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Ocupante da 
cadeira 15 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 

editorial 

Marco Lucches i

OO norte da presente edição situa-se na esfera da crítica, em 
suas vertentes diurna ou noturna, entre história e ficção. 

Gesto que não se reduz a um arranha-céu, com múltiplos anda-
res, coberto pelo conjunto de cúpulas pós-modernas. A imagem 
traduz um gesto de expansão, quando, na verdade, a crítica persegue 
a contração e toda uma série de dinâmicas surdas e reversivas, que 
tomam distância do edifício outrora imaginado.

Houve quem chegasse a pensar mais em redigir uma história da 
flutuação, das formas deslizantes do pensamento, de tudo que pa-
recia ostensivamente sólido. cabe a referência a Peter sloterdijk, 
quando tece o elogio da espuma e do espaço aerado, com suas bo-
lhas ou esferas. em combate com a polícia de fronteira, que cobra 
pedágio de um objeto transitivo. e sempre  inacabado.  

mas há uma via paralela ao da crítica neste número, que dela não 
se afasta, antes se aproxima e se entrelaça. trata-se do plano ético, 
que ilumina toda uma práxis. eis o motivo por que não podiam 
faltar aqui os nomes de evandro lins e silva e miguel reale, para 
os quais a crítica e a ética não formam duas dimensões, mas um só 
gesto que se desdobra em múltiplos sentidos.



Sem título, 1985
Madeira, tecido e gesso
180 x 230 x 70 cm
Foto: Sérgio Araújo
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Angelo Venosa

Este número é enriquecido com as obras de Angelo Venosa

Angelo VenosA, São Paulo, 1954. Vive e trabalha no Rio de 
Janeiro.

Frequenta a Escola Brasil em São Paulo em 1973. Transfere-se 
para o Rio de Janeiro, no ano de 1974, onde se gradua em Desenho 
Industrial pela ESDI (Escola Superior de Desenho Industrial). 

Nos anos 80, assiste a cursos na Escola de Artes Visuais do 
Parque Lage e em 2007 defende a dissertação de mestrado “Da 
Opacidade”, na Pós-Graduação da Escola de Belas-Artes da UFRJ 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Angelo Venosa surgiu na cena artística brasileira na década de 
1980.

É um dos poucos artistas egressos da chamada “Geração 80” 
dedicados à Escultura e não à Pintura.

I c o n o g r a f i a
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Desde então, Venosa lançou as bases de uma trajetória que se consolidou 
no circuito nacional e internacional, incluindo passagens pela Bienal de São 
Paulo (1987), Arte Brasileira do Século XX (1987, Musée d’Art  Moderne 
de La Ville de Paris), Bienal de Veneza (1993) e Bienal do Mercosul (2005). 

Em 2012, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ) con-
sagrou-lhe uma exposição individual em comemoração aos 30 anos de car-
reira, que seguirá para a Pinacoteca de São Paulo em abril de 2013, quando 
será lançado o segundo livro sobre sua obra, também publicado pela Cosac 
Naify.

Hoje o artista conta com várias esculturas públicas instaladas no país:

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (Jardins);  •
Museu de Arte Moderna de São Paulo (Jardim do Ibirapuera);  •
Pinacoteca de São Paulo (Jardim da Luz);   •
Praia de Copacabana / Leme, no Rio de Janeiro;   •
Santana do Livramento, Rio Grande do Sul e  •
Parque José Ermírio de Moraes, em Curitiba. •

Possui trabalhos em importantes coleções brasileiras e estrangeiras.
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E n t r e v i s ta

A poética do ensaio

Leyla Per rone Moisés 

1 – A crítica literária no Brasil e a Universidade hoje para que 
lado se movem, quais as diversidades potenciais dessa janela?

A crítica literária perdeu muito de seu espaço na imprensa atual. 
O que temos agora são resenhas, e não análises aprofundadas de 
obras. Enquanto isso, os blogs literários florescem na internet. São 
simpáticos, embora muitas vezes amadorísticos. Não vão muito 
além do “gosto” ou “não gosto”, mas é sempre bom que ainda haja 
leitores e que estes queiram falar de livros.

É preciso também considerar que o notável aumento de obras 
publicadas, graças às facilidades que a informática trouxe à edição, 
dificultam muito a tarefa dos críticos. Somente as obras divulgadas 
na grande imprensa, promovidas em eventos e premiações, chegam 
ao conhecimento geral. Seguindo a tendência atual da sociedade de 
consumo, a Literatura tem sido sujeita a um efeito de espetacula-
rização. Os escritores que não são “celebridades”, pela vendagem 
de seus livros ou pela frequência de suas aparições na mídia, têm 

Professora emérita 
da Faculdade de 
Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas 
e pesquisadora do 
Instituto de Estudos 
Avançados da 
USP. Lecionou em 
várias universidades 
brasileiras. No 
exterior, deu cursos 
na Universidade 
de Montréal, na 
Universidade de Paris 
III (Sorbonne) e na 
École Pratique des 
Hautes Études em 
Sciences Sociales. 
Publicou, entre 
outros livros, Altas 
literaturas, Inútil poesia 
(Companhia das 
Letras), Fernando 
Pessoa, aquém do eu, além 
do outro e Com Roland 
Barthes (Martins 
Fontes).
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dificuldades para chegar aos leitores. O tempo se encarregará de fazer a tria-
gem, como sempre fez. Mas o volume da informação, maior em nossa época 
do que em qualquer outra, dificulta essa triagem.

Na Universidade, o desenvolvimento dos cursos de pós-graduação tem 
produzido um número enorme de trabalhos especializados que raramente 
podem ser considerados críticos. Na maioria, são atestados de proficiência 
e comprovantes de muita leitura teórica. Assim como os artigos de revistas 
universitárias, as dissertações e teses ficam intramuros e não alcançam um pú-
blico mais vasto. E só posso conceber a crítica literária como diálogo com os 
leitores das obras.

Por outro lado, os chamados “estudos culturais”, interessados em temas 
específicos como gênero sexual, raça ou contexto cultural dos escritores, não 
são crítica literária, porque não têm como objetivo principal a qualidade dos 
textos. Estes são, para os pesquisadores, meros documentos. São interessantes 
como estudos sociológicos e importantes como estudos de ideologia.

2 – Barthes depois de Barthes: o que permanece na decantação da obra, 
que lhe pareça essencial? 

Barthes não deixou um legado metodológico para a crítica. Sua maneira de 
lidar com os textos variou muito, de uma fase para outra. Nos anos 1960, ele 
acreditou no método estruturalista, com vistas a uma “ciência da literatura”. 
Mas encarregou-se, ele mesmo, de colocar em crise esse método, a partir de 
S/Z. Nos últimos cursos do Collège de France, ele abandonou a ideia de 
método e optou pela Paideia. O método, segundo ele, é uma decisão premedi-
tada, visando a chegar a um objetivo, a um determinado saber; a paideia é “um 
traçado excêntrico de possibilidades, uma viagem entre blocos de saber”. Essa 
paideia dependia de seu talento individual e da maneira original como utiliza-
va seus múltiplos saberes, por isso não pode ser imitada como método. Do 
Estruturalismo, ele manteve uma capacidade de estruturar a leitura dos textos 
literários, mesmo depois de ter abandonado a busca de estruturas universais.

Algumas coisas nunca mudaram no ensino de Barthes: a convicção de que 
a obra literária é pergunta dirigida ao mundo, e não resposta; a crença de que 
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a linguagem verbal explicita ela mesma a ideologia, daí a necessidade de uma 
“moral da forma”; a fé na Literatura como forma de linguagem libertária. O 
legado de Barthes tem enorme importância como postura intelectual, uma 
postura calma e não-autoritária. O que fica da leitura de sua obra é um sau-
dável “desconfiômetro” com relação aos clichês e lugares-comuns de que es-
tamos cada vez mais cercados. E a demonstração, por ele, de que a Literatura 
é fonte inesgotável de saber e de prazer. 

3 – Seu estudo sobre Lautréamont abriu caminhos para novas abordagens 
de Maldoror e além. Há em seu labor ensaístico uma relação íntima com 
a poesia. Como definiria a poética do ensaio?

O que continua abrindo caminhos há mais de um século é a obra de Lau-
tréamont, e não sua crítica. Mas em que medida a obra de Lautréamont pode 
ser caracterizada como “poesia”? Anunciando práticas muito posteriores, ele 
desfez os limites entre os grandes gêneros, prosa e poesia, e entre os subgêne-
ros. Os Cantos de Maldoror são, ao mesmo tempo, poema épico, romance gótico 
e folhetim. E a obra anunciada sob o título de Poesias não contém poemas, 
mas pastiches e paródias, críticas e autocríticas. Lautréamont continua sendo, 
portanto, um grande desafio à crítica literária e à periodização da História da 
Literatura como “romântica”, “moderna” e “pós-moderna”.

Quanto à minha alegada “relação íntima com a poesia”, acredito que ela é 
necessária a todo crítico que se preze, na medida em que a poesia é a forma li-
terária mais condensada e, por assim dizer, mais pura. E quanto à “poética do 
ensaio”, continuo achando que, por seu caráter não dogmático e prazeroso, o 
ensaio é a melhor forma de crítica.

4 – Seu livro Inútil poesia traz ensaios quase ariosi, de leveza e maturidade, 
que apontam, quem sabe, para um novo percurso em sua reflexão?

A maturidade é pelo menos desejável para quem já passou dos 70 anos e 
escreve há 50. A libertação das regras e finalidades universitárias, concedida 
pela aposentadoria, é um alívio para qualquer ensaísta. Mas a leveza, que você 
tem a gentileza de ver em meus textos, não é nova em minha escrita. Sempre 
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escrevi pensando em leitores que não seriam forçosamente meus eruditos pa-
res acadêmicos, mas gente que simplesmente gosta de Literatura. Talvez isso 
se deva ao fato de eu ter escrito para jornal antes de escrever qualquer tese 
universitária.

Leveza não é sinônimo de leviandade. Acredito que a reflexão mais densa 
pode ser exposta com leveza. Quem dá a melhor demonstração disso são os 
grandes poetas, cujos versos condensam em algumas palavras vários compên-
dios de filosofia e de psicanálise. Em minha modesta prática, a busca da leveza 
tem a ver com uma postura didática. Ela se deve a um respeito pela inteligên-
cia do leitor, que não merece ser esmagado com toneladas de referências.

5 – Por que tão rara a crítica de poesia, insuficiente, dominada muitas 
vezes por um referente crítico em dívida com seus credores facilmente 
irritáveis, como a história ou a ideologia?

A crítica de poesia é a mais difícil das críticas, porque a poesia é o gênero 
mais fechado em si mesmo. Um bom poema é uma obra de linguagem tão 
densa e tão completa que dispensa comentários. Apenas é, ou não é poesia. 
A crítica de poesia é sempre uma tentativa de prolongar seus efeitos. Mais 
do que isso é impossível. Os comentários históricos e ideológicos podem 
ser úteis para ampliar seu âmbito de recepção, mas nunca entram de fato no 
âmago do poema.

Os “credores irritáveis” aos quais você se refere se esquecem, muitas vezes, 
de que a poesia tem ela mesma uma história, que se desenrola de um poeta a 
outro, paralelamente à grande História da Humanidade. Essa história interna 
da poesia é uma história das formas, paralela, mas não idêntica à história das 
ideologias. 

6 – Do jardim suspenso de sua escrivaninha, vemos Fernando Pessoa 
passeando. E com o ligeiro predomínio de Álvaro de Campos, nas aleias 
de sua crítica. Como tem sido esse diálogo? 

Fernando Pessoa entrou em meu jardim em 1974 e nunca mais me aban-
donou. Como Lautréamont, é um de meus sempre bem-vindos “encostos”. É 
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raro o dia em que não me lembre de algum verso dele. Às vezes, abro ao acaso 
um de seus livros, como os fiéis abrem a Bíblia, e sempre encontro prazer 
estético, inspiração ou consolo. Mais do que Álvaro de Campos, meu compa-
nheiro habitual é o Bernardo Soares do Livro do desassossego, no qual se unem a 
poesia, a prosa e a teoria literária de Pessoa.

7 – Se tivesse de escolher um heterônimo – e aqui não falo de Pessoa, 
mas me dirijo à sua imaginação crítica – qual seria o seu nome, qual  
a sua atividade?

Meu heterônimo existe. É Leyla Perrone, uma jovem pintora que per-
tenceu ao grupo Atelier Abstração de Samson Flexor, nos anos 1950, par-
ticipou de duas bienais de São Paulo e depois desapareceu do cenário das 
Artes Plásticas.

8 – Altas literaturas foi recebido com uma discussão de relevo, na cena que 
alguns chamam de pós-moderna. Menos que uma cartografia – ao modo 
de Bloom –, o livro trouxe conceito e densidade, diante de estudos em 
que o espaço literário propriamente dito passa a segundo, terceirizado 
por outros saberes...

Altas literaturas foi meu livro mais pensado e trabalhado. Foram 18 anos 
de pesquisa, um longo mergulho nas obras críticas de alguns dos maiores 
escritores do século XX, em busca daquilo que a “pós-modernidade” tende 
a negar: os critérios de valor no estabelecimento de cânones literários. Não 
me parece que o espaço literário tenha passado ali a segundo plano. Quanto 
a “outros saberes”, a leitura literária os exige, porque a Literatura contém e 
remete a todos os saberes. 

9 – Qual o endereço literário de que atualmente se ocupa, um esboço, um 
desenho em andamento? 

 Não sei o que você chama de “endereço literário”. Continuo sendo uma 
leitora voraz, apegada a meus “clássicos” e interessada nos caminhos atuais 
da Literatura. Por enquanto, não tenho projetos novos. Por estar numa fase 
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tranquila, tenho procurado resgatar coisas que deixei inconclusas no passado, 
como o livro sobre Barthes (Com Roland Barthes, Martins Fontes) que publiquei 
este ano e a versão em português de um livro que já existe em espanhol, fran-
cês e japonês. Esse livro foi escrito há mais de 20 anos, em colaboração com o 
crítico uruguaio Emir Rodríguez Monegal, já falecido. Intitula-se Lautréamont 
austral e deve sair em breve pela Editora Iluminuras.
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Jo r n a da  U n a m u n o 

Miguel de Unamuno

Eduardo Portella

Às vésperas do século XX, surge na Espanha uma geração 
emblemática. Tão afirmativa e propositiva quanto crítica e 

autocrítica. O seu elenco compõe-se de nomes díspares. Dos es-
combros de 1898, emerge a figura do intelectual paradoxalmente 
desencantado e confiante. Não se pode dizer que foi uma geração 
coesa, como gostaria que fosse o historicismo fanático.

Convém evitar a ideia de bloco monolítico. Ela abrigou indivi-
dualidades tão referenciais quanto diferenciadas.

Pio Baroja foi o narrador sanguíneo, avesso a qualquer tipo de 
convencionalismo. Já Azorín, o pseudônimo de José Martinez Ruiz, 
se distinguia por uma prosa sutil, e quase sempre isenta. Jacinto 
Benavente, que chegou a ganhar o Prêmio Nobel, é mais conhecido 
como um hábil cronista de costumes, especialmente em Los intereses 

*

* Palestra proferida na ABL, em 7/11/2012, durante a “Jornada Literária sobre D. Miguel 
Unamuno”, sob os auspícios da ABL e da Universidade de Salamanca.

Ocupante da 
Cadeira 27 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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creados e Señora Ama. Ramón María del Valle-Inclán, o surpreendente, encarnou 
a explosão criativa em Tirano Banderas, e chegou a renascer como dramaturgo 
de vanguarda nas montagens insólitas de Divinas Palabras, em Paris e Buenos 
Aires. Não podemos esquecer figuras como Juan Ramón Jiménez, Ramiro de 
Maeztu, Ángel Ganivet, Ramón Menéndez Pidal, e umas outras mais. Mas 
elas ficam para outra oportunidade.

É aí, nessa atmosfera de alta tensão política, social, cultural, em meio à perda 
das colônias restantes e persistências de regimes autoritários, que irrompe a perso-
nalidade prismática de D. Miguel de Unamuno (1864-1936), o cristão pouco ou 
nada clerical, que conseguiu a uma só vez confiar em Deus e desagradar a hierar-
quia eclesiástica. A Igreja Católica, logo de saída, não viu com bons olhos os seus 
livros Del sentimiento trágico de la vida (1913) e La agonía del cristianismo (1925).

O regeneracionista não deixou de contestar a sua própria geração e, no inte-
rior da “doutrina do pacto”, de rediscutir o conceito de pátria, “siempre en 
acción”. Oscilou entre a “europeização da Espanha” e a “espanholização da 
Europa”. Mas as suas posições públicas eram sustentadas pelo mais rigoroso 
vigor moral. Uma vez disse, a pleno pulmões, com o seu costumeiro modo de 
falar: “Todo nuestro mal es la cobardia moral.”

Don Miguel, mais do que um inconformado, era um indignado. Talvez seja 
um precursor distante dos manifestantes de hoje na Plaza Mayor, de Madri. 
Sobre Anatole France, retrucou em determinado momento: “no sabe indig-
narse”. Denegava, portanto, a incapacidade de se indignar, ou o comodismo 
da neutralidade. Unamuno era tudo menos um neutro. Daí a recusa do “li-
teralismo”, o que nós sempre chamamos, com sotaque francês, sem levar em 
conta o perigo que cercava esse prazer efêmero, de belas letras. Para o cate-
drático de Literatura Grega, a sua disciplina “no era una especialidad”. Tanto 
que não deixou de reconhecer em Gustave Flaubert a construção cuidadosa, 
sem ser laboratorial. Aliás, a irreverência “regeneracionista” jamais caberia 
nos limites territoriais de uma geração. D. Miguel negou esse pertencimento, 
assim como desconfiou das elaborações puras, porque artificiosas.

A condição de escritor, nele, era inegociável. Ela aponta para o guerreiro, o 
lutador, como preferia autodesignar-se. O traço do lutador, sem o costumeiro 
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repertório de reivindicações, fica explícito quando, se dirigindo a um espec-
tador imaginário, afirma: “Tu te imaginas lutando pela vitória, e eu luto pela 
luta mesma.” A vitória se configura como relação de poder. A linguagem é a 
luta livre da palavra. 

