sucesso. E, segundo Ruiz, introduz, no gênero, 
a caricatura pessoal, ou seja, além dos fatos da cidade e do mundo, os perso-
nagens reais do cotidiano carioca passam a aparecer em cena caricaturados. A 
continuidade do gênero, com a mesma dimensão, vem através de Luiz Peixoto 
e Carlos Bettencourt, com a revista Forrobodó, apresentada com a denominação 
de “burleta de costumes carioca”. Estreada, em 1912, no Teatro São José, al-
cança a marca de 1.500 representações. A dupla teria muitos outros sucessos 
depois. Mas este é emblemático e traz um dado a mais de qualidade: a música 
da peça foi composta por Chiquinha Gonzaga, uma das mulheres mais im-
portantes de seu tempo e de todos os tempos.

Alegria, na revista, sempre houve e com direito a muitas gargalhadas. O 
charme e o glamour do gênero, porém, só viriam com os espetáculos luxuosos 
de empresários como Walter Pinto, ao lado do esplendor das vedetes. Um 
mundo de puro brilho e junto a astros da própria revista, como o genial 
Oscarito, que toda a minha geração aplaudiu no cinema, ao lado de Grande 
Otelo, mas que também foi estelar nos palcos revisteiros. Assim como a co-
mediante Dercy Gonçalves, sempre impagável. O declínio do teatro de revista 
começa nos anos 1960 e, apesar de algumas tentativas posteriores e isoladas, 
desaparece dos palcos.
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Mas quais seriam os herdeiros daquela tríade da comédia nacional formada 
por Martins Pena, França Jr. e Artur Azevedo? O que aconteceu no panorama 
teatral do humor nas três décadas seguintes ao fim do século XIX e começo 
do século XX? Sem dúvida, pode-se pinçar os autores pertencentes àquele 
grupo batizado de Geração Trianon, pois ali, naquele teatro de mesmo nome 
e que ficava na Av. Rio Branco, no centro do Rio, todos encenaram muitas 
de suas peças. Autores como Viriato Corrêa, Gastão Tojeiro, Armando Gon-
zaga e Oduvaldo Vianna deram contribuição inestimável ao humor em nosso 
teatro criando peças que atraíam multidões aos teatros. Não que seguissem, 
exatamente, o estilo de Pena, França Júnior ou Azevedo. Mas são todos filhos 
da comédia. Antes deles, no entanto, temos o Acadêmico Cláudio de Souza, 
paulista de São Roque, fundador do PEN Clube do Brasil, ocupante, na ABL, 
da famosa Cadeira 29, aquela do Artur Azevedo, e hoje com o embaixador e 
escritor Geraldo Holanda Cavalcanti. Cláudio de Souza é eleito para a Aca-
demia Brasileira de Letras em 1924 e torna-se seu presidente 14 anos depois. 
Escreve 31 peças, a maioria dramas, porém, é a comédia sentimental Flores de 
sombra, que marca sua presença como autor: estreada em São Paulo, em 1916, 
no Teatro Boa Vista, no ano seguinte cumpre temporada bem sucedida no Rio 
de Janeiro, no Teatro Trianon, com quase 300 representações e transforma-se 
em um dos maiores sucessos da carreira do ator Leopoldo Fróes. Outro nome 
que também passa a habitar as marquises do Trianon é o de Gastão Tojeiro, 
um operoso comediógrafo, um dos maiores, tendo escrito mais de 120 peças, 
entre elas O simpático Jeremias, de 1918, em que faz uma crítica veemente à 
interferência norte-americana em nossos costumes e recursos naturais, tudo 
com muito humor, claro. Dele é também Onde canta o sabiá, com sucessivas 
montagens pelo Brasil, até hoje. Em 1925 Armando Gonzaga estoura com 
Cala a boca, Etelvina!, eternizada por Procópio Ferreira no mesmo Trianon e por 
Dercy Gonçalves no cinema. Quando de sua morte, em 1954, o Acadêmico 
R. Magalhães Jr declarou à Revista de Teatro da SBAT:

“(...) Sua obra é tão importante quanto a de Artur Azevedo, como pin-
tura fiel dos nossos costumes, e continuou na nossa época as obras de 
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Martins Pena e França Júnior, que formaram esse gênero no século passado 
e fundaram uma tradição em nosso teatro, sua única tradição verdadeira, 
porque saudada pelos aplausos das plateias e voltada para a vida do povo 
brasileiro”.

Em 1919, mais um maranhense, Viriato Corrêa, emplaca o primeiro su-
cesso com Jurity, tendo trilha sonora composta por Chiquinha Gonzaga. Vi-
riato passa a ocupar, em 1938, a Cadeira 32 da ABL, cujo patrono é Araújo 
Porto-Alegre. Escreve dezenas de peças e uma delas, estreada em 1931, é um 
primor de comédia: Bombonzinho. Vale a pena conhecer o seu divertido enre-
do: Agapito, marido exemplar em casa e farrista na rua, combina de passar 
uns dias em uma casa de praia com um grupo de amigos, ao lado de muitas 
presenças femininas. Para ludibriar a família, inventa uma viagem de traba-
lho a São Paulo, de trem. O plano é saltar na estação seguinte e partir para 
a sedutora aventura à beira-mar. O que Agapito não previu foi um violento 
descarrilamento do trem que eles “embarcaram” para São Paulo. Para salvar 
seu casamento, resolve interromper sua maratona amorosa e retornar à casa, 
“assumindo” o acidente. Cobre-se de esparadrapos e é recebido pela crédula 
esposa com alívio. Só que, pouco tempo depois, descobre-se que os jornais 
informaram errado: o trem que descarrilou não foi o paulista, foi o mineiro, 
que não tinha a nada ver com o nosso Agapito... Os senhores podem imaginar 
as peripécias criadas por Viriato para consertar tudo isso. Em 2003 dirigimos 
uma leitura pública de Bombonzinho nesta Casa, na Sala José de Alencar, aqui ao 
lado, onde se pôde constatar, pelas ininterruptas gargalhadas da plateia, que 
Viriato é mestre em seu ofício.

Se, por um lado, parte da intelectualidade da época criticava as comédias 
ligeiras da Geração Trianon, por outro lado, o público dizia “presente” e lota-
va os teatros. Sabia entender o que aqueles autores falavam e aqueles autores 
sabiam dizer o que o povo sentia e vivia. Havia uma intenção de resgate da 
alma nacional na Geração Trianon. Se no passado a inteligentzia rejeitava, por 
exemplo, no cinema, a chanchada, hoje ela é estudada e compreendida, há 
livros e teses sobre ela. Há uma significativa diferença entre exercer o legítimo 
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olhar crítico ou exercitar o lado escuro do conservadorismo, confundindo 
popular com popularesco. Nos anos 1980 a dramaturga Anamaria Nunes 
escreveu uma peça intitulada Geração Trianon, em que homenageia, com muita 
sensibilidade e graça, toda aquela gama de autores, atores, empresários e ad-
miradores do teatro do início do século XX.

No primeiros anos da década de 30 quem aparece como um foco irradia-
dor de cultura e talento teatral é Oduvaldo Vianna. Autor, diretor, ator, em-
presário, jornalista, tradutor, faz cinema, rádio, cria jingles, hoje seria chamado 
de multimídia, e a memória brasileira quase não se lembra dele, a não ser por 
ter sido o pai, de outro grande da dramaturgia, Oduvaldo Vianna Filho, o  
Vianninha. Mas Oduvaldo Vianna é um dos homens mais importantes do 
cenário cultural brasileiro e escreveu comédias deliciosas como O vendedor 
de ilusões e Feitiço, além da sátira Amor, que lança a atriz Dulcina de Moraes 
ao estrelato. Junto com Viriato e Nicolino Viggiani, anos antes, funda uma 
Companhia determinada a só encenar textos nacionais e enterra de vez o so-
taque português, predominante no teatro de então, solidificando a prosódia  
brasileira.

Nos anos 1930, outra figura de enorme destaque é Joracy Camargo, autor 
do clássico Deus lhe pague, êxito sem precedentes de Procópio Ferreira. Nele, 
Joracy já busca um texto de cunho mais social, o primeiro caminhar do que 
se pode chamar de o “teatro de ideias”, onde a comédia até pode existir, po-
rém, com um olhar mais acurado sobre a sociedade e as instituições. É eleito 
para a Academia Brasileira de Letras em 1967 para a Cadeira que pertenceu 
a Viriato.

No raiar dos anos 1940, a atriz Eva Todor ingressa no teatro de comédias 
com seu marido, o comediógrafo Luiz Iglezias, e logo formará a Cia. Eva & 
seus Artistas, sempre na linha cômica. Mas o teatro brasileiro, sem deixar 
a comédia de lado, passa a buscar mais consistência em suas abordagens e 
colocações. De qualquer forma, o humor, que é o nosso foco, tinha lugar 
garantido, como tem até hoje. E nele surge um criador por quem esta Casa 
tem imenso apreço a ponto de dar seu nome a este belo espaço no qual esta-
mos agora: Teatro R. Magalhães Jr. Raimundo Magalhães Jr, um cearense de 
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talento multifacetado, autor de peças que fizeram o brasileiro rir com vontade 
e alegria, como Carlota Joaquina, estreada em 1939 e, já na década seguinte, 
com A família lero-lero e O imperador galante, até chegar aos anos 1950, com uma 
obra saudada pela crítica e pelo público: A canção dentro do pão. São dezenas as 
peças de sua autoria, com as quais ganha todos os prêmios da época, inclusive 
dois pela ABL. Além de dramaturgo, foi jornalista, contista, tradutor, crítico 
teatral e biógrafo. Machadiano convicto, escreveu dez livros sobre o primeiro 
presidente desta Casa. Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 
1956, sendo recebido por Viriato Corrêa, antes, portanto, de Joracy.

A década de 50 foi mesmo pródiga: também trouxe Ariano Suassuna de-
finitivamente para os palcos. O Nordeste está presente e muito na comédia 
nacional com a obra deste paraibano com passaporte pernambucano. Além 
do romancista consagrado que é, possui obra teatral de peso, com humor la-
tente e personagens antológicos em peças como o clássico Auto da Compadecida, 
considerado pelo crítico e Acadêmico Sábato Magaldi como “o texto mais 
popular do teatro moderno brasileiro”, além de muitas outras, entre elas O 
santo e a porca, Farsa da boa preguiça e As cochambranças de Quaderna, as três últimas 
encenadas há pouco no Rio de Janeiro.

Na vida cotidiana, Suassuna transcende a si mesmo, é a estrela de seu pró-
prio espetáculo. A comprovação está nas aulas-show, que ele realiza pelo país 
afora, palestras extremamente lúdicas, plenas de humor, inteligência e ironia, 
que arrebata as plateias. Os frequentadores da ABL já constataram este ver-
dadeiro evento que é sua aula-show, quando Suassuna aqui esteve há alguns 
anos. Eu mesmo, ao participar da Fliporto 2006, em Porto de Galinhas, tive 
a oportunidade de confirmar isso ao assisti-lo. É um irresistível contador de 
causos em universo plenamente identificado com a comédia. Não há como 
não rir com Suassuna, reflexo de uma obra dramatúrgica impregnada de Brasil 
e de bom humor. Eleito para esta Casa em 2000, passa a ocupar a Cadeira 32, 
talvez a cadeira mais dionisíaca da Academia – em uma alusão a Dionysos, 
claro – pois são inúmeros os dramaturgos em sua galeria.

Autores como Silveira Sampaio e Pedro Bloch foram outros dois represen-
tantes expressivos dos anos 1950 / 1960. Coincidentemente, ambos médicos. 
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O primeiro teve seu próprio teatro, de pequeno porte, primeiro em Ipanema e 
depois no Leme, onde encenava suas comédias com muito sucesso, entre elas, 
as hilariantes Só o faraó tem alma e Da inconveniência de ser esposa. Sampaio foi o 
criador do talk-show e da sátira de costumes na televisão, quando aproveitava e 
exercitava sua verve de comediógrafo. Já Pedro Bloch, em outro estilo, buscou 
uma elaboração maior na construção de seus personagens e no arcabouço 
emocional deles, porém, sem perder a comicidade. Autor de muitos sucessos, 
também no drama, como o monólogo As mãos de Eurídice, montada em 45 
países, atinge êxito absoluto com Dona Xepa, o maior sucesso da carreira da 
atriz paulistana Alda Garrido, e marco na carreira de Bloch, imortalizado no 
teatro, na TV e no cinema.

Outro comediógrafo de destaque no país é João Bethencourt, morto em 
2006. Nasceu em Budapeste, mas era bem brasileiro, pois suas peças acer-
tavam em cheio no riso do público. Ao mesmo tempo, é um dos nossos 
autores mais encenados no exterior. Constrói a carreira de autor, diretor, 
tradutor e professor no Brasil, apesar de ter feito mestrado em teatro na 
Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Dirige quase todos os seus tex-
tos, pois era extremamente detalhista, mas encontra em José Renato, morto 
no início deste ano, seu diretor ideal, pois este, sempre coerente em suas 
posições políticas, sabia se dividir com categoria na comédia. Na verdade, 
antes de tudo, ambos amavam o teatro. Recebeu o Prêmio Shell Especial em 
2004. Bethencourt tinha pleno domínio da carpintaria teatral e escreveu 30 
comédias, entre elas Como matar um playboy, O dia em que raptaram o papa e Boni-
fácio Bilhões, todas com encenações em cerca de 30 países. Traduziu inúmeros 
autores, entre eles, Molière e Feydeau. Tinha um faro especial para captar o 
gosto do público. Quando montou sua comédia Dolores três vezes por semana, 
o espetáculo não emplacou. Percebendo que o problema talvez estivesse no 
título, na terceira semana em cartaz trocou-lhe para Tem um psicanalista na 
nossa cama: estourou a bilheteria...

Nos anos 1970, o teatro mergulha em um buraco negro com o período 
da ditadura militar e da censura aguda dilapidando a dramaturgia nacional, 
que só não sucumbiu graças aos autores do dito “teatro de resistência”. Nesta 
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fase o mercado teatral afoga-se em uma avalanche de comédias com baixíssi-
ma qualidade, um teatro chamado digestivo e totalmente indigesto, embora 
alguns textos excelentes conseguissem vir à tona, entre eles Apareceu a Marga-
rida, de Roberto Athayde. Com humor demolidor, Athayde fala da situação 
política da época, quando mostra uma professora surtada, que oprime seus 
alunos com aulas de alucinada repressão, tudo através do riso e brilhantemen-
te interpretado pela atriz Marília Pêra. Também neste período surge o grupo 
Asdrúbal Trouxe o Trombone, liderado por Hamilton Vaz Pereira, apresen-
tando um humor anárquico e irreverente. Criado em 1974, em sua linguagem 
despojada, investiga clássicos de Gogol e Jarry, mas, a partir de 1977, trabalha 
uma dramaturgia própria com o espetáculo Trate-me, leão. Encerra suas ativi-
dades como grupo em 1984 e revela comediantes natos como Regina Casé e 
Luiz Fernando Guimarães.

O besteirol surge nos anos 1980 com este rótulo depreciativo e rejeição 
pela maior parte da crítica especializada. O público, no entanto, principal-
mente o mais jovem, gosta e prestigia, tornando o que era rótulo em produto 
real, com êxito de bilheteria e fãs na porta para ver as ditas peripécias dra-
matúrgicas de Mauro Rasi, Vicente Pereira, Felipe Pinheiro, Miguel Falabella 
e Luiz Carlos Góes, entre outros, e abraçar os atores que trabalhavam nele, 
como o próprio Falabella, Jorge Fernando e Guilherme Karan. A peça que as-
sinala o início do besteirol é As 1001 encarnações de Pompeu Loredo, de Rasi e Pe-
reira, em 1980. A partir daí o gênero rendeu dezenas de peças, esquetes e dois 
livros: Besteirol, editado em 2004 e escrito pelo dramaturgo e jornalista Flávio 
Marinho, autor de algumas comédias de sucesso nas décadas posteriores ao 
surgimento do besteirol, mas sem segui-lo, e Isto é besteirol, de Luiz Francisco 
Wasilevski, lançado em 2011. As duas décadas seguintes também trazem no-
vos autores e autoras e alguns fenômenos isolados. O mais significativo deles 
foi, em 2001, o espetáculo Cócegas, de Ingrid Guimarães e Heloísa Périssé, 
que, já em sua primeira temporada, transforma-se num sucesso estrondoso. 
Deu vários filhotes, inclusive a peça infantil Cosquinha e, ainda hoje, volta e 
meia, retorna ao palco. Em 2011 a dupla comemorou seus dez anos em car-
taz. No caldo do besteirol, além de Falabella, atuando em várias frentes com 
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imensa visibilidade, o gênero deixou alguns autores na ativa, um deles com 
particular evolução, aperfeiçoando seu talento de comediógrafo: Mauro Rasi, 
morto precocemente e que, através de outras peças suas, radiografou o núcleo 
familiar com bastante humor e sensibilidade.

O teatro infantil – ou teatro para a infância e juventude, como também é 
chamado – não poderia ficar de fora deste panorama do humor. E é a mulher 
quem manda nele. Seja na comédia ou não. Desde os primórdios, quando Lú-
cia Benedetti, casada com R. Magalhães Jr., escreve O casaco encantado, que não 
é uma comédia, a mulher comanda esta zona de criação e o faz com eficiên-
cia, embora os homens também investiguem suas possibilidades neste campo. 
O Acadêmico Arnaldo Niskier foi um deles, com algumas peças, entre elas 
A Constituinte da Nova Floresta e O saruê astronauta. Embora abordasse questões 
políticas na primeira e questões ambientais na segunda, o humor tinha lugar 
garantido na maioria de seus personagens. De volta à galeria feminina, há duas 
autoras que são verdadeiras provedoras desta arte de escrever para crianças, 
não só pela excelência da obra, como pelo alcance dela: Maria Clara Macha-
do e Ana Maria Machado. Uma no teatro, outra na literatura. Maria Clara, 
morta em 2001, é um ícone do teatro infantil e suas peças são perpassadas de 
humor, lirismo e crítica sutil. E a Acadêmica e escritora Ana Maria Machado, 
embora tenha dezenas de livros publicados e os mais importantes prêmios, 
entre eles o Hans Christian Andersen, que é o Nobel da literatura infanto-
juvenil, não escolheu o universo teatral infantil para sua linha de frente, mas, 
mesmo assim, imprimiu seu selo de qualidade nas peças que escreveu. Duas 
delas – No país dos prequetés e As cartas não mentem jamais – integram o volume Hoje 
tem espetáculo, editado pela Nova Fronteira. Em No país dos prequetés, encenada em 
1979 com a atriz Sônia Braga e onde tive o prazer de atuar em meu início de 
carreira, Ana Maria Machado questiona o mundo das regras, dos compor-
tamentos estabelecidos, fazendo-o com muita propriedade, brasilidade e um 
toque de humor adorável.

Em matéria de humor no teatro hoje, outro aspecto de abordagem são as 
tão faladas comédias stand-up, que, traduzido ao pé da letra, seriam as “co-
médias em pé”, título, inclusive, de um espetáculo apresentado por diversos 
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humoristas, entre eles o ator e diretor Cláudio Torres Gonzaga. Muito se 
discute também se este gênero é ou não teatro, pelo fato de prescindir de 
cenário, figurino ou qualquer outro aparato cênico, a não ser o comediante 
em cena contando piadas ou fatos supostamente engraçados e que tem os 
autores/atores Fábio Porchat e Paulo Gustavo como bons representantes. Al-
guns pensam tratar-se de novidade este tipo de espetáculo, mas ele já existe há 
muito tempo, desde, pelo menos, os anos 1960, e seus precursores foram José 
Vasconcellos, Chico Anysio, Jô Soares e Agildo Ribeiro, entre outros. Eram 
espetáculos solos, num formato semelhante ao do one man show, pois havia al-
gum cuidado cenográfico, também de figurino e de iluminação, porém muito 
próximos às chamadas stand-up comedies. Não havia nenhum espanto naqueles 
espetáculos, nem tratado acadêmico algum sobre o assunto. O que havia era a 
garantia do talento desses verdadeiros monstros do humor, que circulavam no 
palco ou nos estúdios de TV com absoluta naturalidade, criando uma galeria 
de tipos inesquecíveis, que ainda povoam a imaginação e o riso nacional. Jô 
Soares optou, nos últimos anos, pela atividade de entrevistador, na televisão, 
e de escritor de romances. Mas, além de seus textos em teatro, escritos para si 
próprio, dirigiu inúmeras comédias, entre elas, Viva o gordo e abaixo o regime, codi-
rigido por Eloy Araújo, e Brasil: da censura à abertura, escrita pelo mesmo Araújo, 
ambas nos anos 1980. Eloy Araújo seria, muitos anos mais tarde, responsável 
pela autoria de um dos maiores êxitos populares dos últimos tempos, com a 
comédia Tango, bolero e cha cha cha, que deu ao ator Edwin Luisi todos os prêmios 
teatrais em sua primeira montagem.

Embora tenhamos optado pelo viés da dramaturgia em nossa participação 
neste Ciclo, precisa-se dar a César o que é de César: todos os autores aqui 
citados jamais teriam seus nomes nas marquises teatrais se não tivesse existido 
o fascinante elenco de comediantes que, desde o início do século passado, 
habitaram, com talento, os palcos, a diversão e a gargalhada do brasileiro. O 
que seria da comédia nacional sem Brandão, o Popularíssimo, como era co-
nhecido o ator João Soares Brandão, que mambembava e pelo país inteiro em 
fins do século XIX e início do século XX e vem a ser pai de outro craque, o 
comediante Brandão Filho? O mesmo para o ator Vasquez, imortalizado em 
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livro por Procópio Ferreira, o inesquecível Procópio, criador de personagens 
nas mais célebres comédias e que, como se não bastasse, nos legou a divina 
Bibi. E, entre tantos outros, Leopoldo Fróes, Jayme Costa, Eva Todor, Alda 
Garrido, Dercy, Dulcina – em comédia e drama –, Ankito, Barreto Júnior, o 
Rei da Chanchada, estrela de Pernambuco e do Brasil, Carvalhinho, Costinha, 
Rogério Cardoso, Ary Fontoura, Jorge Dória e – abençoados por Deus e 
Dionysos – Oscarito e Grande Otelo. Vindo bem mais para cá, Marília Pêra, 
Marco Nanini, que também trafegam com tranquilidade entre drama e comé-
dia, Regina Casé, Stella Miranda, Miguel Falabella, Diogo Villela, Luiz Fer-
nando Guimarães e Pedro Cardoso. E, bem mais para cá ainda, entre muitos 
outros, Fernando Caruso e Bruno Mazzeo, este seguindo a genética do pai, 
Chico Anysio, também na escrita. Uma infinidade de campeões.

Este é o riso nacional, o riso de seus atores, autores, diretores, artistas do 
povo. O riso do povo. A marca do riso do Brasil é a alma de seus criadores em 
busca da comédia de cada um de nós. Todos somos portadores desta alegria e 
trabalhamos com amor em nome do teatro. Os criadores da comédia brasilei-
ra são, enfim, a marca registrada do riso nacional.

Em tempo de Copas e Olimpíadas, que Seleção maravilhosa este time 
nos daria! Já pensaram? Uma linha de ataque com Oscarito, Grande Otelo 
e Dercy Gonçalves? Não haveria goleiros, pois todos os comediantes citados 
acima, desde o século XIX, só fariam gols de placa, não haveria arqueiro 
algum capaz de defendê-los. E no gramado inteiro, no campo único de suas 
próprias luzes, estariam – e estão – todos os autores que escreveram a história 
da comédia brasileira. A eles, que souberam construir o verdadeiro, digno e 
legítimo humor no teatro nacional, o nosso aplauso, sempre.

E, para concluir, fica uma frase dita por Artur Azevedo em 1903, que 
resume bem a devoção pelo seu ofício, o respeito e o amor pelo teatro. Disse 
ele: “Quando eu morrer, não deixarei meu pobre nome ligado a nenhum livro, 
ninguém citará um verso meu, uma frase que me saísse do cérebro; mas com 
certeza hão de dizer: ‘Ele amava o teatro’, e este epitáfio moral é bastante, 
creiam, para a minha bem-aventurança eterna”.
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O humor no cinema

* Conferência proferida em 06 de dezembro de 2011

Susana Schild

“Um dia sem uma risada é um dia desperdiçado.” 
Charles Chaplin

Ao aceitar, muito honrada, o convite para falar sobre o humor 
no cinema, passei algum tempo feliz, relembrando atores e 

cenas que tanto contribuíram para solidificar minha ligação com o 
cinema ao longo dos anos. Mas a alegria durou pouco e logo me vi 
em um drama. Afinal, não há pior tormento do que escolher, sele-
cionar e, em consequência, excluir, no caso, nomes, personagens e 
títulos em um capítulo tão amplo e diversificado e sem delimitação 
de fronteiras.

Para sofrer menos – afinal, o tema em pauta é o humor – decidi 
me restringir a quatro recortes para abordar alguns capítulos desta 
relação tão prazerosa.

Pode-se dizer que o humor no cinema nasceu com a primeira exibi-
ção pública daquela que ficou conhecida como “a sétima arte”. Entre 
as comemorações de Natal e Ano Novo, na noite de 28 de dezembro 
de 1895, cerca de 30 incautos dirigiram-se ao Café Indiano, no Bou-
levard de Capucines 14, em Paris, para assistir a uma atração propiciada 
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por um aparelho desconhecido, um certo “cinematógrafo”, inventado pelos Ir-
mãos Auguste e Louis Lumière, então com 33 e 31 anos, respectivamente. A 
função da engenhoca: projetar imagens em movimento.

No programa, dez filmetes ou “tomadas de cena”, como, A saída dos ope-
rários da usina Lumière em Lyon (46 segundos), A refeição do bebê (41 segundos), 
e também O jardineiro, ou O jardineiro regado (Le jardinier – L”arroseur arrosé), em 
que um jardineiro era molhado por um jovem aprendiz que parecia não levar 
muito jeito para a coisa. A narração deste curto roteiro não tem a menor graça 
– aliás, a maioria das comédias dificilmente têm graça quando contadas. Mas, 
segundo registros históricos, o público rolou de rir, nesta e nas sessões seguin-
tes, que atraíram multidões ao Salão Indiano. A graça? A falta de jeito de um 
personagem, uma modesta correria em um jardim, um jardineiro revoltado 
por ter sido molhado. Mas a graça maior provinha, obviamente, do impacto 
causado pelo ineditismo da projeção de imagens em movimento.

O personagem principal, um tal de M. Clerc, jardineiro de uma das Ma-
dames Lumière, e seu desastrado ajudante Duval são considerados os dois 
primeiros “atores” de cinema e também seus primeiros “comediantes”.

As reações ao novo invento não tardaram. Dias depois, deslumbrado, um 
jornalista escreveu: “Depois da invenção do cinema a morte deixará de ser abso-
luta”. Os irmãos Lumière, mais céticos, declararam: “O cinema é uma invenção 
sem futuro”. Como estavam enganados. A “invenção sem futuro” sem dúvida 
transformou de forma avassaladora a forma de ver, conhecer, interpretar, reagir e 
interagir do século XX, com desdobramentos, pode-se dizer, em todas áreas do 
conhecimento e comportamento, desdobramentos que continuam em vigor.

Voltando às comédias: apesar da certidão de nascimento europeia, foi do 
outro lado do Atlântico, sobretudo, na costa do Pacífico, que a recém-nascida 
sétima arte conheceu uma explosão inédita de riso, talento e criação visual.

Nos demais gêneros cinematográficos – dramas, épicos, filmes de época, 
de guerra, de horror, ficção científica –, é fácil constatar que os filmes melho-
raram com avanços tecnológicos. Mas foi na chamada Era de Ouro da Comé-
dia – a partir de 1910 nos Estados Unidos – que o novo gênero estabeleceu 
seus fundamentos e conheceu seu período mais criativo.
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Ironicamente, enquanto realizadores de outros gêneros podiam ressentir-se 
da falta de som, os profissionais voltados para a comédia, a maioria prove-
niente de teatros populares e circo, souberam aproveitar esta característica 
para explorar e investigar o elemento mais essencial do humor no cinema: a 
gag, que pode ser traduzida como piada, brincadeira, truque. O problema com 
o uso da mangueira naquele filmete da primeira sessão de cinema apontou, de 
forma involuntária, um dos filões das comédias do cinema mudo: uma relação 
inadequada de um personagem com um ou vários objetos.

A perturbação de uma ação supostamente previsível já estava presente na 
literatura, no teatro, no circo, nas manifestações de rua. Com um diferencial: 
sob o cinema, esta perturbação tinha um registro mecânico, dotado de recur-
sos que poderiam potencializar seu efeito, como a montagem, cortes, enqua-
dramentos e movimentos de câmera. Com o crescente domínio desses novos 
recursos narrativos, a imaginação dos criadores foi longe. Através de situações 
e, mais tarde, de diálogos imprevisíveis, inesperados, subversivos, transgresso-
res, o humor na tela passou a representar, muitas vezes, uma saudável vingan-
ça – uma vingança sem sangue, sem mortos, sem feridos. Em muitos casos, 
talvez só o orgulho da vítima tenha sido atingido.

Sob o amplo guarda-chuva da comédia, o uso do humor deu margem a 
vários subgêneros: há comédias de costumes, comédias românticas, westerns 
cômicos, comédias de horror, comédias-suspense, comédias filosóficas e mui-
to mais. Há alguns anos, houve inclusive a tentativa de se fazer humor com 
um dos temas mais tabus da história: o nazismo, em empreitada altamente 
polêmica do italiano Roberto Benigni em A vida é bela.

Mas a concretização do humor no cinema é mais exigente do que se pensa. 
Um dos pontos mais importantes: um controle rigoroso da equação ação-tem-
po-espaço. É o chamado timing. No cinema mudo, esse timing se referia apenas à 
ação visual – o que não é fácil.

Saber o ponto certo – de começar, executar e terminar – este é o grande 
desafio e o grande mistério das boas comédias. Então vamos falar de um per-
sonagem que dominou, com genialidade, a criação do humor nos primórdios 
do cinema: Charles Chaplin.
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O humor aguça nosso sentido de sobrevivência   Ȅ
e preserva nossa sanidade (Charles Chaplin)

Nascido em Londres em 1889, filho de artistas de music-hall, o homem que 
levou alegria a plateias de todo o mundo teve uma infância miserável. Seu pai 
era alcoólatra, a mãe sofria de distúrbios mentais, e ele passou boa parte da 
infância em orfanatos. Mas, como diria o próprio Chaplin mais tarde, “a vida 
é uma tragédia quando vista em close-up, mas uma comédia se observada em 
plano geral, ou seja, a alguma distância”

Seguindo os passos dos pais, entrou cedo para o vaudeville, como integrante 
da Companhia de Fred Karno, com a qual viajou para os Estados Unidos em 
1910 e depois em 1913, quando foi descoberto por Mack Sennett, então o 
maior produtor de comédias do cinema mudo, além de diretor e ator. Entre as 
descobertas de Sennett estavam Buster Keaton, Fattie Arbuckle, Mabel Nor-
mand e outros nomes pesados da nova indústria.

A roda começou a girar rapidamente para o jovem inglês. Contratado pela 
Cia Keystone atuou e/ou dirigiu cerca de 35 curtas em apenas um ano – 1914. 
Naquela época, os filmes eram feitos a toque de caixa, com muita improvisação, 
experimentação e intuição. O célebre vagabundo teria sido criado quase por 
acaso em seu segundo filme, quando Chaplin apropriou-se de uma bengala, um 
chapéu coco, calças largas, um par de sapatos com numeração bem acima da 
sua. “Eu não tinha ideia do personagem. Mas no momento em que me vesti, as 
roupas e a maquiagem me fizeram sentir quem ele era. Comecei a conhecê-lo e 
no momento em que pisei no set ‘O Vagabundo’ já estava totalmente pronto”.

Pela sua formação teatral, Chaplin teria demonstrado uma desconfiança 
inicial dos recursos cinematográficos. Mas, com seu talento, sagacidade e in-
comparável pantomima, foi o primeiro artista a perceber o potencial do novo 
veículo como elo de uma cumplicidade de massa sem precedentes com o 
espectador através da identificação com um personagem.

Chaplin construiu com tal perfeição sua criatura e exercitou com tal ma-
estria o domínio da plateia que um de seus biógrafos, James Agee, afirmou: 
“Antes da aparição de Chaplin, os espectadores se contentavam com duas 
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gags por filme; Chaplin conseguia provocar risos a cada segundo, com um 
domínio perfeito do timing, e da ciência do ritmo – uma das marcas do cinema 
hollywoodiano”. Aos 30 anos, Chaplin já era milionário – provavelmente o 
primeiro milionário da história do cinema.

Vamos abrir um parêntesis.
Vez por outra surgem discussões sobre quem seria o “maior astro do ci-

nema mudo”, Charles Chaplin ou Buster Keaton. Embora alguns estudiosos 
atribuam a Buster Keaton uma maior sofisticação visual, este nunca criou um 
personagem, o que acabou sendo desvantagem na comunicação com o gran-
de público. Buster Keaton, inegavelmente genial, nunca deixou de ser Buster 
Keaton. Já Charles Chaplin nunca deixou de ser fortemente identificado com 
sua criatura, Carlitos.

Ao longo de sua carreira, Chaplin realizou, entre curtas e longas, 87 filmes 
como roteirista, 73 como diretor, 86 como ator e 18 como compositor. De 
onde jorrava tanta criatividade?

Ele dizia, modestamente, que para fazer uma comédia bastava uma garota, 
um parque e um guarda.

Uma simplificação, sem dúvida, mas não foram poucos os filmes, sobretudo no 
começo de carreira, em que fugia da polícia, olhava com o canto dos olhos para 
mocinhas bonitas e inatingíveis, além de apanhar um bocado em lutas de boxe. 
Mas apanhava sobretudo na luta pela sobrevivência, que exerceu nas situações mais 
diferentes: no Alasca, em Em busca do ouro, em um picadeiro, em O circo, em um cen-
tro urbano, em O garoto, algumas de suas muitas obras-primas da fase muda.

A chegada do cinema sonoro em 1927 perturbou o então monstro sagrado 
da comédia, que confiava a tal ponto na sua eficácia no cinema mudo que 
retardou o quanto pôde a adesão ao som.

Seu primeiro filme realizado na fase do cinema sonoro – Luzes da cidade, 
lançado em 1931 – permaneceu mudo, mas incorporou uma trilha sonora. O 
pequeno vagabundo poderia querer pouco da vida, mas seu criador tinha altís-
simo grau de exigência. Se o público rolava de rir da inadequação de Carlitos 
a situações e pessoas, as cenas que se sucediam tão rapidamente na tela eram 
filmadas de vários ângulos e repetidas à exaustão.
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Em Luzes da cidade este nível de exigência atingiu o auge.
Neste filme, uma linda moça cega (Virginia Cherrill), vendedora de flores 

na rua, confunde Carlitos com um milionário. Como transmitir essa confusão 
de identidades em termos meramente visuais justamente para uma deficiente 
visual? Para resolver o impasse, as filmagens foram interrompidas durante 
meses, mas a solução é absolutamente genial: através do som de portas de 
carro que se fecham.

Parece simples, mas a cena foi rodada nada menos que 342 vezes – um 
recorde, até hoje – até atingir o timing perfeito. Chaplin foi também autor da 
trilha sonora, mas não do tema que ficou conhecido mais tarde como La viole-
tera, de José Padilla, nome omitido dos créditos, e que gerou polêmica depois 
ganha pelo compositor. Chaplin era um artista genial, mas não era santo. De 
qualquer forma, Luzes da cidade já foi considerada a melhor comédia romântica 
de todos os tempos.

As pressões pelo cinema falado continuavam fortes, mas Chaplin resistia: 
“O vagabundo jamais poderia falar. Para falar, ele deveria sair do seu pedestal 
– o pedestal do cinema mudo” , justificava.

A capitulação parcial veio em 1936, com Tempos modernos, uma poderosa crí-
tica aos excessos da industrialização e sua crescente desumanização. Em mais 
uma solução de alto impacto, um operário (Carlitos) é literalmente engolido 
pela engrenagem industrial. Ele dividiu opiniões com O grande ditador (1940), 
satirizando a ascensão de Hitler, e alguns de seus filmes da fase sonora não co-
nheceram a mesma aceitação, como Um rei em Nova York, de 1957, e seu último 
filme, A condessa de Hong Kong, de 1966, com Marlon Brando e Sophia Loren. 
Muito criticado na época, Chaplin reagiu: “Um diplomata se apaixona por 
uma prostituta – quem pode imaginar uma história melhor?”.

Irrepreensível na tela, mas com uma vida atribulada – envolvendo escânda-
los afetivos, acusações de paternidade, controvérsias políticas, tiranias no set, 
e carregar no sentimentalismo para alguns, Charles Chaplin, considerado por 
muitos o maior ícone da história do cinema manteve o timing perfeito até o 
último suspiro – morreu no dia de Natal em 1977.
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Carnaval – A vingança do oprimido através   Ȅ
do humor carioca

Vamos agora fazer um corte brusco na trajetória do humor no cinema e 
viajar para uma fase mais próxima no tempo, aliás, nem tão próxima assim, 
mas certamente mais próxima no espaço e abordar as chanchadas, produzidas 
em sua maioria entre os anos 40 e 60 no Rio de Janeiro.

O termo, de origem italiana ou hispânica, há controvérsias, não goza de 
boa reputação. Segundo os dicionários, trata-se “de peça de pouco valor des-
tinada apenas a fazer rir”.

Como se fosse fácil.
Em seu livro Olhar crítico – 50 anos de cinema brasileiro, Ely Azeredo descreve o 

mercado exibidor dos anos 40 como “quase um quintal de Hollywood”. E foi 
na parte carioca deste quintal que a maior produtora de chanchadas, a Atlântida, 
realizou 67 filmes, a maioria deste gênero. Escreve Ely Azeredo: “A Atlântida 
manteve plateias fiéis ao cinema brasileiro com grau de adesão jamais visto an-
tes. Nesse período, nenhuma estrela de Hollywood amealhou, aqui, o número 
de ingressos vendidos pela dupla da casa, Oscarito e Grande Otelo”.

Outras produtoras também aderiram ao filão, como a Herbert Richers, 
com 27 títulos.

As realizações poderiam ser rudimentares, toscas, improvisadas em termos téc-
nicos ou linguagem cinematográfica, mas eram extremamente ricas em comunica-
ção com o público. Na falta de capital e know how, o cinema brasileiro foi à forra 
(palavra antiga, da época), utilizando um dos elementos essenciais ao humor: a 
vingança através da caricatura, da farsa, da sátira, do deboche e da paródia. Podiam 
faltar recursos, mas não faltava criatividade e, sobretudo, artimanhas para competir 
com o cinema dominante. Dominação sim, mas submissão não.

As chanchadas, assim como Hollywood, também tinham seu star system, um 
pouco menos sofisticado, é verdade, mas igualmente venerado pelo público.

Seus dois nomes mais importantes foram Oscarito (1906-1970, nascido em 
Málaga, na Espanha, que chegou ao Brasil com um ano e pertencia a tradicional 
família circense), e Sebastião Prata, o genial Grande Otelo (1915-1993).
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A respeito da dupla mais célebre das chanchadas, escreveu o crítico Alex 
Viany: “Oscarito, com suas caretas e seus passinhos de urubu malandro, Ote-
lo, com seu gênio trágico-satírico, representavam um fenômeno de comunica-
ção popular, aprendendo o jeito de falar e agir, de pensar e sonhar do típico 
malandro do Rio de Janeiro”.

O star system carioca era ainda integrado pela mocinha Eliana, os galãs Cyll 
Farney e Anselmo Duarte, o arquivilão José Lewgoy, Zé Trindade, além de 
coadjuvantes de peso como Violeta Ferraz, Dercy Gonçalves, Zezé Macedo, 
Sonia Mamede, Fada Santoro, Adelaide Chiozo, John Herbert, Ilka Soares, 
Wilson Grey, entre outros nomes de um vasto elenco que representava aspi-
rações e problemas das pessoas comuns, às voltas com os modestos desafios 
de novos tempos na capital federal. Isso sem falar nos cantores que desfilavam 
nas telas seus sucessos, entre eles Emilinha, Marlene, Ângela Maria, Francisco 
Alves, Dalva de Oliveira, Ivon Cury – a Rádio Nacional inteira.

Na direção, dois nomes se destacam: Watson Macedo e Carlos Manga.
Para Carlos Manga, a estrutura das chanchadas era particularmente simples 

e baseada em quatro situações, como revela Sérgio Augusto em seu livro Este 
mundo é um pandeiro: a chanchada de Getúlio a JK:

– mocinho e mocinha se metem em apuros;
– cômico tenta proteger os dois;
– vilão leva vantagem; 
– vilão perde vantagem e é vencido.

Importante: essas produções eram voltadas para o público em geral, uma 
diversão para toda a família, ainda distante da TV. Os ingressos eram extrema-
mente baratos, e os cinemas, acessíveis. Para se ter uma ideia: em 1950, o país 
tinha 52 milhões de habitantes e 2.411 cinemas. Atualmente, depois de uma 
baixa considerável nos anos 70 e 80, estamos chegando a 2.300 telas – para 
uma população de 191 milhões.

Alguns exemplos do uso das paródias, a vingança do oprimido através do 
humor:
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Em Carnaval no fogo (de Watson Macedo, 1947) a maior história de amor de 
todos os tempos – Romeu e Julieta, levada às telas em inúmeras superprodu-
ções, dificilmente teve uma representação mais hilária do que a cena do balcão 
interpretada por Oscarito de peruca loura, e Grande Otelo de longas tranças 
alouradas e batendo os cílios. Uma cena antológica.

Em Carnaval Atlântida (de José Carlos Burle, 1952) se assumia explicitamen-
te a impossibilidade de copiar o padrão hollywoodiano dominante. Resumo: 
um ambicioso produtor, Cecílio B. De Milho (Renato Restier), óbvia gozação 
a Cecil B. de Mille, diretor e produtor de vários épicos, aspirava nada menos 
que filmar uma superprodução sobre Helena de Troia no Brasil. Mas foram 
tantos os contratempos que o produtor foi obrigado a reconhecer que o cine-
ma nacional não levava jeito para gênero tão pomposo e tão caro – era melhor 
e mais divertido tudo terminar em samba – com Oscarito, Grande Otelo, Cyll 
Famey, Eliana e muitos outros.

Se o citado Cecil B. de Mille dirigiu Sansão e Dalila em 1949, megaprodu-
ção com Hedy Lamar e Victor Mature, filme vencedor do Oscar de cenários 
e figurinos, Carlos Manga contra-atacou em 1954 com Nem Sansão nem Dalila, 
no qual Oscarito vive um barbeiro que, após um acidente de carro, vai parar 
no ano 1153 a.C., onde conhece Sansão e adquire os superpoderes desse 
personagem bíblico. Detalhe: a paródia não se dirigia apenas a Hollywood, 
mas também a acontecimentos próximos. Nas escadarias do palácio de Gaza, 
um impagável Oscarito parodiava com perfeição o então presidente Getúlio 
Vargas empenhado em falar para as massas. Foi um sucesso.

Até mesmo o western, gênero genuinamente americano, foi abatido pela 
verve carioca. Matar ou morrer (High noon, um clássico de Fred Zinnemann de 
1952) foi recriado por Carlos Manga dois anos depois com requintes na 
fictícia City Down, erguida em Jacarepaguá. O filme seria o último da dupla 
Oscarito e Grande Otelo, que interpretam dois trambiqueiros, Kid Bolha e 
Cisco Kada, às voltas com o perigoso Jesse Gordon (José Lewgoy). Mais um 
tiro certeiro da chanchada no gosto do público.

O homem do Sputinik, de 1959, também de Carlos Manga, apresenta alguns 
diferenciais em relação a outras chanchadas: primeiro, a ausência de números 



 Susana Schild

202

musicais, e segundo, recebeu elogios da crítica, uma raridade. Com fino senso 
de oportunidade, o filme explorava, com extrema irreverência, o maior fantasma 
da época: a guerra fria. Para azar de um pobre casal carioca (Oscarito e Zezé 
Macedo), o primeiro foguete disparado pelos soviéticos caiu exatamente no seu 
modesto galinheiro, em Campo Grande. O filme tem enredo mirabolante, en-
volvendo russos, norte-americanos e franceses que enviaram seus agentes para o 
Rio de Janeiro a fim de resgatar o satélite perdido. A paródia atirava em todas as 
direções. Se a França orgulhava-se de Brigite Bardot, a chanchada contra-atacava 
com uma atriz estreante, Norma Bengell, no papel da francesa BB, que em show 
musical no Copacabana Palace seduz o matuto Anastásio (Oscarito), sob o olhar 
atento da esposa (Zezé Macedo), que encara a falsa francesa e dispara: “BB é? Vá 
beber outro marido, pois o meu não é refresco”. A plateia se deliciava.

No documentário Assim era a Atlântida, o galã de plantão Cyll Farney admite 
que o posto ajudava a ganhar o beijo da mocinha, geralmente Eliana. Mas o 
galã também tinha outras funções – como bater e apanhar. “Apanhei muito 
nos filmes, mas de quem mais apanhei foi da crítica”, confessou.

Deve-se ao crítico Paulo Emilio Salles Gomes, em Cinema brasileiro: uma traje-
tória no subdesenvolvimento, a principal defesa da chanchada, que, segundo ele, foi 
durante três décadas a única ligação entre o cinema brasileiro e seu público.

Nos meus tempos de JB tive a honra de entrevistar Zé Trindade, em 1987. 
Então com 72 anos, somava 52 de carreira, 36 filmes, estava longe das câme-
ras desde 1971. Ele admitia que odiava o termo “chanchada” e explicava: “é 
pejorativo e machuca pra burro”. Em compensação, orgulhava-se de ter criado 
a escola do “mulherengo cômico”, competindo com o galã conquistador. 
Criador de bordões impagáveis, como “o negócio é experimentar”, “é lamen-
tável”, “o negócio é perguntar pra Maria”, Zé Trindade marcou época como 
“o tampinha devasso”. E reclamou da onda de “erotismo da TV: “Meus netos 
assistem a beijos em que o mocinho parece querer extrair as amídalas da mo-
cinha”, protestava. Morreu três anos depois.

A partir dos anos 60, o país mudou. O público das chanchadas começou 
a migrar para as telas de TV, e nas telas surgia um modelo bem diferente: o 
Cinema novo. A chanchada foi perdendo fôlego e espaço.
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Mas elas entraram para história como um dos períodos mais produtivos do 
cinema nacional. E vamos para mais um corte.

Rir de si mesmo pode ser o melhor remédio Ȅ
Vamos dar mais um salto no tempo e aterrissar no universo muito particu-

lar de Woody Allen, ator, diretor e roteirista, 76 anos, a caminho do seu 42.º 
filme como diretor.

Em boa parte de sua filmografia ao longo de 45 anos (dirigiu o primeiro lon-
ga em 1966) os personagens de Woody Allen também sofrem de uma radical 
inadequação, não a coisas – como Carlitos apertando parafusos e engolido pela 
engrenagem industrial –, mas em relação à própria vida. Detalhe importante: a 
principal fonte de inspiração para esta inadequação é o próprio Woody Allen.

E em boa parte de seus filmes, Woody Allen interpretou ou delegou para 
alteregos explícitos, a profissão de autor, roteirista ou escritor como em Ma-
nhattan, Hannah e suas irmãs, Todos dizem eu te amo, entre outros. Essas criaturas pa-
decem não apenas de impasses criativos, mas também existenciais e afetivos na 
vã tentativa de lidar com os desafios da sociedade contemporânea. Às vezes, 
ele retrocede aos anos 20 ou 30, como em Tiros na Broadway, Broadway Danny 
Rose, A rosa púrpura do Cairo, mas as questões básicas permanecem as mesmas.

Recordista de indicações ao Oscar de melhor roteiro original (14), A 15.a 
indicação por Meia-noite em Paris foi premiada com um Oscar(2012), o terceiro 
na categoria, seguindo-se a  Noivo neurótico, noiva nervosa e Hannah e suas irmãs. 
Woody Allen criou uma vasta galeria de personagens, em geral bem nascidos, 
bem analisados, cultos, sofisticados, que frequentam exposições e livrarias, 
discutem questões artísticas, criativas, filosóficas, afetivas, existenciais. As 
mulheres, geralmente mais jovens, são particularmente sensíveis ao charme 
dos homens mais velhos. Problemas financeiros? Raramente. Então qual a 
graça? Em 90% dos casos, nos diálogos. O tal do timing indispensável às cenas 
de humor do começo do cinema é administrado com raríssima habilidade e 
fluência por Woody Allen – em cena e/ou também como diretor – através 
do uso do inesperado, do paradoxo e até mesmo do óbvio em uma visão ex-
tremamente original e pessoal de questões tão contemporâneas. Sua figura, 
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sobretudo quando mais jovem, muito distante da aura de galã, era utilizada 
para despertar o riso, na melhor utilização da tradição do humor judaico: rir 
de si mesmo também pode ser um ótimo remédio.

Muitos temas de Woody Allen foram abordados com seriedade acima de 
qualquer suspeita por cineastas como Ingmar Bergman, assumidamente um de 
seus ídolos. Mas segundo Woody Allen é possível rir, ou pelo menos sorrir, 
das mais variadas crises e problemas. Tudo é uma questão de tom – e timing.

Entre seus temas recorrentes está a questão da infidelidade.
Em Noivo neurótico, noiva nervosa, de 1977, a crise existencial de um roteirista 

corre em paralelo à crise afetiva. (Woody Allen e Diane Keaton, inspiradíssi-
mos). Em Manhattan, 1979, um autor atormentado próximo dos 50 anos (o 
próprio Woody Allen) tem um envolvimento com uma adolescente (Mariel 
Hemingway) e com uma mulher mais velha (Diane Keaton). Em Hannah e suas 
irmãs, 1986, as traições ocorrem em família. Há uma animada ciranda amo-
rosa envolvendo três irmãs, que compartilham maridos e ex-maridos. Todos 
sofrem um pouco, mas o espectador se delicia – não a ponto de gargalhar, mas 
de sorrir com as angústias e impasses dos envolvidos.

Sua apropriação do humor pode recair sobre os temas mais inesperados.
Em Poderosa Afrodite, de 1995, uma garota de programa (Mira Sorvino) doou 

o filho para adoção. Woddy Allen, no papel do pai adotivo, decide ir atrás da 
mãe biológica, mistura coro grego e Nova York em um filme irônico e sentimen-
tal que envolve de questões artísticas a busca das origens. A ironia é ainda maior 
se lembrarmos que o filme foi realizado pouco depois do escândalo envolvendo 
a ligação de Allen com a filha adotiva de Mia Farrow, Soon Yi, com quem se 
casou. Nessas circunstâncias, adoção seria o último tema a ser retratado, mas 
Allen, por vias tortas, continuou a fazer rir de seus próprios problemas.

A tal da originalidade artística – uma das questões cruciais para criadores 
de todas as áreas – foi abordada em Zelig, de 1983. Feito com cinejornais “fal-
sos” sobre um suposto personagem verdadeiro, mas igualmente fictício, com 
tal crise de identidade que se parecia com quem estivesse ao seu lado, resultou 
em uma obra-prima genuinamente original a partir de um caso extremo de 
crise de identidade.
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E recentemente, Woody Allen cometeu a ousadia de despertar risos com o 
tabu do suicídio em Tudo pode dar certo, no qual um personagem ranzinza (Larry 
David), se joga pela janela e desaba sobre uma alma compreensiva, disposta a 
compartilhar com ele as agruras do dia a dia. Um suicídio com final feliz.

Até pouco tempo, a área de atuação de Woody Allen era restrita a Manhat-
tan, onde nasceu, mas a fidelidade – até mesmo a um lugar – tem seus limites. 
Problemas de produção levaram este diretor tão identificado com Nova York 
a dirigir em Londres, onde realizou Match point, a Barcelona (Vicky CriStina, Bar-
celona), a Paris (Meia-noite em Paris). Se não me engano, está na Espanha. Já se 
cogitou de que viria até filmar no Rio de Janeiro. Vamos aguardar.

A comédia perfeita Ȅ
Em um capítulo tão amplo e abrangente da sétima arte, inúmeros nomes fi-

caram de fora, como Harold Lloyd, o Gordo (Oliver Hardy) e o Magro (Stan 
Laurel), os Irmãos Marx, Jerry Lewis e muitos outros do cinema americano, o 
francês Jaques Tati, os ingleses Peter Sellers ou o genial grupo Monty Python, 
italianos como Totó, Alberto Sordi, Nino Manfredi. Nas telas brasileiras, 
após as chanchadas, podemos destacar o amplo sucesso atingido pelo grupo 
Os Trapalhões, na linha de “diversão para toda a família”, mas já calcado em 
uma base televisiva, o malandro carioca criado por Hugo Carvana, ou o hu-
mor mais sofisticado de Jorge Furtado, por exemplo, em O homem que copiava.

Em seus 116 anos, o cinema sofreu imensas transformações – tecnológicas 
e de linguagem. Ernst Lubitsch, diretor de comédias como Ninotchka, Ser ou não 
ser consagrado por seu célebre “toque”, era considerado um mestre da elipse e 
teve seu estilo definido por um crítico americano como a arte do não: “o que 
não era mostrado, o que não era falado, o que não era ouvido”. Mas elipses e 
situações implícitas caíram de moda. Atualmente, com raríssimas exceções, as 
comédias apostam no “quanto mais explícito melhor”. Tem que goste.

Para terminar: em uma produção tão vasta, qual seria a melhor comédia de 
todos os tempos? Em enquete realizada pelo American Film Institute em 2000, o 
primeiro lugar ia para Quanto mais quente melhor, de Billy Wilder, lançada em 1959. 
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E mais: a última frase do filme também figura em várias listas das “melhores 
frases” do cinema.

Provavelmente todos nesta sala viram e reviram esta obra-prima, em que 
Jack Lemmon e Tony Curtis fogem da Máfia disfarçados de moças e passam 
a integrar uma orquestra feminina. Jack Lemmon encanta um milionário (Joe 
E.Brown) e Tony Curtis, quando se faz passar por um milionário, encanta a 
crooner da orquestra, uma irresistível Marilyn Monroe.

Nascido em Viena em 1906, Billy Wilder morreu em Los Angeles, 2002. 
Diretor de 27 longas e escritor de mais de 70, abordou vários gêneros: po-
licial, comoTestemunha de Acusação; film noir, como Pacto de sangue; dramas, como 
Farrapo humano e Crepúsculo dos deuses, apontado como um dos melhores filmes já 
feitos sobre Hollywood. Na lista de melhores comédias emplacou também Se 
meu apartamento falasse (1960) e O pecado mora ao lado (1955), entre outras faça-
nhas. É, inegavelmente, um mestre da comédia do cinema moderno.

A criação do humor, mesmo agridoce, pode ser penosa, como provou Cha-
plin em Luzes da cidade. Outras vezes, nem tanto. Acompanhem este processo 
de criação:

Billy Wilder e o roteirista I.A.L.Diamond escreviam a cena final de Quanto 
mais quente melhor uma semana antes das filmagens, como relata o diretor no livro 
As entrevistas da Paris Review. Nesta cena, Jack Lemmon tenta convencer o apai-
xonado Osgood de que não poderia se casar com ele. “Tínhamos que ter uma 
resposta para o futuro noivo, mas ela não vinha”, explicou o diretor. A discussão 
continuou até o parceiro Diamond jogar a toalha: “Bem, ninguém é perfeito”. 
Billy Wilder concordou. E aproveitou a deixa: “Por enquanto ficamos com essa 
frase. Em uma semana, surgirá algo melhor.” Não surgiu. E ficou assim. 

A conclusão de Billy Wilder, depois da reação do público: “Tinha vindo 
tão fácil”. Pois é, fazer rir, nem sempre é difícil.

Reclamações quanto a inevitáveis exclusões, por favor, devem ser encami-
nhados à cordial direção do evento, que sabiamente estipulou um sensato 
timing para a conferencista e seus pacientes ouvintes.

Muito obrigada.
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C i c l o  “ D e s a f i o s  da  
t r a d u ç ã o  l i t e r á r i a ”

Zibaldone di pensieri de  
Giacomo Leopardi traduzido 
para o português *

Universidade 
Federal de Santa 
Catarina

Andréia  Guerin i

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Presidente da 
Academia Brasileira de Letras Marcos Vinicios Vilaça e ao 

Acadêmico Geraldo Holanda Cavalcanti o gentil convite. Sinto-me 
honrada por estar abrindo este Ciclo de Conferências, cuja temáti-
ca, “Desafios da tradução literária”, muito me agrada.

Em segundo lugar, queria dizer que é um prazer e uma honra es-
tar proferindo esta palestra na Academia Brasileira de Letras, a Casa 
de Machado de Assis, para usar as mesmas palavras de Eduardo 
Portella no discurso de recepção ao Acadêmico Geraldo Holanda 
Cavalcanti, e também a casa de outros intelectuais ilustres e de ami-
gos, como um dos últimos empossados, Marco Lucchesi.

Citei os nomes de Machado de Assis e Marco Lucchesi não ape-
nas pelo dever da cordialidade, mas por meu reconhecimento ao 
fato de ambos e também outros membros desta Academia, como 

* Conferência proferida em 28 de junho de 2011.
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Raul Pompeia, Rui Barbosa, Ivan Junqueira e Alfredo Bosi, terem divulga-
do de maneira sofisticada a obra de Giacomo Leopardi no Brasil, autor que 
guiará a minha fala nesta sede. Externo também o meu reconhecimento à 
contribuição de Geraldo Holanda Cavalcanti, que traduziu importantes auto-
res italianos que dialogaram intensamente com Leopardi como Quasimodo, 
Montale, Saba e Ungaretti.

Giacomo Leopardi Ȅ
Giacomo Leopardi (1798-1837) é um dos mais importantes autores da li-

teratura italiana do século XIX. Segundo o historiador Francesco De Sanctis, 
Leopardi é “uma daquelas vozes eternas que marcam com grandes intervalos a 
história do mundo”1. Esse juízo será compartilhado por muitos outros histo-
riadores e críticos literários, já que, de fato, Leopardi se torna o representante 
central de uma “nova literatura”, para usar ainda as palavras de De Sanctis, 
pois sela o fim da “velha literatura”, abrindo, então, a literatura italiana para 
a modernidade.

Paralelamente, Sainte-Beuve, um dos principais divulgadores de Leopardi 
no exterior, no seu Portrait de Leopardi, afirma ser Leopardi o último dos an-
tigos2, e essa caracterização é reiterada em publicações mais recentes, como 
a que se encontra no livro publicado em 2010, e intitulado L’antico romantico: 
Leopardi e il “sistema del bello” (1816-1832), de Alessandro Camiciottoli.