A verdade é a trama do “homem de carne e osso” – como insiste em enfatizar 
– com a palavra, com a linguagem. O escritor vem a ser, para o bem e para o mal, 
um ator em estado de diálogo que, no caso, soube visionariamente valorizar a 
parceria, distinguir a solidariedade. Até a des-heroicização. Até o reconhecimento 
das contradições. No seu famoso livro Vida de don Quijote y Sancho (1905), tudo já 
se encontrava muito claro: “Sin Sancho, Don Quijote no es Don Quijote.” Para 
avançar, com um desfecho patético: “Que coisa triste é a solidão do herói!”

Desde as reflexões sobre o casticismo, em En torno al casticismo (1898), o seu 
compromisso libertário só fez avançar. Estava em curso um casticismo jamais 
encastelado e um patriotismo sem patriotada. A sua compreensão do casti-
cismo, toda contrária à postura elitista, repele a cidadela fechada e constrói a 
cidade aberta por cujas artérias se cruzam possibilidades outras.

Ele deixa de lado os patriotas full-time, deixa de lado todo um conjunto de 
glórias nacionais concebidas à maneira heróica do século XIX, e empreende 
um trabalho extremamente rigoroso sobre a Espanha da passagem do século 
XIX, a Espanha da encruzilhada.

Dizem as más línguas que Don Miguel era egocêntrico. Há controvérsia. 
Ele falava na primeira pessoa, mas sem ignorar a segunda e a terceira. Também 
Michel de Montaigne “se escrevia” (a expressão é dele) o tempo todo. Antes 
de ser exilado por governos totalitários, Unamuno foi um exilado de si mes-
mo. Ainda teremos muito que conversar sobre ele.

Don Miguel de Unamuno mantém permanente interlocução com os pensa-
dores de sua predileção, como Spencer, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Ber-
gson. Para ler Kierkegaard, ele aprendeu dinamarquês, no seu afã de “conhecer 
para viver”. Inclinamo-nos por supor que conferiu dose maior de concretude 
à dialética hegeliana. É provável que tenha tomado um caminho estranho no 
qual se divisava um letreiro luminoso onde se podia ler: sinto pensando e 
penso sentindo. Tudo indica.
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Tentou levar o pensamento para a política. Não creio que tenha sido bem- 
sucedido. A política não pensa; reivindica. Como se não bastasse, Don Miguel 
solidarizou-se (estrategicamente) com a paixão, o mais desprotegido dos sen-
timentos. Por isso pronunciou uma frase que o nosso Gilberto Freyre repetia 
com frequência: “Me duele España.”

O pensamento de Miguel de Unamuno será responsável pelo que se deno-
minou “Filosofía del hombre”, aquela que acreditava em Deus, mas predicava 
pelo homem.

Jamais esqueceremos do seu programa humanista: “Cada filósofo é um ho-
mem de carne e osso que se dirige a outros homens de carne e osso como ele.” 
Esse vitalismo transparente foi sucedido pelo “raciovitalismo” de José Ortega 
y Gasset, que estudara com os neokantianos de Marburgo, e media de forma 
distinta o peso da razão. É possível entender por que os dois não se enten-
diam bem.

Não que o vitalismo de Unamuno fosse destituído de razão. Só que, desde 
cedo, ele havia assumido o cargo de advogado da paixão.

Mas nem por isso Ortega deixou de se posicionar energicamente, quando o 
governo discriminatório do general Primo de Rivera demitiu Unamuno, sem 
justa causa, da Reitoria da Universidade de Salamanca. E aí foi escrito um 
dos capítulos da história da honradez intelectual nos tempos modernos. Para 
além das divergências pessoais, o respeito à verdade. A verdade da razão e da 
paixão, da dúvida, do precipício, da vida.

O ímpeto criativo de D. Miguel transpunha limites, atravessava fronteiras. 
E se manifestou através de diferentes espécies: na poesia, em “A Salamanca” 
ou “El Cristo de Velásquez”, no pensamento tenso entre sentido e emoção; 
no ensaísta vibrante e não raro exaltado; no dramaturgo há pouco mencio-
nado, no narrador que antecipa modalidades de coexistência entre autor e 
personagem, como é o caso de Niebla (1914), recém-lançado no Brasil, e já 
festejado pela crítica.

Este é talvez o perfil crispado, a aposta nervosa no humano, de Miguel 
de Unamuno, ou dos vários Miguel de Unamuno, o sempre reitor da nossa 
muito grata Universidade de Salamanca.
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Jo r n a da  U n a m u n o 

Miguel de Unamuno: relato 
de uma obra universal *

* Palestra proferida na ABL, em 7/11/2012, durante a “Jornada Literária sobre D. Miguel 
Unamuno”, sob os auspícios da ABL e da Universidade de Salamanca. 
• Tradução de Hernán Gomez.

Universidade  
de Salamanca

María  I sabel  Toro Pascua

Embora as comemorações nos movam à lembrança, às vezes 
adormecida, de fatos ou de pessoas memoráveis, a que este 

ano celebramos não significa nada mais que voltar a tornar presente 
o que nunca se esqueceu. Completam-se agora 75 anos da morte de 
Miguel de Unamuno, uma figura estreitamente ligada ao conheci-
mento na Universidade de Salamanca: primeiro, como catedrático 
de Grego; depois, como Reitor dos desígnios da instituição, cargo 
que ocupou em três ocasiões.

Entretanto, esse importante trabalho acadêmico e institucional, a 
que se uniria também o trabalho político, ainda lhe deixou tempo para 
elaborar uma das maiores obras do princípio do século XX. Grande 
não tanto pelo que se refere à quantidade de páginas escritas, mas, so-
bretudo, pelo amplo leque de gêneros e de temas que passaram da sua 
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pena ao legado indelével do papel, satisfazendo com estes a curiosidade de gera-
ções de leitores graças ao caráter íntimo e ao mesmo tempo universal de muitos 
de seus escritos; de modo que, com razão, podemos falar da “obra universal” de 
Unamuno, uma obra que transpassa geografias e que rompe inclusive os moldes 
genéricos habituais da tradição literária ao dar acolhimento ao pensamento, à 
análise e à crítica histórica e social até mesmo nos arcabouços ficcionais de suas 
narrações romanescas, de acordo nisto com muitos de seus contemporâneos, os 
indevidamente chamados membros da “Geração de 98”.

São conhecidos de todos seus romances* (ou melhor, suas nivolas, como 
ele mesmo os rebatizou para expor a ruptura dos espartilhos tradicionais do 
gênero), seus ensaios, e, talvez, em menor medida, seu teatro e sua poesia, 
gêneros díspares nos quais com frequência se vertem, contudo, as mesmas 
preocupações, as mesmas ideias, as mesmas reflexões. Preocupações, ideias e 
reflexões sobre as quais se estende de forma profusa em numerosos artigos e 
as quais deixa transparecer com bastante assiduidade em suas cartas, através 
das quais se relacionou com grande parte dos intelectuais da época, e nas 
quais, consciente do alcance e do porvir que tais missivas poderiam chegar a 
atingir, esfuma muito cabalmente as fronteiras entre o privado e o público, 
motivo pelo qual muito frequentemente não distam quase nada do âmbito 
da criação literária, apesar de sua aparente espontaneidade. Não em vão, atra-
vés delas Unamuno se submerge “em uns panoramas históricos às vezes de 
caráter didático” e inclusive pede a seus correspondentes americanos que se 
ocupem de difundir esses escritos, tal qual assinalam Colette e Jean-Claude 
Rabaté, os editores das Cartas del destierro, obra fundamental para conhecer a 
faceta mais humana de don Miguel.1

É precisamente nos seus artigos e em sua obra epistolográfica onde desen-
volve um dos temas que melhor elevam sua obra à categoria de universal: o 
tema da Hispanidade, que se perfila nos seus escritos sob aspectos diferentes. 
Nas páginas que seguem centrar-me-ei em três deles, que configuram as três 

* N. de T. Novelas, no original.
1 Cartas del destierro, ed. Colette e Jean-Claude Rabaté, Salamanca: Universidade de Salamanca, 2012 (p. 17).
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faces de um mesmo prisma: a gênese unamuniana da noção de Hispanidade, 
a aplicação prática que Unamuno faz dela no contexto histórico-político das 
primeiras décadas do século XX, particularmente em sua época de desterro 
e exílio, e, por último, a importância que teve para o desenvolvimento de sua 
atividade no âmbito da crítica literária e as consequências para a difusão, tan-
to na América como na Espanha, da literatura escrita em espanhol.

Com o termo “Hispanidade”, don Miguel se referia à unidade profunda da 
Espanha e dos países americanos de fala hispânica, graças, fundamentalmente, 
à língua comum, com independência da religião, da situação política e inclu-
sive da raça, como ele mesmo explicava em 1899, em seu artigo “O povo que 
fala espanhol”, publicado em Buenos Aires.

“Esta nossa raça não pode pretender consanguinidade; não a há em Es-
panha mesma. Nossa unidade é, ou melhor, será a língua, o velho romance 
castelhano convertido na grande língua espanhola, sangue que pode mais 
que a água, verbo que domina o Oceano,”2 

ideia esta que se verá repetida, corroborada e sustentada em numerosos tra-
balhos posteriores. Contudo, tanto o conceito de Hispanidade de Miguel de 
Unamuno como sua clara consciência da absoluta necessidade de acolhê-lo 
como única garantia da evolução cultural e ainda pessoal das gentes espanho-
las e hispano-americanas, claramente expostos nos últimos anos da segunda 
década do século, necessitaram de um longo e paulatino processo até forjar-se 
e configurar-se como um dos eixos fundamentais da dimensão mais universal 
da obra unamuniana.

A noção de “Hispanidade” •
Talvez o início desse interesse tenhamos de buscá-lo na própria infância de 

don Miguel; o escritor havia forjado sua visão primeira das terras transoceâni-
cas desde sua mais terna infância graças a seu pai, don Félix, que, como muitos 

2 “O povo que fala espanhol”, El Sol, Buenos Aires, 16 de novembro de 1899, em Obras completas, ed. 
Manuel García Blanco, Madri: Escelicer, 1966, IV, pp. 571-573.
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outros por aqueles tempos, em seus anos de juventude, havia emigrado ao Mé-
xico para procurar uma vida melhor para si. Em Tepic, a Cidade natal de Amado 
Nervo, na qual se instalou, conseguiu os recursos necessários para regressar a 
seu país natal, montar uma padaria e, o que para nós resulta muito mais interes-
sante, trazer uma importante biblioteca e a lembrança daquelas terras distantes 
que depois transmitiria a seu filho, como o mesmo don Miguel recordaria anos 
depois no seu artigo de 1907, “Minha visão primeira do México”:

“Assim é como meu pai me trouxe dessa terra em que aprendeu a trabalhar 
e a viver uma fonte de estranha poesia, e assim é como as raízes de minha 
visão do México se entrelaçam com as raízes de meus primeiros sonhos.”3

Com estes antecedentes, não resulta estranho que o primeiro artigo de 
Unamuno tivesse como tema a América. Esse trabalho, publicado em 1894 
no primeiro número da madrilense Revista Espanhola com o título “O gaucho 
Martin Fierro (poema popular gauchesco de don José Hernández, argentino)”, 
supôs o início de sua imersão no mundo hispano-americano, mundo que não 
abandonaria nas quatro décadas seguintes.4

Mas, sem dúvida alguma, essa primeira incursão no estudo da Literatu-
ra hispano-americana talvez houvesse sido unicamente um ponto isolado no 
fazer literário de don Miguel, se posteriormente não houvesse sucedido uma 
série de acontecimentos em sua própria vida que, unidos ao novo status nas 
relações entre a Espanha e a América Espanhola e provocados pelas circuns-
tâncias históricas do fim do século, favoreceram a reflexão de nosso autor 
sobre as distintas dimensões desse assunto, até convertê-lo no “escritor mais 
prolífico e importante dentre todos os escritores espanhóis que se ocuparam 
da América Espanhola durante o primeiro terço do século XX, como o define 

3 Salamanca, 14 de janeiro de 1907, Revista Moderrna de Méjico, fevereiro, 1907, em Obras completas, VII, 
pp. 234-236.
4 Para conhecer em detalhe as relações de Unamuno com a América, são fundamentais os já clássicos 
livros de Manuel García Blanco, América y Unamuno. Madri: Gredos, 1964, e de Julio César Chaves, 
Unamuno y América. Madri: Edições Cultura Hispânica, 1970.
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Stephen G. H. Roberts em um artigo fundamental para conhecer o desenvol-
vimento da noção de Hispanidade na obra de Unamuno.5

Este processo se inicia em 1899, ano em que, graças à mediação de Rubén 
Darío, Unamuno começou a colaborar com o jornal La Nación, de Buenos 
Aires, publicando diversos artigos e ensaios, colaboração que se estenderia até 
1935, ainda que, como dado curioso, durante os anos de seu desterro subs-
tituiu em algumas ocasiões esses envios por outros dirigidos ao jornal Crítica, 
tal como faz saber a sua esposa Concha em uma carta escrita em Hendaya, 
em 12 de novembro de 1925, e onde expõe laconicamente qual é o motivo 
dessa troca, por outra parte muito compreensível, se consideramos qual era 
sua situação naqueles tempos:

“Sacudi a melancolia retomando minhas correspondências a Buenos  
Aires, a Caras y Caretas [...] e agora à Crítica em vez de a La Nación (paga 
mais)” (ed. cit. p. 152).

Contudo, os anos de 1901 a 1906 resultariam ainda mais decisivos para a 
gênese de seu pensamento, já que durante esse período trabalhou no jornal La 
Lectura, de Madri, como redator da seção dedicada, precisamente, à Literatura his-
pano-americana, de modo que entrou em contato contínuo com a produção mais 
recente daquelas terras. Sua colaboração terminou com a publicação, em outubro 
de 1906, de um de seus textos mais reveladores acerca dessas letras, “Algumas 
considerações sobre a Literatura hispano-americana”, escrito após a recepção e a 
leitura da Tese de um, naquela época, juveníssimo Riva Agüero, Caráter da literatura 
do Peru independente, obra reveladora que lhe havia enviado Ricardo Palma.6

Esse trabalho jornalístico e ensaístico de don Miguel se desenvolvia no con-
texto de uma Espanha que se esforçava por encontrar novos rumos na busca 

5 “‘Hispanidade’: o desenvolvimento de uma polêmica noção na obra de Miguel de Unamuno”, Cuader-
nos de La Cátedra Miguel de Unamuno, 39 (2004), pp. 61-80 (p. 62); reúno a seguir algumas das observações 
incluídas nesse interessante trabalho.
6 Das relações epistolares entre Unamuno e Ricardo Palma se ocupou Claudio Maíz, “Historia, litera-
tura y lengua en el epistolário de Ricardo Palma y Miguel de Unamuno”, Revista de Literaturas Modernas, 
35 (2005), pp. 109-128.
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de uma identidade própria. As guerras coloniais das últimas décadas do sé-
culo XIX, os fatos que levaram à perda de Cuba, Porto Rico e Filipinas e as 
consequências do chamado “desastre de 98”, despertaram a necessidade de 
uma regeneração nacional que permitisse voltar a perfilar o caráter da nova 
situação espanhola. Foram muitos os intelectuais que olharam para a Europa 
e propugnaram uma série de projetos progressistas encaminhados à moder-
nização das estruturas do país nesse enfoque europeu; outros, ao contrário, 
advogaram pela defesa do mais puro tradicionalismo que, desde a época im-
perial, havia guiado a história e a intra-história da velha nação.

Por outro lado, e como a outra face da mesma moeda, a América Espanhola 
estava experimentando por essa mesma época um momento decisivo em sua 
história, marcado pela busca, iniciada já no século XIX, de novas orientações 
culturais na Europa que apartaram os vestígios da Espanha colonialista que ain-
da sobreviviam após a independência. A França se converteu em um dos pontos 
de referência fundamentais para a literatura finissecular: o peso do Simbolismo, 
do Decadentismo e do Parnasianismo francês se deixaria notar com força no 
Modernismo hispano-americano, movimento de grande influência no ambiente 
cultural do momento, o qual mais de perto conheceu Unamuno.

A leitura e o conhecimento profundo das obras hispano-americanas fize-
ram com que don Miguel abandonasse paulatinamente suas miradas europeias 
e dirigisse sua atenção em direção a todos aqueles aspectos que distinguiam 
tanto a Espanha como a América Espanhola do resto do Velho Continente. 
De fato, os escritos que dedicou às letras hispano-americanas hão de ser apre-
ciados de ambos os lados do Atlântico, já que neles estabelece um caminho 
comum na busca de uma identidade própria, baseada nas diferenças e nas 
semelhanças entre ambos, na harmonia mais que na dessemelhança e, sobre-
tudo, no uso de uma mesma língua; uma identidade, em definitivo, distinta 
e inclusive contrária à que surge das influências e dos princípios culturais 
europeus, alheios em tudo ao autêntico caráter do hispânico.7

7 As observações sobre o contexto espanhol e o americano em que Unamuno desenvolveu seu trabalho 
como crítico literário e a necessidade de considerar dito trabalho de ambas as perspectivas são de Ste-
phen G. S. Roberts, op. cit., pp. 66-68.
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Neste sentido, resulta sumamente interessante seu já citado artigo “Al-
gumas considerações sobre a Literatura hispano-americana”, onde critica o 
tradicionalismo espanhol e seu afã colonialista, mas também e, sobretudo, o 
materialismo europeu que, segundo ele, destruía a natureza essencialmente 
espiritual dos povos hispânicos. Nesse trabalho, exortava tanto os espanhóis 
como os hispano-americanos a abandonar essa crença cega na ciência e no 
progresso e a buscar o ideal de vida que nos identifica e nos protege da super-
ficialidade insana da Europa. 

Suas tentativas de identificar e castigar os vestígios desse espírito impe-
rialista que ainda dominava a Espanha e que bem poderia despertar certa 
desconfiança na América Espanhola (tentativas já presentes no artigo recém-
mencionado) se intensificarão a partir de 1919, quando o Governo espanhol 
estabeleceu de forma oficial a “Festa da Raça”, fazendo-a coincidir com a 
festividade da Virgem do Pilar. A partir de 1919, Unamuno publicou uma 
série de artigos em que criticou duramente essa festividade, denunciando o 
inapropriado da expressão “raça hispânica” e manifestando que, sob o apa-
rente desejo estabelecer laços entre as distintas nações do mundo hispânico, 
se encontravam, em realidade, esses velhos afãs religiosos e colonialistas de 
séculos anteriores. Recordemos a este respeito que já em 1899 don Miguel ha-
via escrito que “nossa raça não pode pretender consanguinidade” que “nossa 
unidade é, ou melhor, será a língua”; a partir de 1919, Unamuno, simples-
mente, encontrará mais argumentos para insistir nos aspectos essenciais com 
os quais conformar sua particular ideia da Hispanidade, em nada coincidente 
com a Hispanidade oficial do Governo espanhol.