Indubitavelmente, se tomarmos os elementos biobibliográficos de Leopar-
di, que teve uma vida “logo começada e logo terminada”3, vários deles nos 
levam ao mundo clássico/antigo, mas também a muitos aspectos da moderni-
dade: não por acaso, ele parece ter influenciado toda uma geração de escrito-
res italianos e estrangeiros como Pirandello, Svevo, Musil, Unamuno, Kafka, 
pois Leopardi antecipa características que serão recorrentes em alguns desses 

1 De Sanctis, Francesco. Opere. Milano/Napoli: Riccardo Ricciardi, 1986, p. 1310. As traduções dos 
textos em língua estrangeira quando não indicadas são de minha autoria.
2 Sainte-Beuve, Charles A.. Portrait de Leopardi. Paris: Allia, 1994, p. 48.
3 De Sanctis, Francesco. Studio su Giacomo Leopardi. Venosa: Edizioni Osanna, 2001, p. 5.
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escritores. Uma dessas características está relacionada ao desalento de viver, 
ao sentimento de incompetência diante da vida e, acima de tudo, à sensação 
de estranhamento em relação à mesma. Tudo isso se mistura a uma atitude 
pessimista, que será típica do início do século XX.

Não por acaso, Emanuele Severino, nos livros Il nulla e la poesia alla fine dell’età 
della tecnica: Leopardi, de 1990, e Cosa arcana e stupenda. L’Occidente e Leopardi, de 
1997, considera Leopardi um do grandes pensadores do Ocidente, ou, até 
mesmo, o mais importante pensador do Ocidente, atribuição muitas vezes 
dada, segundo Severino, erroneamente, a Nietzsche.

Convém, contudo, frisar que a perfeita união das características “antigo” e 
“moderno” eleva Leopardi à condição de um escritor que, como Dante, teve 
poucos “imitadores”, se os compararmos, por exemplo, com Petrarca, dificul-
tando assim o enquadramento de Leopardi em uma determinada escola.

À parte essas discussões, é consenso afirmar que o escritor de Recanati dei-
xou marcas indeléveis na cultura ocidental, pois na sua breve vida ele produziu 
uma obra que, segundo Otto Maria Carpeaux, “é a mais perfeita de uma 
literatura tão grande como a italiana”4. Assim, em função da sua singularida-
de, Leopardi não é facilmente rotulável; por isso a dificuldade em assimilar 
aspectos da sua obra.

Zibaldone di pensieri Ȅ
A “perfeição” a que se refere Carpeaux em relação à obra de Leopardi 

foi reconhecida por seus 41 Cantos e também pelos 24 diálogos filosóficos 
publicados com o título de Operette morali. Menos conhecida, porém, é a sua 
faceta de ensaísta. Essa veia ensaística encontra-se, principalmente, nas 4526 
páginas manuscritas do Zibaldone di pensieri, composto entre 1817 e 1832, e 
que, por muito tempo, foi a “obra secreta” de Leopardi, pois o manuscrito 
permaneceu inédito por mais de meio século, em posse do amigo Antonio 
Ranieri e de duas empregadas, às quais foi deixado como herança. Felizmente, 

4 Carpeaux, Otto Maria. História da literatura ocidental. Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 1962, p. 1881. 
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o Estado italiano adquiriu-o mediante um processo judicial e, assim, foi pu-
blicado pela primeira vez em Florença, entre 1898 e 1900, pela editora Le 
Monnier, com o título Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura, em 7 volumes. 
A essa edição outras se seguiram5. A mais importante é a de Pacella, publicada 
em 1991, em 03 volumes, pois contém, segundo Blasucci “o texto da obra 
atentamente decifrado e fielmente reproduzido; com um aparato filológico 
rigoroso”6. Em 2009, vale destacar, é publicada uma versão do Zibaldone em 
CD-ROM, organizada por Fiorenza Ceragioli e Monica Ballerini, que, ao 
utilizarem um recurso moderno, conseguem propiciar ao leitor uma leitura 
filológica da obra muito apurada, já que os sistemas de buscas do CD permi-
tem visualizar a reprodução fotográfica do autógrafo leopardiano de maneira 
ampliada, com todas as variações da escrita feitas, naturalmente, pelo próprio 
Leopardi, como os acréscimos, as modificações, as supressões etc. E é apenas 
em 2003 que temos a primeira tradução completa do Zibaldone. Trata-se da 
edição em francês, com tradução de Bertrand Schefer7. Há ainda a previsão 
da publicação da tradução integral para o inglês, em 2013, organizada por 
Michael Caesar e Franco D’Intino; além das citadas estão em preparação as 
edições espanhola e brasileira.

Sobre a edição brasileira falarei a seguir, mas, antes, convém situar minima-
mente o Zibaldone dentro da obra de Leopardi.

5 As edições mais relevantes foram as organizadas em 1937 por Francesco Flora, que, pela primeira vez, 
usa o título dado pelo próprio Leopardi, Zibaldone di pensieri (Milano: Mondadori, 2 vols.); em seguida, 
a de 1969, por Walter Binni e Enrico Ghidetti (Firenze: Sansoni, 2 vols.); a edição fotográfica dos 
autógrafos em 10 vols., publicadas entre 1989-94, por Peruzzi (Pisa: Scuola Normale Superiore); a 
edição de 1991, de Pacella (Milano: Garzanti, 3 vols.); a de 1997, organizada por Rolando Damiani 
(Milano: Mondadori, 3 vols.); as edições temáticas publicadas entre 1997-2003, organizadas por Fa-
biana Cacciapuoti: Trattato delle passioni (1997); Manuale di filosofia pratica (1998); Della natura degli uomini 
e delle cose (1999); Teorica delle arti, lettere: parte speculativa (2000); Teorica delle arti, lettere: parte pratica (2002); 
Memorie della mia vita (2003) (Roma: Donzelli); a de 1998 e subsequentes de Lucio Felici et alii (Milano: 
Newton Compton).
6 Blasucci, Luigi. Il tempo dei “Canti”. Nuovi studi leopardiani. Torino: Einaudi, 1996, p. 222.
7 Leopardi, Giacomo. Zibaldone. Paris: Allia, 2003. Traduit de l’italien, présenté et annoté par Bertrand 
Schefer.
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O Zibaldone, que literalmente significa “coletânea de apontamentos os mais 
diversos, dispostos sem um plano e uma ordem preestabelecidos”8, em Leo-
pardi assume uma acepção que vai muito além dessa definição, podendo ser 
comparado aos Essais de Montaigne, aos Essays de Bacon, às Pensées de Pascal, 
ao Dictionnaire philosophique de Voltaire, aos Cahiers de Valéry, aos Quaderni del 
carcere de Gramsci e ao Livro do desassossego de Fernando Pessoa.

Como referido anteriormente, por muito tempo Leopardi foi conhecido 
como o poeta dos Canti, depois como o prosador das Operette morali, para só 
tardiamente ser conhecido como o ensaísta do Zibaldone. Isso se deve a, pelo 
menos, três fatores. O primeiro deles, já evidenciado por René Wellek, é que 
“os conceitos de Leopardi permaneceram no segredo de seus livros de notas 
até a última década do século XIX e assim não exerceram influência em sua 
época”9. Além da publicação tardia, os outros dois elementos que se somam 
a esse são: a opacidade da obra, por seu caráter fragmentário, e a falta de tra-
duções integrais para outras línguas.

Vale, contudo, lembrar que o escritor de Recanati começou a compor seu 
imenso diário ou laboratório poético quando tinha apenas 19 anos, depois 
de ter escrito várias obras de grande erudição, como a Storia dell’Astronomia 
(1812-3) e o Saggio sopra gli errori popolari degli antichi (1815) e de ter se exercitado 
como tradutor de autores gregos e latinos, como Mosco, Homero e Virgílio. 
É também dessa época, 1815-6, uma das mais importantes conversões literá-
rias de Leopardi, de filólogo para poeta.

Essa conversão da erudição ao belo, como é conhecida, é bastante visível, 
por exemplo, na defesa incondicional que o próprio autor faz da poesia e 
cujo principal texto é o Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, de 1818. 
Além dessa passagem do erudito ao belo, ocorre outra, que será a conversão 
de poeta para filósofo. As três grandes fases da vida do autor: o “estudo des-
vairado e desesperadíssimo”, “a conversão do erudito ao belo” e “a passagem 

8 Ver Campos, Haroldo de. “Leopardi, teórico de vanguarda”. In: A arte no horizonte do provável. São Paulo: 
Perspectiva, 1977, p. 186.
9 Wellek, René. História da crítica moderna (1750-1950). São Paulo: Herder, vol. 2, 1967, p. 246. 
Tradução de Lívio Xavier.
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do belo ao verdadeiro” estão intimamente relacionadas com a sua produção 
poética.

É o próprio Leopardi que descreve essas fases10 em dois fragmentos do 
Zibaldone. No primeiro, de 01 de julho de 1820, ele diz:

Na minha carreira poética o meu espírito percorreu o mesmo estágio 
que o espírito humano em geral. No princípio o meu forte era a fantasia, 
e os meus versos eram cheios de imagens (...) A mutação total em mim, 
e a passagem do estado antigo ao moderno, aconteceu em 1819, quando 
privado do uso dos olhos e da contínua distração da leitura, comecei a 
sentir a minha infelicidade de modo tão tenebroso, comecei a abandonar a 
esperança, a refletir profundamente sobre as coisas (...), assim, me tornar 
filósofo de profissão (poeta que eu era) (...)11.

Nesse autógrafo 144, Leopardi descreve a sua passagem do estado antigo 
ao moderno, pois, de versos cheios de imaginação, como faziam os antigos, 
passara a versos cheios de sentimento, como os dos modernos, ou ainda, de 
poeta passou a ser filósofo e a escrever prosa. Já no segundo fragmento, de 19 
de setembro de 1821, Leopardi afirma:

As circunstâncias me levavam ao estudo das línguas e da filologia antiga. 
Isso formava todo o meu gosto: então, eu desprezava a poesia. Certamente, 
não me faltava imaginação, mas não acreditei ser poeta, a não ser depois de 
ter lido muitos poetas gregos. (A minha passagem da erudição ao belo não 
foi imediata, mas gradual, isto é, comecei a notar nos antigos e em meus 
estudos algo a mais do que antes etc. Assim, a passagem da poesia à prosa, 
da literatura à filosofia. Sempre questão de hábito) (...)12.

10 A primeira fase do “estudo desvairado e desesperadíssimo” é comentada em uma carta ao escritor e 
amigo Pietro Giordani, de 02 de março de 1818. 
11 Leopardi, Giacomo. Zibaldone di pensieri. A cura di Giuseppe Pacella. Milano: Garzanti, vol. 1, 1991, 
p. 146-7.
12 Idem, p. 1012.
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Leopardi se descreve, então, por etapas: à primeira, do filólogo, segue a segunda, 
a do poeta e, depois, a terceira, a do prosador ou filósofo. E é assim que a crítica 
irá, de alguma forma, lê-lo. Antonio Ranieri, por exemplo, em Sette anni di sodalizio 
con Giacomo Leopardi, descreve o amigo como um escritor de grande talento a partir 
de três aspectos intimamente ligados: “fantasia, raciocínio e dor”13. A conjunção 
desses três elementos – fantasia, raciocínio e dor –, ainda segundo Ranieri, está 
ligada às três fases da evolução intelectual de Leopardi, isto é, a de ser, primeiro, 
um grande filólogo; segundo, um grande poeta e, por fim, um filósofo14.

Pode-se, portanto, dizer que todas as fases de Leopardi estão intrinseca-
mente relacionadas com o mundo da sua escrita e, em especial, a da tessitura 
do Zibaldone, pois dedicará páginas e páginas do mesmo para justamente falar 
de filologia, poesia e filosofia.

Muito embora o Zibaldone não tenha sido lido pelos contemporâneos de 
Leopardi pelas razões expostas, é um livro que estabelece um vínculo com o 
futuro devido à temática ou às várias temáticas que ali estão presentes. Talvez 
Leopardi estivesse consciente de que não seria compreendido no seu tempo, 
por isso preferiu dialogar com interlocutores pósteros. Marco Lucchesi afir-
ma que o Zibaldone está, de algum modo, endereçado ao nosso tempo, não por 
uma atualidade de permanência, mas por uma atualidade de resistência15, pois, ainda 
segundo Lucchesi, “vale apostar na dialética do permanente e do resistente, 
por seu alto poder resiliente”16.

De um lado, o caráter heterogêneo e provisório do Zibaldone é atestado por 
Leopardi em carta de 13 de setembro de 1826 ao editor veneziano Antonio 
Fortunato Stella ao dizer:

Quanto ao Dicionário Filosófico, lhe escrevi dizendo que eu tinha os 
materiais prontos, como é verdade; mas o estilo, que é coisa mais trabalhosa, 

13 Ranieri, Antonio. Sette anni di sodalizio con Giacomo Leopardi. Milano: SE, 2005, p. 88.
14 Idem, p. 88-9.
15 Lucchesi, Marco (org.). Giacomo Leopardi: poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996, p. 23.
16 Ver entrevista com Marco Lucchesi disponível em: http://www.appuntileopardiani.cce.ufsc.br/edi-
tion012011/entrevistas/marco.php,
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falta realmente, (...). E ainda, estão espalhadas em milhares de páginas, con-
tendo os meus pensamentos; e para poder extrair os que pertencem a um 
determinado artigo, seria necessário que eu relesse todas aquelas milhares 
de páginas, assinalasse pensamentos que serviriam ao acaso, os dispusesse, 
os ordenasse etc., coisas que eu farei quando ao senhor parecer melhor que 
eu amplie este Dicionário; mas que não é possível fazer neste momento, 
mas para apenas um ou dois artigos (...)”17.

Por outro, há uma intenção de lançar, após as devidas melhoras, o seu 
Zibaldone ao futuro, como também será expresso pelo próprio Leopardi na 
sua possível carta ao jovem do século XX18, esperando ser lido por um leitor 
dos séculos vindouros e isso parece estar se concretizando com as inúmeras 
edições do Zibaldone, e também com as traduções integrais que estão sendo 
realizadas. 

Ao problema da publicação tardia do Zibaldone e, consequentemente, de 
sua tardia recepção, somam-se incalculáveis prejuízos, como o de não se ter 
permitido o conhecimento de um grande pensador da modernidade, que con-
segue produzir poesia em pensamento e pensamento em poesia, como bem 
descreve Antonio Prete em Il pensiero poetante; de fato, Leopardi elabora um 
pensamento poetante, pois nele as características do fílósofo e do poeta estão 
juntas, culminando no que o próprio Leopardi chama de “ultrafilosofia”, isto 
é, o ponto de maior proximidade entre filosofia e poesia19.

O segundo aspecto, não menos importante, que contribui para a opacida-
de da obra é o do seu caráter fragmentário, ensaístico e circular, já que neste 
livro encontramos uma infinidade de fragmentos sobre uma extraordinária 
variedade de temas (da literatura à psicologia, da religião à história, da política 

17 A versão integral desta carta em português pode ser lida em: http://www.appuntileopardiani.cce.
ufsc.br/edition012011/traducoes/deleopardiafortunato.php, a qual foi extraída de Leopardi, Giaco-
mo. Epistolario. A cura di Franco Brioschi e Patrizia Landi. Torino: Bollati Boringhieri, vol. I, 1998,  
p. 1238.
18 Ver autógrafo 4280, escrito em 1827. In: Leopardi, Giacomo. Zibaldone di pensieri. A cura di Giuseppe 
Pacella. Milano: Garzanti, vol. 2, 1991, p. 2397.
19 Ver Prete, Antonio. Il pensiero poetante. Saggio su Leopardi. Milano: Feltrinelli, 2006.
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à antropologia); os ensaios do Zibaldone reúnem as concepções literárias do 
escritor em sua maturidade, refletem seu íntimo convívio com a tradição li-
terária, realçam a sua aguda autonomia intelectual e as suas contribuições em 
diversos ramos do saber, constituindo um denso projeto literário, estético, po-
lítico, filosófico e cultural. Essa complexidade e, muitas vezes, a ambiguidade 
dos ensaios de Leopardi nos levam, como sugere Anna Dolfi, “não ao ‘grau 
zero’ da escritura (...) mas a um tipo de ‘grau zero’ da intenção”20; talvez por 
isso a crítica tenha tido dificuldade em assimilar esse “caos escrito”.

Contudo, podemos dizer que, embora fragmentário e assistemático, apa-
rentemente não almejando “uma construção fechada, dedutiva ou induti-
va”, mas sim coordenando “os seus elementos em vez de subordiná-los”, 
o pensamento leopardiano parece formar um conjunto sólido de ideias e 
conceitos, ainda que clivado, apresentando uma coerência interna na ex-
posição de suas reflexões, e conduzindo o leitor, segundo Antonio Prete, 
“não em direção a uma teoria crítica definitiva, mas a uma interminável 
interrogação”21.

O terceiro elemento da opacidade do Zibaldone é a falta de traduções inte-
grais para outras línguas, pois as traduções existentes até 2003 eram em forma 
de antologia e, justamente por serem antologias, ao tempo em que incluíam, 
excluíam muito, concentrando-se geralmente nos aspectos salientes das outras 
obras leopardianas, que já tinham sido objeto de estudo por parte de grandes 
críticos italianos e internacionais, não destacando, por exemplo, as principais 
reflexões estético-literárias de Leopardi. A tradução francesa veio preencher 
uma lacuna que há muito necessitava ser preenchida. Obviamente, essa edi-
ção está limitada ao público leitor de língua francesa, o que não descarta o 
surgimento de outras novas traduções. Aliás, acredito que a tradução francesa 
motivou, em grande parte, a tradução em língua inglesa do Zibaldone, que está 
para ser lançada em 2013. Com traduções para diferentes línguas será possí-
vel, acredito, compreender melhor a complexidade do Zibaldone, pois o leitor 

20 Dolfi, Anna. Le verità necessarie. Leopardi e lo Zibaldone. Modena: Mucchi, 1995, p. 9. 
21 Prete, Antonio. Il pensiero poetante. Saggio su Leopardi. Milano: Feltrinelli, 2006, p. 10.
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poderá explorar, em diferentes línguas, essa que ainda é a terra incógnita na obra 
de Leopardi.

Cabe lembrar aqui os comentários de Borges sobre tradução, em “As ver-
sões homéricas”, onde diz que foi através da leitura de várias traduções em 
diferentes línguas da Ilíada e Odisseia que ele consegue desmistificar a primazia 
do original e mais bem entender as obras cujas línguas dizia nem conhecer, 
pois as muitas versões de uma obra concorrem para dotá-la de uma multipli-
cidade de perspectivas que apenas o original não é capaz de oferecer22.

Zibaldone Ȅ  traduzido em português
Não por acaso, a ideia da tradução brasileira nasce da vontade de tornar 

este imenso texto leopardiano conhecido por um público mais amplo e tam-
bém para poder abrir um maior espaço de estudos comparados. Os desafios 
dessa tradução serão enormes, pois a mencionada complexidade de ordem 
formal e de conteúdo, à primeira vista, não inspira muito otimismo.

O projeto da tradução concretizou-se no final do ano passado, mas a ideia 
era antiga, nasceu no final de 1999, quando comecei a entrar na “selva escura” 
do Zibaldone para desenvolver a minha tese de doutorado, realizada na Univer-
sidade Federal de Santa Catarina, sob a orientação de Walter Carlos Costa. 
Durante o meu doutorado, traduzi partes do Zibaldone, pois, dada a extensão 
da obra, acreditava ser importante publicá-la por temas. Nesse sentido, após 
uma primeira leitura integral do Zibaldone e da leitura de alguns nomes da 
crítica leopardiana, dediquei-me a traduzir os fragmentos sobre o sistema de 
Belas-Artes, gêneros literários e tradução.

Quando saiu a bela edição Giacomo Leopardi: poesia e prosa, de 1996, organiza-
da por Marco Lucchesi, na qual se encontrava uma antologia de fragmentos 
do Zibaldone, apaziguei a minha mente. Porém, ao retomar meus estudos sobre 
o Zibaldone, ocorridos na Itália, no período de outubro de 2009 a julho de 

22 Ver Borges, Jorge Luis. “Las versiones homéricas”. In: Obras completas I. Madrid/Barcelona: Emecé, 
1996, p. 239-243.
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2010, com bolsa de pós-doutorado da Capes, e depois de completar a se-
gunda leitura integral da obra, percebi que era hora de concretizar um velho 
sonho, já que me sentia mais autorizada a percorrer tal caminho.

O meu percurso leopardiano me fez perceber, então, que o Zibaldone, rico 
de reflexões em diversos setores, deveria ser traduzido integralmente para o 
português e não apenas em sessões temáticas como eu vinha fazendo, já que os 
fragmentos do Zibaldone, podendo ser lidos isoladamente, pois nele há muitos 
“livros possíveis”, estão intimamente ligados entre si e, muitas vezes, coorde-
nam-se e ganham em complexidade. Não por acaso, Emanuele Severino afir-
ma que no Zibaldone “(...) o pensamento de Leopardi se desenvolve concretando-
se, isto é, determinado nas direções mais variadas o próprio núcleo originário 
(...)”23. Essa ideia é também compartilhada por Fabiana Cacciapuoti quando 
analisa a “rede de ligações e retomadas” de temas no Zibaldone, criando uma 
“agregação de conceitos”24. Além disso, os trechos selecionados por Marco 
Lucchesi sobre “Considerações estéticas”, “O homem e o universo” e “Con-
siderações filosóficas” precisavam ser conhecidos na sua totalidade.

Com a convicção de que a tradução integral deveria ser feita pelos moti-
vos expostos, foi também o momento de consolidação de um grupo de pes-
quisa sobre Leopardi que me permitiu trabalhar concretamente no projeto. 
Esse grupo de pesquisa conta com a participação de colegas e alunos que 
se interessaram pelo projeto, mesmo sabendo que a tarefa seria difícil, pois 
todos concordavam com Renato Minore, na sua biografia sobre Leopardi, 
quando ele diz que “o planeta Leopardi é realmente interminável: quando 
mais se entra, mais nos damos conta de que estamos apenas no início do 
caminho(...)”25.

Essa conjunção de fatores estimulou o estudo em profundidade deste livro, 
para poder oferecer ao público de língua portuguesa monolíngue a possibi-
lidade de entrar em contato com uma das mais importantes obras do século 

23 Severino, Emanuele. Il nulla e la poesia alla fine dell’età della tecnica: Leopardi. Milano: BUR, 2005, p. 195. 
24 Cacciapuoti, Fabiana. Dentro lo Zibaldone. Il tempo circolare della scrittura di Leopardi. Roma: Donzelli, 
2010, p. 64.
25 Minore, Renato. Leopardi. L’infanzia, le città, gli amori. Milano: Bompiani, 1999, p. 263.
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XIX. Se traduzir é o verdadeiro modo de ler um texto, como afirmou Italo 
Calvino26 no seu ensaio homônimo, traduzir o Zibaldone oferecerá à equipe de 
tradutores a possibilidade de conhecer em profundidade o maravilhoso “caos 
scritto” leopardiano.

Em 2010 obtive um pequeno financiamento do CNPq que permitiu dar o 
impulso inicial ao projeto de tradução. Mas, então, como traduzir este “exem-
plar único (...) de um pensamento em movimento”?27 Depois de uma segunda 
leitura integral do Zibaldone, refeita à distância de 10 anos, e com um estudo 
aprofundado de boa parte da crítica e amadurecidas algumas ideias sobre 
tradução, teoria e prática, decidi que a tradução brasileira do Zibaldone teria a 
seguinte estrutura:

Edição bilíngue e online disponível em: http://www.zibaldone.cce.ufsc.br
Coordenação: Andréia Guerini
Tradutores: Anna Palma, Andréia Guerini, Tânia Mara Moysés.
Revisão: Andréia Guerini, Adriana A. Silveira, Daniela Campos, Glaci 
Gurgacz, Gustavo Guaita, Karine Simoni, Katia Zornetta, Lucia Jolkesky, 
Margot Müller, Nicoletta Cherobin.
Consultores externos: Antonio Prete, Cosetta Veronese, Guido Baldassar-
ri, Francesca Andreotti, Lucia Strappini, Lucia Wataghin, Marilisa Birello, 
Marco Lucchesi, Maurizio Babini, Sandra Bagno, Silvia La Regina, Walter 
Carlos Costa.
Duração: 05/07 anos
1.º ano (fevereiro 2011 a fevereiro 2012): tradução das primeiras 100 pá-
ginas não datadas (1817-1819) e das 363 páginas de 1820.
2.º e 3.º anos (fevereiro 2012 a fevereiro 2014): tradução dos escritos de 
1821-1822.
4.º e 5.º anos (fevereiro 2014 a fevereiro 2016): tradução dos fragmentos 
dos anos 1823-1832.

26 Ver Calvino, Italo. “Tradurre Il vero modo di leggere un testo”. Milano: Mondadori/I Meridiani, 
1995, p. 1825-1831.
27 Solmi, Sergio. Studi leopardiani/Note su autori classici italiani e stranieri. Milano: Adelphi, 1987, p. 61.
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A tradução será publicada inicialmente online, com livre acesso, e estará hos-
pedada no servidor da Universidade Federal de Santa Catarina. A publicação 
online nos possibilitará fazer uma edição bilíngue, que será progressivamen-
te disponibilizada, conforme esquema mostrado acima, e seguirá os padrões 
textuais das melhores edições italianas e se beneficiará dos comentários feitos 
nessas edições e na tradução francesa e, posteriormente, na tradução ingle-
sa e espanhola. A edição online dará ao leitor a possibilidade de consultar o 
Zibaldone em apenas uma das línguas, ou nas duas, para poder comparar, e, 
ainda, oferecerá a oportunidade de poder baixar o texto em formato pdf. A 
ideia de fazer a versão online nasceu pelos seguintes motivos: difusão do texto 
leopardiano em um contexto lusófono mais amplo, possibilidade de publicar 
a tradução progressivamente, em diferentes etapas, e, ainda, possibilidade de 
poder aperfeiçoar a tradução em qualquer momento, inclusive com sugestões 
dos próprios leitores e, não menos importante, a possibilidade de promover 
diálogo intercultural. Mais tarde, quando tudo estiver pronto a ideia é tam-
bém a de oferecer uma versão impressa do texto.

As contribuições teóricas que nos guiarão serão as do próprio Leopardi e 
as de Peeter Torop. Peeter Torop, professor de Semiótica da Escola de Tartu 
(Estônia). Em 1995, Torop publicou a sua pesquisa de doutorado em um li-
vro intitulado Total’nyi perevod [A tradução total]. Torop define a tradução um pro-
cesso metacomunicativo e elabora um modelo universal de processo tradutório, 
aplicável a qualquer tipo de tradução. O processo de tradução deve ser levado 
em consideração pelos tradutores para delinear as estratégias tradutórias com 
base nos objetivos. Assim, um texto, que do ponto de vista metacomunicativo 
é cultura e não apenas o produto de determinadas regras linguísticas, ao ser 
“transportado”/“atualizado” em outra cultura, deve ser analisado de modo a 
individualizar a dominante ou as dominantes. Será com base nesses elementos 
que serão elaboradas as estratégias para produzir o texto de chegada28. Nessa 
concepção, os paratextos (introdução, notas ao texto, notas do tradutor etc.) 

28 Torop, Peeter. La traduzione totale. Milano: Hoepli, 2010. Traduzione di Bruno Osimo. Revisione della 
traduzione di Ksenija Eliseeva. 
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são considerados parte integrante da tradução, devendo ser gerenciados com 
base nas estratégias comunicativas que forem prefixadas.

A dominante, que em alguns textos pode ser mais de uma, é aquela do 
texto (linguístico, formal, cultural, ou uma combinação de todos esses) que 
vem caracterizado como determinante da união do texto; podemos pensá-la 
como característica ou características que determina[m] a poética do tex-
to, a sua individualidade. Essas dominantes estão relacionadas com o que 
o tradutor e tradutólogo francês Antoine Berman denominou a “letra do 
autor”29, isto é, os elementos estilísticos e de conteúdo. Tais elementos po-
dem ser observados e selecionados já na fase de leitura e análise da obra; 
mas, às vezes, são identificados quando o trabalho de tradução já começou. 
É o que estamos vivenciando nesses primeiros momentos da tradução para 
o português do Zibaldone, e um aspecto muito positivo deste trabalho em 
equipe é que o confronto entre diferentes opiniões nos permite eviden-
ciar os elementos dominantes que poderiam escapar no caso de um único 
tradutor. As escolhas linguísticas são apenas um dos aspectos da unidade 
textual de uma obra. Nessa primeira experiência com a tradução do Zibal-
done, estamos nos dando conta de que a escolha de um termo ou de outro 
em português para traduzir um termo que Leopardi utiliza como conceito, 
por exemplo, deve ser ponderada e deve levar em conta os desenvolvimentos 
futuros de um texto cuja complexidade é conhecida30.

29 Berman, Antoine. A tradução e a letra ou o albergue do longínquo. Rio de Janeiro: 7Letras; Florianópolis: 
PGET/UFSC, 2007. Tradução de Marie-Hélène Catherine Torres, Mauri Furlan e Andréia Guerini.
30 Um exemplo concreto é a discussão sobre a tradução mais adequada para a palavra “vero”, se é melhor 
traduzi-la como “verdadeiro” ou “verdade” ou “real”; para chegarmos a uma conclusão é necessário 
analisar todos os casos nos quais Leopardi utiliza “reale” o “verità”, para ver qual escolha fazer. Nesse 
sentido, as edições eletrônicas do Zibaldone, disponíveis em www.classicitaliani.it, www.liberliber.it e 
www.leopardi.it ajudam enormemente o trabalho dos tradutores. Assim, a ocorrência da palavra “vero” é 
de 895 vezes; de “verità”, 472 vezes e de “reale”, 114 vezes. A partir do contexto das ocorrências e da 
sua colocação na frase, tem-se optado traduzir “vero” por “verdadeiro”, mas em alguns casos, constata-
mos ser necessário traduzir por “real”. Outras palavras importantes no contexto da escrita leopardiana e 
que estão nos fazendo refletir são palavras sinônimas: “maraviglia” (140), “Sorpresa” (30); “diletto” (119), 
“piacere” (765); “rimembranza” (38), “ricordo” (39), “ricordanza” (31); “assuefazione” (329), “abitudine” (96), 
“consuetudine” (10), “costume” (203), “abito” (176).
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Um outro aspecto, não menos importante, é o registro usado por Leo-
pardi, que ora é mais elevado, ora mais coloquial, sem contar as passagens de 
experimentação poética, de construção de poesia, dentro do texto argumen-
tativo, pois Leopardi passa às vezes do argumentativo em prosa à poesia em 
verso. O Zibaldone, como não podermos esquecer, era o “laboratório invisível” 
e hipertextual de Leopardi.

Além disso, por ser o Zibaldone um texto ensaístico e fragmentário, às vezes, 
o pensamento de Leopardi se desenvolve em duas frases, às vezes em duas 
ou mais páginas. Nesses trechos mais longos, com frequência, a pontuação é 
escassa, com mistura de frases coordenadas e subordinadas, o que dificulta a 
compreensão, mesmo para o leitor de língua italiana.

Por isso, em alguns casos, mesmo sabendo que isso modifica em parte 
a “respiração” da argumentação leopardiana, temos optado por acrescentar 
vírgula ou ponto para tornar o discurso leopardiano mais compreensível, sem 
querer com isso “facilitar” ou “simplificar”, mas simplesmente tornar um 
pouco mais claro o que nos pareceu excessivamente complicado. Afinal, pen-
samos em direcionar a tradução para um público não apenas de especialistas.

Em relação às notas e aos comentários, serão inseridas notas do tradu-
tor cada vez que considerarmos que a tradução poderá causar um efeito de 
estranhamento ao leitor. Por exemplo, podemos utilizar uma palavra que em 
português está em desuso para manter o tom do discurso leopardiano ou 
indicar a presença de citações que fazem referência a outros textos de Le-
opardi ou de outros autores que dificilmente o leitor conseguirá encontrar 
sozinho e/ou em casos em que apareçam elementos de cultura que não são de 
domínio universal em português, ou seja, quando não é possível encontrar o 
significado de um termo, ou de um nome de um personagem citado, ou um 
movimento literário etc.

Essas estratégias serão explicitadas na apresentação da tradução brasileira. 
O estabelecimento das dominantes e, em consequência, das estratégias tra-
dutórias tem sempre uma parte intuitiva ou subjetiva, que nasce da capacida-
de própria de cada leitor/tradutor de interpretar o texto e que depende de 
muitíssimos outros fatores. Por isso, um trabalho em equipe pode ser mais 
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rico e pode ajudar, em muitos casos, a sanar dúvidas e a chegar a uma escolha 
que fique o mais próximo possível do texto do Zibaldone di pensieri. Podemos 
acrescentar também que não estamos muito distantes dos conceitos teóricos 
do próprio Leopardi, para quem a verdadeira tradução é a que consegue fazer 
uma síntese entre liberdade e fidelidade, pois traduzir para Leopardi é uma 
arte e um exercício útil para quem quer se tornar escritor. A grande preocupa-
ção de Leopardi, como será também a nossa nesta tradução brasileira, é pela 
qualidade es tética do texto, mantendo o máximo possível o estilo leopardiano 
para chegar o mais próximo possível da mediação na conservação de elemen-
tos do texto de partida no texto de chegada, já que esta nos parece ser uma das 
melhores contribui ções de Leopardi para a tradutologia31 e, consequentemen-
te, para a nossa tradução brasileira. As escolhas e as estratégias de tradução 
também levarão em conta as outras traduções do Zibaldone, como já referido.

Para finalizar, queria dizer que concordamos com Italo Calvino, quando 
diz que “traduzir é uma arte (...) que exige sempre algum tipo de milagre”32.

31 Ver Guerini, Andréia. Gênero e tradução no Zibaldone de Leopardi. São Paulo: Edusp; Florianópolis: 
UFSC/PGET, 2007, p. 129-152.
32 Calvino, Italo. Saggi (1945-1985). A cura di Mario Barenghi. Introduzione di Mario Barenghi.  
3.ª ed., Milano: Mondadori, vol. 2, 2001, p. 1826.
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C i c l o  “ P e r s p e c t iva s  da  
c r í t i c a  l i t e r á r i a ”

A crítica literária no 
jornal e no livro

Fel ipe  Fortuna

Somente depois de haver sugerido o título “A crítica literária no 
jornal e no livro” para esta palestra pude perceber o tamanho 

imenso da tarefa. É como se eu tivesse proposto, para uma plateia 
acostumada à leitura da revista National Geographic, um texto so-
bre o planeta Terra intitulado “Um lugar de terras e de águas”. Seria 
necessário – no fundo, tornou-se mesmo obrigatório – delimitar o 
meu campo de atuação e salientar os aspectos que me parecem mais 
importantes não apenas da crítica literária no jornal e no livro, mas 
também do comércio intelectual que se estabelece entre um meio de 
divulgação e outro. Como sabemos, no jornal muitas vezes nasceu o 
ensaio mais tarde republicado no livro; e foi no jornal que este livro, 
uma vez lançado, repercutiu sob a forma de resenha ou de ensaio, e 
assim por diante...

Poeta, ensaísta e 
diplomata. Reuniu 
seus livros de 
poemas no volume 
Em seu lugar (2005) 
e, recentemente, 
publicou a 
coletânea de crítica 
literária Esta poesia e 
mais outra (2010). 
Traduziu a obra 
integral da poeta 
Louise Labé em 
Amor e loucura 
(1995) e, com 
Antonio Carlos 
Secchin, organizou 
uma antologia 
em espanhol dos 
poemas de João 
Cabral de Melo 
Neto, Piedra 
fundamental (2000). 
Trabalhou nas 
Embaixadas em 
Londres, Caracas  
e Moscou.

* Conferência proferida em 30 de agosto de 2011.

*
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Se o meu campo de atuação estivesse balizado somente pelos críticos – e 
não pelos problemas que a crítica literária oferece aos leitores interessados 
–, ainda assim a minha tarefa não seria menor. Apenas entre os atuais mem-
bros desta Academia, teria de me ocupar com vocações integralmente críticas, 
como a de Alfredo Bosi. Poderia mecanicamente mencionar a História concisa 
da literatura brasileira (1970), na qual alguns capítulos e, inseridos neles, alguns 
comentários sobre autores e obras valem por ensaios tão agudos quanto os 
que foram reunidos em Literatura e resistência (2002) – e aqui recordo, por 
exemplo, o seu apreço por Graciliano Ramos. Para a finalidade da minha 
palestra, porém, eu estaria satisfeito com o ensaio “Sobre alguns modos de 
ler poesia: memórias e reflexões”, escrito por Alfredo Bosi e organizado por 
ele mesmo numa coletânea coletiva, Leitura de poesia (1996), na qual o crítico 
paulista faz um balanço de 40 anos de sua atividade de professor e de intér-
prete literário. Na sua formação, vê-se um desfile de métodos e de ideolo-
gias, desde os ensaios de Dámaso Alonso, em Poesia española, aos mestres da 
estilística, como Leo Spitzer, a análise do poema “Les chats”, de Baudelaire, 
obra conjunta de Claude Lévi-Strauss e Roman Jakobson, e ainda o estrutu-
ralismo, o formalismo russo, o materialismo histórico de Lukács, e todos os 
modismos e – agora eis a minha contribuição – os ismosismos que passaram 
pelos livros e pelas universidades. Foi no seu balanço acadêmico e docente 
que encontrei o roteiro de uma perdição, pois o professor escreve: “Quisesse 
alguém mapear as correntes cruzadas ou paralelas da crítica recente deveria 
fazer o trabalho de um cartógrafo de meandros. As águas, mal divididas, 
fluem umas nas outras.”1

Ainda na rubrica das vocações integralmente críticas, devo mencionar o 
Eduardo Portella de Literatura e realidade nacional (1963) – livro dedicado a Al-
ceu Amoroso Lima e Afrânio Coutinho –, onde encontro o capítulo “Crítica 
literária: brasileira e totalizante”. Ali tomei conhecimento de um problema 
que está no cerne da minha palestra sobre o jornal e o livro: o debate havido 
sobre a crítica de rodapé, tachada de amadorista (cuja maior encarnação, entre 

1 BOSI Alfredo (org.), Leitura de poesia (São Paulo: Ática, 1996), p. 38.
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nós, teria sido Álvaro Lins), e a crítica universitária. Sobre a peleja iniciada e 
levada a termo por Afrânio Coutinho, o discípulo Eduardo Portella não usou 
meias palavras: “Ele mostrou, com intransigência e às vezes até com violência, 
todo um sistema de ideias novas, que se opunha radicalmente àquela enti-
dade inconsequente e amorfa que era a crítica nas mãos dos nossos críticos 
de então.”2 Também na Faculdade de Letras pude ler “Limites ilimitados da 
teoria literária”, ensaio no qual o crítico baiano comentou o “alargamento 
interdisciplinar” da interpretação.3

Ao meu lado tenho Antonio Carlos Secchin, que compõe o grupo atual 
dos poetas e críticos, assim como Lêdo Ivo, Ivan Junqueira e Domício Proen-
ça Filho, cada um deles com suas memórias de leitor de poesia. E justamente 
no ensaio “Memórias de um leitor de poesia”, que dá título ao seu livro mais 
recente, encontro outra forte afirmação a nortear minha palestra: “Ora, a 
negação do conhecimento teórico camufla apenas o elogio da ignorância. A 
prática interpretativa não se reduz ao domínio do aspecto técnico, mas, de 
todo modo, não pode fazer-se sem ele.”4

Assim sendo, uma simples amostragem de vocações críticas não atenua 
a ambição do projeto de delimitar a ideia mesma de crítica literária – pelo 
contrário, o terreno parece mais movediço e o campo de atuação ainda maior. 
Para lembrar a comparação inicial, o planeta Terra ressurge com mais terras 
e mais águas.

Diante do título “A crítica literária no jornal e no livro”, proponho então 
considerar alguns aspectos mais insistentes e capazes de gerar polêmicas – po-
lêmicas que já se alargam no tempo, talvez por não serem pacificáveis. E tentar 
uma operação mágica por meio da qual, em vez de ampliar a crítica literária 
à atividade daqueles dois veículos de ideias, o jornal e o livro, tentarei reduzi-
la a algumas poucas, mas aflitivas questões. O jornal e o livro apresentam 

2 PORTELLA, Eduardo. Literatura e realidade nacional [1963] (Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975, 3.ª 
edição), p. 56
3 “Limites ilimitados da teoria literária”. In: Teoria literária (Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1979, 3.ª 
edição), p. 7-18.
4 SECCHIN, Antonio Carlos. Memórias de um leitor de poesia (Rio de Janeiro: Topbooks, 2010), p. 19-20.
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diferenças evidentes de recepção e de repercussão, e implicam mudanças de 
forma e de conteúdo – o que, por fim, permite fazer a primeira divisão no 
assunto vasto da crítica literária. Posso adiantar que a primeira redução diz 
respeito a como as resenhas constroem um livro.

As resenhas constroem o livro Ȅ
Em relação à resenha, forma imediatamente associada ao jornal, persiste 

a percepção de que, por ser episódica, geralmente curta e dependente de um 
lançamento editorial – a sua capacidade analítica deixa de ser forte, passando 
a dominar o impressionismo. Eu mesmo, quando comecei a escrever resenhas, 
pude afirmar o seguinte na introdução da minha primeira coletânea de crítica 
literária, A escola da sedução, de 1991: “A crítica literária foi substituída por um 
anêmico jornalismo cultural: é comum que o jornalista comente, ao longo 
de um só mês, cinema, teatro e literatura – e mostre indisfarçável desconhe-
cimento de causa. A prática absurda e compulsiva da resenha, condicionada 
pelo mercado, converteu a opinião em simples registro do lançamento de 
livros – e o colaborador em garoto-propaganda mal pago e iludido.”

Obviamente, a opção pela análise de um livro resolveria parte do problema. 
Mas uma outra parte do problema diz respeito à persistente impressão de 
que uma coletânea de resenhas não reflete, necessariamente, um pensamento 
coerente ou uma visão sistemática acerca de um assunto qualquer.

Essa impressão pode ser verdadeira ocasionalmente, pois há de fato coletâ-
neas de textos díspares, geralmente elogiosos, que não cumprem propriamente 
uma análise ou uma avaliação do texto literário. Mas é preciso considerar caso 
a caso a existência dessas coletâneas elaboradas sem um plano predefinido. 
Mário de Andrade foi um dos muitos escritores que formou o principal da 
sua crítica literária nas páginas das revistas e dos jornais, com notável mili-
tância e regularidade. A uma das compilações deu o título de O empalhador 
de passarinho (1944): obviamente, o escritor paulista aproximou sua atividade 
crítica à de um taxidermista, que paralisa e conserva o animal (no caso, a 
literatura) em alguma posição ideal para estudo e análise. No livro, contudo, 
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não há qualquer prefácio explicativo sobre as escolhas feitas em seu período 
de atividade jornalística. Mas, tal como ele mesmo informou no indispensável 
Aspectos da literatura brasileira (1943), se pode presumir que os seus ensaios foram 
escritos “mais ou menos ao léu das circunstâncias e do meu prazer.”5

A compilação de resenhas, portanto, pode muitas vezes resultar no sur-
gimento de um “livro involuntário” – conforme a certeira definição dada 
pelos organizadores dos artigos até então dispersos de Alexandre Eulálio.6 
Ele escreveu no prefácio ao livro que “com o caráter dispersivo e aleatório 
que lhe é próprio, a imprensa continuou a ser o foro animado e apaixonado 
de debates literários e intelectuais (...)”. Erudito e fortemente atraído pela 
pesquisa histórica, o crítico parecia desinteressado em conceber livros pre-
viamente planejados, havendo publicado apenas A aventura brasileira de Blaise 
Cendrars (1978), como se ainda insatisfeito com a quantidade das informa-
ções que encontrara em seus estudos de especialista. Na mesma linhagem 
do “livro involuntário” podem ser incluídos os ensaios críticos de Walnice 
Nogueira Galvão, reunidos em Saco de gatos (1976), que não trazem qualquer 
registro sobre onde foram originalmente publicados ou explicação sobre 
suas circunstâncias. Em casos assim, o leitor está diante de critérios de sele-
ção desconhecidos, embora possa ler textos tão circunstanciais e prazerosos 
quanto os de Mário de Andrade.

Contrária à noção de livro involuntário está a de “eixo articulador” – con-
forme define Luiz Costa Lima na introdução a Intervenções (2002), que explica 
haver reunido os seus artigos com “o cuidado de que não fossem uma simples 
miscelânea”. No caso do material publicado em revistas diversas e suplemen-
tos culturais, a obsessão do crítico é notável, bem como sua aflição por saber 
se teria “alcançado a unidade que espero de um livro”, conforme escreveu.7 

5 ANDRADE, Mário de. Aspectos da literatura brasileira (São Paulo: Martins, 1974, 5ª edição), p. 3.
6 EULÁLIO, Alexandre. Livro involuntário (Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1993). O crítico escreve no 
prefácio ao livro: “Com o caráter dispersivo e aleatório que lhe é próprio, a imprensa continuou a ser o 
foro animado e apaixonado de debates literários e intelectuais (...)”, p. 9.
7 Cf. LIMA, Luiz Costa. “Nota introdutória”. In: Intervenções (São Paulo: Editora da USP, 2002),  
pp. 11-12.
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Ora, a singularidade da publicação dos livros a serem analisados, entre outros 
fatores, poderia até mesmo se tornar uma dimensão adicional a enriquecer a 
interpretação do crítico, e não um obstáculo do qual este pretende escapar de 
modo sinuoso. Igual e aflitiva tendência caracteriza o modelo de alta crítica li-
terária que é A voz e a série (1998), de Flora Süssekind, no qual a reunião de um 
“material de certo modo heterogêneo” e a aparição do que “não é um livro 
planejado como tal” apontariam, contudo, para as duas linhas de investigação 
mencionadas no título.8

Involuntária ou não, articulada ou não, a crítica literária não deve esca-
par a seu destino mais evidente: o potencial para influenciar as tendências 
de pensamento e, desse modo, o gosto e os modos de desfrutar o texto. A 
atividade crítica provoca importante reverberação social, com efeitos no 
mercado que devem ser continuamente aferidos e avaliados. Motivações 
econômicas – que, no seu limite, ameaçam até mesmo a existência do livro 
como objeto – procuram reduzir o espaço da opinião naqueles meios que 
há pouco serviam com galhardia ao debate de ideias. Nos jornais, multipli-
cam-se suplementos coloridos dedicados à televisão, aos carros, à informá-
tica – nos quais toda apreciação crítica é trocada pela palavra de ordem do 
consumo. No inferno da cultura de massa, a resenha tem-se transformado 
em paráfrase insegura sobre o tema de um livro, mas não sobre o livro em si, 
e quase sempre se vale da linguagem editorial de press releases e sinopses. Um 
romancista bem situado em relação ao problema, como o norte-americano 
John Updike – uma vez que era também resenhista insistente – conhece a 
responsabilidade da crítica, que prestaria “um evidente e desejado serviço 
social”, conforme se lê na introdução a uma vasta coletânea de resenhas, 
Hugging the Shore (1983).9 

Em alguns casos, a influência da resenha ou do ensaio acaba transforman-
do a obra sob análise. Eu e muitos leitores fomos surpreendidos pela decisão 

8 Cf. SÜSSEKIND, Flora. “Nota prévia”. In: A voz e a série (Belo Horizonte: Sette Letras/Editora da 
UFMG, 1998), p. 9.
9 Cf. UPDIKE, John. “Foreword”. In: Hugging the Shore (London: André Deutsche, 1984), p. xvii. 
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de Adélia Prado de abjurar 12 poemas de seu livro A faca no peito (1988) – pri-
meiramente, em carta publicada no Jornal do Brasil, em 10 de março de 1990 
e, em seguida, na sua Poesia reunida (1991). A raríssima atitude da poeta, que 
agradeceu as observações feitas por mim numa resenha, jamais contaria com a 
minha aprovação: depois de publicado, um livro (com suas ideias e sua forma) 
dificilmente desaparece de circulação. Combinam-se um elemento sacrifical 
e um gesto de renúncia religiosa nos cortes a que Adélia Prado se impôs no 
seu livro e no uso do verbo abjurar, tanto mais intensificados nas entrevistas 
nas quais a poeta voltou ao assunto, em atitude humilde. O fato é que a sua 
decisão honesta e explícita muitas vezes ocorre a outros escritores, sobretudo 
os que se republicam em antologias ou compilações, embora de modo dis-
simulado e quase imperceptível para os que não acompanham atentamente 
uma obra.

Creio que o episódio com a recepção da minha crítica por Adélia Prado não 
constitui – em hipótese alguma – uma polêmica. Pelo contrário, a aceitação 
pela poeta, que eliminou poemas da sua obra a partir de então, constitui um 
corte consciente e autoproclamado, que pode ser estudado em seus efeitos.

Mas nem todos os cortes feitos pelos autores são atribuídos a alguma 
diretriz ou a algum princípio. É notória, nesse sentido, a poesia reunida e 
revista de Armando Freitas Filho em Máquina de escrever (2003), na qual o 
poeta assume haver trabalhado “com duas facas”: a do cirurgião (para o 
passado) e a do caçador (para o presente). Somente uma crítica genética 
poderá explicitar os componentes formais e o contexto cultural onde se 
processou a operação cirúrgica; mas logo se percebe que a filiação do po-
eta à Instauração Práxis foi remediada, quando não extirpada, com vistas 
a um calculado distanciamento daquela fase literária. Essa operação foi 
benignamente seguida por uma parte da crítica: seja na apresentação do 
livro, por Sebastião Uchôa Leite, que só comenta a obra do poeta a partir 
de 1982; seja no prefácio de Viviana Bosi, que só considera a filiação do 
poeta àquele movimento “por afinidade de espectro amplo”. A simples 
consulta à bibliografia sobre Armando Freitas Filho teria o poder de con-
trariar tal percepção: a crítica literária, nesses casos, faz o poeta abjurar 
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pelo menos uma década de formação e de opção estética, e não apenas 
alguns poemas.10

Os comentários sobre a construção de um corpus crítico coerente e sistêmi-
co, a partir de resenhas dispersas, foram incluídos no meu livro mais recente, 
Esta poesia e mais outra (2010), editado pela Topbooks. Com ele, tive o propó-
sito duplo de demonstrar que, por um lado, seria possível tornar voluntária 
uma produção que pode nascer, de fato, de modo involuntário – ao sabor 
do mercado e das oportunidades nas páginas dos jornais. Por outro lado, 
comprovar que a influência da crítica sobre a obra literária (não interessando 
se na forma de uma crítica de rodapé, de resenha ou de ensaio acadêmico) se 
revela profunda e capaz de, por si, provocar modificações, cortes, revisões e 
adulterações significativas. Nesse jogo de correções entre o texto literário e o 
texto crítico – infinito jogo – está uma das dimensões mais atraentes daquilo 
que se chama de literatura.

Polêmica e desprestígio da crítica Ȅ
Mas reconheço que uma característica das resenhas é poder provocar, ime-

diatamente, a polêmica. Por impressionante que pareça, a polêmica não cons-
titui tradição em nossa literatura ou, modernamente, das escassas publicações 
literárias que ainda se mantêm. Por mais que a polêmica tenha sido definidora 
no sistema literário brasileiro em formação, a exemplo da questão do india-
nismo e do modernismo, é notório que o debate de ideias e o confronto de 
posições não são coisas nossas, ao contrário do que ocorre em outros sistemas 
literários. A explicação para o fenômeno pode apontar para uma vida acadê-
mica ainda nova e mais sedentária do que ativa, na qual se publica pouco e, em 
consequência, há pouco debate – em especial, sobre o que ocorre na literatura 
brasileira contemporânea. Por outro lado, os poucos espaços na imprensa não 

10 Cf. LEITE, Sebastião Uchoa. “Itinerário de Armando”, possivelmente a maior apresentação já 
publicada mundialmente em livro no formato de orelha; e Viviana Bosi, “Objeto urgente”, por sua vez 
amálgama de dois artigos anteriormente publicados, aos quais “foram feitos acréscimos e cortes”. In: 
FREITAS FILHO, Armando. Máquina de escrever (Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003), pp. 5-25.
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trazem sequer uma seção de cartas dos leitores! As seções de cartas de alguns 
suplementos literários internacionais por vezes alongam os temas trazidos 
por uma resenha por semanas a fio, com adições importantes de professores 
e scholars. 

Aqui se pode recordar a análise lúcida, mas também derrotista de Luiz 
Costa Lima sobre a precariedade do sistema intelectual no Brasil, marcado 
bem mais por uma cultura da persuasão, sem entendimento e sem vocação 
reflexiva.11

Todo esse quadro paradoxal – uma vez que a cultura se produz por meio 
de tensões e, para alcançá-las, é preciso a polêmica pouco vista em nosso 
modo de acomodações – ainda se junta a um problema contemporâneo.

Comenta-se com frequência sobre o desprestígio da crítica literária atual-
mente – e não apenas no Brasil, mas naqueles países (a exemplo da França, dos 
Estados Unidos e da Grã-Bretanha) onde a crítica literária refletia, de algum 
modo, o alto valor da literatura. Não há mais centralidade em relação ao texto 
literário, confrontado, até mesmo em termos de tempo médio de consumo, 
aos meios audiovisuais e digitais.

Há uma evidente diminuição de espaço quando se trata do debate literário. 
No Brasil, a palavra “literário” desapareceu de todos os suplementos antes 
em vigor. Nenhum deles sequer utiliza a palavra “livro” em seu título, como 
se o livro tivesse sido abandonado numa época anterior ao aparecimento das 
mídias eletrônicas. Há suplementos de autos, de informática, de turismo, de 
televisão e de mercado financeiro e, inevitavelmente, o caderno de classifica-
dos. Há um suplemento de gastronomia intitulado “Paladar” – privilégio de 
um só dos nossos sentidos, aparentemente. No jornal O Estado de S. Paulo, há 
um segundo caderno intitulado “C2 + Música”, ou seja, com ênfase numa 
forma de cultura altamente lucrativa em forma de rock, jazz ou popular bra-
sileira. No Rio de Janeiro, desapareceu juntamente com o tradicional Jornal 
do Brasil o suplemento “Ideias & Livros”, que cuidou, durante décadas, de 

11 LIMA, Luiz Costa. “Da existência precária: o sistema intelectual no Brasil”. In: Dispersa demanda (Rio 
de Janeiro: Francisco Alves, 1981), pp. 3-29.
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lançamentos e de debates sobre literatura. Ali colaborei, mal chegado aos 20 
anos de idade, na equipe inicial do suplemento. E, na sua fase final (eu diria 
terminal), assinava uma coluna na qual procurei manter um tom analítico e 
mesmo ensaístico às resenhas que escrevi. Foi com alguma angústia que vi as 
páginas do suplemento minguarem até sua extinção, pouco a pouco tomadas 
por matérias estranhas à literatura, que se infiltravam de forma, a meu ver, 
pestilenta... 

Foram-se os tempos, ao que parece, nos quais a resenha de um livro poderia 
ser tão consagradora quanto a que José Lins do Rego recebeu após escrever 
Menino de engenho (1932). João Ribeiro publicara, no Jornal do Brasil, uma avalia-
ção tão elogiosa daquela estreia literária que o escritor paraibano confessou 
haver dormido com o recorte da resenha no bolso do pijama.12

A surpresa e o encantamento não se encontram, porém, apenas do lado do 
autor de uma obra bem-aceita: o crítico também expressa deslumbramento 
quando percebe novos valores na literatura. É o que aconteceu com Antonio 
Candido quando escreveu sobre outra estreia, em resenha de 1944: “tive ver-
dadeiro choque ao ler o romance diferente que é Perto do coração selvagem, da sra. 
Clarice Lispector, escritora até aqui desconhecida para mim.” Em seguida, 
tentou traduzir os aspectos essenciais desse “choque”, buscando sua melhor 
formulação: “este romance é uma tentativa impressionante de levar nossa lín-
gua canhestra para domínios pouco explorados, forçando-a a adaptar-se a um 
pensamento cheio de mistério, para o qual, se sente, a ficção não é um exercí-
cio ou uma aventura afetiva, mas um instrumento real do espírito, apto a nos 
fazer penetrar em alguns dos labirintos mais retorcidos da mente.”13

No ano anterior, uma estreia na poesia já havia captado a atenção do críti-
co, que se via chamado a apresentá-la aos seus leitores: “Pedra do sono é a obra 

12 O artigo, de 8 de setembro de 1932, pode ser lido no livro organizado por Eduardo Coutinho e 
Ângela Bezerra de Castro, José Lins do Rego – Coleção Fortuna Crítica 7 (Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira/FUNESC, 1990), pp. 227-229.
13 Cf. CANDIDO, Antonio. “Perto do coração selvagem”, artigo publicado no jornal Folha da Manhã em 
16.07.1944, e republicado em Vários escritos (São Paulo: Duas Cidades, 1977, 2.a edição), com o título 
de “No raiar de Clarice Lispector”, pp. 125-131.
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de um poeta extremamente consciente, que procura construir um mundo fe-
chado para a sua emoção, a partir da escuridão das visões oníricas.” Quanto 
a ao autor do livro, João Cabral de Melo Neto, o crítico observava: “Não o 
chamo, porém, de cubista, porque ele não é só isso. O seu cubismo de cons-
trução é sobrevoado por um senso surrealista da poesia.”14

Aos 92 anos, e apesar de considerar encerrada a sua trajetória intelectual, 
Antonio Candido continua a refletir sobre a crítica literária no Brasil. Pelo 
menos foi o que se assistiu, em julho deste ano, na Festa Literária Interna-
cional de Paraty. O ensaísta e crítico militante declarou que “a crítica uni-
versitária acadêmica é uma atividade sem riscos, extremamente segura” – que 
produz, acrescento eu, teses e ensaios para publicação. Essa atividade se opõe, 
na sua opinião, à do crítico que julga os lançamentos e se arrisca a apontar 
livros bons e livros ruins do mercado editorial. “Isso acabou”, resumiu An-
tonio Candido.15

De fato, a falta de riscos apontada pelo crítico teria atenuado a possibilida-
de de polêmicas e, com ela, até mesmo o impacto da autoridade de um crítico 
diante de uma estreia promissora. Assim como aconteceu com José Lins do 
Rego, outro escritor brasileiro, Rubem Fonseca, mereceu palavras de encoraja-
mento dos seus primeiros críticos. Recorde-se, por exemplo, a ênfase de Assis 
Brasil: “Podemos agora destacar o volume de contos de um estreante, Rubem 
Fonseca (Os prisioneiros, 1963), no nível de qualidade dos poucos lançamentos. 
Sua presença como criador, com algo de originalidade, leva-nos a destacá-lo 
com entusiasmo.”16 Com a publicação de A coleira do cão, em 1966, o escritor 
recebeu o seguinte julgamento de Wilson Martins: “O sr. Rubem Fonseca 
vence brilhantemente a prova do segundo livro, muito mais perigosa e repleta 
de ciladas que a do primeiro. (...) A literatura brasileira ganhou um dos seus 
escritores mais importantes, pois é evidente que ele se inscreve não somente 

14 Cf. CANDIDO, Antonio. “Poesia ao Norte”, artigo publicado no jornal Folha da Manhã em 13.06.1943, 
e republicado em Textos de intervenção (São Paulo: Duas Cidades/Editora 34, 2002), pp. 135-142.
15 ‘“Sou encalhado no passado’, diz Antonio Candido em Paraty”, Folha de S. Paulo, 7 de julho de 2011, 
p. C9.
16 Resenha publicada no Jornal do Brasil, em 18.10.1963.
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entre os que têm ou podem ter um eventual interesse por si mesmo, no in-
terior dos seus limites individuais, mas, também, entre os que acrescentam 
alguma coisa ao gênero que praticam. (...) ‘A Força Humana’, por exemplo, 
não é apenas um dos melhores contos brasileiros até hoje escritos; é, também, 
um dos melhores contos da literatura universal.”17

Essas numerosas menções a autores e críticos dizem muito do impacto da 
opinião profissional para a consolidação de uma obra e para a circulação de 
ideias. Mas não conseguem ocultar os protestos que as resenhas já mereceram 
de autores analisados e, também, de autores desconfiados do comércio exis-
tente (seja no jornalismo, seja numa vaga “indústria cultural”) para o estabe-
lecimento das reputações.