Nos anos 20, Unamuno publicará na imprensa argentina uma série de artigos 
e cartas nos quais, fundando todos seus argumentos na noção do hispânico, 
advogará pela imperiosa necessidade de contar com os povos americanos em 
sua luta contra as atividades, em sua opinião tirânicas, de Alfonso XII, ao qual 
chamava com frequência de “Ganso”, e de alguns de seus ministros. Tal foi sua 
atividade neste sentido que uma dessas cartas, dirigida a um amigo de Buenos 
Aires e publicada na revista Nosotros, em dezembro de 1923, provocou a depor-
tação de Unamuno a Fuerteventura por ordem de Primo de Rivera.
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Essa crença e defesa contínua da Hispanidade desembocará finalmente em 
um interessante artigo publicado em novembro de 1927, durante o seu exílio 
em Hendaya, no número 6 da revista Síntesis, de Buenos Aires, intitulado, jus-
tamente, “Hispanidade”, no qual manifesta já de forma precisa e poética seu 
conceito da mesma como uma autêntica categoria histórica:

“Digo Hispanidade e não Espanholidade para incluir todas as linha-
gens, todas as raças espirituais, as que fizeram a alma terrena – terrosa, 
seria, acaso, melhor – e ao mesmo tempo celeste de Hispânia, de Hespéria 
[...]. E quero dizer com Hispanidade uma categoria histórica, portanto 
espiritual, que fez, em unidade, a alma de um território, com seus contras-
tes e contradições interiores. Porque não há unidade visível se não encerra 
contraposições íntimas, lutas intestinas. A Hispanidade, ansiosa de justiça 
absoluta, se verteu ao outro lado do Oceano, em busca de seu destino, 
buscando-se a si mesma, e deu com outra alma de terra, com outro corpo 
que era alma, com a Americanidade.”

Aplicação prática no contexto histórico-político •
Entretanto, esta Hispanidade, definida como categoria histórica, não é só 

um conceito teórico, mas sim que Miguel de Unamuno também havia recor-
rido a ele no âmbito do particular e do prático, convertendo, assim, seus prin-
cípios teóricos em princípios vitais. De fato, é o meio de atuação que propõe 
para advogar pela defesa da liberdade e da justiça, a partir de suas próprias 
vicissitudes biográficas, muito particularmente durante seus anos de desterro 
em Fuerteventura e de autoexílio na França e em Hendaya.

Das ilhas Canárias, em uma carta dirigida a Ricardo Rojas e escrita durante 
os primeiros meses de seu desterro, exatamente em 14 de abril de 1924, esta 
atitude unamuniana resulta enormemente ilustrativa. Trata-se de uma de suas 
missivas públicas, ou “éxtimas”, termo que o próprio escritor utilizava para 
opô-las às cartas “íntimas”, na qual, portanto, se apagam muito claramente 
essas fronteiras entre o público e o privado, entre o histórico e o biográfico 
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que, em definitivo, se integram de igual maneira nos princípios fundamentais 
da Hispanidade. Através desse escrito, Unamuno aproveitará as repercussões 
emocionais que seu desterro desperta na América Espanhola para reforçar 
seus próprios laços culturais com a intelectualidade americana. Não só pede 
ajuda para que se refaça “a Espanha civil e laica, cidadã e popular, e para que 
se libere dos ‘trogloditas’”, mas quer também irmanar seu país com as demais 
nações da mesma língua, com “os irmãos de sangue do espírito”.8

Esta exortação a uma ação prática e útil se verá apoiada e fortalecida com as 
declarações que Unamuno verte em outros escritos posteriores, através dos quais 
deixa prova indubitável de que a defesa do hispânico há de erigir inclusive nos 
âmbitos menos inclinados a ele, como, por exemplo, os círculos intelectuais pa-
risienses. Bom exemplo disso é a carta dirigida a Alfredo A. Bianchi, o diretor da 
revista Nosotros, na qual manifesta seu pesar pela morte de José Ingenieros; nesta 
carta, escrita em 5 de dezembro de 1925 e publicada pouco depois em dita revis-
ta, Unamuno recorda o momento em que conheceu Ingenieros em Paris:

“Conhecia eu desde muitos anos Ingenieros pelos seus escritos, e ain-
da havíamos trocado algumas cartas. O conhecimento de presença, olho 
a olho, corporal – que é conhecimento espiritual também – o fizemos 
na Sorbonne. Celebrava-se em uma de suas aulas uma sessão sobre algo 
de uma associação internacional de estudantes em que falavam vários his-
pano-americanos [...], entre eles o nosso Ingenieros. Os demais hispano-
americanos, exceto um, falaram em francês mais ou menos correto, mas 
ao levantar-se Ingenieros pôs-se a falar em espanhol, no nosso espanhol, 
no espanhol internacional de “nosotros”. Agradeci isto a ele mais ainda 
que a saudação que me dirigiu ao saber que me encontrava na sala, entre o 
público. E não foi só o fato de ter falado em espanhol, mas sim que exigiu 
para ele valor de língua internacional e teve julgamentos severos para a 
Sociedade das Nações. O que muitos acharam pouco político ou pouco 
diplomático me pareceu tanto melhor [...]

8 Cartas del destierro, ed. cit., pp. 62-63.
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Vimos passar um espírito encarnado em um homem, e se não voltamos 
a ver este, em carne, o espírito fica conosco, fica o fruto da sua obra” (ed. 
cit., pp. 155-156).

Desta intensa atividade dirigida ao povo hispano-americano, manifesta 
tanto em suas epístolas como nos seus artigos, deixará testemunho também 
no âmbito do privado, em várias cartas pessoais, como a que escreve em Hen-
daya, em 21 de novembro de 1925, na qual confessa a seu destinatário, Juan 
Cassou (o tradutor de suas obras para o francês) o seguinte:

“É tal meu estado de ânimo, meu querido amigo, e tal a impaciência que 
me devora – quisera fazer dos anos horas – que me tendo posto a escrever 
para a América deixo sem responder cartas” (ed. cit., p. 153),

e na que nesse mesmo dia escreve a sua esposa Concha, informando-a de que 
“enviara já vários artigos a Buenos Aires” (idem).

Curiosamente, apesar desta preocupação constante pelo tema americano 
sempre em relação com o espanhol, Unamuno nunca chegou a conhecer as 
terras da América; esta ausência de contato físico, contudo, tão só o impediu 
o conhecimento do tangível, do visível; aspectos, ao fim e ao cabo, secun-
dários ante a valiosa perspectiva que dessas terras irmãs lhe proporcionou o 
trato íntimo que manteve com os mais importantes intelectuais hispano-ame-
ricanos do momento; um trato estabelecido através de centenas de missivas, 
e inclusive pessoalmente, que fomentou um frutífero diálogo entre as duas 
margens do Atlântico.

Este diálogo, fundamentado nas vivências e não na retórica, conduziu à 
definição da Hispanidade e à análise de seu sentido mais profundo, mas não 
culminou com a estruturação de um plano orgânico de ação; apesar disso, 
marcou sim uma linha de atuação, às vezes transitada por ele mesmo, e con-
seguiu integrar na cultura espanhola e hispano-americana importantes contri-
buições encaminhadas à criação de uma consciência hispânica, contribuições 
que podemos resumir em três aspectos fundamentais:
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Em primeiro lugar, seu afã por compreender a realidade da América Espa-
nhola a partir de uma consciência crítica na qual a exigência de verdade é seu 
maior empenho. Ainda que às vezes a partir de juízos apaixonados, nas palavras 
de Joaquin Ruiz-Giménez, “Unamuno contribuiu como poucos para que os 
espanhóis superassem a visão falsa, e no fundo ressentida, de fatos decisivos da 
história americana, como os movimentos de independência”, ao mesmo tempo 
em que conseguiu abrir “um processo de revisão espiritual com respeito aos 
homens-chave dessa história, como Bolívar, Martí, Montalvo e Sarmiento”.9

Em segundo lugar, seu critério de igualdade no ajuizamento de todos os 
países hispanófonos; ou, dito de outro modo, seu empenho em desterrar 
a imagem de tutela espanhola sobre as terras americanas, terras que, como 
ele mesmo escreveu em 1917, “nos obstinamos em tratar de filhas e não de 
irmãs”.10 Para ele, a história da Espanha e a dos países hispano-americanos era 
uma única história, com as particularidades e diferenças próprias provocadas 
pelo diferente contexto, mas forjada por homens da mesma casta, embora não 
da mesma raça, e ligada a uma mesma língua.

Por último, a revalorização da cultura espanhola na América Espanhola. 
Unamuno informou todas as coisas valiosas que iam aparecendo na Península 
Ibérica com o fim de reavivar a atenção pela herança comum, alheia às influ-
ências da França. Ao mesmo tempo, desenvolveu um importante trabalho de 
difusão da cultura e da Literatura hispano-americana na Espanha, tentando, 
além disso, esclarecer as peculiares características da produção cultural de cada 
um dos países hispano-americanos, e deixando inclusive que em sua própria 
obra transparecessem influências de alguns de seus mais notáveis representan-
tes, como Sarmiento, Montalvo ou Martí.

Deste modo, don Miguel estabelecia uma relação dialética entre a unidade 
e as diferenças culturais da literatura escrita em espanhol, em qualquer dos 
países hispanófonos; um trabalho digno de ser tido muito em conta, já que, 

9 Joaquin Ruiz-Giménez, introdução ao livro de Julio César Chaves, Unamuno y América; na p. XVIII 
explica claramente estes três aspectos aqui resenhados. Do tratamento que Unamuno faz da figura de 
Bolívar se ocupou Francisco Vilhena Garrido, “Unamuno y Bolívar: invención de un pasado”, América 
sin nombre, 3 (2002), pp. 103-108.
10 Nuevo Mundo, Obras Completas, IV, pp. 1019-1020.
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ao longo de todo o século XIX, e ainda no princípio do século XX, o des-
conhecimento das letras hispano-americanas era a tônica comum na Europa. 
Apesar de que don Marcelino Menéndez Pelayo teve o mérito de ser o primei-
ro que resgatou do esquecimento alguns dos escritores americanos anteriores 
ao século XX em sua magna Antologia de poetas hispanoamericanos, publicada pela 
primeira vez entre os anos 1893 e 1895 e reeditada em 1911 com o título 
História de la poesia hispanoamericana, o certo é que só um autor contemporâneo, 
Rubén Darío, foi capaz de romper esta tendência graças a sua inegável in-
fluência na renovação da poesia espanhola; o Modernismo, de fato, permitiu 
a criação de espaços comuns para os autores espanhóis e americanos, como 
as revistas Helios y Renacimiento, e abriu o caminho da América até a Europa 
pelo qual, tempos depois, transitariam autores como Pablo Neruda, Gabriel 
García Márquez ou Carlos Fuentes, para citar só alguns.

Unamuno, pouco adepto dos ornamentos mais retóricos, embora às vezes 
combativos, do movimento modernista, o qual considerava uma espécie de im-
perialismo cultural francês, ampliou seu campo de olhares, prestando atenção a 
alguns outros autores de sua época e ainda de épocas anteriores: entre as páginas de 
sua obra encontramos sóror Juana Inês de la Cruz, Domingo Faustino Sarmiento, 
o já citado José Hernández, Rubén Darío, José Asunción Silva, Amado Nervo, ou 
José Martí, entre outros; mas, o que resulta ainda mais interessante, também fixou 
sua atenção em alguns personagens fundamentais, não já da Literatura, mas da 
História e da Cultura da América Espanhola, como o mesmo Simón Bolívar.

Por isso, resulta de grande interesse dedicar-nos nas seguintes páginas, só a 
título de exemplo, ao trabalho que don Miguel dedicou, da Espanha, a uma das 
figuras provavelmente mais controvertidas nesse país no princípio do século, 
o cubano José Martí.11

11 Resulta fundamental para este assunto o artigo, de que aqui me sirvo, de Maria Ángeles Pérez López 
& César Rodríguez de Sepúlveda, “Martí desde España”, in Carmen Ruiz Barrionuevo & César Real 
Ramos (eds.), En um domingo de mucha luz. Cultura, historia y literatura españolas en la obra de José Martí. Salaman-
ca: Universidade de Salamanca, 1995, pp. 295-308; agradeço à primeira das autoras os dados que me 
deu em relação a este tema. Veja também Alfredo Pérez Alencart, La eterna hispanidad quijotesca. Valoración 
unamuniana de José Martí. Salamanca: Universidade Pontifícia de Salamanca, 1998.
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A Hispanidade e a crítica literária •
A relação, ainda que à distância, que Miguel de Unamuno manteve com 

Cuba durante o século XX bem pode ser definida como uma relação de en-
contros e de desencontros. Embora, como assinalou recentemente José Do-
minguez Búrdalo, nosso autor tenha sido percebido na ilha “como um obstá-
culo para o processo de constituição da identidade cubana em data tão avan-
çada como a primeira década do século”,12 juízo provocado em boa medida 
por sua precoce adesão ao levantamento franquista, o certo é que muito antes, 
em vários artigos publicados entre 1895 e 1898, don Miguel havia mostrado 
sua atitude de rejeição ante a presença colonial da Espanha em Cuba, Filipinas 
e Porto Rico e os interesses que alimentavam a guerra de Cuba.13

Apesar desta pouco amável consideração de nosso autor nos anos 30, du-
rante a segunda e terceira décadas, o interesse pela cultura cubana e a impor-
tância de Unamuno na ilha foram intensas: Martí promoverá o conhecimento 
dos escritos unamunianos entre os mais jovens intelectuais, enquanto Una-
muno insistirá na difusão e no conhecimento dos escritos martianos; não em 
vão, Juan Marinello lhe dedicará sua edição das Poesías de José Martí com um 
reconhecimento explícito a esse trabalho: “Para Unamuno que descobriu aos 
cubanos a luz poética de José Martí. Seu velho admirador.”

Não só a atenção com que don Miguel leu esse livro, tal como demonstra a 
quantidade de observações e anotações que fez nas margens, mas também os 
vários artigos que dedicou expressamente ao tema, bem como os 12 livros de 
Martí que sua biblioteca pessoal abrigava corroboram, sem dúvida, o interesse 
do professor salmantino pelo autor cubano. Como bem indicou Federico de 
Onís, Unamuno devia conhecer a produção de Martí já nos primeiros anos 
do século, aproximação que deu lugar a seus primeiros artigos.14 De 1914, data 
o intitulado “Sobre los Versos libres de Martí”, saído à luz no Heraldo de Cuba e 

12 “Unamuno en Cuba, Cuba en Unamuno” Bulletin of Spanish Studies, 8 (2006), pp. 1.085-1.111 (p. 1.086).
13 “La guerra es un negocio”, “Pura barbarie”, “Paz, paz, paz!”, “El negocio de la guerra”.
14 Federico de Onís, “Martí y el Modernismo”, em Memoria del Congreso de Escritores Martianos. La Habana: 
Comisión Nacional Organizadora de los Actos, 1953.
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publicado depois como um dos prólogos do volume XV das Obras completas de 
Martí, editado em 1919 pela Imprenta Rambla y Bouza com o título Cuba.

Será precisamente a recepção desse livro, Cuba, a origem de três novos es-
critos críticos sobre Martí, todos de 1919: “Carta sobre Martí”, uma espécie 
de acusação de recebimento com que agradece a Gonzalo de Aróstegui o fato 
de ter feito chegar o volume, “Sobre o estilo de Martí”, publicado na revista 
La Discusión, de Havana, e “Notas de estética. Cartas de poeta”, saído à luz, 
esta vez em Madri, no jornal Nuevo Mundo, onde insiste em sua admiração pela 
obra de José Martí, em particular pelas suas cartas.

Dez anos depois, no mesmo ano em que recebeu o livro de Marinello, 
José de la Luz León entrevistou Unamuno em Hendaya; no transcurso dessa 
conversação, reunida com o título “Unamuno y los americanos”, don Miguel 
manifesta sua plena consciência de haver sido um dos primeiros leitores espa-
nhóis da obra de José Martí:

Fui dos primeiros a falar dele na Espanha. O que o revelou em homem, 
todo um homem, e um maravilhoso escritor, foram, sobretudo, suas cartas. 
É uma mina inesgotável.15

Este papel precursor, posto em relevo em 1929 por Marinello e pelo pró-
prio Unamuno, adquire especial relevância ao considerar que não somente 
se centrou na difusão de Martí entre os próprios intelectuais cubanos, mas, 
como vimos, também favoreceu o conhecimento do poeta na Espanha, um 
país onde, além do desinteresse geral na Europa pelas letras hispano-ameri-
canas, a aceitação das obras martianas encontrava grandes e graves dificulda-
des, ao contrário do que sucedeu com outros autores, como Rubén Darío ou 
Amado Nervo. Estas dificuldades vinham determinadas por distintos moti-
vos: por um lado, devido à prematura morte do autor, que deixou uma obra 
extensa, mas inconclusa e talvez pouco homogênea, motivos pelos quais foi 
considerado um simples precursor do Modernismo; por outro, por razões de 

15 Em Archivo José Martí. La Habana: Ministério da Educação, vol. XI, pp. 19-20.
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todo alheias ao literário, mas que na Espanha daqueles anos tiveram um peso 
decisivo: a atuação política do autor cubano e sua rápida transformação em 
símbolo da independência da ilha, ou, como dissera Emilio Castelar, na “alma 
da rebelião contra a Espanha.”16

Miguel de Unamuno, contudo, foi capaz de superar essas vicissitudes 
histórico-políticas para descobrir tudo aquilo que compartilhava com Mar-
tí, propiciado por um mesmo fazer literário cifrado em uma mesma língua, 
isto é, propiciado pela consciência da Hispanidade sob a qual se amparavam 
os escritos de um e de outro, além da raça, da religião ou até mesmo da po-
lítica. Ambos compartilharam algumas constantes espirituais e uma mesma 
ideia da essência literária que, inclusive, permite encontrar matizes comuns 
e certo ar de parentesco entre as esplêndidas páginas que ambos os autores 
nos legaram.17

Conclusão •
Em definitivo, parece fora de dúvida que Miguel de Unamuno foi um dos 

vínculos mais fortes entre os habitantes e de um e outro lado do oceano no 
primeiro quarto do século XX. Para ele, a Hispanidade não é um monólogo, 
mas um diálogo militante, uma empresa comum que ele não só tentou definir, 
mas que também desenvolveu pondo em contato, em sua obra e em sua vida, 
as maiores figuras de ambas as terras, ainda quando essas figuras puderam ser 
objeto de críticas ou, quando menos, de desconfianças nos primeiros anos do 
passado século XX por questões ligadas às circunstâncias pontuais do devenir 
histórico, muitas vezes alheias em tudo à comunidade espiritual e histórica for-
jada em uma mesma língua. Não outra coisa é o que deixou manifesto em uma 
bela carta dirigida ao professor e pensador uruguaio Carlos Vaz Ferreira:

16 Emilio Castelar, “Murmuraciones europeas”, La Ilustración artística, Barcelona, 29 de março de 1897, p. 32.
17 Estas semelhanças foram expostas por Rosário Rexach, “Presencia de similitudes entre Martí y Una-
muno”, In.: Actas del XI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. Irvine: University of  California, 
1994, pp. 329-339.
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“Obrigado, irmão. Irmãos na língua do Quixote, que é a mais nobre 
irmandade. [...] Eu confio em que não foi inútil meu ato de deixar-me 
trazer aqui sem sentença alguma de tribunal, sem formação sequer de 
processo nem ainda pelo delito de extravagância, nova categoria penal que 
inventou o Primo de Rivera. Nova? Não; nem é capaz de inventar nada. 
É o velho delito de heresia que perseguiu o Santo Ofício, hoje redivivo. 
Mas é o último estertor da inveja ortodoxa e demagógica, da terrível inveja 
troglodita.