Talvez ainda tenha alguma notoriedade o comentário que Jean-Paul Sartre 
escreveu no primeiro capítulo de O que é a literatura? (1948) quando afirma que 
“a maioria dos críticos são homens que não tiveram muitas oportunidades” 
e que, quando estavam prestes a se desesperarem, encontraram na leitura e na 
biblioteca “um pequeno lugar tranquilo de guardião de cemitério.”18 Seria 
esse o retrato bem acabado de uma atividade inofensiva que trata de autores 
desaparecidos com a vivacidade típica de quem trabalha silenciosamente, po-
dendo estabelecer sobre os mortos a interpretação que mais condiz com os 
seus estudos e a sua personalidade evasiva. Esse seria o exemplo modelar de 
um crítico acadêmico ou, nos nossos dias, de um ensaísta universitário.

Por outro lado, George Orwell escreveu, em 1946, a mais conhecida diatri-
be contra o resenhista, colocando-o num ambiente sórdido de redação de jor-
nal no qual deve enfrentar pelo menos três livros sobre cujos temas é comple-
tamente ignorante. Após descrever as frases vazias que formam o núcleo das 
apreciações de rotina (por exemplo, “um livro que não se deve perder”, “essas 
pequenas falhas não atrapalham o conjunto”), o romancista inglês conclui 
que o resenhista “está derramando o seu espírito imortal no ralo, meio litro 

17 MARTINS, Wilson. “A escada da glória”, publicada em O Estado de S. Paulo, 19.03.1966.
18 SARTRE, Jean-Paul. Qu’est-ce la littérature? (Paris: Gallimard, 1948), pp. 35-36.
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a cada vez.”19 Anos depois, também fatigada com a situação nos suplementos 
literários, Elizabeth Hardwick escreveu um artigo sem meias palavras na re-
vista Harper’s, em outubro de 1959, “O declínio da resenha de livros”, no qual 
reclamava da inconsistência de opinião sobre os livros publicados e da existên-
cia de uma “acomodação universal, como se lobotomizada, que reina.”20 Foi o 
bastante para que, em 1963, um grupo de escritores e jornalistas lançasse The 
New York Review of Books, com o objetivo principal de arregimentar um conjunto 
de colaboradores para examinar e opinar, de maneira crítica e até polêmica, 
sobre os lançamentos em poesia, ficção e não ficção.

Eis, portanto, uma conclusão incontestável do embate entre as resenhas 
que anteveem e consagram, as resenhas escritas burocraticamente, por força 
do mercado, e as resenhas sem ideias: são muitos os que leem resenhas. Possi-
velmente, o público das resenhas é maior do que o público de livros – o que 
justifica todo o rigor aplicado à descrição, análise e discussão de um lança-
mento, seja o seu autor um clássico ou um desconhecido. O trabalho da rese-
nha e da crítica, em que pese o eventual menosprezo de quem o contrapõe ao 
trabalho da criação, tem a mesma importância da recensão entre acadêmicos 
(peer review), ou da orientação de tese ou do parecer editorial.

Mas existe algo de novo no ar: possivelmente, a rapidez e a quantidade das 
informações, multiplicadas por sua difusão pelos mais diversos meios, incluin-
do os eletrônicos, têm forçado a resenha a assumir a condição de peça obso-
leta e ultrapassada. Agora se pode consultar com facilidade os blogs de pessoas 
ou grupos que se devotam a um escritor, além das indicações e comentários de 
leitores em sites do tipo amazon.com, ou mesmo em programas de auditório 
– o que decretaria a morte do resenhista e do crítico literário. Juízos sumários 
dos proprietários de revistas e jornais podem decidir pelo fechamento dos 
suplementos ou ao menos da seção de livros, uma vez que se comprove serem 

19 Cf. ORWELL, George. “Confessions of a Book Reviewer”, publicada no jornal londrino Tribune, em 
03.05.1946. Republicado em Shooting an Elephant (New York: Harcourt Brace and Co., 1950). Tradução 
minha.
20 O artigo original pode ser atualmente consultado em http://www.harpers.org/archive/1959/ 
10/0009136
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pouco lucrativos. Essa tendência destrutiva – o espaço dos livros substituído 
pelo espaço dos anúncios – já se manifestou em jornais como Los Angeles Times 
e Village Voice, por exemplo. É difícil avaliar que forma de cultura – ou melhor, 
que qualidade de cultura – poderá brotar de decisões milimetricamente fun-
damentadas nos critérios pouco diletantes do retorno financeiro imediato. 
Ironicamente, talvez seja necessário buscar sugestões num futuro livro de au-
toajuda para fugir às forças que podem exterminar o debate.

Ou talvez a síntese da crítica literária praticada no jornal e no livro este-
ja no seu próprio declínio. A crítica apenas acompanharia a “crise geral de 
produção do conhecimento nas ciências humanas e, igualmente, da crise dos 
paradigmas modernos de invenção, representação e valor nos diferentes do-
mínios do simbólico.” Trata-se de uma avaliação que pode soar antiga, mas é 
recentíssima: quem a escreveu, numa análise sobre o declínio do ensaísmo no 
Brasil, foi o professor Francisco Foot Hardman, em longo artigo publicado 
no sábado passado (27 de agosto de 2011), no jornal O Estado de S. Paulo. 
Nesse sentido, pouco importa o debate sobre se a crítica literária no jornal é 
impressionista e se a crítica literária feita na universidade para o livro não é. 

O jornal e o livro Ȅ
Muito se comenta sobre o antagonismo entre o escritor e o crítico – como 

se houvesse uma simbologia do criador e do censor. Há um capítulo de Con-
fieso que he vivido (1973), livro póstumo, no qual Pablo Neruda relembra a exis-
tência de um crítico que sempre o importunou com ressalvas muito severas, 
inevitáveis cada vez que o poeta publicava um novo livro, ao longo de toda 
a sua carreira. Seria esse um caso de perseguição em vida. Mas tampouco se 
pode ocultar que os críticos, sejam críticos de jornal ou de livro, conseguem 
também estabelecer entre si fortes antagonismos, por vezes mais fortes do que 
entre autores e críticos. Foi o caso do já mencionado embate entre Afrânio 
Coutinho e Álvaro Lins, no episódio da crítica da crítica. Mais raramen-
te, a perseguição se dá post mortem. No ano passado, dias após o falecimento 
de Wilson Martins, a crítica Flora Süssekind escreveu longo artigo no qual 
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analisava os obituários sobre o autor de História da inteligência brasileira (1978), 
tendo chegado à conclusão de que se podia perceber “o apequenamento e a 
perda de conteúdo significativo da discussão crítica, assim como da dimensão 
social da literatura no país nas últimas décadas.”21 Ali, a crítica detectava “a 
perda de lugar social da crítica” e questionava “qual o interesse de um comen-
tário crítico quando se pode obter muito mais visibilidade para escritores e 
lançamentos por meio de entrevistas, notas em colunas sociais e participações 
em eventos de todo tipo.” Os necrológios de Wilson Martins foram implaca-
velmente criticados, uma vez que faltaria ao crítico morto maior capacidade 
analítica – e faltaria aos obituaristas, por sua vez, maior empenho por uma 
literatura que não representasse, apenas, “um passado de glórias” e mesmo 
uma concepção de intelligentsia que estivesse delimitada ao “campo puro do 
literário”.

Uma conclusão parcial indica que o crítico de rodapé está em vias de ex-
tinção ou desapareceu por completo – mas subsiste ainda um embate pelo 
possível território da crítica, qualquer que venha a ser este.

No Brasil, ao menos com abrangência nacional, apenas o jornal O Globo 
mantém um suplemento, “Prosa & Verso”, quase sempre dedicado a livros e 
ao debate literário. Nas suas páginas atua com regularidade um comentarista 
de livros, José Castello, que busca, ele mesmo, contrastar com os passados crí-
ticos de rodapé no plano do julgamento da obra; e com os críticos acadêmicos 
no tocante ao uso de um método. A sua atividade crítica permite analisar 
uma relação com o livro antes não presente nas páginas literárias. Posso fazer 
referência, por exemplo, ao crítico que repele a teoria – não porque a expo-
nha para, em seguida, rejeitá-la; mas porque se apraz em rejeitá-la sem querer 
mesmo conhecê-la, por inútil que é, na sua percepção, para o entendimento 
ou para o debate da obra literária.

Parece-me proveitoso salientar alguns métodos da crítica literária no jor-
nal e no livro tendo por ponto de partida um comentário de José Castello 
sobre um livro recente do crítico Davi Arrigucci Jr., O guardador de segredos. 

21 “A crítica como papel de bala”, O Globo, suplemento “Prosa & Verso”, 24 de abril de 2010.
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Comentário que é tanto mais pertinente na medida em que se encontram, 
de um lado, o jornalista agora na posição de cronista literário; e, de outro, 
o professor universitário e ensaísta renomado, que acabara de reunir textos 
quase sempre publicados em jornal ou escritos sob encomenda para serem 
estampados como prefácios em livros alheios. No artigo “Trouxeste a chave?”, 
publicado em 12 de junho de 2010, no suplemento “Prosa & Verso”, José 
Castello afirma algo que parece constante em seus comentários: “todo esforço 
de conhecimento, de leitura do mundo, não passa de uma lenta e interminável 
ronda em torno de um enigma.” Em seguida, há uma estratégia que poderia 
possivelmente iludir um leitor menos atento, mas não deve ser despercebida22 
por quem se interessa por literatura. É que o comentarista afirma: “Reen-
contro estas ideias, que se agitam dentro de mim, lendo O guardador de segredos. 
(...) Elas se condensam, de maneira especial, a partir da página 219, em uma 
entrevista [de Davi Arrigucci].”

Em momento algum o leitor de “Trouxeste a chave?” ficará sabendo que o 
livro reúne ensaios sobre Carlos Drummond de Andrade, Ferreira Gullar, Ce-
cília Meireles, Roberto Piva. O que parecerá ainda mais estranho quando se 
descobre que O guardador de segredos traz um ensaio sobre João Cabral de Melo 
Neto, poeta que constituiu, por sua vez, tema da biografia O homem sem alma, 
de José Castello. Mas nada disso – preciso repetir – será do conhecimento de 
quem lê o comentarista, que ao menos escreve a seguir: “Sou um leitor leigo, 
conheço minhas limitações – e delas parto. (...) No fim, estamos todos diante 
de nossa ignorância. (...) Minha leitura dos ensaios de Arrigucci, insisto, é 
precária e lateral.” Surpreendentemente, se os ensaios foram de fato lidos, o 
leitor jamais saberá, pois não há qualquer referência ou elemento de crítica 
acerca dos demais 18 textos que compõem o livro, além da entrevista citada. 
E prossegue o comentarista José Castello: “Com minhas mãos grossas, muitas 
vezes não consigo acompanhar os passos de Arrigucci.” É tempo, afinal, de 
perguntar em que posição se encontra o autor de “Trouxeste a chave?” no mo-
mento em que enfrenta um crítico literário que, afinal, propôs interpretações 

22 O verbo está no Aurélio e, portanto, também na língua portuguesa, datado de 1344.
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e fez, sim, afirmações peremptórias e mesmo arriscadas sobre poetas e pro-
sadores. Posição que não se resume a acompanhar passos com as mãos, mas 
poderá demonstrar maior altitude e evitar o ultraimpressionismo.

No ensaio sobre João Cabral de Melo Neto, por exemplo – de cuja exis-
tência o leitor do artigo de jornal nunca soube –, Davi Arrigucci Jr. não 
se intimida em confirmar suas percepções de crítico sob o peso da palavra 
“verdade”, em pelo menos três ocasiões. Numa, quando compara a ideia de 
composição para Manuel Bandeira e para o autor de Quaderna (1960). Outra, 
quando comenta as noções de funcionalidade e de trabalho na poesia de João 
Cabral de Melo Neto. Por fim, quando interpreta o poema “Tecendo a ma-
nhã”, daquele poeta pernambucano, informa: “Embora a leitura alegórica se 
desprenda com facilidade dessa construção tão articulada e demonstrativa, a 
verdade é que a imagem final justaposta (...) traz consigo muito maior carga 
significativa em sua admirável força plástica.”23 É que a verdade representa, 
enfim, a convicção do poeta quanto à sua compreensão do texto literário – 
que, para um crítico – para um crítico genuíno – não permanece oculta nem 
inacessível. A leitura aprofundada da entrevista que Davi Arrigucci Jr. con-
cedeu e José Castello mencionou permitiria, a propósito, convencer sobre a 
importância da teoria e da prática da interpretação. O crítico paulista aposta 
decisivamente na compreensão, que “consiste justamente na penetração na 
estrutura significativa da obra.”24 A lição do crítico é, explicitamente, “colocar 
de lado as minhas crenças, os meus conhecimentos, para poder encarar sem 
preconceito o texto a ser compreendido (...). Devo me entregar, generosa-
mente, a um embate direto com o texto.”25 É esse esforço analítico, essa pos-
sibilidade de se livrar da ordinária descrição de reações nervosas e de estados 
emocionais que pode produzir a compreensão e, por fim, guiar o crítico e a 
leitura. Ao contrário do que possa parecer a um analista despreparado, não 
há sombras nem intuições de formas que impeçam o decisivo ato crítico. E é 

23 ARRIGUCCI Jr., Davi. “João Cabral: o trabalho de arte”. In: O guardador de segredos (São Paulo: Com-
panhia das Letras, 2010), p. 27 e p. 32.
24 “Em busca do sentido”, Op. cit., p. 221.
25 Op. cit., p. 228.



 Fel ipe  Fortuna

240

Davi Arrigucci Jr. quem, na mesma entrevista, arremata: “Minha certeza de 
estar no caminho certo deve ser reconfirmada, por esse movimento circular, a 
cada passo no labirinto do sentido.”

A aversão à teoria e ao método já constitui um mantra em países pou-
co organizados educacionalmente, como é o Brasil. Um crítico como Luiz 
Costa Lima chegou mesmo, em diversos ensaios, e também em artigo publi-
cado em 2010 nas páginas do mesmo “Prosa & Verso”, a perguntar sobre 
o “grau de tolerância à leitura de que são capazes nossos atuais críticos e 
resenhadores.”26

Ao concluir essa apreciação – quase impossível por sua ambição – da crí-
tica literária que se pratica entre nós (e já se pratica em estado de crise), ima-
gino que ficou ultrapassado o confronto entre a crítica jornalística e a crítica 
acadêmica. Em ambas, idealmente, deveria prevalecer uma dose considerável 
de ousadia e de poder interpretativo. Se os jornais continuarem a existir, e 
seja qual for a estratégia do crítico e do leitor, a resenha não deveria perder 
suas qualidades vitais: o primado da opinião, a ênfase analítica, a tendência 
ao debate. Deveria ocupar muito mais espaço do que costuma nesses tempos 
difíceis para a leitura que exige reflexão.

26 LIMA, Luiz Costa. “O ABC da crítica literária”, suplemento “Prosa & Verso”, O Globo, 29 de maio 
de 2010, p. 5. Em relação à aversão à teoria e ao método, vale lembrar a seguinte percepção de José Cas-
tello: “Um termômetro mede a temperatura, e não os batimentos cardíacos. Um estetoscópio ausculta 
o coração, ou os pulmões, e não a massa corporal. Uma balança registra o peso – e assim por diante. 
Com a teoria X, assim também, só se chega ao próprio X. Com Y, a Y, e assim vai. Por mais profundos 
e exatos que sejam, os recortes traçados pela teoria deixam escapar o Outro – isto é, tudo o que não 
lhe compete ver, ou medir.” “O gosto do neutro”, suplemento “Prosa & Verso”, O Globo, 23 de julho 
de 2011, p. 4
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*

P ro s a

A lição de Afrânio 
Coutinho

Eduardo Portella

Afrânio Coutinho foi ao mesmo tempo o observador tenaz 
do acontecer literário, o renovador do debate crítico e o 

pesquisador devotado capaz de ir buscar, no fundo imemorial de 
nossa história literária, nomes, movimentos, passagens, em geral 
subestimados ou esquecidos pela nossa desatenção historiográfica.  
A literatura no Brasil, obra exemplar por ele concebida, conceituali-
zada e coordenada, logo se transformou em referência obrigatória 
para todo e qualquer esforço de compreensão do nosso percurso 
intelectual. O mesmo se pode dizer das suas memoráveis Correntes 
cruzadas, onde se afirma o teórico da literatura, o polemista impla-
cável assistido sempre pelo entendimento crítico atualizado. Esse 
trabalho pioneiro prosseguirá em Da crítica e da nova crítica, bem como 
em tantos outros dos seus sucessivos livros. O barroco na literatura 

* Palavras proferidas na abertura da mesa-redonda em homenagem aos 100 anos de Afrâ-
nio Coutinho, no dia 7 de junho de 2011, na Academia Brasileira de Letras.

Ocupante da 
Cadeira 27 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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brasileira já fora um divisor de águas, a chamar  nossa atenção, com a veemência 
própria do seu estilo, para todo um mundo de representações que insistíamos 
em desconhecer.

Vários outros textos vieram à tona, graças à sua pesquisa obstinada: as 
obras de Araripe Júnior e Nestor Vítor. Também a emblemática polêmica de 
José de Alencar e Joaquim Nabuco. Diversos autores – Machado, Euclides, 
Capistrano, Castro Alves – foram iluminados pelo seu saber. De Raul Pom-
peia e de tantos outros, na condução da biblioteca de Autores Brasileiros da 
Aguilar. Ele enriqueceu a nossa visão de Raul Pompeia – transformou o autor 
de um livro, O Ateneu, no autor de uma obra.

Quando a crítica literária brasileira parecia declinar, ou até mesmo sub-
mergir no marasmo teórico, debatendo-se inquietantemente entre o impres-
sionismo renitente e um ou outro humanismo de alto alcance, mas em geral 
desmotivado, irrompe o ciclone Afrânio Coutinho.

A sua flama realizadora se chocava com a inércia refletida na estagnação 
crítica. E já no I Congresso Brasileiro de Crítica e História Literária, reali-
zado na então Universidade do Recife (1960), ele propôs e foi aprovada a 
iniciativa de institucionalização das disciplinas Teoria Literária, Literatura 
Comparada e Linguística. Disciplinas fundamentais: as duas primeiras no 
campo da literatura, e a terceira no das línguas. Foi uma revolução. Se é 
que se pode falar hoje em revolução, apesar das alternativas instigantes do 
professor Slavoj Žižek.

Não se pode esquecer a vibração ética do seu desempenho. A coerência 
intelectual respondia energicamente toda vez que o exercício crítico se reduzia 
à mera trapaça de um departamento de relações públicas. O inventário dessa 
indignação se encontra na obra No hospital das letras, publicada pelas Edições 
Tempo Brasileiro. O seu autor jamais contemporizou com a crítica negociada, 
morna, amadorística, parasitária, ou assexuada mesmo.

De temperamento polêmico, Afrânio Coutinho chegou a ser considerado, 
pelos seus contendores, como irascível. Não era. Irascível remete para a su-
blevação sem causa. Afrânio Coutinho, antes de tudo, era o indignado. A sua 
indignação tinha endereço certo: a paralisia do nosso ensino, as mazelas dos 
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nossos costumes institucionalizados, a repercussão pré-fabricada e efêmera 
do nosso baixo clero literário, a troca de elogios, os prêmios arranjados, as 
coedições negociadas, as traduções contrabandeadas, e assim por diante. Daí 
o vigor técnico e moral de sua pregação.

Em nosso longo convívio cotidiano, não raro me vi obrigado a discordar 
dele. E ele me respondia com superior generosidade. Nunca deixou de ser um 
indignado generoso.

Afrânio Coutinho trouxe consigo um conjunto de ideias, que logo desesta-
bilizou o acervo temático de que dispúnhamos. A obra literária e o seu possí-
vel discernimento crítico estabeleceram, ao que tudo indica, um contrato mais 
rigoroso. Às vezes até excessivamente exigente. A história literária deixou de 
ser o produto arriscado da aventura individual, para se inscrever no vigor plu-
ral dos empreendimentos coletivos. A trama das datas cedeu à identificação 
de núcleos estilísticos coerentemente articulados. Já não se periodizava como 
antigamente. Em meio a essa perturbação, foi possível destacar a descoberta 
do barroco como eclosão poética plantada no coração da literatura brasileira. 
Não o panbarroquismo vago, irresponsável e predatório. As suas revelações 
sobre o barroco desvendaram territórios desconhecidos, abriram novos hori-
zontes de investigação. E assim foi, prosseguindo sempre, ele, o combatente 
do bom combate.

A obstinação de Afrânio Coutinho logo se refletiu no ensino de letras e, 
à frente da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janei-
ro, erguida sob a sua direção, pôs em funcionamento um dispositivo inova-
dor. Instalou, com a minha constante cumplicidade, os primeiros Cursos de  
Pós-Graduação em Letras, credenciado pelo Conselho Federal de Educação. 

Muita água rolou debaixo da ponte. Ele se impôs à nossa gratidão. Por 
tudo isso, a imagem do ciclone, embora pareça demasiado barroca, ou ilimita-
da demais, não é, no caso específico, de modo algum ingênua. A não ser que 
surja, inesperadamente, algum tsunami.

Por essas e outras, aqui estamos para testemunhar o nosso reconhecimento 
a Afrânio Coutinho, por tudo que refez e por tudo que fez, pelos estudos 
literários em nosso país.



José Mindlin
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Entrevista com o 
Acadêmico José Mindlin

Rodrigo Ross i  Falconi

Quem lê a biografia do empresário, bibliófilo e acadêmico 
José Mindlin torna-se imediatamente seu admirador. Já 

os que tiveram a sorte de conhecê-lo pessoalmente percebiam em 
poucos instantes que a admiração inicial aumentava muito, pois ele 
tinha uma história de vida fantástica, exemplo para muitos, mas que 
mantinha uma gentileza incomparável.

Conversando sobre literatura e sobre o Brasil, deixava claro que 
considerava a cultura um dos mais importantes bens que um povo 
pode ter e nada melhor para preservar esta cultura do que os livros, 
que conseguiu reunir de forma inigualável.

Quando perguntado sobre a paixão pelos livros, dizia que era 
como se tivesse sido contaminado pelo vírus da leitura e que era 
obrigação de todos ajudar a espalhar este vírus. Para isso, segundo 
ele, deveríamos criar o hábito de dar livros de presente, principal-
mente para as crianças, estimular a leitura nas escolas e lutar pela 
criação de bibliotecas públicas atraentes. Também afirmava que o 

P ro s a

Médico e 
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setor privado deveria contribuir para a difusão da leitura e que toda a socie-
dade precisava associar-se nesta campanha, permitindo a verdadeira transfor-
mação do Brasil.

Durante as conversas, sempre sobrava tempo para fazer transparecer seu 
bom humor, quando afirmava, por exemplo, que era “agnóstico, graças a 
Deus”. No momento em que o assunto era o futuro, dizia que acreditava na 
longevidade do livro, pois o prazer de manuseá-lo não podia jamais ser subs-
tituído por dispositivos mecânicos e porque sempre existirão pessoas afetadas 
pela loucura mansa do amor ao livro.

Entrevista com José Mindlin1

Rodrigo Falconi – O senhor gosta de dizer que foi contaminado pelo vírus 
do amor à leitura. Quando e como o senhor acha que se contaminou com este 
vírus tão pitoresco?

José Mindlin – A expressão de inoculação de vírus creio que, sem falsa mo-
déstia, foi invenção minha já de muitos anos. Parece-me que ela exprime com 
clareza a importância de se difundir o gosto pela leitura e o amor ao livro. No 
meu caso, não fui propriamente inoculado, pois tive a sorte de nascer e crescer 
num ambiente cultural em que a leitura era um hábito corrente, tanto de meus 
pais como de meus irmãos mais velhos. Com isso, comecei a ler desde cedo, 
como uma coisa natural na vida. É verdade que, no meu caso pessoal, esse 
hábito se exacerbou e aí vejo uma herança dos interesses de meu pai, que era 
apaixonado por artes plásticas, mas que eu dirigi para o livro e a leitura.

 ȅ

1 Esta entrevista com José Mindlin foi realizada em 2006, inicialmente, com uma conversa em sua 
biblioteca, depois através da Internet, finalizando-a o saudoso acadêmico com estas palavras: “Pre-
zado Rodrigo, estou prevalecendo-me dos meus 92 anos para tratá-lo com essa intimidade. Aí vão as 
respostas às suas perguntas, esperando que sejam satisfatórias. Para mim, foi um prazer dar resposta 
à sua curiosidade, pois vejo em você um bibliófilo com grande potencial. Um abraço amigo do José 
Mindlin”.
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Rodrigo Falconi – Como o senhor considera que podemos espalhar este 
vírus para outras pessoas?

José Mindlin – Uma forma de espalhar este vírus para outras pessoas tem 
de ser uma preocupação constante de nós leitores. Filhos de amigos ainda 
na infância podem ser influenciados por nós com presentes de livros, con-
tando histórias que despertem a imaginação, lendo com eles livros infantis 
pelos quais se mostrem interessados, ou mostrando-lhes os fatores de interes-
se. Com isso, acredito que essas crianças podem adquirir o hábito do gosto 
pela leitura. Naturalmente, isso é uma das coisas que podem ser feitas, mas 
não é o bastante. Nossa população se divide em uma grande parcela que não 
tem contato com a leitura e uma parcela bem menor que gosta de ler. Aí há 
dois caminhos que vejo como possíveis. O primeiro, despertar o interesse 
por leitura na escola, como fonte de prazer e não como obrigação, fazendo 
as crianças levarem para casa o que aprenderam na escola. Outro caminho é a 
criação de bibliotecas públicas atraentes, dando-lhes visibilidade para que se-
jam procuradas por jovens e adultos. Não há propriamente receitas para criar 
leitores, mas é um processo que se pode desenvolver gradativamente.

 ȅ

Rodrigo Falconi – Em breves palavras, como o senhor constituiu esta que é 
uma das mais importantes bibliotecas do mundo?

José Mindlin – Além de existir uma biblioteca em casa de meus pais, come-
cei, de criança, a frequentar livrarias acompanhando meu irmão mais velho, 
Henrique Mindlin, que foi, aliás, um grande arquiteto. Estar no meio de 
livros foi tornando-se um hábito. Dada essa ligação com o meu irmão, co-
mecei a ler aos 12 anos os livros que ele lia aos 16. Aos 13 anos, comecei a 
frequentar sebos no centro de São Paulo, que, nos anos 20, ainda era uma 
cidade relativamente pequena e segura. Aí comprei um livro antigo que me 
fascinou: Discurso sobre a história universal, de Bossuet, numa edição portuguesa 
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de 1740. Conservo esse livro até hoje, pois foi ele que detonou meu interesse 
por livros raros. Na mesma ocasião, recebi de presente de aniversário a História 
do Brasil, de Frei Vicente do Salvador, o famoso cronista do século XVII, e lê-
lo despertou meu interesse pelo estudo de assuntos brasileiros. Li A retirada da 
Laguna e Inocência, sendo levado a ler toda a obra do Visconde de Taunay. Isso 
foi aumentando com novas leituras de livros comprados em sebos, mas sem 
pensar em formar uma biblioteca. Esta nasceu com o tempo e com o cres-
cimento de minhas leituras. Tinha aprendido francês aos seis anos, de modo 
que lia indiferentemente em português e em francês e, com isso, penetrei no 
mundo da literatura e dos livros. Quando me dei conta do que tinha aconte-
cido, vi que já tinha uma pequena biblioteca. Tinha-me contagiado pelo gosto 
que se transformou em compulsão. Esta se tornou patológica, mas com o 
resultado de me fazer sentir bem, e não mal. E aí eu, já mais velho, constatei 
que a compulsão era incurável. Fui comprando cada vez mais livros através da 
leitura de bibliografias e catálogos e tudo isso levou ao caso de minha mulher 
dizer que não éramos nós que possuíamos uma biblioteca, mas ela é que nos 
possuía. Há um exagero em falar de “uma das mais importantes bibliotecas 
do mundo”. Nunca tive essa pretensão e meu cuidado sempre de que ela fosse 
uma boa biblioteca, o que, sem falsa modéstia, acho que é.

 ȅ

Rodrigo Falconi – O senhor é reconhecidamente uma pessoa com habilida-
de natural para identificar obras raras, da mesma forma que outra personagem 
de nossa história, Pietro Maria Bardi; o senhor para obras literárias, ele para 
pinturas. Quando e como desenvolveu tal habilidade?

José Mindlin – O reconhecimento da raridade de livros me veio através do 
estudo de obras de referência, da leitura de catálogos de antiquários que nor-
malmente contêm muita informação e, além disso, de um sexto sentido. Uma 
coisa instintiva para a qual não tenho explicação.

 ȅ
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Rodrigo Falconi – Quais obras raras o senhor ainda não conseguiu comprar 
e que ficaram em sua memória, como um objetivo ainda a ser alcançado?

José Mindlin – Há três obras de Brasiliana que eu desejo adquirir desde a 
mocidade, mas que são praticamente inencontráveis: História da Terra de Santa 
Cruz, de Pero Magalhães Gandavo, na primeira edição de 1576; Prosopopeia, de 
Bento Teixeira Pinto, publicada em 1615; e Cultura e opulência do Brasil, de An-
tonil, publicada em 1711 e que foi recolhida pela corte portuguesa para que 
os outros países não tivessem conhecimento do que tínhamos no Brasil.

 ȅ

Rodrigo Falconi – Em 2006, a Academia Brasileira de Letras escolheu-o 
como um de seus membros. Qual a importância que o senhor vê em uma 
instituição como esta para a cultura brasileira e para as congêneres espalhadas 
por todo o país, como veículos de divulgação de cultura e arte?

José Mindlin – A Academia Brasileira de Letras já tem uma firme e justifica-
da reputação como entidade centenária que não se poderia manter se sua im-
portância não fosse real. Todos os esforços feitos para a divulgação de cultura 
e arte são importantes e nisso incluo todas as Academias ou grupos culturais 
que se dedicam a esse objetivo.

 ȅ

Rodrigo Falconi – Como fazer deste país, onde os livros são tão inacessíveis, 
realmente um país de leitores?

José Mindlin – Acho indispensável a criação de milhares de bibliotecas pú-
blicas a exemplo dos Estados Unidos, onde qualquer cidadezinha tem uma 
biblioteca pública circulante.

 ȅ
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Rodrigo Falconi – Como representantes do setor privado, mais especifi-
camente bancos e indústrias, poderiam colaborar na divulgação da cultura 
brasileira?

José Mindlin – O reconhecimento da importância do desenvolvimento cul-
tural através da leitura é um problema que remonta à educação, que, a meu ver, 
é a maior prioridade nacional. Não são só bancos e empresários que deveriam 
contribuir para a difusão da leitura. É a sociedade como um todo, pois o 
Brasil é um grande mutirão. Em todo caso, em relação a bancos e indústrias, 
felizmente está crescendo a consciência da responsabilidade social das empre-
sas e a difusão da cultura faz parte dessa responsabilidade.

 ȅ

Rodrigo Falconi – Qual o futuro que o senhor vê para o livro neste novo 
milênio?

José Mindlin – Sou dos que acreditam na longevidade do livro, pois o prazer 
do manuseio de um livro não pode ser substituído por dispositivos mecâni-
cos. É difícil, no entanto, qualquer previsão segura, pois o ritmo acelerado da 
inovação tecnológica tem feito surgir verdadeiros milagres e não é impossível 
que venha a encontrar uma substituição do livro por algum outro dispositivo. 
No entanto, mesmo que isso aconteça, a substituição, a meu ver, não seria 
total, pois sempre vão existir pessoas que, como eu, são afetadas pela loucura 
mansa do amor ao livro.



251

No reino da água o rei 
do vinho – II

Consp iração d ionis íaca  e  tr iunfo  �
do trágico-l ír ico n ’O s  Lu s í a da s

Luiza  Nóbrega

“Pouca tardança faz Lieu irado
Na vista destas cousas, mas entrando
Nos paços de Neptuno, que, avisado
Da vinda sua, o estava já aguardando,
Às portas o recebe, acompanhado
Das Ninfas, que se estão maravilhando
De ver que, cometendo tal caminho,
Entre no reino da água o Rei do vinho.”

          (Os Lusíadas, VI, 14)

“Para que ao Português se lhe tornasse
Em roxo sangue a água que buscasse.”

          (Os Lusíadas, I, 82)

*

P ro s a

 * A primeira parte deste texto foi publicada no número 68 (julho-agosto-setembro de 
2011) da Revista Brasileira, a cuja leitura se remete o leitor, para a compreensão do estudo. 

Poeta, artista 
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O consílio submarino: submersão da viagem   Ȅ
e do poema

Um dos pontos cegos na tradição crítica d’Os Lusíadas foi aquele que levou, 
e continua a levar, os seus intérpretes a mencionar o consílio olímpico, que se 
acha no início do Canto I, como “consílio dos deuses”, apresentando-o assim 
como “o consílio” do poema, ainda que depois tivessem de mencionar a as-
sembleia dos deuses submarinos, do Canto VI, à qual, no entanto, prestavam 
menos atenção e atribuíam menor relevância.

E é espantosa esta estranha distração, uma vez que o mais elementar seria 
dizer, não “consílio dos deuses”, e sim, “consílio olímpico” e “consílio 
neptunino” (ou “submarino”); pois – além de os dois consílios lá estarem, 
ao início e ao meio do canto – o segundo, além de também ser consílio de 
deuses, é indubitavelmente superior ao primeiro, não só em termos de ex-
tensão e desdobramento, como de qualidade poética, por sua dramaticidade 
e seu poder poético-metafórico. Qual teria sido a razão do engano? Talvez 
a resposta se esclareça quando observarmos uma terceira razão pela qual o 
consílio submarino deve ser considerado mais relevante que o consílio olím-
pico: esta, não ao nível do enunciado, mas da enunciação, e concernente ao 
sentido do poema.

Curioso inicialmente notar que o segundo consílio começa (VI, 6) de 
modo sememelhante ao primeiro, com o narrador estabelecendo a relação 
entre dois planos: a superfície onde os nautas navegam, que é comum aos dois 
consílios; e os planos onde se movem os deuses: celeste no primeiro, oceânico 
no segundo. E é também notável algo que se pode entender como parte da 
estrutura d’Os Lusíadas: que o primeiro consílio suceda no início do poema, 
quando a viagem começa, enquanto o segundo se passa precisamente no meio, 
quando a viagem se aproxima do fim, já depois de dobrado o Cabo, e prestes 
a avistar-se a Índia.

Muito mais significativo, contudo, é que seja este consílio do Canto VI o 
lugar onde se revela claramente a associação dos macrotemas semânticos da 
água e de Baco, convergentes na contradicção do propósito épico do canto. 
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No fundo oceânico, onde transcorre a ação mais decisiva do Canto VI, com 
a catábase submarina de Baco, levando consigo a narrativa e o leitor, o poe-
ma submerge e então se nos mostra sua profundidade trágico-lírica, de cariz 
dionisíaco. A descrição que o narrador faz do consílio neptunino, com efei-
to, está fortemente marcada por figurações metafóricas, não só de paisagens 
selváticas que remetem ao mito de Dioniso, mas, sobretudo, de entes míticos 
que, como vimos, ali se engendram, em formas embrionárias dos “velhos ve-
nerandos” que aparecem no Canto IV (o geminado Ganges/Indo e o “Velho 
honrado e descontente”, dito do Restelo); no Canto V (Adamastor); e nos 
Cantos VII e VIII (Luso, o filho de Baco). Razão pela qual tenho afirmado 
que ao nível da enunciação o sexto Canto precede o quarto e o quinto e pre-
nuncia o sétimo e o oitavo. 

Convém ainda observar que o processo no qual se engendram os entes 
fantasmáticos se dá “No mais interno fundo das profundas Cavernas altas 
onde o mar se esconde” (VI, 8); e que esta metáfora magnífica está seman-
ticamente vinculada a outra, também formidável, que a antecede, na estância 
de abertura do Canto II, onde o narrador nos lança este complexo enunciado 
mítico-metafórico: “Já neste tempo o lúcido Planeta / Que as horas vai do 
dia distinguindo / Chegava à desejada e lenta meta, / A luz celeste às gentes 
encobrindo; / E da casa marítima secreta / Lhe estava o Deus Nocturno a 
porta abrindo, / Quando as infidas gentes se chegaram / Às naus, que pouco 
havia que ancoraram”.

Este “Deus Nocturno” – que Faria e Sousa identifica tanto ao deus Noc-
turno dos romanos, quanto ao próprio Sol1, quando se recolhe, miticamente 
tragado pelas águas oceânicas, ou a Morfeu, o deus que fará o astro dormir 
e sonhar para repousar dos trabalhos do dia – na semântica do texto é cla-
ramente o oposto de “lúcido Planeta”, pelo que o enunciado se pode assim 
traduzir: a luz (domínio racional de Apolo, onde reina a claridade superficial 
visível) cede lugar à treva (domínio instintivo de Dioniso, onde repousa a 

1 Sousa, Manuel de Faria e. Lusíadas comentadas. Edição comemorativa. Lisboa: IN/CM, 1972, vol. I, 
pp. 374-76.
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profundidade invisível). Tanto assim é que neste Canto II a narrativa tem 
por assunto a estratégia e as peripécias do “engano fabricado” e do “veneno 
coberto” com que Baco trama a perda dos navegantes Lusíadas.

E a porta que o “Deus Nocturno” abre ao “lúcido Planeta”, submer-
gindo a luz solar, com tudo o que ela tem de mítico-metafórica, é porta 
de uma casa também mítico-metafórica. Porta não apenas do sono, mas 
de tudo o que se move a salvo da superfície visível, no lugar que o poeta 
metaforicamente designa como “casa marítima secreta”. Esta metáfora, ao 
abrir o Canto II com a forte carga conotativa duma conspiração, é um dos 
numerosos exemplos da função metafórica do mito n’Os Lusíadas, e também 
de como nele se dá a vinculação subliminar entre trechos aparentemente 
desvinculados. Em código cifrado, a perífrase metafórica lança um elo ao 
sexto Canto, indiciando que já bem antes, no segundo, transcorria, sob a 
superfície, a trama secreta que no VI se expõe, com a imersão da narrati-
va, expondo a adesão dos elementos naturais, em sua objetividade, à causa 
subjetiva do deus Baco, persona do poeta e veiculador de sua pulsão. Baco, o 
protagonista-mor deste Canto, é quem convoca o submerso conclave: des-
cendo do Olimpo, “desesperado, / Entra no húmido reino e vai-se à corte 
/ Daquele a quem o Mar caiu em sorte” (VI, 7), “cidades / Que habitam 
as húmidas Deidades” (VI, 8). Este é o lugar onde se ocultam e conspiram, 
no enunciado, as forças e vozes que contraditam o Olimpo, conclamando a 
fúria dos ventos e tramando a tempestade. Na enunciação, é o lugar onde se 
engendra um forte eixo de figuras semânticas que transformarão o poema. 
Aqui o “veneno coberto” se destila, no enunciado como na enunciação. 
As figurações dionisíacas, convocadas pelo enunciado e construídas – em 
progressivas reiterações – pela enunciação, revelam enfim o que se passa, no 
enredo e no discurso. Água e oceano conspiram a favor do deus e do poeta 
irados, “quando às iras do vento o mar responde”. E o fundo submarino 
(onde a Ninfa ouve o canto profético de Proteu) é uma clareira habitada 
pelas divindades submersas, ali se conspirando, no enunciado, a perdição 
dos nautas, e, na enunciação, a figuração dos entes dissidentes, mandatários 
dionisíacos que transformarão o poema.
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Basta que se observe: na estância que menciona os titãs (VI, 13), ressurge 
Tifeu, que na estância 42 do Canto I aparecera como portador duma ci-
frada mensagem da resistência titânica. Tritão, o “mancebo grande negro e 
feio” (VI, 16), com seus cabelos que são “Uns limos prenhes de água, e a 
voz grande, canora” (VI, 19), é quem convoca as divindades marinhas. Am-
bos, como o adivinho Proteu, que aparece na estância 20, são todos ensaios 
embrionários da figuração dionisíaca que se reitera nos “velhos” Ganges/
Indo, no velho “venerando” e “descontente” do Canto IV, em Adamastor 
e até em Luso. O fundo oceânico a que Baco desce é, então, não apenas 
o lugar onde o deus proscrito fala para amigos, e é ouvido, mas também 
o lugar onde se ocultam as chaves da trama mítico-metafórica do poema, 
que aqui, pelo movimento de Baco, se descobrem. Este o sentido do verso: 
“Descobre o fundo nunca descoberto” (VI, 9), que semanticamente alinha 
Baco (sujeito da oração) aos barões assinalados, descobridores de “mares 
nunca dantes navegados” (I, 1).

É ainda mais que isto o fundo oceânico: é, em última instância, o lugar e 
o momento em que à descida de Baco corresponde a imersão da narrativa, 
do canto, do discurso, do poema; e, com ela, a transfiguração d’Os Lusíadas. 
Que assim seja dá sinal a estância 70, quando o apito do mestre desperta os 
marinheiros sonolentos, anunciando a tempestade que se acerca – tal como 
Adamastor – em forma de “nuvem negra que aparece”. Gritam o céu e os 
“ventos indignados” (VI, 72), e a “nau grande em que vai Paulo da Gama, / 
Quase toda alagada”, tem o mastro quebrado (VI, 75). O enunciado, dizen-
do então o que se passa no enredo narrado, denuncia o que se passa com o 
discurso poético (VI, 76): “Agora sobre as nuvens os subiam / As ondas de 
Neptuno furibundo; / Agora a ver parece que desciam / As íntimas entra-
nhas do Profundo”.

 Neste passo, os nautas se dão conta de que há sob a superfície navegada 
uma profundidade; fundura que, despercebida, rebelara-se: “Se acendem as 
Deidades da água em fogo” (VI, 34). Os ventos, “touros indómitos” (VI, 
84), só são amansados pela intervenção das Nereidas, cortesãs de Vênus e 
pupilas de Baco. Assim, ao nível do enredo e enunciado, o que se dá é um 
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acordo. Mas, ao nível da enunciação, o que se passa é que o poema submergiu, 
desceu à profundidade, lugar “onde o mar se esconde”.

“Roxo sangue”: o sumo dionisíaco Ȅ

Sabe-se que a poesia camoniana representa a convergência de grandes ver-
tentes poético-literárias: o mítico-poético greco-latino; o trovadorismo (em 
seus dois veios, do amor cortês provençal e dos cantares de amigo luso-galai-
cos); o bucolismo; as gestas de cavalaria e dos Descobrimentos; as crônicas 
da história de Portugal e do Oriente português. Analogamente, convergem as 
grandes linhas semânticas d’Os Lusíadas. E o agente-mor desta convergência é a 
água, que nos oferece uma curiosa incidência, quando, à convergência dos fios 
aquosos no enunciado e na enunciação, corresponde a das vertentes temáticas, 
no nível semântico.

É curioso, por exemplo, observarmos como o tema da “desejada parte” 
complementar perdida converge com o da exclusão, quando lembramos que o 
poema foi escrito por um poeta “apartado”, e lembramos que “apartamento”, 
ato pelo qual se separam as partes de um todo, diz da exclusão do poeta, que 
atuou como fator genético d’Os Lusíadas, e ao mesmo tempo está ligado, até li-
teralmente, ao tema da “desejada parte”, que se refere a um conteúdo anímico 
que se pretende resgatar, e por isto se projeta na Índia, assim convertida em 
“desejada parte Oriental”. Estas duas linhas temáticas, por sua vez, convergem 
com a do “canto molhado”, pois é pela travessia iniciática da grande água 
que se dá o “apartamento” de Camões, o seu exílio, sua exclusão, assim como 
é através dela que se dá o resgate da “parte desejada”, na viagem marítima; 
assim como é pela umidificação e submersão do canto que se dá a resposta do 
poeta “apartado” à exclusão sofrida.

Por outro lado, tais linhas também convergem com o tema da contradicção 
de Baco ao canto, porque tanto a exclusão como a água estão intrinsecamente 
ligadas ao mito dionisíaco, e n’Os Lusíadas é Baco proscrito quem desce ao 
fundo oceânico, onde vivem as “húmidas Deidades” que despacham os ventos 
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tempestuosos, e as “aquáticas donzelas” que sossegam o desejo em fúria dos 
ventos portadores da indignação do deus e da solidária ira submarina. As 
águas, em formas de lágrimas, fontes, ondas, rios, regatos, “licor” de Lieu, 
mundo submarino, são passadas de mão a mão, de trecho a trecho, de Canto 
a Canto, como fio de continuidade do sentimento, como voz da “parte” ex-
cluída que se quer reintegrar. Ao fim, todas estas taças de águas, repletas de 
choros de ninfas, bosques, fontes, olhos; vertidas pelos campos de Affonso, 
por Inês, pelas “filhas do Mondego”, por Baco e pelo “Adamastor”, pelas 
nereidas da ilha; todas estas taças misturam-se, primeiro na “Ilha”; depois 
no “imenso lago” onde a Ninfa ouviu a “matéria de coturno”, misteriosa 
profecia de Proteu; e, finalmente, na foz do Mecong, na grande água “indis-
creta”, fusão de todas as águas, que nada distingue e tudo confunde, e onde o 
canto recebe seu batismo dionisíaco. Esta a rótula em que os temas do “canto 
molhado” e da “desejada parte Oriental” articulam-se ao da contradicção de 
Baco. Água, Índia e Baco são parceiros semânticos, tripla raiz da contradicção 
d’Os Lusíadas.

Que o deus chamado “vencedor da Índia” está intrinsecamente ligado, em sua 
tradição mítica, à água e à travessia oceânica, e também ao princípio feminino 
da Natureza, é ponto pacífico entre os estudiosos do assunto. Dionysos – diz 
Walter Otto2 – procede da água e a ela retorna, tem nas funduras aquáticas 
seu lar e refúgio, sendo as ninfas – suas eternas companheiras, sequazes, pro-
tetoras e nutrizes – figurações míticas do precioso líquido:

“Desde sempre se tem considerado a água como elemento feminino. 
Aqua femina. No elemento da água, do qual emanam os espíritos da femini-
lidade... temos achado a origem das mulheres dionisíacas.3

São ninfas que alimentam e cuidam do menino Dionysos, e que acompa-
nham o deus adulto... Ele mesmo tem algo feminino”.4

2 Otto, Walter F. Dioniso. Mito y Culto. Ediciones Siruela. Madrid: 1997, p. 120.
3 Id, p. 129.
4 Id, ibid.
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A “desejada água”, que, metaforicamente convertida em “sonorosa linfa”, 
inunda o poema, penetrando-o por todos os poros, é uma “linfa” que se 
metamorfoseia em “licor” e “Ninfa”. E é na “casa marítima secreta” – onde 
vivem as “húmidas Deidades” – que se opera a transfiguração pela qual o vi-
nho, também metaforicamente convertido em “roxo sangue”, que embriaga os 
nautas, impregna o poema com a substância dionisíaca. Assim, transmutada a 
água em “roxo sangue”, sua ação é o triunfo do dionisíaco. Este o sentido mais 
profundo daquele trecho do primeiro Canto, no qual se narra um dos ardis 
armados por Baco contra os nautas, depois que o “grão Tebano” desceu do 
“claro Assento etéreo e, / Olhando o ajuntamento Lusitano / Ao Mouro ser 
molesto e avorrecido, / No pensamento cuida um falso engano, / Com que 
seja de todo destruído”; (I, 73). Ruminando entre dentes sua estratégia, Lieu 
determina: “Não será asssim porque, antes que chegado / Seja este Capitão, 
astutamente / Lhe será tanto engano fabricado / Que nunca veja as partes do 
Oriente. / Eu descerei à Terra e o indignado / Peito revolverei da Maura gen-
te”. (I, 76). Começa então a executar a estratégia: “Isto dizendo, irado e quase 
insano, / Sobre a terra Africana descendeu... / E, por melhor tecer o astuto 
engano, / No gesto natural se converteu / Dum Mouro, em Moçambique 
conhecido, / Velho, sábio, e co Xeque mui valido”. (I, 77).

Disfarçado no “mouro velho e sábio”, o Tioneu incita o “xeque” a urdir 
ciladas contra as “gentes roubadoras”, entre as quais a do “piloto que de jeito 
/ Seja astuto no engano, e tão prudente Que os leve aonde sejam destruídos, 
/ Desbaratados, mortos ou perdidos.” (I, 81). Segue-se então o trecho seman-
ticamente decisivo, em que o xeque, agradecendo “o conselho, concertou / 
Para a guerra o belígero aparelho, / Para que ao Português se lhe tornasse / 
Em roxo sangue a água que buscasse”. (I, 82) O sentido óbvio de converter-se 
a “água desejada” em “roxo sangue” seria o de investir-se contra os nautas, 
num ataque sanguinolento que fizesse fracassar a viagem. Mas o discurso 
subliminar aponta este outro sentido: a água que inunda o poema deve con-
verter-se, numa transubstanciação, em sumo dionisíaco. O que se poderia 
traduzir, em termos poético-psicanalíticos, neste análogo sentido: o fluxo do 
poema porta o sumo do desejo, a linha narrativa porta a pulsão semiótica; e, 
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ainda, em termos de definição estética do poema: a narrativa épica da viagem 
está inundada pela carga semântica trágico-lírica.

Aqui se dá uma recíproca interrelação: aparentemente, não se poderia dizer 
que Baco é a chave d’Os Lusíadas, já que o fio condutor universal do discurso é 
a água, Baco está intimamente ligado à água, e as ninfas dionisíacas, repita-se, 
são personificações da essência aquática. Entretanto, inversamente é possível 
retornar-se do campo da água ao de Baco, pois são dionisíacas as “aquáticas 
donzelas”, e a “água desejada”, convertida em “roxo sangue”, denuncia seu 
caráter de sumo dionisíaco, agente de que o nauta é paciente; sendo assim 
justo dizer-se que Baco é a peça-chave do poema. Trata-se, portanto, duma 
interrelação perfeita, que se consuma e confirma nos versos do Canto VI 
que sintetizam em magistral metáfora o significado do consílio submarino: 
“Pouca tardança faz Lieu irado / Na vista destas cousas, mas entrando / Nos 
paços de Neptuno, que avisado / Da vinda sua, o estava já aguardando, / Às 
portas o recebe, acompanhado / Das Ninfas, que se estão maravilhando / De 
ver que, cometendo tal caminho, / Entre no reino da água o Rei do vinho.” 
(VI, 14).

Se, à luz da função atribuída por Ricoeur ao enunciado metafórico, en-
tendemos esta metáfora como algo mais que uma simples figura ornamen-
tal, de função meramente retórica; se entendemos que o verso conclusivo 
da estância é semanticamente implicativo; então teremos que indagar: o 
que significa esta expressão – “no reino da água o Rei do Vinho” – senão 
a impregnação da água navegada – e, com ela, o canto da navegação – pelo 
sumo dionisíaco? Por mais que esta ilação pudesse talvez parecer hermética, 
será difícil revidar que os numerosos índices observados convergem numa 
confirmação.

O trágico-lírico subjacente Ȅ
Quando passa a tempestade, “Já a manhã clara dava nos outeiros / Por 

onde o Ganges murmurando soa,” e da “celsa gávea os marinheiros” avistam 
“terra alta”, que, “alegre”, o piloto “Melindano” anuncia: “Terra é de Calecu, 
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se não me engano” (VI, 92). Já na estância 94 cessa a narrativa, e na 95 se ini-
cia o excurso que na estância 99 encerrará o Canto VI, lançando o Canto VII 
a narrativa no espaço da “desejada Índia”, enfim alcançada. Neste, Baco res-
surgirá como ícone de ligação entre as duas culturas, quando Paulo da Gama 
apresenta ao Monçaide a imagem pictórica do mítico fundador da Lusitânia: 
Luso, o filho de Baco, descrito como “um velho branco, aspeito venerando”. 
E a estância se conclui com estes dois versos: “No trajo a grega usança está 
perfeita; / Um ramo, por insígnia, na direita”. (VI, 77); sentença conclusiva 
que se repete no verso inicial da estância seguinte:

Um ramo na mão tinha... Mas, ó cego,
Eu, que cometo, insano e temerário,
Sem vós, Ninfas do Tejo e do Mondego,
Por caminho tão árduo, longo e vário!

Tenho reiterado que se deve prestar muita atenção a esta estância, por ser 
ela nodular para a compreensão do sentido d’Os Lusíadas. É incontestável a es-
tranheza da reticência com que se interrompe a voz narradora. Que um poeta 
do porte de Camões não a tenha percebido, ou que, percebendo-a, apenas por 
displicência não a modificasse nem a excluísse, eis duas hipóteses impossíveis. 
A cisão na linha é demasiado brusca, e só uma leitura descuidada do trecho 
disto não se apercebe nem lhe indaga a estranheza. Que o Canto se encerre 
com outro excurso, ou seja, outra intervenção da voz subjetiva trágico-lírica 
no fio diegético épico; e que o pungente desabafo do poeta irrompa justa-
mente quando se fala de Luso; eis uma incidência indubitavelmente crítica, 
e implicativa de um sentido que mais se confirma quando se inicia o Canto 
VIII com a retomada do fio interrompido, reapresentando-se a figura “Que 
por divisa um ramo na mão tinha”, nestes versos irrevogáveis:

Este que vês é Luso, donde a Fama
O nosso Reino Lusitânia chama.
(VIII, 2)
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Foi filho e companheiro do Tebano
Que tão diversas partes conquistou;
(VIII, 3)

O ramo que lhe vês, pera divisa,
O verde tirso foi, de Baco usado,
O qual à nossa idade amostra e avisa
Que foi seu companheiro e filho amado,
(VIII, 4)

Quanto a mim, o que desta incidência se depreende é que neste ponto da 
narrativa o poeta retira a máscara de Luso/Baco e nos mostra o seu próprio 
rosto. E nesta interrupção, que encerra o Canto VII, é a fala do próprio poeta 
que manifesta, na percepção da profundeza, temor do naufrágio: “Vosso favor 
invoco, que navego / Por alto mar, com vento tão contrário / Que, se não 
me ajudais, hei grande medo / Que o meu fraco batel se alague cedo”. (VII, 
78) Temor que se confirmará na crítica estância 128 do Canto X, quando a 
Ninfa, referindo-se ao Mecong, dirá do naufrágio do canto: “Este receberá, 
plácido e brando, / No seu regaço os cantos que molhados / Vêm do nau-
frágio triste e miserando...”

No plano estético, a confluência das águas e sua transmutação em sumo 
dionisíaco levam à camada mais profunda, onde Os Lusíadas é muito mais 
que um canto épico, ou mesmo um canto: é um poema. Neste nível – em 
que o poema se expande, faz-se imenso e profundo – descobre-se “o fundo 
nunca descoberto”: a camada trágico-lírica que subjaz ao épico da superfície, 
responsável por todas as irrupções que lhe estriam a locução, imprimindo-
lhe o tom dissonante. Ali situa-se a fábrica da contradicção d’Os Lusíadas. O 
acento trágico permeia, desde o início até o fim, o longo canto. Percorrem o 
seu fio discursivo tons trágicos de vozes dissonantes, desde as admoestações 
suplicantes de Inês e imprecações do “Velho venerando” às proféticas vocife-
rações do “Adamastor” e soturnas profecias no “ronco entristecido da Nin-
fa”, aos quais se associam outros ecos intermitentes que conotam o discurso. 
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Pontuando estas recorrências, em espaçadas e compassadas interrupções do 
discurso narrativo, os desabafos contundentes do próprio poeta consolidam, 
em seus excursos, o fio trágico-lírico subjacente ao declarado propósito épi-
co. É aqui, neste plano profundo, que se dá a tão controversa unidade d’Os 
Lusíadas, refletida e confirmada na unidade dos seus agentes estruturais, seus 
fatores genéticos e semânticos. Para a constituição do trágico-lírico traba-
lham a formidável combinatória poética, o procedimento metafórico, a con-
tradicção discursiva, a poética antinômica e oceânica; e o mesmo propósito se 
confirma na trama mítico-metafórica, em que se engendram os entes míticos 
e a “desejada parte”; todo o campo semântico de Baco, em que se agencia a 
contradicção do discurso, trama a teia dissonante com o mesmo propósito, 
que a presença do deus iconicamente sinaliza, no modo dissimulado que ao 
longo de séculos despistou o leitor; e, finalmente, não é com outro propósito 
que o campo semântico da água, engendrado em profusa combinatória, se 
configura.

O trágico-lírico subjacente – que aqui se descobre, na fundura oceânica 
– abre ao longo do poema fendas que lhe estriam o discurso, tal como a 
tempestade que, irrompendo à superfície, revela aos nautas desprevenidos 
o fundo trágico sobre o qual navegam. O toque do mestre, acordando a 
maruja, é sinal que risca, em diagonal, as paralelas que em alternativas se 
propunham, no duelo de Leonardo e Veloso. No momento em que na pro-
fundeza delibera-se o destino trágico da viagem, à flor das águas nada ainda 
se percebe: “Enquanto este conselho se fazia / No fundo aquoso, a leda, 
lassa frota / Com vento sossegado prosseguia, / Pelo tranquilo mar, a longa 
rota” (VI, 38).