Espero que disto surja a Espanha de mais adentro, a Espanha entranha-
da e entranhável, a que irmana com as demais nações do mesmo sangue 
espiritual, da mesma língua. E que em vez de dizer que não há um pedaço 
de terra sem uma tumba espanhola possamos dizer que não um pedaço de 
céu sem uma ideia em castelhano.” (ed. cit., p. 68)
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P ro s a

Ocupante da 
Cadeira 12 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 

A leitura transdisciplinar na 
interpretação do narrador

Alfredo Bos i

Talvez caiba uma distinção inicial entre dois termos tão pró-
ximos e afins como são “interdisciplinaridade” e “transdis-

ciplinaridade”. Embora possam empregar-se como sinônimos em 
mais de um contexto, parece-me que se deveria dar ao primeiro 
uma extensão semântica que tem a ver com a natureza mesma das 
disciplinas que se relacionariam entre si. Um curso é interdisciplinar 
na medida em que contém disciplinas distintas, mas aparentadas 
como, por exemplo, História Social e Sociologia, Metodologia e 
Teoria do Conhecimento, Didática de uma determinada língua e 
Linguística aplicada etc. Uma formação em Letras é interdisciplinar 
por excelência, pois só se completaria com o estudo de uma língua 
e de sua Literatura bem como da história social e cultural do povo 
que nela se exprime.

Creio que há consenso em torno da necessidade e do valor de 
uma formação interdisciplinar considerando a extrema fragmenta-
ção e pulverização do ensino superior nesta era de especialização. 
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Os inconvenientes dessa tendência são conhecidos, mas não é fácil superá-los, 
pois o domínio de uma área do conhecimento exige um longo período de es-
tudos e pesquisas, com resultados sempre passíveis de revisão; daí o receio de 
que o estudante que percorre muitas matérias diferentes não saberá nenhuma 
em profundidade. Non multa, sed multum.

No polo oposto, lembro uma expressão francesa que satiriza o homem de 
ciência pura alheio a tudo o que não seja a sua especialidade: não lê nada de 
Literatura, nada de História, nada de Filosofia, e fica perplexo ou diz coisas 
vagas ou rudimentares quando perguntado sobre qualquer tema humanístico 
ou político. A expressão francesa que o caracteriza é idiot savant, sábio idiota, 
certamente pouco lisonjeira, mas, de certo modo, verdadeira.

É claro que não devemos nos resignar a formar nenhum dos extremos: nem 
o tagarela parlapatão, que acredita saber tudo, quando nada sabe de verdade, 
nem o idiot savant, que, sendo incapaz de dialogar com uma pessoa culta ou 
com o militante de uma causa social, rejeita e desqualifica de modo arrogante 
todo conhecimento diferente do seu. A interdisciplinaridade deve ser, portan-
to, uma conquista, um objetivo que sabemos árduo, mas alcançável por todo 
aquele que entrou em um curso universitário.

Transdisciplinaridade Ȅ
Quanto ao termo afim, “transdisciplinaridade”, conviria mais adequada-

mente à situação de um tema particular, pontual, que pode ser devidamente 
explorado com o auxílio de uma ou mais áreas do saber que completem ou até 
mesmo interroguem a sua disciplina de origem. Transita-se assim (o prefixo 
trans é explícito) de uma área a outra do conhecimento não por mera curiosi-
dade ou borboleteio sem rumo, mas para aprofundar e aclarar o entendimen-
to do texto literário com um fim preciso que evite digressões supérfluas. O 
grande linguísta e amador de poesia, Roman Jákobson, afirmou certa vez que 
é na zona fronteiriça entre duas disciplinas que nascem as grandes hipóteses 
da ciência.
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Uma experiência no ensino de Literatura Brasileira Ȅ

Tive pessoalmente a experiência da necessidade da pesquisa transdiscipli-
nar quando ministrei cursos sobre Literatura Colonial na graduação e na pós-
graduação de Literatura Brasileira.

O primeiro desafio advinha do entendimento do próprio tema: o que é 
colonização, e como se pode situar a produção literária em um contexto co-
lonial. A leitura de Anchieta, Gregório de Matos, Vieira e Basílio da Gama 
torna-se fecunda quando partimos dos textos e estabelecemos relações com 
a História do Brasil colonial e a História de Portugal nos anos do descobri-
mento, do apogeu das conquistas ultramarinas até a sua decadência sob a 
dominação espanhola e ao longo dos séculos XVII e XVIII.

O primeiro século da colonização portuguesa no Brasil coincide com o 
momento áureo do Renascimento na metrópole. O nome central é Camões, 
a obra seminal é o poema épico Os Lusíadas. A interpretação da epopeia só é 
possível, se conhecermos a fundo a História de Portugal desde a fundação do 
Reino em plena Idade Média até a viagem de Vasco da Gama, descobrindo a 
rota das Índias, passando por todos os lances das navegações atlânticas pela 
costa da África. A perspectiva de Camões é a de um cantor privilegiado dessa 
extraordinária aventura, obra da dinastia de Avis, da Escola de Sagres e do 
apoio da burguesia às conquistas que converteram o menor reino da Europa 
em uma potência colonial.

Em um primeiro momento, a transdisciplinaridade consiste em um ir e vir 
do texto camoniano aos cronistas que escreveram desde fins do século XIV 
até os tempos contemporâneos do poeta (ou seja, desde Fernão Lopes até 
Damião de Góis e, particularmente, João de Barros em suas Décadas da Ásia).

Essa relação entre poesia e realidade histórica não é, porém, feita de mútua 
transparência, na medida em que a Literatura não é apenas espelho dos acon-
tecimentos a que se reporta. Pois há momentos em que o poeta se descola do 
projeto que ele próprio empreendeu, a glorificação dos feitos portugueses. 
Leia-se o episódio do Velho do Restelo, uma passagem claramente antiépica 
na qual a viagem do Gama (e tudo o que ela significava em termos da empresa 
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marítima de Portugal) é objeto de severa crítica até o limite da rejeição e da 
maldição.

Como interpretar esse episódio que ocupa as últimas estâncias do Can-
to Quarto? É preciso lembrar que esses versos foram precedidos dos dois 
cantos em que Vasco da Gama, a pedido do rei de Melinde, recapitula toda 
a História de Portugal até a cerimônia da partida das naus para descobrir o 
novo caminho das Índias. Fora uma sucessão de batalhas vitoriosas contra os 
mouros e os castelhanos, lutas que constituíram o próprio Reino e lhe deram 
uma posição-chave na conquista do Atlântico e do Índico. Aqui o pesquisa-
dor transdisciplinar não poderá contentar-se com as crônicas laudatórias da 
história pátria. Ele deverá estudar as condições sociais do povo, a indigência 
daqueles que ficaram na praia, mulheres, velhos, crianças, todos os que em 
nada seriam beneficiados pela viagem do Gama. Uma história social da carên-
cia, do avesso dos lucros cobiçados pela burguesia e pela dinastia financiadora 
da empresa. Se essa exploração transdicisplinar não for feita de modo coeso, 
a veemente fala do Velho do Restelo (que não vem registrada nas Décadas de 
João de Barros) parecerá um rasgo aleatório do poeta, uma fugaz contradição 
consigo mesmo, e a dialética histórica acabará reduzida a uma crise psico-
lógica do autor. A interpretação do episódio, para ser completa e fecunda, 
deve transitar da leitura do texto poético para a História Social de Portugal, 
com a sua estrutura de classes e estratos, incluindo a análise dos processos de 
exploração e dominação.

Mas não só. Como se trata de um texto narrativo denso de reminiscências 
clássicas (pois o Velho invoca passagens da Mitologia grega nas figuras de Íca-
ro e Prometeu), o intérprete deve rastrear, nos trágicos antigos, a presença e a 
função do coro. Em geral, o coro grego era a voz da sabedoria, que censurava 
a hybris, os excessos de paixão e ambição dos poderosos, que os arrastam (a 
eles e ao povo) ao desastre. Na praia, choram as mulheres que temem ficar vi-
úvas, choram as crianças que ficarão órfãs, choram os velhos que já se sentem 
desamparados. É o coro desses despossuídos, postos à margem da empresa 
marítimo-comercial, que Camões compõe precisamente na hora gloriosa da 
partida. Não basta, portanto, conhecer a História Social (sempre necessária, 
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pois se trata de uma epopeia nacional), é preciso considerar que esse episódio 
antiépico, fazendo-nos ouvir os protestos e lamentos dos descontentes, ecoa 
também uma tradição literária bem caracterizada que o poeta culto da Renas-
cença não desconhecia.

Veja-se que a transdisciplinaridade pode não só avançar para uma discipli-
na próxima, a História, como também explorar um contexto afim, o campo 
das Letras Clássicas, a Retórica e a Poética, que nos advertem sobre o sentido 
e o valor do coro trágico.

Passagens de Os Lusíadas, canto IV, que ilustram o momento antiépico do 
texto:

[Fala Vasco da Gama]:
Certifico-te, ó Rei, que se contemplo – Como fui destas praias apartado – Cheio dentro de 
dúvida e receio – que apenas nos meus olhos ponho o freio. (Estância 87)

Em tão longo caminho e duvidoso – por perdidos as gentes nos julgavam, – as mulheres 
c’um choro piadoso – os homens com suspiros que arrancavam – mães, esposas, irmãs, que o 
temeroso – amor mais desconfia, acrescentavam – a desesperação e o frio medo – de já nos 
não tornar a ver tão cedo. (Est. 89)

[Falam as esposas]:
Por que ir aventurar ao mar iroso – esta vida que é minha e não é vossa? – como por um 
caminho duvidoso, – vos esquece a afeição tão doce nossa? – nosso amor, nosso vão conten-
tamento, – quereis que com as velas leve o vento? (Est. 91)

[Fala o Velho ]:
Ó glória de mandar, ó vã cobiça
desta vaidade, a quem chamamos Fama!
Chamam-te Fama, e Glória soberana,
Nomes com que se o povo néscio engana. (E. 96)

A que novos desastres determinas – de levar estes Reinos a esta gente? que perigos, que 
mortes lhe destinas, – debaixo dalgum nome preeminente? – que promessas de reinos e de 
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minas – de ouro, que lhe farás tão facilmente? – que famas lhe prometerás? que histórias? 
que triunfos? que palmas? que vitórias?

Oh! maldito o primeiro que, no mundo, – nas ondas vela pôs em seco lenho! – digno de 
eterna pena do profundo, – se é justa a justa lei que sigo e tenho! 1

Trouxe o filho de Jápeto do Céu – o fogo que ajuntou ao peito humano, – fogo que o mundo 
em armas acendeu – em mortes, em desonras (grande engano!) – Quanto melhor nos fora, 
Prometeu, – e quanto para o mundo menos dano, – que a tua estátua ilustre não tivera – 
fogos de altos desejo que a movera! (Estâncias 102-103)

Narrador mediador Ȅ
Como interpretar a oposição de perspectivas na fala do mesmo narrador?

Vasco da Gama é historicamente sempre o mesmo narrador, que conta as con-
quistas portuguesas, mas refere respeitosamente a fala acusadora do Velho do 
Restelo. Temos o mesmo autor (Luís de Camões) que engendra um mediador 
entre o seu olhar e as situações e pessoas que são matéria da epopeia. Me-
diador que assume duas vozes diferentes: uma, a que exalta com tuba heróica 
e belicosa a aventura lusíada e explicitamente a viagem de Vasco da Gama; 
e outra, que exprime os sentimentos dos desvalidos que sofrerão na pele os 
efeitos daquela mesma empresa.

Um narrador, desavindo a certa altura consigo mesmo, desdobra-se con-
forme o estrato social de que entende ser porta-voz. Assim, junto à investiga-
ção sociológica do Portugal do século XV, e considerando a relação tensa do 
coro com os protagonistas do poema, deve haver também uma reflexão sobre 
o estatuto do narrador – o que é tarefa própria da Teoria Literária.

1 Afrânio Peixoto rastreou antecedentes dessa rejeição aos inventos do homo faber em poemas de Tibulo e de 
Horácio. Do primeiro, cita esta passagem das Elegias (I, III): O pinho não havia ainda afrontado as ondas cerúleas, nem 
se tinha exposto uma vela desfraldada ao sopro dos ventos, nem o nauta, nas suas excursões vagamundas, fizera gemer seus navios 
ao peso das mercadorias estrangeiras. De Horácio, a Ode I, do Livro III: Não foi em vão que Zeus prudente separou os mundos 
com a barreira do Oceano. Em Ensaios camonianos. Coimbra: Universidade, 1932, pp. 198-199.
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A leitura dessa epopeia central do Renascimento português nos leva a pen-
sar na vigência de vozes em contraste, ora hegemônicas, ora subalternas, ora 
apologéticas, ora inconformadas. Trata-se de mediadores conflitantes na orquestração 
da narrativa. Em vez de desconfiarmos drasticamente da veracidade do memo-
rialista (como ficou moda ultimamente atribuindo-se até mesmo impostura 
e mentira a todos os narradores reais ou supostos...), parece mais razoável 
e equilibrado encarar a possibilidade do caráter contraditório do narrador 
sempre que ele deve constituir e transmitir olhares diferenciados no fazer-se 
do seu relato.

Essas vozes são expressões de valores tantas vezes díspares no bojo da mes-
ma formação social. Vozes que legitimam a dominação, vozes que a denun-
ciam. Mas todas confluentes, como o solo e o coro, e a exigirem seus respec-
tivos tradutores narrativos. Um narrador em primeira pessoa não mereceria 
ser, em princípio, desqualificado como suspeito de dizer o tempo todo o 
contrário do que supomos que o autor pensaria a respeito deste ou daquele 
personagem. É uma forma simplista de patrulha ideologizante que se julga 
no direito de desautorar a voz de quem lhe parece politicamente incorreto, 
atitude que comporta, além do mais, um puro anacronismo. É preciso estar à 
escuta do narrador e discernir momentos entre si dissonantes no seu discurso, 
nos seus juízos de valor, nas suas intervenções. O narrador, mesmo que seja 
um cantor épico, não deve ser reduzido a uma entidade homogênea e rigida-
mente identitária.

Um breve excurso prospectivo Ȅ
Até agora, pensamos na transdisciplinaridade que procura no contexto 

contemporâneo ou na tradição literária os pontos de referência da interpreta-
ção. Mas há uma transversalidade no tempo que igualmente interessa a nossa 
leitura. A convicção – manifestada pelo Velho do Restelo a respeito do cará-
ter destrutivo das conquistas marítimas e coloniais – reapareceria em outro 
momento chave da história literária ocidental, o Segundo Fausto, de Goethe. O 
poeta, em pleno início do século XIX e da Revolução Industrial, denuncia o 
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progresso tecnológico a serviço dos poderosos como ameaçador para a na-
tureza e o homem que ainda vive em uma sociedade tradicional. Fausto, para 
cumprir o pacto com Mefistófeles, é tomado de um furor destrutivo, que o 
leva a arrasar tudo o que se contrapõe a seus planos. O episódio de Filêmon e 
Báucis, o casal de idosos, cuja casa estorvava os projetos do pactário, é acom-
panhado de comentários repassados de uma sabedoria humanística e, diría-
mos hoje, ecológica. O verbo “colonizar” comparece na passagem do poema 
em que a demolição é consumada acarretando o incêndio da casa e a morte 
dos seus inermes moradores. Pergunta Mefistófeles a Fausto: “Colonizar, há 
muito não procuras?”

A transdisciplinaridade exigiria aqui uma pesquisa de Literatura Compara-
da, aquele ideal de Weltliteratur, preconizado pelo próprio Goethe.

Poderemos ir mais longe e chegar mais perto de nossa época, se reconhe-
cermos nos Poemas possíveis de Saramago, precisamente no poema intitulado 
“Fala do Velho do Restelo ao Astronauta”, uma severa crítica da tecnologia 
criminosa de guerra que estava lançando napalm nos campos do Vietnã e con-
denando à fome populações inteiras enquanto bilhões de dólares eram des-
pendidos no empreendimento da viagem espacial que levaria o homem à Lua:

No jornal, de olhos tensos, soletramos
As vertigens do espaço e maravilhas:
Oceanos salgados que circundam
Ilhas mortas de sede, onde não chove.

Mas o mundo, astronauta, é boa mesa
Onde come, brincando, só a fome,
Só a fome, astronauta, só a fome,
E são brinquedos as bombas de napalme.
(Fala do Velho do Restelo ao Astronauta)

A contraideologia pode, portanto, atravessar os séculos, assim como a 
ideo logia de glorificação da aventura portuguesa, explicitada, por exemplo, 
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na obra-prima, Mensagem, de Fernando Pessoa, que aceita a ideia de que a dor 
e o sacrifício foram necessários para que os navegantes ultrapassassem o cabo 
Bojador, “pois tudo vale a pena, quando a alma não é pequena.” São lados 
diversos do mesmo vasto processo histórico, figurados necessariamente de 
perspectivas também diversas, que só a transdisciplinaridade pode contemplar 
e compreender.

A marcha da colonização vista em perspectivas  Ȅ
contrárias pelo narrador de O Uraguai, de Basílio  
da Gama (um descendente de Vasco da Gama)

Como entender O Uraguai, de Basílio da Gama, sem estudar a fundo o drama 
da colonização no território das Missões, onde as forças coloniais, os guaranis e 
os missionários jesuítas viveram uma luta de vida e morte nos meados do século 
XVIII? Então o Tratado de Madri havia decretado que as Missões dos Sete Po-
vos fossem entregues à coroa portuguesa em troca da Colônia do Sacramento.

Aqui a figura de um mediador de vozes distintas impõe-se como proce-
dimento narrativo de base. O poeta ora narra como historiador, em terceira 
pessoa, ora dá a palavra a Gomes Freire de Andrada, chefe das armas colo-
niais, homem de confiança do Marquês de Pombal na execução do tratado, 
ora dá a palavra aos Guaranis que resistem ao plano concertado entre Portugal 
e Espanha e enfrentam de peito aberto os poderes da metrópole.

A empresa colonizadora, que serve à razão de Estado pombalina, vence afinal: 
os índios são derrotados, os jesuítas são expulsos, o poeta cantará o triunfo 
de Gomes Freire de Andrada, mas não calará, no momento dramático que 
precede a luta final, o protesto de Cacambo e Sepé, porta-vozes dos indígenas. 
Leia-se o Segundo Canto do poema.

É significativo que tanto o general português como o índio missioneiro se 
valham da ideia de razão para dar força e credibilidade aos seus opostos argu-
mentos. E, o que dá mais a pensar, só os indígenas, acoimados de “bárbaros” 
e “rudes”, proferem a palavra razão, opondo-a à lógica das armas coloniais:
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Porém Cacambo
Fez, a seu modo, cortesia estranha,
E começou: “Ó general famoso
Tu tens à vista quanta gente bebe
Do soberbo Uruguai a esquerda margem.
Bem que os nossos avós fossem despojo
Da perfídia da Europa e daqui mesmo
C’os não vingados ossos dos parentes,
Se vejam branquejar ao longe os vales,
Eu, desarmado e só, buscar-te venho.
Tanto espero de ti! E, enquanto as armas,
Dão lugar à razão, Senhor, vejamos
Se se pode salvar a vida e o sangue
De tantos desgraçados.”

“E enquanto as armas dão lugar à razão”... Eis um tema que convida à 
pesquisa transdisciplinar: é necessário sondar a história das ideologias e das 
mentalidades para conhecer os sentidos desse valor crucial para a época da 
Ilustração. A razão seria tão universal como a concebiam os ilustrados e enci-
clopedistas, ou o seu significado e alcance efetivo dependeriam do poder de 
quem a alegasse? (Desenvolvi esse tema no capítulo “As sombras das Luzes”, 
que está em Literatura e Resistência.)

O fato é que o narrador do poema, aparentemente uno e idêntico a si 
mesmo, acaba cindindo-se e desdobrando-se para melhor cumprir a sua fun-
ção de tradutor em meio a vozes opostas. Nenhuma delas é mais ou menos 
confiável do que a outra: ambas são historicamente possíveis e poeticamente 
constituídas.

Lembro, de passagem, que Simone Weil admirava, nos poemas homéricos, 
precisamente esse ouvir, compreender e reconhecer como dignas de conside-
ração as vozes dos vencedores e as dos vencidos. Gregos e troianos são objeto 
da atenção e até mesmo da compaixão do poeta, embora a Ilíada tenha por fim 
explícito cantar as glórias dos primeiros. Recomendo a leitura do belíssimo 
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ensaio “A Ilíada, ou o poema da força”, incluída na antologia A condição operária 
e outros estudos sobre a opressão.2

Olhando para autores mais próximos de nós, constatamos o quanto é rica 
de desdobramentos a concepção do narrador como mediador entre o autor e 
o objeto de sua ficção. A hipótese de que o narrador traz em si uma identidade 
homogênea e imutável teria efeitos desastrosos se, por exemplo, fosse aplicada 
a um escritor complexo como Machado de Assis. Supor que o narrador se 
constrói e se conserva totalmente colado à personalidade do autor, ou supor, 
no outro extremo, que ele é o tempo todo solertemente mentiroso e impostor, 
dizendo sempre o contrário do que o autor presumivelmente pensaria das suas 
personagens, leva a distorções graves na hora da interpretação da obra ficcio-
nal. São duas modalidades da mesma posição equivocada que fixa o narrador 
em uma identidade absolutamente positiva ou absolutamente negativa.

No caso de Machado de Assis, sobretudo quando lança mão do narrador 
em primeira pessoa, este é transmissor de atitudes diversas, sentimentos opos-
tos, ideologias e contraideologias em conflito. Só os contextos pontuais de 
cada texto podem lançar alguma luz para o entendimento as mediações em 
causa.

Observações sobre as  Ȅ Memórias póstumas,  
Dom Casmurro, O espelho

Quando, faz algum tempo, defrontei-me com as várias interpretações 
suscitadas pela leitura das Memórias póstumas de Brás Cubas, constatei que três 
dessas tentativas de compreensão do romance incidiam sobre perfis diversos 
do mesmo narrador, o defunto autor. Nenhuma das interpretações, tomada 
em si mesma, esgotava a complexidade do personagem-narrador, Brás Cubas, 
mas cada uma delas estabelecia um tipo de mediação do autor com o objeto 
narrado.

2 Em Simone Weil. A condição operária e outros estudos sobre a opressão. Introdução e organização de Ecléa Bosi. 2ª. ed., 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.
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A interpretação formal iluminava o caráter joco-sério da linguagem ma-
chadiana nessa obra capital, pondo a nu o gesto lúdico do narrador em sua 
relação ambígua, não raro ferina, com o leitor.

A interpretação existencial entrava fundo no ceticismo, ou mesmo nihi-
lismo do narrador, expondo o “eu subterrâneo” (na feliz expressão dostoie-
vskiana de Augusto Meyer), que escalpelava impiedosamente os outros e a si 
mesmo.

Enfim, a interpretação social desvendava um narrador pertencente à bur-
guesia rentista ociosa e excludente do Primeiro e Segundo Reinados.

Todas as vozes narrativas eram, por assim dizer, verazes, ou, ao menos, 
merecedoras da consideração do leitor: todas davam pistas para que este 
pudesse conhecer Brás Cubas por fora e por dentro, na medida em que o 
defunto autor não só recordava e contava fatos de sua vida como também os 
julgava à luz de critérios ora autocomplacentes e conformistas, ora irônicos 
e críticos.

As mediações, no caso, os vários perfis do narrador, convidam o intérprete 
a transitar para áreas contíguas ou afins ao texto literário. É o momento da 
trans-disciplinaridade.

É instigante conhecer a marca “shandiana”, isto é, a linguagem joco-séria 
e paródica, que teve no Tristram Shandy de Sterne (alegado pelo próprio 
Machado) o seu paradigma. Garrett e Xavier de Maistre comparecem nessa 
mesma genealogia. O ensaio de Sergio Paulo Rouanet, Riso e melancolia, explora 
com riqueza de exemplos essa mediação intertextual.3

A mediação existencial será melhor compreendida se for lida à luz da gran-
de tradição dos moralistas do século XVII e XVIII e dos pessimistas radicais, 
que Machado lia assiduamente, O Eclesiastes, Leopardi e Schopenhauer, o 
segundo certamente inspirador do capítulo “O delírio”, conforme esclareceu 
Otto Maria Carpeaux. De certo modo, é uma leitura que tende a aprofundar 
a visada introspectiva de Lúcia Miguel Pereira e os ensaios luminosos de Au-
gusto Meyer.

3 ROUANET, Sergio Paulo Riso e melancolia. S. Paulo: Companhia das Letras, 2007.
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Enfim, a mediação social nos reporta à História do Brasil Império com 
suas classes estratificadas, seu liberalismo excludente e escravista, seus costu-
mes entre coloniais e modernos. O recurso à História Social foi fecundo nas 
obras de Astrojildo Pereira, Raymundo Faoro e Roberto Schwarz.

O narrador não traz em si uma identidade genética única, estável e uni-
forme, nem uma origem que o determine para sempre. O seu movimento de 
intermediação formal, existencial e social (em outras palavras, construtiva, expressiva 
e representativa) dá-lhe fisionomias diferenciadas, que devem ser examinadas 
atentamente pelo intérprete.

Um episódio significativo como o de Eugênia, “a flor da moita”, se ilu-
mina se for examinado segundo mais de uma perspectiva do narrador, ora 
inicialmente preconceituosa e cínica, depois patética, enfim reflexiva.4 Estu-
dos confluentes de Literatura Comparada, História das mentalidades e de 
Sociologia do romance ilustram a pertinência da pesquisa transdisciplinar na 
comnpreensão de um texto narrativo.

Pode-se desenvolver uma exploração semântica semelhante quando o 
narrador é Dom Casmurro, ou, ainda melhor, é Bentinho transformado em Dom 
Casmurro. Só a mudança de nome do protagonista já diz muito da sua lábil 
identidade. Em vez de classificá-lo e penalizá-lo definitivamente pelo fato 
de seu ciúme não parecer politicamente correto, seria mais afim ao ethos 
machadiano atentar para a instabilidade da sua índole, sempre vulnerável, 
ora ingênua, ora apaixonada, ora temerosa, ora hesitante, ora desconfiada, 
ora ressentida, ora perplexa, ora fechada na casmurrice defensiva final. Se 
dermos as costas para as alterações da sua emotividade e para a mudança 
dilacerante suscitada pela convicção de ter sido traído, toda a nossa leitura 
vai enrijecer-se na denegação mesma do narrador, efeito de um julgamento 
ideo logizante sem apelação, que ignora a ambiguidade e a dúvida cons-
titutivas do romance.5 Mas o que está na raiz dessa leitura autoritária é 

4 Procurei dar um interpretação literária e transdisciplinar ao episódio de Eugênia em Ideologia e contrai-
deologia. São Paulo: Cia das Letras, 2010, pp. 407-412.
5 Recomendo a leitura da apresentação de Paulo Franchetti à edição de Dom Casmurro. São Paulo: Ateliê, 
2011.
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precisamente a recusa da ambivalência machadiana descartada por uma su-
posição fortemente identitária.

O conto O espelho, escrito quase ao mesmo tempo em que Machado redi-
gia as Memórias póstumas, aprofunda de modo exemplar o tema destas linhas. 
O narrador o apresenta como “uma nova teoria da alma humana”, ou, mais 
precisamente, como a teoria das duas almas que habitam o mesmo corpo.  
A alma interior, que supomos estável, una, idêntica a si mesma, e a alma 
exterior, feita de coisas materiais, roupas que nos vestem, empregos que nos 
sustentam, posições de status que nos dão um papel na sociedade. A tese é sim-
ples: a alma interior não tem substância própria, pois depende do mundo que 
a rodeia e lhe dá identidade. Uma tese estruturalmente sociológica, embora 
muito provavelmente Machado desconhecesse as obras da nascente sociologia 
acadêmica do último quartel do século 19. Somos a nossa classe, a nossa na-
cionalidade, o nosso status, os nossos títulos, a nossa aparência, a nossa roupa, 
a nossa casa, os nossos bens móveis e imóveis. Mas, sobretudo, somos o que 
os outros veem em nós, o que os outros pensam de nós, em suma, o que a 
sociedade fez de cada um de nós.

Essa convicção sociológica radical resolve-se, no tecido ficcional, em forma 
de imagens e situações narrativas, e não no debate de conceitos. Jacobina, a 
quem o narrador dá a palavra depois de breve apresentação, recusa-se a qual-
quer tipo de discussão, afirmando que lhe basta contar a sua história.

Ainda bem jovem obteve um posto de alferes com a sua respectiva far-
da vistosa. Passando alguns dias no sítio da tia Marcolina, é tratado com 
especial consideração e até mesmo afeto por todos precisamente porque 
é alferes, posto que se reconhece pela indumentária. Pode-se dizer, com 
simplicidade, que Jacobina era alferes e apenas alferes, e essa alferidade lhe 
bastava para constituir uma sólida identidade. “O alferes eliminou o ho-
mem”, são palavras suas. Mas acontece o inesperado: adoece uma filha da 
tia, e esta deve ausentar-se da fazenda. Os escravos aproveitam a viagem da 
dona e fogem. De repente, Jacobina fica só. Falta-lhe imediatamente o olhar 
do outro, faltam-lhe os louvores e as mostras de deferência que o seu posto 
lhe granjeava. As horas de solidão são nitidamente marcadas nessa altura 
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do relato. Não por acaso. Era preciso dar ao leitor a sensação frustrante 
de abandono sofrida pelo jovem. De repente, a revelação. Depois de dias 
e dias de mal-estar, Jacobina olha-se ao espelho, mas não vê a sua imagem 
costumeira. Só formas esgarçadas, retalhos avulsos e desconjuntados. Falta a 
figura, falta a imagem cabal da persona. São momentos de desorientamento 
e depressão até que vem a Jacobina a ideia de vestir a farda de alferes, havia 
pouco objeto de tanta admiração. O efeito foi imediato. Envergando a farda, 
ele volta a ser o que era, o alferes. A alma exterior reconstituiu num relance 
a alma interior, que perdera forma e substância. O espelho, substituto do 
olhar do outro, tinha de novo matéria capaz de ser refletida.

Quando li pela primeira vez esse conto, aconteceu-me estar estudando um 
tema de Psicologia Social, a teoria dos papéis de Nadel. O livro chamava-
se The Structure of Social Theory. O sujeito, na perspectiva desse autor, é, rigo-
rosamente falando, o seu papel social, ou, mais precisamente, “a somatória 
dos seus papéis sociais”. A sua existência se confunde com a profissão que o 
molda de fora para dentro. Deixa de ser João ou José para ser professor ou 
doutor. Creio que os estudos de Psicologia Social da personalidade ajudam 
a dar um alcance amplo, conceitual, à interpretação do conto machadiano. 
Mas uma outra experiência de leitura igualmente me socorreu na ocasião: o 
conhecimento dos contos e romances de Pirandello, matéria de minha tese 
de doutoramento. Pirandello trata a máscara social (variante do papel social) 
como causa de sofrimento: a vida interior reclama às vezes dramaticamente 
a supressão da máscara, rejeitando as opiniões e os preconceitos afivelados à 
pessoa. Quem leu O falecido Matias Pascal deve lembrar-se dos esforços desespe-
rados do protagonista para libertar-se da sua aparência social. Mas a direção 
do seu pensamento parece oposta à de Machado de Assis. A alma interior 
se insurge, em Pirandello, reclama a sua presença no mundo, e deseja ser re-
conhecida por trás da máscara da profissão, da nacionalidade, da idade, do 
status... A Literatura Comparada aqui nos ensina que um mesmo tema pode ser 
tratado com perspectivas diferentes, o que é uma riqueza da ficção. Os nar-
radores pirandelliano e machadiano valem-se de mediadores, embora ambos 
concluam que a força do social é insuperável.



 Alfredo Bos i

50

Voltando a Jacobina, ele conta a sua história como quem quer demonstrar 
o poder do outro, do olhar do outro, para dar consistência à nossa própria 
pessoa que, de outro modo, nos escaparia. No entanto, é também verdade que 
o narrador tem consciência do processo, tantas vezes opressivo, da constituição da alma de fora 
para dentro. E essa consciência é também uma função mediadora do narrador.

A primeira mediação é a que se construiu rente à memória dos fatos (“Os 
fatos são tudo”, afirma Jacobina, e essa frase tem forte ressonância positi-
vista). Há quem conta os fatos, mas há também quem analisa e interpreta o 
sentido do que ocorreu. Ambos são concomitantes, embora necessariamente 
sucessivos na ordem sintática da escrita. E ambos são idôneos no campo da 
ficção em que se apresentam.

Quem era Jacobina antes de ganhar o posto de alferes? Um mocinho pro-
vinciano de modestas aspirações. Quem passou a ser Jacobina depois da expe-
riência crucial contada no episódio do espelho? Um homem, entre quarentão 
e cinquentão, “capitalista”, “astuto” e “casmurro”. A transformação do rapaz 
ingênuo em homem desconfiado e fechado, já vimos, não seria caso único ou 
isolado em uma história escrita pelo Machado maduro. O preço da maturi-
dade é a aceitação do poder da sociedade, algo que mistura sóbria resignação 
e certa ríspida esquivança, talvez resíduo resistente da alma interior que não 
pôde dizer seu nome.



51

P ro s a

Ocupante 
da Cadeira 5 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 

Osvaldo Cruz:  
Dever contra Direito

José  Murilo de  Carvalho

Campanha de destruição Ȅ
Para conciliar tema e tempo, limito-me a analisar o curto período 

durante o qual O. Cruz ocupou o cargo de Diretor do Serviço de Saú-
de Pública do antigo Distrito Federal, porque ele suscita problemas 
ainda muito atuais. Seguramente, poucos homens públicos brasileiros 
sofreram ataques tão violentos e virulentos quanto O. Cruz durante 
sua gestão. A Capital era uma cidade pestilenta, assolada por epide-
mias e endemias. Entre as primeiras, salientavam-se a febre amarela, 
que voltara ao Brasil em 1849, a varíola e a peste bubônica, que che-
gara, esta última, ao Rio de Janeiro em 1900. Estrangeiros evitavam o 
porto, representantes diplomáticos recebiam de seus governos paga-
mento de adicional de salubridade. Empossado em 1902, Rodrigues 
Alves, que perdera uma filha para a febre amarela, decidiu enfrentar 
o problema, desmentindo o apelido de Soneca que lhe tinham dado. 