Mas já o sono aturde os marujos: “Vencidos vem do sono e mal despertos; 
/ Bocejando, a miúdo se encostavam / Pelas antenas, todos mal cobertos / 
Contra os agudos ares que assopravam; / Os olhos contra seu querer aber-
tos;” (VI, 39). Buscando “remédios contra o sono”, contam histórias, travam 
diálogos: “Com que melhor podemos (um dizia) / Este tempo passar que é 
tão pesado, / Senão com algum conto de alegria, / Com que nos deixe o sono 
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carregado?” (VI, 40) Leonardo, que é lírico (“trazia / Pensamentos de firme 
namorado”), agarra na deixa e propõe: “Que contos poderemos ter melhores 
/ Para passar o tempo, que de amores?” (VI, 40); mas Veloso contesta: “Não 
é... cousa justa / Tratar branduras em tanta aspereza, / Que o trabalho do 
mar, que tanto custa, / Não sofre amores nem delicadeza; / Antes de guerra 
férvida e robusta / A nossa história seja”... (VI, 41)

Sendo embora esta a proposta vencedora, o conto que se conta acaba por 
ser de “guerra férvida e robusta”, mas misturada às “branduras de amores”, 
de audazes cavaleiros que combatem por suas “damas gentis da corte inglesa” 
(VI, 44). Épico ou lírico: qual dos dois gêneros deve entreter navegantes? O 
épico se impõe, mas não cala o lírico. Eis, porém, que em súbita diagonal, 
proveniente da profundeza, irrompe sobre ambos – épico e lírico – a força 
do gênero maior, em forma “Daquela nuvem negra que aparece” (VI, 70). 
“A grande e súbita procela e os ventos indinados” espedaçam “a grande vela, 
cum ruído / Que o mundo pareceu ter destruído!” (VI, 71), numa perfeita 
imagem rímico-semântica da irrupção trágica (“súbita procela”) no plano 
épico da viagem (“grande vela”).

Vem então a estância crítica, há pouco citada, em que, nos quatro primeiros 
versos, a enunciação rasga o enunciado, a vertical semântica risca a horizontal 
diegética, e ao épico-lírico se impõe o trágico:

Agora sobre as nuvens os subiam
As ondas de Neptuno furibundo;
Agora a ver parece que desciam
As íntimas entranhas do Profundo.
(VI, 76).

A horizontal diegética seguirá, mantendo a linha heroica graças à interven-
ção da “Citereia”, com suas amorosas auxiliares, presença decisiva em toda a 
viagem, que – na trama do enredo como na trama semântica – têm por função 
demonstrar que sem a presença do lírico seria impossível a viagem épica.
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No entanto, aquele corte em diagonal – raio aquoso que vem do fundo, de 
lá trazendo o mandado deliberado no submerso consílio – permanece no po-
ema, e o altera, tal como a cicatriz no rosto do guerreiro lhe altera o vitorioso 
semblante. Nesta fenda, a fundura trágica da viagem se mostra aos navegantes 
Lusíadas, assim como se mostra, ao leitor atento, a profundidade trágica do 
poema Os Lusíadas.
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P ro s a

O ano literário: 2011, 
segundo semestre

André Sef fr in

Esta matéria, que complementa a anterior (Revista Brasileira,  
n. 68, jul./set. 2011), comprova no período a predominância 

das publicações de poesia brasileira, hoje impressas em velocidade 
surpreendente. Por inesperado, a qualidade por vezes se mantém, a 
começar por Ofício de sapateiro (7Letras), de Carlos Newton Júnior, 
Isto a que falta um nome (É Realizações), de Cláudio Neves, e Junco 
(Iluminuras), de Nuno Ramos, três poetas de alto quilate, todos da 
nova geração, aos quais podemos juntar vários outros, em grande 
parte, com obra em curso ou já estabelecida, a exemplo de Escritos em 
verbal de ave (Leya), de Manoel de Barros, O metro nenhum (Compa-
nhia das Letras), de Francisco Alvim, Palavra na berlinda (Ibis Libris), 
de Astrid Cabral, A chama azul (AGE), de Maria Carpi, Adivinhação 
da leveza (Azougue), de Duda Machado, Desta varanda (P55), de An-
tonio Brasileiro, Viagem & outros poemas (P55), de Ruy Espinheira 
Filho, Olho empírico (Babel), de Dora Ribeiro, Onde o céu descasca (7Le-
tras), de Lu Menezes, O sol nas feridas (Dobra), de Ronaldo Cagiano, 

Crítico e 
ensaísta, atua 
em jornais 
e revistas e 
escreveu dezenas 
de apresentações 
e prefácios 
para edições 
de autores 
brasileiros, 
entre clássicos e 
contemporâneos. 
Organizou cerca 
de 20 livros, 
sendo o mais 
recente deles 
Poesia completa e 
prosa de Manuel 
Bandeira (Nova 
Aguilar, 2009).
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Assombros solares (Via Litterarum), de Adriano Eysen, Final em extinção (A União) 
e Retratos falados (Dobra), ambos de Astier Basílio, o híbrido (ficção/poesia) 
Cartas de abril para Júlia (Pantemporâneo), de Álvaro Alves de Faria, e Sísifo desce 
a montanha (Rocco), de Affonso Romano de Sant’Anna, portadores todos de 
viva maturidade poética ou existencial...

... e é claro que cada um em sua medida, nas imprevistas e sucessivas verten-
tes do gênero: Roça barroca (Cosac Naify), de Josely Vianna Baptista, Folias do or-
nitorrinco e Espelho dos melodramas (UFSC), de Rodrigo de Haro, A fera incompletude 
(Dobra), de Fabrício Marques, Ciclópico olho (Demônio Negro), de Horácio 
Costa, Carpideiras (7Letras), de Jussara Salazar, Curare (Iluminuras), de Ricar-
do Corona, Ramerrão (7Letras), de Ismar Tirelli Neto, Sambaqui (Crisálida), 
de Edson Cruz, Incompleto movimento (José Olympio), de Alberto Bresciani, Sol 
sustenido (Mundo das Ideias), de Marco Antonio Saraiva, A raiz do tambor (Edi-
tora da Palavra), de Dora Locatelli, O silêncio como contorno da mão (Multifoco), 
de Elaine Pauvolid, Inverso (7Letras), de Fernanda Oliveira, Dia útil (Lumme), 
de Danilo Bueno, Céu sem dono (Dobra), de Luiz Gonzaga S. Neto, A última 
temporada (Ar do Tempo), de Pedro Gonzaga, O catador de palavras (Topbooks), 
de Antônio Ventura, Impreciso (Dantes), de Omar Salomão, Rupturas (Ateliê), 
de Ana Maria Amaral, Da arte das armadilhas (Companhia das Letras), de Ana 
Martins Marques, Drama em sol para o século XXI (edição do autor), de Ésio 
Macedo Ribeiro, e Cantares de roda (Via Litterarum), de Cleberton Santos, 
edição bilingue em versão espanhola. 

Do mesmo modo, não ficamos à míngua de excelentes antologias, a come-
çar por Wlademir Dias-Pino (Aeroplano), que reúne do autor fac-símiles das 
primeiras publicações, Bananas podres (Casa da Palavra) e Poema sujo (Confraria 
dos Bibliófilos do Brasil), de Ferreira Gullar, o primeiro ilustrado pelo autor, 
o segundo, por Maria Tomaselli, Poema de sete faces (Companhia das Letras) e 
Poesia traduzida (Cosac Naify), de Carlos Drummond de Andrade, o segundo 
com organização de Augusto Massi e Julio Castañon Guimarães, Ruy Espinheira 
Filho: melhores poemas (Global), organização de Sérgio Martagão Gesteira, Com 
a palavra, Luiz Gama: poemas, artigos, cartas, máximas (Imprensa Oficial do Esta-
do de São Paulo), organização de Lígia Fonseca Ferreira, Anos 60 (Global), 
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organização de Pedro Lyra, e Anos 90 (Global), organização de Paulo Ferraz, 
ambos na coleção Roteiro da Poesia Brasileira, dirigida por Edla van Steen, e 
A lua no cinema e outros poemas (Companhia das Letras), organização de Eucanaã 
Ferraz. Mais: 50 poemas escolhidos pelo autor (Galo Branco), de José Inácio Vieira 
de Melo, 50 poemas escolhidos pelo autor (Galo Branco), de Márcio Catunda, Vozes 
na paisagem: antologia de poetas brasileiros contemporâneos II (Galo Branco), organiza-
ção de Márcia Pereira, Sangue novo: 21 poetas baianos do século XXI (Escrituras), 
organização de José Inácio Vieira de Melo, e a coleção Ciranda da Poesia, diri-
gida por Ítalo Moriconi (Eduerj), com Armando Freitas Filho, por Renan Nuer-
nberger, Ana Cristina Cesar, por Marcos Siscar, Angela Melim, por Ana Chiara, e 
Marcos Siscar, por Masé Lemos. 

E por certo as reedições – Maria Bethania guerreira guerrilha (Móbile), de Rey-
naldo Jardim, Trapézio: haicais/tankas (Ibis Libris), de Adriano Espínola, Poemas 
escolhidos de Ferreira Gullar (Nova Fronteira), organização de Walmir Ayala, Toda 
poesia de Augusto dos Anjos (José Olympio), organização de Ferreira Gullar, Últi-
mos sonetos (UFSC), de Cruz e Sousa, Poesias escolhidas (ABL), de Teófilo Dias, O 
lado fatal (Record), de Lya Luft, e, em um único volume, Crime na Calle Relator 
e Sevilha andando (Alfaguara), de João Cabral de Melo Neto. Do ponto de vista 
crítico e editorial, destacam-se sobretudo Obra perdida (Secretaria da Cultura 
do Ceará), do infelizmente esquecido Américo Facó, organização de Floriano 
Martins, e Poesia completa (Edusp), de Lúcio Cardoso, edição crítica de Ésio 
Macedo Ribeiro – que a organizou de maneira exemplar ao repor novamen-
te em circulação, agora consideravelmente ampliada com material inédito, a 
produção eventual de um poeta que preferiu centrar fogo na prosa iluminada 
de seus romances. São mais de 1100 páginas de uma poesia marcada pelo 
domínio intuitivo do verso, sem muito conhecimento técnico, dominada so-
bretudo pelo fervor de um grande criador de ambientes e personagens. Cabe 
ainda neste parágrafo a edição fac-similar da revista Hera: 1972-2005 (Funda-
ção Pedro Calmon/Universidade Estadual de Feira de Santana), organização 
de Antonio Brasileiro, Juraci Dórea, Roberval Pereyr, Rubens Alves Pereira e 
Trazíbulo Henrique Pardo Casas, volume de 710 páginas em que predomi-
nam os poetas e que, embora datada de 2010, só circulou em 2011.
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Quanto ao romance, um dos mais fortes candidatos a prêmio de melhor 
do ano é o longamente esperado Perdição (Record), de Luiz Vilela, em meio 
a uma produção igualmente vasta no gênero – Estava nascendo o dia em que co-
nheceriam o mar (Saraiva), de Lourenço Cazarré, Herança de Maria (Leya), de 
Domingos Pellegrini, Arkáditch (Ideia), de W. J. Solha, Dois rios (Record), de 
Tatiana Salem Levy, Tapete de silêncio (Global), de Menalton Braff, A vendedora 
de fósforos (Rocco), de Adriana Lunardi, Domingos sem Deus (Record), de Luiz 
Ruffato, Dentes negros (Rocco), de André de Leones, Hotéis à beira da noite (Tessi-
tura), de Per Johns, Libido aos pedaços (Record), de Carlos Trigueiro, O passeador 
(Rocco), de Luciana Hidalgo, Rios de sangue (Record) e Cinzas do sul (Record), 
de José Antônio Severo, Eu cínico (Edith), de Luis Rafael Montero, Habitante 
irreal (Alfaguara), de Paulo Scott, A ilha (Rocco), de Flávio Carneiro, Ser tão 
menino (7Letras), de Elias Fajardo, O estranho no corredor (Editora 34), de Chico 
Lopes, Charque (Barcarolla), de Marcelo Mirisola, Não há nada lá (Companhia 
das Letras), de Joca Reiners Terron, Sol entre noites (Ficções), de Whisner Fraga, 
Minas do ouro (Rocco), de Frei Betto, Os hábitos e os monges (Kafka Edições), de 
Assionara Souza, Cães (Record), de Vivien Lando, Redemptoris: a saga do Cristo 
desaparecido (Record), de Carlos Eduardo Novaes, Crossroads (Editora 34), de 
Furio Lonza, Esta árvore dourada que supomos (Babel), de Nei Lopes, De olhos bem 
abertos (Record), de Lilian Fontes, O vício do amor (Record), de Mario Sabino, 
Pequena biografia de desejos (7Letras), de Cezar Tridapalli, Avesso (Global), de To-
más Chiaverini, A oficina (Graphia), de Luciana Viégas, Naqueles morros, depois da 
chuva (Hedra), de Edival Lourenço, Triz (Editora 34), de Pedro Süssekind, A 
felicidade é fácil (Record), de Edney Silvestre, Procura do romance (Record), de Ju-
lián Fuks, Esquecer-te de mim (Babel), de Claudia Nina, As esganadas (Companhia 
das Letras), de Jô Soares, Como era triste a chinesa de Godard (Record), de Rodrigo 
Fonseca, Eu não sei ter (Virgiliae), de Marcelo Candido, O beijo infame (Record), 
de Toni Marques, Com que se pode jogar (Kafka Edições), de Luci Collin, Por 
isso eu sou vingativa (L&PM), de Claudia Tajes, Exercícios ilusórios (Ficções), de 
Osvaldo Rodrigues, O rei era assim (Kafka Edições), de Paulo Sandrini, Ventania 
(Record), de Alcione Araújo, O verso do cartão de embarque (Record), de Felipe 
Pena (também com Fábrica de diplomas, edição revista de O analfabeto que passou 
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no vestibular), Mano, a noite está velha (Planeta), de Wilson Bueno, Roda-gigante: um 
romance sobre sexo, bebedeiras e desencontros (Lacre), de Henrique Chveidel, e Amores 
exilados (Record), de Godofredo de Oliveira Neto, sua nova versão de Pedaço de 
santo, de 1997.

Dentre dezenas de reedições, Pedra da memória (L&PM), de Luiz Antonio 
de Assis Brasil, A audácia dessa mulher (Alfaguara) e Para sempre (Alfaguara), de 
Ana Maria Machado, O feitiço da ilha do pavão (Alfaguara), de João Ubaldo 
Ribeiro, Agora é que são elas (Iluminuras), de Paulo Leminski, Camilo Mortágua 
(L&PM), de Josué Guimarães, Selva trágica (LetraSelvagem), de Hernâni Do-
nato, Chove nos campos de Cachoeira (7Letras), de Dalcídio Jurandir, O trapicheiro 
(José Olympio), de Marques Rebelo, Café na cama (Global), de Marcos Rey, 
os três volumes da trilogia Os subterrâneos da liberdade: Os ásperos tempos, Agonia da 
noite e A luz no túnel (Companhia das Letras), de Jorge Amado, a edição bilin-
gue, português-inglês, de Triste fim de Policarpo Quaresma (Cidade Viva), de Lima 
Barreto, ilustrada por Ernesto Neto, Memórias do sobrinho do meu tio (Penguin/
Companhia das Letras), de Joaquim Manuel de Macedo, O rei negro (ABL/
Batel), de Coelho Neto, a edição especial de Grande sertão: veredas na caixa Os 
caminhos do Sertão de João Guimarães Rosa (Nova Fronteira/Saraiva), acompanhada 
de notas do escritor e fortuna crítica, a edição comemorativa dos 75 anos de 
Angústia (Record), de Graciliano Ramos, a antologia Clarice na cabeceira: romances 
(Rocco), de Clarice Lispector, organização de José Castello, e a biografia ro-
manceada A vida de Joana D’arc (Companhia das Letras), de Erico Verissimo.

No conto, ainda e sempre o veterano Dalton Trevisan domina a paisagem, 
desta vez com O anão e a ninfeta (Record), na senda heróica do poeta-prosador 
que lembra o lirismo viril de um Rubem Braga ou um Manuel Bandeira, li-
nha que mescla por vezes humor rascante e impiedoso, do qual igualmente 
não se distanciam as Cenas de cinema: conto em gotas (Myrrha), de Luis Pimentel, 
enquanto as águas do conto descem por múltiplas e inusitadas veredas com 
Andrômeda e outros contos (Caramurê/EPP Publicações), de Ruy Espinheira Fi-
lho, Vento sul (Companhia das Letras), de Vilma Arêas, Toda a verdade sobre a tia 
de Lúcia (7Letras), de Sonia Coutinho, Amores mínimos (Record) e A vida naquela 
hora (Scipione), de João Anzanello Carrascoza, Algarobas urbanas (Patuá), de 
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Reynaldo Bessa, Breve cartografia de lugares sem nenhum interesse (7Letras), de Mar-
cílio França Castro, Bilhete seco (Ateliê), de Elisa Nazarian, Deus ex maquina 
(Confraria do Vento), de Victor Paes, O lapso (Paço Editorial), de Pedro Fran-
co, O que faltava ao peixe (Libretos), de Ana Santos, Os pastores de Deus (KBR), 
de Eduardo Borsato, O destino das metáforas (Iluminuras), de Sidney Rocha, 
Os doze nomes e outros contos (7Letras), de Marcelo Cid, Luz vermelha que se azula 
(Expressão Gráfica), de Nilto Maciel, Onde perdemos tudo (Oficina Raquel), de 
Alex Castro, Sirva o coração em bandeja de cristal líquido (Iluminuras), de Laïs de 
Castro, A página assombrada por fantasmas (Rocco), de Antônio Xerxenesky, A 
palavra ausente (Rocco), de Marcelo Moutinho, Ocupado (Medusa), de Adriano 
Esturilho, Novelos nada exemplares (Amplexo), de Susan Blum, Beatriz (Record), 
de Cristovão Tezza, Enquanto água (Record), de Altair Martins, sem esquecer 
Escrevendo no escuro (Rocco), de Patrícia Melo, e Diabolô (Edufal), de Nilton 
Resende, ela romancista, ele poeta, ambos entrantes no gênero. 

E não faltaram antologias, tais como Antes das primeiras histórias (Nova Fron-
teira), de João Guimarães Rosa, Walmir Ayala: melhores contos (Global), organiza-
ção de Maria da Glória Bordini, Hélio Pólvora: melhores contos (Global), Katmandu 
e outros contos (Global), de Anna Maria Martins, Pedra encantada e outras histórias 
(José Olympio), de Rachel de Queiroz, Contos reunidos (Editora da Universi-
dade Estadual de Santa Cruz), de Aramis Ribeiro Costa, 21 contos e crônicas 
do romantismo brasileiro (Tordesilhas), organização de Ricardo Lísias, Páginas do 
futuro: contos brasileiros de ficção científica (Casa da Palavra), organização de Bráulio 
Tavares, O cravo roxo do diabo: o conto fantástico no Ceará (Expressão), organização 
de Pedro Salgueiro, a reedição de Contos anarquistas: temas e textos da prosa liber-
tária no Brasil 1890-1935 (Martins Fontes), organização de Antonio Arnoni 
Prado, Francisco Foot Hardman e Claudia Feierabend Baeta Leal, Passageiros do 
espelho (Íthala), organização de Isabel Furini com um “convidado especial”, o 
contista Miguel Sanches Neto, e reedições tais como À sombra do cipreste (Glo-
bal), de Menalton Braff, Histórias de mistério (Companhia das Letras), de Lygia 
Fagundes Telles, Quando fui morto em Cuba (Geração Editorial), de Roberto 
Drummond, Chorinho brejeiro (Record), de Dalton Trevisan, O sofredor do ver 
(Confraria dos Bibliófilos do Brasil), de Maura Lopes Cançado, ilustrações 
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de Manu Maltez, e Cenas da vida amazônica (Martins Fontes), de José Verissi-
mo. Registrado como livro de contos mas na verdade um misto de memórias 
e prosa poética, temos Feras selvagens correm por entre as estrelas (Record), de Luiz 
Alphonsus. E, não lembradas no levantamento de 2010, temos As histórias de 
São Benedito (S. Larêdo), de Salomão Larêdo, com seus relatos da “memória 
religiosa, afetiva da Amazônia tocantina”.

Na prática elástica da crônica, cada vez mais em moda entre editores, ca-
bem poetas, romancistas, ensaístas, contistas e até cronistas profissionais: O 
sonho de Tibério (Academia Amazonense de Letras), de Jorge Tufic, Em algum 
lugar do paraíso (Objetiva), de Luís Fernando Verissimo, A morena da estação (Mo-
derna), de Ignácio de Loyola Brandão, 18 crônicas e mais algumas (Boitempo), de 
Maria Rita Kehl, Esse inferno vai acabar (Arquipélago), de Humberto Werneck, 
O afinador de passarinhos (Ateliê), de Gil Perini, Nós passaremos em branco (Arquipé-
lago), de Luís Henrique Pellanda, Certos homens (Arquipélago), de Ivan Ângelo, 
aos quais podemos juntar numerosas antologias – Crônicas para jovens (Global), 
de Marcos Rey, organização de Antonieta Cunha, Raul Pompeia: melhores crônicas 
(Global), organização de Cláudio Murilo Leal, Actas diurnas (Novo Jornal/
Instituto Ludovicus), de Luís da Câmara Cascudo, organização de Franklin 
Jorge – e reedições: Confissões de Minas (Cosac Naify), de Carlos Drummond 
de Andrade, Bom dia para nascer (Companhia das Letras), de Otto Lara Resen-
de, organização de Humberto Werneck, e O melhor de Stanislaw Ponte Preta (José 
Olympio), organização de Valdemar Cavalcanti.

Na prática limítrofe entre crônica, diário e memórias, Faces (Record), de 
Lívia Garcia-Roza, Quando nada está acontecendo (Martins Fontes), de Noemi Ja-
ffe, E a vida continua: a trajetória profissional de Wilson Figueiredo (Ouro Sobre Azul), 
organização de Moacyr Andrade, O Brasil no olhar de William James: cartas, diários 
e desenhos – 1865-1866 (Edusp), organização de Maria Helena Pereira Toledo 
Machado, Uma arqueologia da memória social: autobiografia de um moleque de fábrica 
(Ateliê), de José de Souza Martins, Eu vi o mundo (Cosac Naify), de Cícero 
Dias, Acordei em Woodstock (Global), de Ignácio de Loyola Brandão, Terrama-
rear: peripécias de dois turistas culturais (Companhia das Letras), de Ruy Castro 
e Heleoisa Seixas, Passaporte para a China (Companhia das Letras), de Lygia 
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Fagundes Telles, e as reedições de Apontamentos de viagem (Penguin/Companhia 
das Letras), de Joaquim de Almeida Leite Moraes, Na rolança do tempo (Jose 
Olympio), de Mário Lago, e Lágrimas na chuva: uma aventura na URSS (L&PM), 
de Sergio Faraco.

A epistolografia reaparece com o terceiro tomo da Correspondência de Machado 
de Assis – 1890-1900 (ABL), coordenação de Sergio Paulo Rouanet, organiza-
ção de Irene Moutinho e Sílvia Eleutério, O Rio é tão longe: cartas a Fernando Sabino 
(Companhia das Letras), de Otto Lara Resende, organização de Humberto 
Werneck, a segunda edição de Cartas perto do coração (Record), de Fernando 
Sabino e Clarice Lispector, aos quais podemos juntar miscelânias biográficas 
comoVinicius de Moraes: um poeta dentro da vida (19 Design/Repsol Sinopec Bra-
sil), textos de Eucanaã Ferraz e outros, Pixinguinha: o gênio e o tempo (Casa da 
Palavra), de André Diniz, Guiomar Novaes do Brasil: a trajetória da pianista em Nova 
York (Kapa Editorial), de Luciana Medeiros e João Luiz Sampaio, Estrela breve 
- Lupe Cotrim: uma biografia literária (Imprensa Oficial do Estado de São Paulo), 
de Leila V. B. Gouvêa, Antonio Vieira: jesuíta do rei (Companhia das Letras), de 
Ronaldo Vainfas, Cruz e Sousa (Selo Negro), de Paola Prandini, Nelson Werneck 
Sodré: um perfil intelectual (EdUfal/EdUerj), de Luitgarde Oliveira Cavalcanti 
Barros, A primavera do dragão: a juventude de Glauber Rocha (Objetiva), de Nelson 
Motta, Miguel Russowsky: vida e obra (Edição do autor), de Pedro Franco, Raul 
Capello Barrozo: uma glória para Guaratiba (Imprensa Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro), de Alcir Pimenta, Zumbi dos Palmares: histórias, símbolos e memória social 
(Companhia das Letras), de Flávio dos Santos Gomes, De olho em Lampião: 
violência e esperteza (Companhia das Letras), de Isabel Lustosa, a reedição de 
Graciliano: retrato fragmentado (Globo), de Ricardo Ramos, e Almanaque do Zé (Pre-
feitura de Fortaleza), de Aline Albuquerque e Nubia Agustinha, vida e obra 
do altista multimídia José Tarcísio narrada em formato de almanaque. 

Apesar do pouco interesse das editoras, o ânimo brasileiro pelo ensaio não 
esmorece: A Bíblia: um diário de leitura (Jorge Zahar), de Luiz Paulo Horta, O 
ouro de Goiás (Edição do autor), de Franklin Jorge, Hermenêutica e crítica: o pensa-
mento e a obra crítica de Benedito Nunes (Edusp/Editora da Universidade Federal 
do Pará), de Jucimara Tarricone, A filosofia da ficção de Vilém Flusser (Annablume), 



O ano l iterário :  201 1 ,  segundo semestre  

273

organização de Gustavo Bernardo (sim, o fabuloso e ainda ignorado Vilém 
Flusser, que teve varias obras reeditadas em 2011), Poesia e memória: a poética 
de Myriam Fraga (Editora da Universidade Federal da Bahia/Academia de Le-
tras da Bahia), organização de Evelina Hoisel e Cássia Lopes, Crítica e coleção 
(UFMG), organização de Eneida Maria de Souza e Wander Melo Miranda, 
Escritos de véspera (UFSC), de Luiz Costa Lima, organização de Aline Magalhães 
Pinto e Tiago Castañon Loureiro, Viagens de um caminhante solitário: ética e estética na 
obra de Samuel Rawet (Humanitas/Fapesp), de Saul Kirschbaum, O périplo de Judi-
th Grossmann (Editora da Universidade Federal da Bahia), de Ligia Guimarães 
Telles, ABC de José Cândido de Carvalho (José Olympio), de Claudia Nina, Júlio 
Ribeiro/Junqueira Freire/Laurindo Rabelo: Bibliografia dos Patronos (ABL), de Israel 
Souza Lima, Dedicatória autógrafa de autor: estudo de retórica e teoria literária (Kelps), 
de Sílvio Castro, Janelas indiscretas: ensaios de crítica biográfica (UFMG), de Enei-
da Maria de Souza, Jornalistas-intelectuais no Brasil (Summus), de Fábio Pereira, 
Raimundo Correia e outros temas (Galo Branco), de Waldir Ribeiro do Val, Poema e 
letra-de-música: um confronto entre duas formas de exploração poética da palavra (CRV), de 
Pedro Lyra, Literatura e afrodescendência no Brasil: antologia crítica (UFMG), organi-
zação de Eduardo de Assis Duarte, Repressão e resistência: censura a livros na ditadura 
militar (Edusp/Fapesp), de Sandra Reimão, as plaquetes Leodegário: pensamento 
e ação (ABL), de Antonio Carlos Secchin, e Homenagem a Antonio Carlos Secchin 
(ABL), de Alfredo Bosi, Marlene de Castro Correia e Flávio Amparo, O jornal 
e o livro (Penguin/Companhia das Letras), de Machado de Assis, a reedição 
de História da literatura ocidental (Leya), de Otto Maria Carpeaux, e as edições 
revistas e ampliadas de Antropofagia hoje? (É Realizações), organização de Jorge 
Ruffinelli e João Cézar de Castro Rocha, Redemunho do horror: nas margens do 
Ocidente (Perspectiva), de Luiz Costa Lima, e A literatura portuguesa (Cultrix) e A 
literatura portuguesa através dos textos (Cultrix), ambos de Massaud Moisés.