* Efeméride, ABL, 31 de maio de 2012.

*
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Em março de 1903, nomeou o desconhecido médico sanitarista O. Cruz, então 
com 30 anos, Diretor da Repartição Geral de Saúde pública.

O novo diretor enfrentou logo as três epidemias. Para a febre amarela, apli-
cou o tratamento adotado pelos americanos em Cuba, mas ainda polêmico, 
que consistia em isolar os doentes e acabar com os mosquitos (stegomyia fasciata, 
hoje conhecido por aedes aegypti, transmissor da dengue); para a peste bubônica, 
o mal levantino, recorreu à vacina, já produzida no Instituto Soroterápico do 
Rio de Janeiro, e à caça aos ratos; para a varíola, usou o ainda mais polêmico 
remédio da vacina obrigatória. 

Redigiu um regulamento drástico, batizado pela imprensa e pelas ruas de có-
digo de torturas, que permitia a invasão de casas para inspeção e desinfecção, 
remoção de doentes, interdição de prédios insalubres. Os principais alvos de sua 
ação foram, naturalmente, as habitações populares, os cortiços, os bairros pobres. 
Para se ter ideia do alcance da campanha, basta dizer que uma brigada de cerca de 
2.500 mata-mosquitos ocupou a Capital. Só no primeiro semestre de 1904, fo-
ram feitas mais de 110 mil visitas domiciliares em cidade de 800 mil habitantes. 
Mas, sobretudo, depois de autorizado pelo Congresso, O. Cruz passou a vacinar 
forçadamente contra a varíola toda a população. Seus brigadistas antecipavam-se 
aos meirinhos portadores de habeas corpus concedidos pela Justiça. 

A reação foi violenta e veio de todos os quadrantes: dos inimigos do governo, 
dos médicos, dos estudantes, dos positivistas, das organizações operárias, das 
prostitutas, da chamada escória, fezes, ou rebotalho da população. Cerca de 
15 mil pessoas, a maioria operários, enviaram representação à Câmara contra a 
obrigatoriedade da vacina. A maioria dos jornais aderiu ao linchamento, com a 
única exceção do governista O Paiz, assumindo o Jornal do Commercio posição de 
crítica moderada. Na oposição, destacaram-se o Correio da Manhã, de Edmundo 
Bittencourt, e o Comércio do Brasil, de Alfredo Varela. Os grandes cartunistas da 
época, como J. Carlos, Raul Pederneiras, Calixto, Storni, Vasco Lima, Leônidas, 
fizeram sua festa nas revistas Tagarela, Avenida, O Malho e outras. A casa de O. Cruz, 
na Rua Voluntários da Pátria, foi atacada, ele próprio foi agredido na rua aos 
gritos de mata! mata! Tudo culminou com a revolta que sacudiu a Cidade no 
mês de novembro de 1904 e que deixou um saldo de 30 mortos e 110 feridos. 
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Nada melhor para traduzir o tipo de crítica que se fazia a O. Cruz e revelar 
o ambiente vivido na época pela população da Cidade do que as dezenas de 
charges publicadas na revistas ilustradas, muitas delas coletadas pelo próprio 
O. Cruz e publicadas por Edgard de Cerqueira Falcão no tomo I da Oswaldo 
Cruz Monumenta Historica. A seguir, pequena amostra das charges. O numeral 
romano indica a página do livro.

1. LXXXIV. 
Raul, Tagarela. 
Conferência 
sinistra. 
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3. XII. Calixto, 
Tagarela. Luís 
XIV da 
Seringação.

2. V. Raul, 
Tagarela. Ou 
vai ou racha! 
(Constituição 
pisada)
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4. XVII. J. 
Carlos. Tagarela.
(O. Cruz viaja 
para Cuba).

5. XXX.  
J. Carlos, 
Tagarela. 
Na higiene 
dando ordens 
(Carregar no 
povo miúdo).
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7. XXXVIII.   
(J. Carlos), 
Tagarela.  
Mata-mosquitos.

6. XXXVI. 
CRUZ  
(J. Carlos), 
Tagarela. Cruzes!
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8. CI. Raul, 
Tagarela. Guarda 
de honra 
osváldica. 
(Aparecem 
O.C., deputado 
Barbosa Lima, 
e J.J. Seabra, 
ministro da 
Justiça). 

9. CVIII. 
A Avenida. 
O espeto 
obrigatório.
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10. CIX. Revista 
da Semana. Vacina 
obrigatória. 
Congresso: – 
Escolhe... 

11. CXVI. 
Leônidas,  
O Malho.  
A obrigatória 
de garupa. 
(Aparecem  
Papai Grande  
(R. Alves),  
J.J. Seabra,  
O. Cruz, 
Wenceslau 
Braz). 
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12. CXXIX. 
Leônidas,  
O Malho. Guerra 
vacino-obrigateza. 
(Cena da revolta). 

13. CXXXV. 
Raul, Tagarela.  
Vá assina 
(Aparecem  
O. Cruz e  
R. Alves).
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14. CLV.  
O Malho. Sem 
título. (Aparecem 
O. Cruz, J.J. 
Seabra, Epitácio 
Pessoa e Lúcio 
de Mendonça, 
os dois últimos 
ministros do 
STF). 

15. CLXV. 
Tagarela. 
Botafogo 
em São 
Cristóvão. 
(O. Cruz 
como Nero 
da Higiene).
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Missionários Ȅ

O. Cruz não foi o único cruzado da República. O regime foi implantado 
sem povo e gerou pouca mudança social. No entanto, produziu, nas duas 
primeiras décadas de vida, movimentos missionários de reformas que se acre-
ditava serem civilizadoras. Eram dirigidos por jacobinos políticos e missio-
nários da ciência. O jacobinismo político, melhor representado pelo coronel 
Moreira César, apelidado de corta-cabeças, mas endossado, de início, pelo 
científico Euclides da Cunha, destruiu barbaramente os chamados bárbaros 
de Canudos. Os principais missionários foram os sanitaristas, especialmente 
O. Cruz, no Rio de Janeiro, depois seus colegas Artur Neiva e Belisário Pena 
no interior do país. No Rio, ao lado de O. Cruz, estava Pereira Passos que 
revirou e renovou o centro da Cidade e tentou ensinar os cariocas a não cuspir 
no chão e a não fazer xixi na rua. O maior dos missionários surgiu ao final da 
primeira década do século, o futuro marechal Rondon, positivista dos bons. 
O moto da época foi expresso por Euclides da Cunha em Os sertões: “Ou pro-
gredimos ou desaparecemos.” O alvo das missões civilizatórias eram as popu-
lações marginalizadas das cidades e do campo, os fanáticos do Conselheiro, 
os jecas-tatus do interior, o povo dos cortiços do Rio de Janeiro, a multidão 
de doentes espalhada pelo país.

Depois de Rondon, O. Cruz foi o maior desses missionários. Impulsionado 
pela crença na ciência e dotado de extraordinária energia, ele acabou com a febre 
amarela e a peste bubônica na Capital do país, saneando a Cidade e salvando 
milhares de vidas. A varíola foi apenas atenuada, uma vez que a vacinação foi in-
terrompida. Seu êxito, no entanto, como o de outros missionários, deveu-se ao 
recurso a métodos que produziam violação de direitos, como a invasão dos lares, 
a destruição de habitações, e o desrespeito de valores arraigados na população, 
sobretudo os relacionados à honra pessoal e à privacidade dos lares. 

Ao agir desse modo, ele nos colocou diante do espinhoso problema de-
rivado do choque entre o dever do Estado de resguardar a saúde da popu-
lação, um bem público, e o direito dos cidadãos de terem garantidos seus 
direitos individuais à privacidade, ao respeito de seus valores, ao controle de 
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seus corpos. É aceitável a concepção do bem público que implica violação de 
direitos individuais? Pode o Estado salvar as pessoas contra a vontade delas? 
Ou, inversamente, é a utilidade pública apenas o somatório da utilidade dos 
indivíduos? Esta velhíssima mas nunca satisfatoriamente resolvida questão 
dos limites da interferência do Estado na vida dos cidadãos estava claramente 
presente na reação contra a vacina, e isso tanto nas formulações eruditas de 
juristas liberais, como Rui Barbosa, defensores dos direitos civis, e de positi-
vistas, como Teixeira Mendes, inimigos da intervenção do poder temporal no 
domínio espiritual, como nas rudes manifestações dos operários. Um preto 
acapoeirado expressou assim sua posição: o importante na revolta, disse ele, 
foi “mostrar ao governo que ele não põe o pé no pescoço do povo”. 

Não seria difícil detectar em nossa história outras tentativas de despotismo 
ilustrado. Baste lembrar a Lei de Doação de Órgãos, de 1997. Ela previa a 
doação sem consulta à família, violando um dos poucos valores que ainda te-
mos em comum. A reação da população e mesmo dos médicos foi imediata e 
a lei foi alterada. Por sorte, nosso progresso democrático dispensou o recurso 
a nova revolta. 

Ao que consta, O. Cruz nunca teve qualquer dúvida sobre a justeza de sua 
posição. No discurso de posse na ABL, mal se refere à revolta e elogia a ação 
do Governo de Rodrigues Alves na tarefa de libertar a pátria de mancha ver-
gonhosa. Afrânio Peixoto, ao lhe responder, fez o elogio do poder absoluto da 
vontade em que O. Cruz acreditava e que lhe serviu para libertar a pátria do 
flagelo da febre amarela. Só manifestou piedade pelos cientistas que serviram 
de cobaia para o teste que comprovou a tese de que os mosquitos eram os ve-
tores da febre. No experimento, segundo ele, O. Cruz foi o sacerdote de uma 
religião, o sacrificador eleito pelo destino. É curioso que O. Cruz não pro-
curou defender-se, como fizera Rui Barbosa em relação à sua atuação como 
Ministro da Fazenda do governo provisório. Pelo contrário, em vez de um 
dossiê de defesa, colecionou cuidadosamente as charges com que o atacaram. 
Um enigma que não sei decifrar. 

A História absolveu O. Cruz e o incorporou, com justiça, ao panteão da 
pátria. Mas creio ser útil recordar o dilema trazido por sua luta, sobretudo 
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16. CCXXIX. Seth e Hugo Leal, O Gato.  
O novo imorrível (O. Cruz na ABL).
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porque ele continua conosco e talvez só tenda a se agravar em nosso admirável 
mundo novo.

A ABL também o absolveu, elegendo-o em 1912. O sanitarista derrotou 
o poeta Emílio de Menezes por 18 votos a 10. Mas, é sintomático que, oito 
anos depois da Revolta, ainda se ouviam ecos da tempestade. Uma charge de 
O Gato sobre o novo acadêmico mencionou que na Revolta ele fora respon-
sável por muitas letras do pessoal da lira. Moacyr Scliar relata que Emílio de 
Menezes, seu antípoda em temperamento e filosofia de vida, justificou-lhe a 
vitória argumentando que, afinal, se Alexandre Dumas Filho tinha chegado à 
Academia Francesa com a ajuda de três mosqueteiros, com maior razão che-
gara O. Cruz à ABL com a de centenas de seus mosquiteiros.
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Darcy Ribeiro, pensador 
e homem de ação

Ar naldo Nisk ier

P ro s a

Presente, passado e futuro? Tolice. Não existem. A vida vai-se construindo 
e destruindo. O que vai ficando para trás, com o passado, é a morte. O que 
está vivo vai adiante.

Darcy Ribeiro

Creio haver provado que só há uma solução para os problemas brasileiros 
da educação. Uma única. Exclusivamente uma: levar a educação a sério.

Darcy Ribeiro

Não foi difícil escolher o título de conferência sobre Darcy 
Ribeiro, escritor que faria 90 anos no dia 26 de outubro. 

Ele mesmo um grande admirador de Anísio Teixeira, nas lides pe-
dagógicas, chamou o autor baiano de “pensador e homem de ação”, 
num trabalho em que lhe prestou homenagem. Pois Darcy foi, ele 
também, um grande pensador e homem de ação, características que 
marcaram a sua vida de antropólogo e educador.

Ocupante da 
Cadeira 18 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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Antes de avançar sobre pormenores dessa vida fascinante, gostaria de reve-
lar fatos, em geral desconhecidos, de como ele chegou à Academia Brasileira 
de Letras, com a qual jamais sonhara. Corria o ano de 1992 e surgiu uma 
vaga na Casa de Machado de Assis. Para tristeza dos seus membros, o médi-
co e professor Deolindo Couto acabara de falecer. Antes que os candidatos 
procurassem pelo Presidente Austregésilo de Athayde, este me chamou ao seu 
gabinete, no Petit Trianon, para uma conversa particular: “Meu filhote, disse 
ele, você conhece o Darcy Ribeiro?” A resposta foi afirmativa, embora confes-
sasse que sem muita intimidade.

Athayde foi direto ao assunto, como era seu hábito: “Gostaria de ter o 
Darcy Ribeiro na Academia. O que você acha?” Bem, sempre soube que não 
adiantava nada contrariar a opinião do grande líder. Concordei convictamente 
e perguntei o que era preciso fazer. Ele então me autorizou a procurar pelo 
Darcy – e fazer-lhe a sondagem. Não demorei a conseguir o contato e logo 
me vi diante dele. Fiz-lhe o convite. Resposta: “Não tenho o menor interesse 
em fazer parte da Academia. E ponto final.”

Ficamos estupefatos com essa reação. Três dias depois, encontrei o gover-
nador Leonel Brizola num almoço, na sede da Manchete. Pedi licença e contei 
o ocorrido. Brizola levou um susto: “Mas como? O Darcy disse isso? É um 
absurdo não querer ser imortal!” O governador me pediu três dias de prazo 
e solicitou o meu telefone. No início da semana seguinte, ligou pra mim: 
“Professor, pode ligar pro Darcy. Ele mudou de ideia e aceita se candidatar 
com muito prazer.”

É claro que o Athayde ficou feliz e me pediu para confirmar o convite, o 
que foi feito em seguida. Darcy foi um bom candidato, topou fazer algumas 
visitas e realizou jantares com eleitores afins. Acabou eleitíssimo e tomou 
posse em abril de 1993. Foi um bom acadêmico até 1997, quando faleceu. 
O seu velório, na Sala dos Poetas Românticos, foi o mais concorrido a que 
assisti, nos meus quase 30 anos de Casa. Gente importante, gente humilde, 
músicos, professores, escolas de samba, crianças – teve de tudo, numa enorme 
confraternização, até que se organizasse o cortejo, para levá-lo ao cemitério. 
Foi um enterro à altura da sua vida esplendorosa e agitada.
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A vida e a obra Ȅ

Filho de farmacêutico e professora, nascido em Montes Claros (MG), em 
26 de outubro de 1933, Darcy Ribeiro mudou-se para o Rio de Janeiro com 
o objetivo de estudar Medicina. Até ingressou na faculdade, mas abandonou o 
curso depois de três anos. Transferiu-se para São Paulo, indo estudar Ciências 
Sociais na Escola de Sociologia e Política. Em 1949, entrou para o Serviço de 
Proteção aos Índios (antecessor da Funai), onde trabalhou até 1951. Passou 
várias temporadas com os indígenas do Mato Grosso (então um só Estado) 
e da Amazônia, publicando as anotações feitas durante as viagens. Colaborou 
ainda para a Fundação do Museu do Índio (que dirigiu) e a criação do parque 
indígena do Xingu.

Darcy Ribeiro escreveu diversas obras de Etnografia e defesa da causa in-
digenista, contribuindo com estudos para a Unesco e a Organização Interna-
cional do Trabalho. Em 1955, organizou o primeiro curso de pós-graduação 
em Antropologia, na Universidade do Brasil (Rio de Janeiro), onde lecionou 
Etnologia até 1956.

No ano seguinte, passou a trabalhar no Ministério da Educação e Cultura. 
Lutou em defesa da escola pública e, junto com Anísio Teixeira, fundou a 
Universidade de Brasília (da qual foi reitor em 1962-3).

Em 1961, foi ministro da Educação no Governo Jânio Quadros. Mais tar-
de, como chefe da Casa Civil no Governo João Goulart, desempenhou papel 
relevante na elaboração das chamadas reformas de base. Com o golpe militar 
de 1964, Darcy Ribeiro teve os direitos políticos cassados e foi exilado.

Viveu, então, em vários países da América Latina, lutando por uma nova 
Universidade. Foi professor na Universidade Oriental do Uruguai e assesso-
rou os presidentes Allende (Chile) e Velasco Alvarado (Peru). Naquele pe-
ríodo, Darcy Ribeiro redigiu grande parte da sua obra de maior fôlego: os 
estudos da “Antropologia da Civilização”, em seis volumes (o último, O povo 
brasileiro, foi publicado em 1995).

Em 1976, retornou ao Brasil, dedicando-se à educação pública. Quatro 
anos depois, foi anistiado, iniciando uma bem-sucedida carreira política. Em 
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1982, elegeu-se vice-governador do Rio de Janeiro. Nesse cargo, trabalhou 
junto ao governador Leonel Brizola, na criação dos Centros Integrados de 
Educação Pública (Ciep). Ribeiro criou, planejou e dirigiu a implantação de 
quase 500 CIEPs. O projeto pedagógico era revolucionário no Brasil, visando 
dar assistência em tempo integral a crianças, incluindo atividades recreativas e 
culturais para além do ensino formal – dando concretude aos projetos ideali-
zados décadas antes por Anísio Teixeira. 

Nas eleições de 1986, Darcy foi candidato ao governo fluminense pelo 
PDT, concorrendo com Fernando Gabeira (então filiado ao PT), Agnal-
do Timóteo (PDS) e Moreira Franco (PMDB). Darcy foi derrotado, não 
conseguindo suplantar o favoritismo de Moreira que se elegeu graças à po-
pularidade do recém-lançado Plano Cruzado. O antropólogo também foi 
ministro-chefe da Casa Civil do presidente João Goulart e vice-governador 
do Rio de Janeiro, de 1983 a 1987. Em 1990, foi eleito senador, posto em 
que teve destacada atuação, exercendo o mandato até a morte, em 1991, aos 
74 anos.

Além das fronteiras Ȅ
O prenome do autor de Utopia selvagem, Maíra, O mulo e Migo, para citar 

apenas os seus romances, foi alterado para “Darci” durante algumas décadas, 
em conformidade com regras ortográficas então vigentes no Brasil (Formulário 
Ortográfico de 1943), que eliminavam a letra “y” do alfabeto. Com a volta do 
“y” no Acordo de 1990, a grafia “Darcy” voltou a ser aceita.

Entre as obras que realizou, estão a Biblioteca Pública Estadual do Rio 
de Janeiro, a Casa França-Brasil, a Casa Laura Alvim, o Centro Infantil de 
Cultura de Ipanema e o Sambódromo, que inicialmente também funcionava 
como uma enorme escola primária com 200 salas de aula, além do Memorial 
da América Latina, edificado em São Paulo com projeto de Oscar Niemeyer. 
Darcy contribuiu ainda para o tombamento de 96 quilômetros de belíssimas 
praias e encostas do litoral fluminense, além de mais de mil casas do Rio 
Antigo.
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A propagação de suas ideias rompeu fronteiras. No período em que viveu 
fora do Brasil, escreveu os cinco volumes de seus Estudos de Antropologia da Civi-
lização (O Processo cvilizatório, As Américas e a civilização, O dilema da América Latina, 
Os brasileiros: teoria do Brasil e Os índios e a civilização), livros que atingiram mais de 
90 edições em diversas traduções. Neles, Darcy propõe uma teoria explicativa 
das causas do desenvolvimento desigual dos povos americanos. 

Como reconhecimento de sua importância, Darcy foi agraciado com o 
título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Paris IV – Sorbonne, 
Universidade de Copenhague, Universidade da República do Uruguai e Uni-
versidade Central da Venezuela. 

Como senador da República, Darcy elaborou, ainda, a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDB, sancionada pelo presidente Fernando 
Henrique Cardoso, em 1996, como Lei Darcy Ribeiro. Entre 1991 e 1992, 
licenciado do Senado, assumiu a Secretaria Extraordinária de Programas Es-
peciais do Rio de Janeiro. Completou a rede dos Cieps e criou os Ginásios 
Públicos, um novo padrão de ensino médio. Em 1994, criou a Universidade 
Estadual do Norte Fluminense – UENF, sediada em Campos dos Goytca-
zes, destinada a ser a Universidade do Terceiro Milênio, na qual assumiu o cargo de 
chanceler. 

Durante a Conferência Mundial do Meio Ambiente – a ECO 92 –, Darcy 
implantou o Arboretum do Viveiro da Floresta Branca, dentro do Parque Flo-
resta da Pedra Branca.

Em 1996, publicou, pela Companhia das Letras, Diários Índios: os Urubu-
Kaapor, que reproduz integralmente os diários de campo escritos em forma 
de cartas a Berta Ribeiro, no período de 1949 a 1951, quando era etnólogo 
do Serviço de Proteção aos Índios. Nesse mesmo ano, seu primeiro romance, 
Maíra, recebeu uma edição comemorativa pelos 20 anos, com resenhas de An-
tônio Cândido, Alfredo Bosi, Moacir Werneck de Castro, Antônio Houaiss, 
Carmen Junqueira e outros especialistas. Ainda em 1996, recebeu o Prêmio 
Interamericano de Educação Andrés Bello, concedido pela OEA a eminentes 
educadores das Américas.
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Imortalidade Ȅ

A morte do acadêmico, em 17 de fevereiro de 1997, foi anunciada por um 
lento processo canceroso, que comoveu todo o Brasil em torno de sua figu-
ra. Darcy, sempre polêmico e ardoroso defensor de suas ideias, teve em sua 
longa agonia o reconhecimento e admiração até dos adversários. Já sabendo 
que sua doença era terminal, Darcy Ribeiro confessou no livro de memórias: 
“Termino esta minha vida já exausto de viver, mas querendo mais vida, mais 
amor, mais saber, mais travessuras.” Tudo muito coerente com quem sempre 
se declarou um “fazedor”.

Poucos anos antes da morte, o acadêmico publicou O Povo Brasileiro, obra na 
qual, dentre outras impressões, Darcy relativiza a suposta ineficiência portuguesa. 

Em seu discurso de posse para a cadeira 11 da Academia Brasileira de Le-
tras, em 8 de outubro de 1992, Darcy deixou registrado:

“Confesso que me dá certo tremor d’alma o pensamento inevitável de 
que, com uns meses, uns anos mais, algum sucessor meu, também vergando 
nossa veste talar, aqui estará, hirto, no cumprimento do mesmo rito para 
me recordar. Vendo projetivamente a fila infindável deles, que se sucederão, 
me louvando, até o fim do mundo, antecipo aqui meu agradecimento a 
todos. Muito obrigado. Estou certo de que alguém, neste resto de século, 
falará de mim, lendo uma página, página e meia. Os seguintes menos e 
menos. Só espero que nenhum falte ao sacro dever de enunciar meu nome. 
Nisto consistirá minha imortalidade.”

No último ano de vida, Darcy Ribeiro dedicou-se, especialmente, a or-
ganizar a Universidade Aberta do Brasil, com cursos de educação à distância, e a 
Escola Normal Superior, para a formação de professores de 1.º grau. Além 
disso, organizou a Fundação Darcy Ribeiro, com sede na antiga residência, em 
Copacabana. A entidade tem como objetivo manter viva sua obra e elaborar 
projetos nas áreas educacional e cultural. Uma de suas últimas idealizações foi 
o Projeto Caboclo, destinado à fixação do caboclo na floresta amazônica.
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Darcy e os índios Ȅ

Darcy Ribeiro participou ativamente do processo de criação do Parque Na-
cional do Xingu. Preocupado com o possível desaparecimento dos povos in-
dígenas do Centro-Oeste, no começo dos anos 50, Darcy foi conversar com 
Getúlio Vargas. Para tentar convencer o então presidente, falou que a natureza 
brasileira estava ameaçada. Os fazendeiros estavam destruindo a mata para criar 
pastagens. A única maneira de preservar esse pedaço do Brasil seria entregá-lo 
aos indígenas, que – desde sempre – souberam viver harmonicamente com a ter-
ra. Getúlio concordou e começou o processo de criação do Parque do Xingu. 

O antropólogo foi homenageado em um dos rituais mais importantes entre 
as aldeias do Alto Xingu. Um momento de celebração, de festa, mas ao mes-
mo tempo de tristeza. Uma homenagem aos mortos, uma das mais antigas 
manifestações da cultura brasileira, realizado na aldeia Yawalapiti, no Alto Xin-
gu, com a presença de nove etnias, acompanhado de perto pela então ministra 
da Cultura, Ana de Hollanda. 

Na ocasião, a ministra Ana de Hollanda falou que o Ministério da Cultura 
tem tido uma relação cada vez maior com os povos indígenas, daí a importân-
cia de ir ao Xingu e viver tudo o que há de se viver no local. “É uma relação 
muito próxima estar no Xingu, comendo, vivendo o dia a dia dos índios, 
conversar, saber das necessidades, das dificuldades e saber que o Ministério 
pode ajudar em muita coisa. A cultura está voltada para a identidade, não só 
as artes, mas a expressão de um povo.” 

A Fundação Darcy Ribeiro realiza um trabalho voltado para as etnias in-
dígenas do Brasil e o presidente da instituição, Paulo Ribeiro, sobrinho de 
Darcy, esteve presente no Quarup e falou da emoção da festa e da homena-
gem: “É um sentimento quase que de glorificação, de reconhecimento do 
professor Darcy, mesmo após 15 anos de seu falecimento. Ele foi um dos 
criadores do Parque Nacional do Xingu, juntamente com o marechal Rondon 
e o Leonardo Villas-Boas. Se não existisse o Parque, essa cultura não teria 
se mantido da forma que se manteve e provavelmente esse povo estaria num 
estágio bem mais degradável.”
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O Xingu é um local privilegiado em relação as outras 200 etnias do país. 
Quando se comemoram 50 anos da criação do Parque Nacional do Xingu, o 
reconhecimento do trabalho do antropólogo é a prova de que o esforço valeu 
a pena: “O ritual (Quarup) é muito significativo. Os índios pedem a Deus 
que receba as almas que estão presas aqui na Terra, que elas subam aos céus 
e que descansem em paz. Sem dúvida, é a homenagem mais importante para 
o Darcy, mais do que qualquer comenda ou outro título já recebido”, disse o 
diretor da Fundação.

O processo civilizatório Ȅ
Com o livro O processo civilizatório, publicado em 1972, Darcy Ribeiro trou-

xe para o âmbito de nossas discussões os grandes problemas da evolução 
das sociedades humanas. Ele dá início aos estudos sobre Antropologia das 
Civilizações. Sua motivação é de tornar compreensível a formação dos povos 
americanos. Com argumentos novos e críticos busca compor um esquema 
coerente e lógico da História da Humanidade. 

De acordo com o antropólogo, esta tarefa foi requisito prévio indispensável 
ao estudo da formação dos povos americanos. O antropólogo analisa o sur-
gimento das formações socioculturais que se impuseram desde 10.000 anos, 
com o objetivo de entender as causas do desenvolvimento desigual e quais as 
perspectivas para os povos ditos atrasados.

Segundo Darcy, tornava-se necessária a formulação de um esquema das 
etapas evolutivas. Somente assim, seria possível formar uma tipologia, a 
fim de classificar os diversos agrupamentos que se uniram para formar as 
sociedades nacionais americanas de hoje: “Como classificar, uns em relação 
aos outros, os povos indígenas que variavam desde altas civilizações até 
hordas pré-agrícolas e que reagiram à conquista segundo o grau de desen-
volvimento que haviam alcançado? Como situar em relação àqueles povos 
e aos europeus, os africanos desgarrados de grupos em distintos graus de 
desenvolvimento para serem trasladados à América como mão de obra es-
crava? Como classificar os europeus que regeram a conquista? Os ibéricos 
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que chegaram primeiro e os nórdicos que vieram depois – sucedendo-os 
no domínio de extensas áreas – configuravam o mesmo tipo de formação 
sociocultural?”

Nesta perspectiva, Darcy Ribeiro surge ganhando uma projeção mundial, 
atuando intensamente nas discussões dos grandes problemas da evolução da 
Humanidade.

Em sua teoria evolucionista, Darcy buscou compor um discurso que nos 
explique e nos ajude a perceber para onde estamos caminhando, que futuro 
podemos ter. Uma coisa o mestre deixou claro: não somos iguais. Nisto, pa-
rece comungar com o ideal de Simón Bolívar de que, nós, latino-americanos, 
constituímos um pequeno gênero humano.

Posterior ao seu trabalho O processo civilizatório, Darcy Ribeiro escreveu As 
Américas e a civilização, publicado primeiro na Espanha, em 1969, pois Darcy, 
neste período, se encontrava no exílio.

Com o objetivo central de classificação dos povos americanos, ele realizou 
um trabalho de proporções inigualáveis: “Nosso estudo é uma tentativa de 
integração das abordagens antropológica, sociológica, econômica, histórica e 
política, em um esforço conjunto para compreender a realidade americana de 
nossos dias. Cada uma dessas abordagens ganharia em unidade se isolada das 
demais, mas perderia em capacidade explicativa.”

Com este estudo, Darcy Ribeiro buscava compreender o motivo do atraso 
das sociedades americanas. Ele estava convencido de que as teorias da História 
não nos explicam. Analisou, ainda, as causas do desenvolvimento desigual das 
sociedades americanas.

Os transplantados Ȅ
Os povos que migraram para as terras do Novo Mundo, Darcy os deno-

minou Povos-Transplantados. Constituíram um número elevado de europeus que, 
juntamente com suas famílias, vieram parar aqui, a fim de reconstruir suas vi-
das. Buscavam uma vida melhor, conquistar aqui o que em suas terras estavam 
impedidos de ter e ser. 
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Outro ponto importante estudado pelo antropólogo são as profundas di-
ferenças que existiam entre os povos. Segundo Darcy, não só são decorrentes 
das matrizes culturais predominantemente latina e católica, num caso, anglo-
saxônica e protestante, no outro, como também decorrem do grau de desen-
volvimento socioeconômico: “Na verdade, só historicamente e pelo exame 
acurado do processo civilizatório global no qual todos estes povos se viram 
envolvidos e dos vários fatores intervenientes na formação de cada uma deles 
é que poderemos explicar sua forma e sua performance.”

O terceiro volume dos Estudos de Antropologia da Civilização, O dilema latino-
americano, é um trabalho sobre as diferentes situações entre as Américas. 
Darcy focaliza os contrastes existentes entre as Américas, ou seja, a convi-
vência da riqueza e da pobreza. Neste sentido, ele propõe novas tipologias 
para as classes sociais e para as estruturas de poder na América Latina: 
“Faltava ainda uma teoria da cultura, capaz de dar conta da nossa reali-
dade, em que o saber erudito é tantas vezes espúrio e o não-saber popular 
alcança, contrastantemente, atitudes críticas, mobilizando consciências para 
movimentos profundos de reordenação social. Como estabelecer a forma e 
o papel da nossa cultura erudita, feita à criatividade popular, que mescla as 
tradições mais díspares para compreender essa nossa nova versão do mundo 
e de nós mesmos? Para dar conta dessa necessidade é que escrevi O dilema da 
América Latina.”

No livro Os brasileiros: teoria do Brasil, publicado em 1965, Darcy inicia uma 
etapa onde ele passa a aplicar à realidade brasileira as categorias e conceitos 
novos construídos nas obras anteriores. Começa a explicar, concretamente, a 
complexa situação brasileira. Ocorre uma ruptura bastante clara com o cien-
tificismo que marcava as obras daquele período.

Resultado dos dados colhidos durante os dez anos em que passou no con-
vívio com os índios nas diversas aldeias em que viveu, o livro Os índios e a 
civilização, publicado em 1970, deu enorme satisfação ao antropólogo pela 
rica troca de experiências com indigenistas, etnólogos e missionários. Outra 
ajuda de grande importância foi o acesso aos arquivos valiosos do Serviço de 
Proteção aos Índios, órgão no qual trabalhou como etnólogo.
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No prefácio da obra, o antropólogo explica: “O tema deste livro é o estudo 
do processo de transfiguração étnica, tal como ele pode ser reconstituído com 
os dados da experiência brasileira; e a apreciação crítica dos ingentes esforços 
para salvar povos que não foram salvos. Como alguns desses povos consegui-
ram sobreviver às compulsões a que estiveram sujeitos – e alguns outros ainda 
não experimentaram o contato com a civilização –, confiamos que tanto as 
análises como as denúncias aqui contidas ajudem a definir formas mais justas 
e adequadas de relações com os índios, capazes de abrir-lhes perspectivas de 
sobrevivência e um destino melhor.”

Darcy define claramente a temática deste livro. Segundo ele, é um estudo 
do processo de transfiguração étnica. Numa perspectiva crítica, busca inter-
pretar as pesquisas de forma sempre elevadas, reconstituindo, assim, os dados 
da experiência brasileira. 

O povo brasileiro Ȅ
Após uma visão geral da situação das populações indígenas no final do sé-

culo XIX e início do século XX, Darcy Ribeiro passou a refletir criticamente 
sobre os povos desprotegidos da América Latina. De maneira nova e original, 
reconstituiu a história natural das relações dos índios e os civilizados.

Com o livro Estudos de Antropologia da Civilização, um conjunto de quase duas 
mil páginas, o saudoso antropólogo encerra os escritos preliminares de seu 
grande projeto: tornar o Brasil explicável, respondendo à pergunta: por que o 
Brasil não deu certo? 

Temos, assim, um conjunto dos fundamentos teóricos que tornaram pos-
sível o que, segundo ele, foi o maior desafio a que já se propôs: o livro O povo 
brasileiro: a formação e o sentido do Brasil.

Entender o sentido do que somos, mais que simples desafio, é um lon-
go trabalho. A reflexão sobre nossa formação nos envia às nossas origens, à 
história que fomos construindo. A realidade com a qual nos deparamos traz 
reflexões de outros contextos que, para a nossa formação histórica, não são 
suficientes para nos explicar como povo.
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Retomando nossa história, Darcy começou a descrever como foi aconte-
cendo a gestação do Brasil e dos brasileiros. Nessa reconstituição, ele enfatiza 
a confluência, ou seja, fala da união ocorrida entre portugueses, índios e ne-
gros, nossas matrizes étnicas.

Um povo novo que, no dizer de Darcy, se enfrenta e se funde, fazendo 
surgir “um novo modelo de estruturação societária”. Para ele, essa mestiça-
gem fez nascer um novo gênero humano. Nova gente, mestiça na carne e no 
espírito: “Novo porque surge como uma etnia nacional, diferenciada cultural-
mente de suas matrizes formadoras, fortemente mestiça, dinamizada por uma 
cultura sincrética e singularizada pela redefinição de traços culturais delas 
oriundos. Também novo porque se vê a si mesmo e é visto como uma gente 
nova, um novo gênero humano diferente de quantos existam. Novo, inclusive, 
pela inverossímil alegria e espantosa vontade de felicidade, num povo tão sa-
crificado, que alenta e comove a todos os brasileiros.”

Propõe assim que, apesar das diferentes matrizes racionais nas quais se 
formaram os brasileiros, também por questões culturais e por situações regio-
nais, “os brasileiros se sabem, se sentem e se comportam como uma só gente, 
pertencente a uma mesma etnia”. Formamos uma etnia nacional única, um só 
povo incorporado. 

Para Darcy, formamos a maior presença neolatina no mundo. Somos uma 
“nova Roma”. Segundo ele, melhor, porque racialmente lavada em sangue 
índio, em sangue negro. Esta nossa singularidade nos condena a nos inven-
tarmos a nós mesmos e desafiados a construir uma sociedade inspirada na 
propensão indígena para o convívio cordial e para a reciprocidade e a alegria 
saudável do negro. 

Novo Mundo Ȅ
Darcy Ribeiro tratou das características iniciais do território brasileiro, das 

terras encontradas pelos portugueses que desembarcaram pela primeira vez no 
ano 1500 do calendário europeu. Estas terras que se encontravam povoadas 
por um grande número de nações indígenas que viviam por toda a superfície 
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do Brasil, “falando línguas do mesmo tronco, dialetos de uma mesma língua, 
cada um dos quais, ao crescer, se bipartia, fazendo dois povos que começavam 
a se diferenciar e logo se desconheciam e se hostilizavam”.