E aqui cabem com frequência ensaios ou coletâneas dos mais variados te-
mas: Essencial: Padre Antonio Vieira (Penguin/Companhia das Letras), organiza-
ção de Alfredo Bosi, Para uma história da belle époque: a coleção de cardápios de Olavo Bi-
lac (Academia Brasileira de Letras/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo), 
organização de Lucia Garcia, Dedicatórias de Machado de Assis (ABL), organização 
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de Anselmo Filho e Alexei Bueno, Imprensa, humor e caricatura (UFMG), de Isa-
bel Lustosa, Revistas de invenção: 100 revistas de cultura do modernismo ao século XXI 
(Azougue), de Sergio Cohn, As origens da canção urbana (Editora 34), de José 
Ramos Tinhorão, Pedro Américo: um artista brasileiro do século XIX (Universidade 
Federal de Pernambuco), de Madalena Zaccara, Arte contemporânea no século XXI: 
10 brasileiros no circuito internacional (Capivara), de Ricardo Sardenberg, Design 
para um mundo complexo (Cosac Naify), de Rafael Cardoso, Linha do tempo do design 
gráfico no Brasil (Cosac Naify), organização de Chico Homem de Melo e Elai-
ne Ramos, Design + artesanato: o caminho brasileiro (Terceiro Nome), de Adélia 
Borges, Solar da fossa: um território de liberdade, impertinências, ideias e ousadias (Casa da 
Palavra), de Toninho Vaz, O espetáculo mais triste da terra: o incêndio do Gran Circo 
Norte-Americano (Companhia das Letras), de Mauro Ventura, Dicionário yorubá-
português (Bertrand Brasil), de José Beniste, Entre a luxúria e o pudor: a história do 
sexo no Brasil (Octavo), de Paulo Sérgio do Carmo, As intolerâncias do baratismo (S. 
Larêdo), de Salomão Larêdo, A sociologia e o mundo moderno (Civilização Brasi-
leira), de Octavio Ianni, Ô da rua: transeunte e o advento da modernidade em São Paulo 
(Edusp), de Fraya Frehse, Ruth Cardoso: obra reunida (Mameluco), organização 
Teresa Caldeira, Notícias no espelho (Publifolha), de José Arthur Giannotti, Brasil 
democrático: comunicação e desenvolvimento (IPEA), de José Marques de Melo, Justiça 
(Nova Fronteira), de Luiz Eduardo Soares, STF: do autoritarismo à democracia 
(Fundação Getúlio Vargas), de Fabiana Luci de Oliveira, Os últimos soldados da 
guerra fria (Companhia das Letras), de Fernando Morais, Perspectivas da cidadania 
no Brasil Império (Civilização Brasileira), organização de José Murilo de Carva-
lho e Adriana Pereira Campos, Crise colonial e independência: 1808-1830 (Obje-
tiva), organização de Alberto da Costa e Silva, Geografia histórica do Rio de Janeiro 
(Andrea Jakobsson), de Mauricio de Almeida Abreu, Que é o abolicionismo (Pen-
guin/Companhia das Letras), de Joaquim Nabuco, e as reedições de Formação 
do Brasil contemporâneo (Companhia das Letras), de Caio Prado Jr., Ensaios insólitos 
(ABL/Batel), de Darcy Ribeiro, O quilombo dos Palmares (Martins Fontes), de 
Edson Carneiro, Bandeirantes e pioneiros (José Olympio), de Vianna Moog, Perfis 
de Euclides e outros perfis (Global) e China tropical (Global), de Gilberto Freyre, 
o último organizado por Edson Nery da Fonseca, A forma difícil: ensaios sobre 
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arte brasileira (Companhia das Letras), de Rodrigo Naves, e a edição revista de 
Escolas de samba do Rio de Janeiro (Lazuli/Nacional), de Sérgio Cabral. 

Por fim, raras edições do teatro brasileiro, sempre pontuais e muito bem 
vindas: Deixa que eu te ame (Civilização Brasileira), de Alcione Araújo, As folhas 
do cedro (Terceiro Nome), de Samir Yazbek, Cavalo sopa martelo (Dobra), de 
Eduardo Sterzi, Massamorda (Dobra), de Veronica Stigger, Os homens de barro 
(José Olympio), de Ariano Suassuna, e reedições – de O bem amado e O pagador 
de promessas (Bertrand Brasil), de Dias Gomes, e O amor do soldado (Companhia 
das Letras), de Jorge Amado. 
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Po e s i a

Poemas inéditos

Gabriel  Nascente

Gabriel José Nascente, de nome literário Gabriel Nascente, 
nasceu em Goiânia, em 23 de janeiro de 1950. Fez o jardim 

da infância e o primário no Instituto Araguaia. E concluiu o giná-
sio industrial pela Escola Técnica Federal de Goiás, onde estudou 
também o curso de Eletrotécnica, equivalente ao científico. Aos 16 
anos publicou o seu primeiro livro de poesia, Os gatos.

Jornalista e poeta. Escreveu e editou mais de 50 livros, incursio-
nando-se pelos gêneros do ensaio, da ficção, reportagens, narrativas, 
crônicas e poesia. Morou em São Paulo, foi amigo de Menotti Del 
Picchia. Esteve em Montevidéu e Buenos Aires, durante a Ditadura, 
na clandestinidade.

Publicou em Concepción, no Chile, o livro El llanto de la tierra, 
1999, em tradução para o castelhano pelo poeta Dilermando Ro-
cha, do Centro de Estudos Brasileiros, de Buenos Aires, 1975.

Tem poemas traduzidos e publicados em diversos idiomas, dos Es-
tados Unidos a Grécia, com extensa participação em jornais, revistas, 
antologias brasileiras e estrangeiras. É reconhecido internacionalmen-
te pela crítica e detentor de inúmeros prêmios nacionais, dentre eles o 
Cruz e Sousa de Literatura, de Santa Catarina, 1996; o Centenário de 
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Henriqueta Lisboa, de Minas Gerais, 2001, e Finalista do Prêmio Jabuti de São 
Paulo, 2001. Foi editor de diversas revistas e  jornais de Goiânia, destacando-
se principalmente como âncora editorial do Suplemento Literário (LEIA), do 
jornal Diário da Manhã. É membro da Academia Goiana de Letras, ocupante da 
Cadeira 40. E atualmente escreve crônicas para o jornal O Popular, de Goiânia.

Seu nome já é citado como verbete em diversos dicionários e enciclopédia 
da literatura brasileira. Unico goiano que figura no Roteiro da Poesia Brasilei-
ra, Anos 60, de Pedro Lyra; Global Editora, SP, 2011.

Gaveta de ossos
(Onde está, ó morte, a tua vitória?

Paulo, I-Co. 15:15)

É antigo esse morrer
dos meus mortos.

Andando sobre os escombros
do meu lembrar.

Com os seus pífaros de cinza
na minha voz.

Os poetas mortos bebendo
o sol nas chávenas do meu lodo.

Folheiam livros. Batem portas.
E galopam, esfuziantes,
com a fuligem das trevas
em seus bigodes.

Brancos como o vento
esses fantasmas se ancoram
nos andaimes da minha alma.
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O chapéu das estações 

O outono regorgita
rugas no ar.

As palavras me acordam
como pérolas
queimando minha mão.

As vassouras dão piruetas
no ar, gritando: letícias!,
        letícias!

Olalá! Olalá!
Nós espalhávamos vasos
para o verão chegar
com sua penca
de gerânios.

Os telhados se cobriam
com as madeixas do luar.

Na primavera
as meninas iluminavam
seus cabelos com o lirismo
dos lilases.

O sol aterrissava sobre
a pátria dos junquilhos.

E o hálito das damas-da-noite
sobrepujava-se, glorioso,
à senda dos perfumes.

Gritamos tanto, amada,
que as almas se esconderam.
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Bucólicas
Quebrar relógios
não adia fadigas.

Ninguém atalha o tempo.

Meu coração dependurado
numa lâmpada (dá sinal
que a noite
vai doer nas gengivas do céu).

A luz é bizarra. Eu sei.
Tritrinam grilos na relva.
E o dia se despede, cúmplice.

O gado é litúrgico
na procissão
de teus cascos.

O boi no prado.
O boi no prato.

Dor que
rumina.

O sol
no papel
imprime
mentes.

O sol e
a metafísica
de teu cristal
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queimando as
cabeleiras
do verde.

Quebrar relógios
não adia a morte.

Pescador de frases
A alma 
vem das espumas.

Quem fez o paraíso
claudicou.

A vigília tem olhos
de estátua.

A lua é um ovo de metal
(e uiva) no umbigo do universo.

Corredor de nuvens
é casa de passarinhos.

Os olhos de mulher são
pombas pedindo amor.

Escama
é faísca de faca.

Rã adora
muxoxos de orvalho.

E a odisseia dos homens
é uma bolha de sabão.
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O espectro
Ó príncipe da Dinamarca,
por que me levas para o hospício,
com esta chávena de sangue
                           na mão?

O cisco de patas
Se pisei não te pisei.
Psiu, minhas desculpas.

Cisquinho de nada, passa.

Eu varrerei tua fome
com uma estátua de
       açúcar.

É o lado pão da
minha amizade,

ó roedora
de polpas de caju!

Se quiseres pode banhar
na bacia do meu pranto.

Sem cerimônias.

Se pisei não te pisei.
Desculpas.
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As profecias do sal

De repente,
o vento é inimigo
do vento,
      fazer o quê?

De repente,
um sopro de inverno
apaga a louçania
de teus sorrisos,
      fazer o quê?

De repente, uma luz se tranca
pela última vez, e não há demiurgo
que a faça retroagi-la,
      fazer o quê?

De repente,
os lábios de púrpura do crepúsculo
espalham o vinho de sua boca
pelo caminho de fogo das estrelas,
      fazer o quê?

De repente,
um demônio fuzila
a primavera de um sonho escolar,
      fazer o quê?

De repente,
atiçam gasolina
na pureza dos mendigos,
fazer o quê?
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De repente,
a justiça tem a cara de pau
de mandar pra cadeia 
os inventores da esperança,
      fazer o quê?

De repente, a 
eternidade não tem
futuro, 
      fazer o quê?

De repente, 
uma lufada de flores
envenena
os travesseiros
do amor,
      fazer o quê?

De repente,
vandalizam o ninho
dos peixes,
      fazer o quê?

De repente,
bombardeiam a lua
à procura de divícias,
      fazer o quê?

De repente,
é Deus que dá banana 
pra humanidade.
      Fazer o quê?
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As palavras
(Para Carlos Nejar, meu irmão em voos quiméricos, 

de amplidão e poesia)

Não sei.
Não sei o que faço 
com esta enchente
de palavras.

As palavras trovejam
na alma das frases.

O texto é a
casa das palavras.

Tudo,
palavra 
por palavra,
no fatal convívio
dos meus escuros.
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Po e s i a  E s t r a n g e i r a

Alguns poemas

António Maria  Lisboa

António Maria Lisboa nasceu em Lisboa, em 1 de agosto 
de 1928. Morreu de tuberculose aos 25 anos. Em 1947 

formou com Pedro Oom e Henrique Risques Pereira um pequeno 
grupo à parte das atividades dos surrealistas. Em março de 1949, 
partiu para Paris, onde permaneceu por dois meses. Datam prova-
velmente daí seus primeiros contatos com o Hinduísmo, a Egipto-
logia, com o Ocultismo em geral. De volta a Lisboa, colaborou com 
poemas e desenhos na “I Exposição dos Surrealistas”, do grupo 
dissidente. A partir dessa altura, a amizade com Mário Cesariny 
acompanhá-lo-ia até os últimos dias. Em 1950 colaborou na re-
dação de vários manifestos e, em carta a Cesariny, fez as primeiras 
declarações com referência aos objetivos do movimento surrealista. 
Apesar da aproximação, Lisboa prefere intitular-se “metacientista”, 
e não surrealista, porque, argumenta, a “Surrealidade não é só do 
Surrealismo, o Surreal é do Poeta de todos os tempos, de todos os 
grandes poetas”. Com efeito, “recusando a aproximação ao surre-
alismo pela simples partilha de algumas técnicas que são o seu fio 
condutor (escrita automática, prática do cadavre-exquis, da colagem, 
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do hasard objectif), a teorização e a prática poética de António Maria Lisboa 
distingue-se pelo apelo à dimensão mágica e ocultista da poesia surrealista, 
identificada com uma ‘Negra Atividade Poética que nos leva a criar entre o 
Indivíduo e o Cosmos um corredor livre e por ele um movimento incessante 
de enriquecimento comum.’”1. 

Dentre suas obras destacam-se Afixação proibida (em colaboração com Mário 
Cesariny, 1949), Erro próprio (1950), Ossóptico (1952), Isso ontem único (1953) e 
A verticalidade e a chave (1956), Exercício sobre o sono e a vigília de Alfred Jarry seguido de 
o senhor Cágado e o menino (1958) e Poesia de António Maria Lisboa (edição de Mário 
Cesariny, 1977). Em 1980 foi publicado pela Assírio e Alvim um volume 
com a sua obra completa.

1 “António Maria Lisboa”. In: Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2012. [Consult. 
2012-02-13].
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Rêve oublié 
Neste meu hábito surpreendente de te trazer de costas 
neste meu desejo irrefletido de te possuir num trampolim 
nesta minha mania de te dar o que tu gostas 
e depois esquecer-me irremediavelmente de ti 

Agora na superfície da luz a procurar a sombra 
agora encostado ao vidro a sonhar a terra 
agora a oferecer-te um elefante com uma linda tromba 
e depois matar-te e dar-te vida eterna 

Continuar a dar tiros e modificar a posição dos astros 
continuar a viver até cristalizar entre neve 
continuar a contar a lenda duma princesa sueca 
e depois fechar a porta para tremermos de medo 

Contar a vida pelos dedos e perdê-los 
contar um a um os teus cabelos e seguir a estrada 
contar as ondas do mar e descobrir-lhes o brilho 
e depois contar um a um os teus dedos de fada 

Abrir-se a janela para entrarem estrelas 
abrir-se a luz para entrarem olhos 
abrir-se o teto para cair um garfo no centro da sala 
e depois ruidosa uma dentadura velha 
E no CIMO disto tudo uma montanha de ouro 

E no FIM disto tudo um Azul-de-Prata. 
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Uma vida esquecida 
        Para o Fernando Alves dos Santos 

Eu conheço o vidro franja por franja 
meticulosamente 
à porta parado um homem oco 
franja por franja no espaço 
meticulosamente oco uma porta parada. 

Um relógio dá dez badaladas ininterruptamente 
dez badaladas por brincadeira dança 
um homem com pernas de mulher 
e um olhar devasso no Marte 
passo por passo uma criança chora 
uma águia e um vampiro recuados no tempo. 

Poema H 
Sei que dez anos nos separam de pedras 
e raízes nos ouvidos 

e ver-te, ó menina do quarto vermelho, 
era ver a tua bondade, o teu olhar terno 
de Borboleta no Infinito 

e toda essa sucessão de pontos vermelhos no espaço 
em que tu eras uma estrela que caiu 
e incendiou a terra 

lá longe numa fonte cheia de fogos-fátuos. 
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Poema Z 
As formas, as sombras, a luz que descobre a noite 
e um pequeno pássaro 

e depois longo tempo eu te perdi de vista 
meus braços são dois espaços enormes 
os meus olhos são duas garrafas de vento 

e depois eu te conheço de novo numa rua isolada 
minhas pernas são duas árvores floridas 
os meus dedos uma plantação de sargaços 

a tua figura era ao que me lembro da cor do jardim. 

Conjugação 
        Para o A. Cruzeiro Seixas  

 
A construção dos poemas é uma vela aberta ao meio  
             e coberta de bolor  
é a suspensão momentânea dum arrepio num dente  
             fino  
Como Uma Agulha  
 
A construção dos poemas  
A CONS  
TRU  
ÇÃO DOS  
POEMAS  
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é como matar muitas pulgas com unhas de oiro azul  
é como amar formigas brancas obsessivamente junto  
             ao peito  
olhar uma paisagem em frente e ver um abismo  
ver o abismo e sentir uma pedrada nas costas  
sentir a pedrada e imaginar-se sem pensar de repente  
 
                            NUM TÚMULO EXAUSTIVO.

Poema do começo
Eu num camelo a atravessar o deserto 
com um ombro franjado de túmulos numa mão muito aberta 

Eu num barco a remos a atravessar a janela 
da pirâmide com um copo esguio e azul coberto de escamas 

Eu na praia e um vento de agulhas 
com um Cavalo-Triângulo enterrado na areia 

Eu na noite com um objeto estranho na algibeira 
-trago-te Brilhante-Estrela-Sem-Destino coberta de musgo. 

Comutador
Ergo-me de ti no zimbório 
de folhas na penedia do castelo medieval 
de limos na umidade da praia 
de cristais entre os rochedos do Cabo Horn 
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Caminho de gelo na floresta 
de sôfrego na vastidão do deserto 
de louco na brancura do hospício 

Eu abismo, eu cratera 
inclinei-me e vi um espetáculo caprichoso: uma unha branca 
uma unha branca a viver assim despreocupada 

OGIVA-BORBOLETA 
Arco-de-Cor caldo muito triste 
Casulo de quem ninguém falou 
Teia-de-Aranha exposta à loucura e ao tempo 
Andorinha-Azul de chapéu mole e baratas na cama 
VENTOINHA. 

Projeto de sucessão
Continuar aos saltos até ultrapassar a Lua 
continuar deitado até se destruir a cama 
permanecer de pé até a polícia vir 
permanecer sentado até que o pai morra 

Arrancar os cabelos e não morrer numa rua solitária 
amar continuamente a posição vertical 
e continuamente fazer ângulos retos 

Gritar da janela até que a vizinha ponha as mamas de fora
pôr-se nu em casa até a escultora dar o sexo 
fazer gestos no café até espantar a clientela 
pregar sustos nas esquinas até que uma velhinha caia 
contar histórias obscenas uma noite em família 
narrar um crime perfeito a um adolescente loiro 
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beber um copo de leite e misturar-lhe nitroglicerina 
deixar fumar um cigarro só até meio 
Abrirem-se as covas e esquecerem-se os dias 
beber-se por um copo do oiro e sonharem-se Índias.

Poema a Mário Cesariny  Ȅ
            A Mário Cesariny

Moveu-se o automóvel – mas não devia mover-se 
não devia! 

Ontem à meia-noite três relógios distintos bateram: 
primeiro um, depois outro e outro: 
o eco do primeiro, o eco do segundo, eu sou o eco do terceiro 

Eu sou a terceira meia-noite dos dias que começam 

Pregões de varina sem peixe 
– peixe morreu ao sair da água e assim já não é peixe 

Assim como eu que vivo uma VIDA EXTREMA.
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Rubén Darío na 
Academia Brasileira

João Ribe iro 

Um dia destes, por uma tarde chuvosa e triste, dávamos as 
boas-vindas ao grande poeta americano Rubén Darío.

Para mim, que escrevo estas notas imperfeitas, era a primeira vez 
que via o poeta, desde muito familiar às minhas poucas horas de 
arte, de isolamento e de incompatibilidade com o senso comum 
da vida. Companheiro silencioso nas horas de meus ócios, parcas e 
fugitivas, veio-me à lembrança um dos versos em que alude ao nosso 
clima “de fuego del Brasil maravilhoso...”.

A tarde era pluviosa e úmida, e, pois, por um requinte de hospi-
talidade, lhe improvisávamos um inverno pequenino e suave.

Alto, robusto, com a sua fisionomia de abade, como já lhe nota-
ram, foi ele recebido com a espontânea simpatia que já lhe haviam 
preparado as afinidades de espírito que aqui trabalhavam para essa 
aproximação.

G ua rda d o s  da  M e m ó r i a

* Artigo escrito em 1913. Publicado na seção “Páginas antigas” da revista Athletica, de 24 
de julho de 1920.

Segundo ocupante 
da Cadeira 31 
na Academia 
Brasileira de 
Letras.
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Pertencia já, e pertencia de fato, ao equilíbrio do nosso mundo.
Era, pois, em verdade, um amigo que chegava precedido, já de há muito, 

pela sua radiação.
Sem embargo dessa fascinação lígia que sobre nós exercem todos os fidalgos da 

inteligência, força é confessar que Rubén Darío não é assaz conhecido no Brasil.
Não há ainda na América um internacionalismo espiritual. Cada uma das 

Repúblicas da mesma estirpe se liga à Europa por fios que se não tocam, sem 
tramas e sem caminhos de través; e ainda não se achou até hoje um meio de 
aracnidizar, sem assim posso dizer, um meio de urdir a teia dessa irmandade 
que se desconhece e que se ama sem amplexos.

Há, todavia, algumas razões para esse desconhecimento. De raro em raro 
aparece entre nós um livro americano, em regra, medíocre, inábil ou insignifi-
cante. Da grande região vulcânica, apenas nos chega alguma cinza longínqua 
ou alguma pirotecnia ridícula.

Daí, as surpresas raríssimas, mas inestimáveis, do encontro com vultos e 
personalidades como a deste grande poeta.

Foi este, pelo menos para mim, o caso de Rubén Darío. Quando li, surpre-
so e encantado, o seu poema das Prosas profanas, tive, como ocorrera a um dos 
seus críticos, a convicção de que eram de um poeta antiamericano.

Mas estou que, contra aquele crítico, fomos vítimas de igual ilusão metafísica.
Por uma falsa filosofia de ideólogos, ainda se considera americano tudo que 

traz o cunho paisista ou indiático, o que é falso ou é pelo menos místico.
A América foi feita apenas há quatro séculos, como foi feito um jardim: 

por um transporte de espécies. Aproveitamos o solo, os pontos de vista e algo 
da natureza própria; nova geração in partibus.

Não foi da selva selvaggia que nasceu a nossa cultura.
Se eu quisesse pesquisar um exemplo dessa América, nova, única verdadei-

ra, não o acharia melhor que neste grande poeta americano.
Ele é espanhol desde o Cid. É uma das mais perfeitas sínteses do gênio 

peninsular cristalizado da América desde a Conquista. As suas tendências 
arcaizantes, o seu amor pelos antigos parecem declarar a velha idade desse dia-
mante, que ele é, trazido nesciamente pelos conquistadores ávidos e rudes.
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Amoroso das suas origens primogênitas, vemo-lo fascinado pela Idade Mé-
dia espanhola: os seus mestres são o Arcipreste de Hita, ainda abeberado das 
fábulas orientais de Calil e Dinah, ou este sobre-humano Gonzalo de Berceo, 
cujo alexandrino arcaico ele renovou com uma maestria digna dos antigos tro-
vadores, dando assim à Espanha a consciência da sua própria beleza e o metro 
prístino da sua própria estatura heroica.

É ele, assim, um testemunho vivo, em resumo, da sua própria estirpe de 
conquistadores, ao mesmo tempo que de uma síntese cristalina da nossa cul-
tura de quatro séculos.

Esse diamante bruto foi levado a Paris, onde recebeu os múltiplos reflexos 
da arte francesa, desde Hugo, Gautier, Musset até Leconte de Lisle, Verlaine, 
por entre românticos, satânicos e decadistas.

À rudeza do gênio picaresco, que é original de Espanha, que se entrevê desde 
a Celestina para afirmar-se no Lazarillo até o Frai Gerundio, ele opôs um humoris-
mo menos original, porém mais fino, mais polido e mais parisiense.

Como o antigo e doce Garcilaso de la Vega, que trouxe à península o modo itálico 
sem a bruteza e o pedantismo de Juan de Mena, ele também lhe trouxe agora o 
frescor e a música da arte nova, com a morbidez de uma planta hortícula e delicada.

É ele até, por isso, americano, por essa mesma vontade perene e atávica de 
retorno à Europa, mãe da estirpe mais poderosa que a do homem, e por essa 
sede das origens que é a sua mais legítima certidão de batismo.

Todos os americanos acabam no cosmopolitismo que é o destino final da 
América e do planeta.

Bem junto da sua terra natal, que é a Nicarágua, daqui a pouco a vaga cristã do 
Atlântico galgará o istmo completando o abraço que desde o fundo do Mediter-
râneo e desde séculos a figura do Cristo esboça, amorosa, a todos os homens.

Por isso, e rebatendo aquela ilusão doutrinária a que me referi em princí-
pio, eu acho que é por excelência um poeta da América, pois que reflete toda 
a civilização sem fronteiras.

É como um celta para quem ainda o terremoto visigótico não havia criado 
os Pireneus.

É ainda um puro heleno, quando canta os Centauros:
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En la isla en que detiene su esquife el argonauta
Del immortal Ensueño, donde la eterna pauta
De las eternas liras se escucha: – Isla de Oro
En que el tritón elige su caracol sonoro
Y la sirena blanca va a ver el sol – un día
Se oye un tropel vibrante de fuerza y de armonía.

Son los Centauros. Cubren la llanura. Les siente
La montaña. De lejos, forman són de torrente
Que cae; su galope al aire que reposa
Despierta, y estremece la boja del laurel-rosa.

Son los Centauros. Unos enormes, rudos; otros
Alegres y saltantes como jóvenes potros;
Unos con largas barbas como los padres-ríos;
Otros imberbes, ágiles y piafantes bríos,
Y de robustos músculos, brazos y lomos aptos.
Para portar las ninfas rosadas en los raptos

Van en galope rítmico...

A paisagem é talvez da terra de los lagos, a formosíssima de todas no dizer de 
um globe-trotter, como era Humboldt, mas a limpidez de seu céu nativo, equato-
rial, esmoreceu na recordação, o bastante para equivaler ao céu da Arcádia.

Outras vezes, o seu momento é outro. É agora o monge medieval, que 
raspa um palimpsesto sagrado por descobrir na rasura do pergaminho uma velha 
canção erótica, que vem à tona com essa teimosia de eternidade que têm as 
cousas de amor.

E assim diz:

Tanta blancura que al cisne injuria
Abre los ojos de la lujuria...

..................................................
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Amplias caderas, pie fino y breve
Las dos colunas de rosa y nieve...
Cuadro soberbio de tentación!
¡Ay del cuitado que a ver se atreve
Lo que fue espanto para Acteón...1

As ninfas, aqui como na Ilha dos Amores de Camões, são surpreendidas no 
banho:

Se oye ruido de claras limas
Y la algazarra que hacen las ninfas
Risa de plata que el aire riega
Hasta sus ávidos oídos llega;
Golpes en la onda, palabras locas.
Gritos joviales...

Tão límpida e luminosa esta canção anacreôntica (que é um modelo da 
arte decadente grega), não necessita os escólios do monge augustiniano, como 
advertiu o poeta.

Seria um nunca acabar se eu quisesse aqui pôr em exemplo as qualidades da 
alma antiga ou atual, do heleno ou do parisiense, do jogral ou do trouvère, das 
imagens encantadoras “en un lenguage inaudito y tan raro” como o que se depara 
em um número prodigioso nas suas páginas.

Contudo, é um serviço aos leitores que não conhecem o grande poeta, e ao 
mesmo tempo resgata a prosa impertinente do crítico, a minuta de “bocados de 
oro” que em pequeninos vou aqui servir.

Escolho propositadamente certas composições menores onde se há de ava-
liar o poder da sua técnica e a perfeição com que esculpe essas novas tânagras 
frágeis e admiráveis.

1 No terceiro verso emendei “coluna” onde o texto diz “colina”, que deve ser erro. É o verso uma remi-
niscência clássica de Garcilaso. (N. do A)
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Mía
Mía: así te llamas
¿Que más harmonia?
Mía: luz del día
Mía: rosas, llamas

¡Qué aromas derramas
En el alma mía
Si sé que me amas,
¡Oh Mía! ¡oh Mía!

Tu sexo fundiste
Con mi sexo fuerte,
Fundiendo dos bronces

Yo triste, tí triste...
¿No has de ser entonces,
Mía hasta la muerte?

Dice Mía
– Mi pobre alma pálida
Era una crisálida.
Luego, mariposa
De color de rosa.

Un céfiro inquieto
Dijo mi secreto...
¿Has sabido tu secreto un día?

¡Oh Mía!

Tu secreto es una
Melodía en un rayo de luna...
– ¿Una melodía?
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Este é o fecho de uma pequena balada, e por ele é fácil reconstituí-la toda:

.......................................

¿No comprendes, Assunción,
La historia que te he contado,
La del garrido garzón
Con el acero clavado
Muy cerca del corazón?

Pues, el caso es verdadero
Yo soy el herido, ingrata
Y tu amor es el acero:
¡Si me lo quitas, mi muero;
Si me lo dejas, me mata!

Campoamor
Este del cabello cano
como la piel del armiño
juntó su candor de niño,
con su experiencia de anciano;
cuando se tiene en la mano
un libro de tal varón,
abeja es cada expresión
que, volando del papel,
deja en los labios la miel
y pica en el corazón!

La Página Blanca
Mis ojos miraban en hora de ensueños la página blanca.

Y vino el desfile de ensueños y sombras.
Y fueron mujeres de rostros de estatua,
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Mujeres de rostro de estatuas de mármol,
Tan tristes, tan dulces, tan suaves, tan pálidas!

Y fueron visiones de extraños poemas,
De extraños poemas de besos y lágrimas,
De historias que dejan en crueles instantes
Las testas viriles cubiertas de canas!

Qué cascos de nieve que pone la suerte!
Qué arrugas precoces cincela en la cara!
Y cómo si quiere que vayan ligeros
Los tardos camellos de la caravana!

Los tardos camellos, –
Como las figuras en un panorama, –
Cual si fuese un disierto de hielo
Atraviesan la página blanca.

Este lleva
una carga
De dolores y angustias antigas,
Angustias de pueblos, dolores de razas;
Dolores y angustias que sufren los Cristos
Que vienen al mundo de víctimas trágicas.

Otro lleva
en la espalda
El cofre de ensueños, de perlas y oro.
Que conduce la Reina de Saba

Otro lleva
una caja
En que va, dolorosa difunta,
Como un muerto lirio la pobre Esperanza.
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Y camina sobre un dromedario
la Pálida,
La vestida de ropas obscuras,
La Reina invencible, la bella inviolada:
La Muerte.

Y el hombre
Á quien duras visiones asaltan,
El que encuentra en los astros del cielo
Prodigios que alruman y signos que espantan,
Mira al dromedario
de la caravana
Como de mensajero que la luz conduce,
En el vago desierto que forma
la página blanca!

Confesso que na minha admiração pode haver algum interesse egoístico e 
prosaico. Não admiro os poetas em que não ache, por transparência, a pro-
fundidade; todos os seres herbáceos me são por natureza detestáveis. Sem 
raízes clássicas e profundas, os novos que rojam sobre a superfície do solo não 
oferecem novidade alguma para mim. Não passam de fermentações triviais 
que acompanham toda e qualquer vida.

O coração humano tem ressonâncias atávicas e profundas...
A poesia é arte, mas é também uma ciência, a mais difícil de todas as ciên-

cias humanas.
É uma educação sutilíssima de todos os sentidos, um estudo de alma, e 

de seres etéreos que escapam às rudes retortas dos sábios da realidade expe-
rimental.

Mas os alunos de Apoio como o Ajax da Ilíada (III, 227) devem exceder, 
pela cabeça e ombros, a multidão dos seus companheiros.

É o caso de Rubén Darío entre os hispanos da América.
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