As tribos aqui encontradas eram, na sua maioria, do tronco tupi, cerca de 
um milhão de índios. Elas se encontravam nos primeiros passos da revolução 
agrícola na escala da evolução cultural. Já conseguiam domesticar diversas 
plantas. Com o cultivo da terra, garantiam a subsistência do ano inteiro. 

É importante lembrar que as aldeias possuíam uma estrutura igualitária de 
convivência. Mas, por colonização de suas terras, as tribos se chocavam em 
guerra umas com as outras.

Ao contrário do modelo constituído pelas tribos indígenas, os portugueses 
invasores possuíam relações sociais baseadas na estratificação das classes, ti-
nham uma velha experiência como civilização urbana. Com eles, veio a Igreja 
católica, que exerceu uma grande influência no processo de formação socio-
cultural do povo brasileiro. Na visão de Darcy, a Igreja exerceu um forte poder 
de mando, influenciando na vida dos indígenas e negros.

No contexto mundial, Portugal entrava na disputa pelos novos mundos, 
animada pelas forças transformadoras da revolução mercantil: “Esse com-
plexo do poderio português vinha sendo ativado, nas últimas décadas, pelas 
energias transformadoras da revolução mercantil, fundada especialmente na 
nova tecnologia, concentrada na nau oceânica, com suas novas velas de mar 
alto, seu leme fixo, sua bússola, seu astrolábio e, sobretudo, seu conjunto de 
canhões de guerra.”

Para o índio, que passava a conviver com aquela situação, não foi nada sim-
ples compreender o que representavam aqueles acontecimentos novos. O fato 
é que, deste choque de culturas, surgiram concepções que os índios, por certo 
tempo, sustentaram como a de que os recém-chegados eram deuses.

Para Darcy, de início, os índios ali na praia recebendo aqueles indivíduos 
tão estranhos, estavam espantados. Seriam até mesmo gente de seu deus Maíra: 
“Provavelmente, seriam pessoas generosas, achavam os índios. Mesmo porque, 
no seu mundo, mais belo era dar que receber. Ali, ninguém jamais espoliara 
ninguém e a pessoa alguma se negava louvor por sua bravura e criatividade. 
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Visivelmente, os recém-chegados, saídos do mar, eram feios, fétidos e infec-
tos. Não havia como negá-lo. É certo que, depois do banho e da comida, 
melhoraram de aspecto e de modos. Maiores teriam sido as esperanças do que 
os temores daqueles primeiros índios.”

Darcy aponta para as duas perspectivas de mundo que se chocavam. Para 
os conquistadores, essa nova terra era um espaço de exploração em ouro e 
glórias, na visão dos índios, “o mundo era um luxo de se viver, tão rico de 
aves, de peixes, de raízes, de frutas, de flores, de sementes, que podiam dar as 
alegrias de caçar, de pescar, de plantar e colher a quanta gente aqui viesse ter”. 
Enquanto os brancos não mediam esforços para alcançar as riquezas que lhes 
interessavam, os índios acreditavam que a vida era dádiva de deuses bons. Na 
perspectiva de Darcy, os brancos, para os índios, eram aflitos demais. Para os 
brancos, a vida era uma sofrida obrigação em que todos estavam condenados 
ao trabalho e subordinados ao lucro, enquanto que, para os índios, “a vida era 
uma tranquila função de existência, num mundo dadivoso e numa sociedade 
solidária”.

Darcy preocupa-se em estudar o processo civilizatório, tendo em vista si-
tuar as nações germinais dos povos latino-americanos. 

Gestação étnica Ȅ
Na concepção de Darcy, o Brasil tem sido, ao longo dos séculos, um terrí-

vel moinho de gastar gentes. O fato é que se gastaram milhões de índios, mi-
lhões de africanos e milhões de europeus: “Foi desindianizando o índio, de-
safricanizando o negro, deseuropeizando o europeu e fundindo suas heranças 
culturais que nos fizemos. Somos, em consequência, um povo síntese, mestiço 
na carne e na alma, orgulhoso de si mesmo, porque entre nós a mestiçagem 
jamais foi crime ou pecado. Pelo fato de aprenderem o português com que os 
capatazes lhes gritavam e que com o tempo passavam a se comunicar entre si, 
acabaram conseguindo aportuguesar o Brasil.” 

A condição de vida do negro é descrita por Darcy como uma situação 
espantosa. Relata a violência permanente pela qual foram obrigados a viver. 
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Pergunta-se: como conseguiram permanecer humanos? Como sobreviver com 
tanta pressão, trabalhando 18 horas por dia todos os dias do ano? 

A triste conclusão é a de que seu destino era morrer de estafa, que seria 
sua morte natural: “Nenhum povo que passasse por isso como sua rotina de 
vida, através de séculos, sairia dela sem ficar marcado indelevelmente. Todos 
nós, brasileiros, somos carne da carne daqueles pretos e índios supliciados. 
A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram para fazer 
de nós a gente sentida e sofrida que somos e a gente insensível e brutal, que 
também somos.”

Processo sociocultural Ȅ
Segundo sua visão, o processo de formação do povo brasileiro foi marcado 

constantemente por situações de conflitos. Caracteriza o entrechoque dos 
contingentes índios, negros e brancos dentro do quadro de conflitos não pu-
ros. Pois, segundo entende, sempre ocorreu uma mescla entre uns e outros.

Para Darcy, uma nova situação se impôs com a chegada do dominador 
europeu, tendo em vista que este queria buscar, de todas as formas, impor 
uma hegemonia nessas terras. As forças que se chocam são muito desiguais: 
“De um lado, sociedades tribais, estruturadas com base no parentesco e ou-
tras formas de sociabilidade, armadas de uma profunda identificação étnica, 
irmanadas por um modo de vida essencialmente solidário. Do lado oposto, 
uma estrutura estatal, fundada na conquista e dominação de um território, 
cujos habitantes, qualquer que seja a sua origem, compõem uma sociedade ar-
ticulada em classes, vale dizer, antagonicamente opostas, mas imperativamente 
unificadas para o cumprimento de metas econômicas socialmente irrespon-
sáveis. A primeira das quais é a ocupação do território. Onde quer que um 
contingente etnicamente estranho procure, dentro desse território, manter seu 
próprio modo tradicional de vida, ou queira criar para si um gênero autôno-
mo de existência, estala o conflito cruento.”

Darcy apontou para os conflitos entre os invasores. Dizendo que, en-
tre colonos e jesuítas, houve uma longa guerra sem quartéis, marcada por 
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componentes classistas, racistas e étnicos, situou as motivações de colonização 
dos jesuítas num plano distinto ao da colonização espanhola e portuguesa.

Cotas raciais Ȅ
Outro enfrentamento altamente conflitivo é o que se deu por consequên-

cias predominantemente raciais. Entre as três matrizes, vemos um sentimento 
de preconceito. Darcy diz que, para os negros de ontem e de hoje, a liberdade 
passa a ser uma difícil e utópica busca. Por ela, são forçados a lutar de forma 
constante: 

“Desde a chegada do primeiro negro, até hoje, eles estão na luta para 
fugir da inferioridade que lhes foi imposta originalmente, e que é man-
tida através de toda a sorte de opressões, dificultando extremamente sua 
integração na condição de trabalhadores comuns, iguais aos outros, ou de 
cidadãos com os mesmos direitos.”

A distância social entre ricos e pobres é, segundo Darcy, uma condição 
extremamente espantosa. O problema racial constitui-se numa séria questão 
no Brasil, especialmente o que pesa sobre os negros: 

“A nação brasileira, comandada por gente dessa mentalidade, nunca 
fez nada pela massa negra que a construíra. Negou-lhe a posse de qual-
quer pedaço de terra para viver e cultivar, de escolas em que pudesse 
educar seus filhos, e de qualquer ordem de assistência. Só lhes deu, sobe-
jamente, discriminação e repressão. Grande parte desses negros dirigiu-se  
às cidades, onde encontra um ambiente de convivência social menos hos-
til. Constituíram, originalmente, os chamados bairros africanos, que de-
ram lugar às favelas.”

Para Darcy, a possibilidade de existência de uma democracia racial 
está vinculada à prática de uma democracia social, onde negros e brancos 



Darcy Ribe iro,  pensador e  homem de  ação 

81

partilhem das mesmas oportunidades sem qualquer forma de desigualdade. 
Ficaria, certamente, feliz com a Lei de Cotas, sancionada pela presidente 
Dilma Rousseff, que deverá ampliar de 8,7 mil para 56 mil o número de 
estudantes negros que ingressam anualmente nas nossas universidades pú-
blicas federais.

A lei determina que as universidades públicas e os institutos técnicos fede-
rais reservem, no mínimo, 50% das vagas para estudantes que tenham cursado 
todo o ensino médio em escolas da rede pública, com distribuição das vagas 
entre autodeclarados negros, pardos e indígenas. As instituições federais terão 
quatro anos para implantar progressivamente o percentual de reserva de vagas 
estabelecido pela lei, mesmo as que já adotam algum tipo de sistema afirmati-
vo na seleção de estudantes. As regras e o cronograma para a transição ainda 
serão estabelecidos pela regulamentação.

Em toda a sua obra, o antropólogo afirmava que os brasileiros são um dos 
povos mais homogêneos linguística e culturalmente: 

“Como mestiços, na carne e no espírito, temos o desafio de firmar nosso 
potencial, nossos modos distintos entre todos os povos. Devemos forjar 
um verdadeiro conceito de povo que englobe a todos sem distinção, em 
todos os direitos que devem assistir a cada cidadão brasileiro.”

Identificamos em Darcy, de forma inconfundível, os traços fortes dos 
grandes pensadores latino-americanos, principalmente no que tange a cons-
trução da ideia de uma “nação latino-americana” mais humana, com uma 
nova civilização, mais “generosa, porque aberta à convivência com todas as 
raças e todas as culturas”.
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Sobre a expropriação 
política dos europeus

Hans Magnus  Enzensberger

Crise? Que crise? Os cafés, bares e Biergärten estão sempre cheios;  
nos aeroportos, os passageiros em férias acotovelam-se, 

ouve-se falar em recorde de exportações e em diminuição da taxa 
de desemprego. Como se a situação atual da União Europeia fosse 
apenas um programa de televisão. Entre bocejos, as pessoas ficam 
sabendo das exaustivas cúpulas políticas semanais e da discussão 
confusa dos especialistas. E tudo isso parece acontecer em uma terra 
de ninguém retórica, cheia de regras linguísticas ininteligíveis que 
não têm nada a ver com o cotidiano do que se costuma chamar de 
mundo da vida.

Somente poucos parecem perceber que os países europeus não 
são mais governados pelas instituições legitimadas democratica-
mente, mas sim por uma lista de abreviações que tomaram o seu 
lugar. Quem sabe o que fazer é o FEEF, o MEE, o BCE, a ABE 

Poeta, ensaísta, 
tradutor e editor 
alemão.

* Tradução de Juliana P. Perez.



 Hans  Magnus  Enzensberger

84

e o FMI. Só os especialistas conseguem decifrar esses acrônimos. E só aos 
iniciados é revelado quem decide o quê e como na Comissão Europeia e no 
Eurogrupo. O que caracteriza todos esses organismos é o fato de eles não 
serem mencionados em nenhuma Constituição do mundo e de nenhum elei-
tor poder dizer nada durante as decisões. O único ator que eles escutam são 
os assim chamados “mercados”, cujo poder se expressa em cotações e juros 
oscilantes e ratings das agências americanas. 

É assustadora a tranquilidade com a qual os habitantes do nosso pequeno 
continente aceitaram a sua expropriação política. Talvez isso se deva ao fato de 
se tratar de algo novo na História. Em vez do que ocorreu em revoluções, golpes 
de Estado e golpes militares, dos quais a História europeia está cheia, as coisas 
entre nós acontecem de forma silenciosa e não-violenta. Nisso consiste a origi-
nalidade dessa tomada de poder. Sem manifestações, sem paradas militares, sem 
barricadas, sem tanques! Tudo acontece pacificamente, nos bastidores. 

Não surpreende a ninguém que, nessa situação, os tratados sejam desres-
peitados. Regras vigentes, como o princípio de subsidiariedade (do Tratado 
de Roma) ou a cláusula de (no)-bail-out (do Tratado de Maastrich) são anula-
das de forma totalmente arbitrária. Considera-se o princípio pacta sunt servanda 
uma frase retórica, criada por uns juristas meticulosos da Antiguidade. 

A abolição do Estado de Direito é proclamada abertamente no tratado 
sobre o MEE. As decisões das autoridades dessa equipe de resgate entram em 
vigência imediata no Direito Internacional e não estão condicionadas à apro-
vação dos parlamentos. Eles chamam a si mesmos, como era costume no velho 
regime colonial, de governadores, e assim como os diretores, não devem nenhu-
ma explicação à opinião pública. Ao contrário, são expressamente obrigados 
ao sigilo. Isso lembra a omertà, que faz parte do código de honra da Máfia. 
Nossos padrinhos estão fora de qualquer controle judicial ou legal. Gozam 
do privilégio que nem mesmo o chefe da Camorra possui: a imunidade penal 
absoluta. (Assim está escrito nos artigos 32 a 35 do Tratado do MEE.)

 Com isso, a expropriação política dos cidadãos atingiu, temporariamente, 
seu ápice. Mas ela se iniciou há tempos: no mais tardar, com a introdução do 
euro. Essa moeda é o resultado de uma barganha política que castigou com 
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a indiferença todas as premissas econômicas de tal projeto. Ignoraram-se os 
desequilíbrios das economias nacionais, a sua divergente capacidade de con-
corrência e o volume transbordante de sua dívida. O plano de homogeneizar 
a Europa também não levou em consideração as diferenças históricas das cul-
turas e mentalidades do continente. 

Em breve, os critérios combinados para a entrada na zona do euro deverão 
ser modelados como massinha, conforme o gosto, com o agravante de terem 
sido aceitos países como Grécia ou Portugal, aos quais faltam as possibilida-
des mínimas de se afirmar nessa união monetária.  

Em vez de reconhecer e corrigir o defeito de nascença dessa construção, o 
regime dos salvadores insiste em continuar no mesmo rumo, a qualquer pre-
ço. A constante afirmação de que para isso “não há alternativa” nega a força 
explosiva das diferenças crescentes entre as nações participantes. Já há alguns 
anos revelam-se as consequências: divisão em lugar de integração, ressenti-
mentos, animosidades e censuras recíprocas em lugar de compreensão.  

“Se o euro fracassar, a Europa fracassará”: com esse slogan absurdo, um 
continente com quinhentos milhões de habitantes vem sendo persuadido a 
jurar pela aventura de uma classe política isolada, como se dois mil anos de 
História não fossem nada quando comparados à última moeda inventada.

A crise do euro não traz somente a expropriação política dos cidadãos. Pela 
sua própria lógica, a crise leva à sua contraparte: a expropriação econômica. 
Só ali, onde os custos econômicos emergem, fica claro o que isso significa. As 
pessoas em Madri e Atenas só saem às ruas quando, literalmente, não lhes resta 
nenhuma outra escolha. E isso não deixará de acontecer em outros lugares. 

Não importa com quais metáforas a política queira se enfeitar ou batizar 
seu novo monstro, seja paraquedas, bazuca, canhão Big Bertha, eurobonds, união 
fiscal, bancária ou de dívida – no mais tardar, quando tiverem que colocar a 
mão no bolso, os povos vão acordar da sua siesta política. Eles sabem que, mais 
cedo ou mais tarde, deverão aceitar tudo o que os salvadores planejaram. 

Nessa situação, o número das alternativas imagináveis é limitado. A forma 
mais simples de liquidar as dívidas – e também as poupanças – é a inflação. 
Mas também se cogitam aumento de impostos, diminuição de aposentadorias, 
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corte de dívidas e impostos extras – medidas que já foram tomadas anterior-
mente e que encontram ressonância de acordo com a preferência específica 
dos partidos. (É o que designa a expressão “repressão financeira”.) Por fim, 
um último recurso pode ser levado em consideração: a reforma monetária. Ela 
é um instrumento comprovado para castigar os pequenos poupadores, salvar 
os bancos e liquidar as obrigações financeiras dos Estados.  

Não é possível vislumbrar saída dessa armadilha. Até agora, todas as pos-
sibilidades cuidadosamente mencionadas foram bloqueadas com êxito. O dis-
curso de uma  Europa com diferentes velocidades ecoou em vão. As cláusulas 
de saída, timidamente sugeridas, nunca foram incluídas nos tratados. Mas, so-
bretudo, a política europeia desprezou o princípio de subsidiariedade – uma 
ideia convincente demais para que fosse levada a sério. Essa palavra afirma 
nada mais, nada menos que, dos municípios aos Estados, do Estado nacional 
até as instituições europeias, a instância mais próxima ao cidadão deve regu-
lamentar tudo o puder, e que aos níveis mais altos competem apenas as re-
gulamentações que não podem ser consideradas de outra forma. Isso sempre 
foi, como a história da União Europeia comprova, um discurso vazio. Se não 
fosse assim, não teria sido tão fácil para Bruxelas abandonar a democracia, e a 
expropriação política e econômica dos europeus não teria ido tão longe. 

 Perspectivas sombrias? Bons tempos para os amantes da catástrofe, que 
gostariam de pintar não apenas o colapso do sistema bancário, a falência dos 
Estados envididados, mas também o fim do mundo! Mas, como a maioria dos 
profetas da decadência, esses videntes talvez se alegrem cedo demais. Pois os 
quinhentos milhões de europeus simplesmente não estarão inclinados a desis-
tir sem opor resistência, nem a seguir o mantra preferido de seus salvadores: 
“Para nós não há alternativa”, ou “se o nosso propósito fracassar, a Europa 
fracassará.” Este continente já provocou outros e mais sangrentos conflitos 
do que a crise atual, sobreviveu a eles e os superou. Sem custos, conflitos e 
limitações dolorosas não será possível sair do beco ao qual os ideólogos da 
submissão nos conduziram. Nessa situação, o pânico é o pior conselheiro, e 
quem entoa um canto fúnebre pela Europa não conhece sua força. É de Anto-
nio Gramsci o lema: “pessimismo da inteligência, otimismo da vontade”. 
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Poética da vítima1

João Camillo Penna

Pensar o paradigma da representação da violência, hoje em dia, 
requer a elaboração de duas matrizes: a visibilidade e a vítima. 

É a junção das duas: a visibilização da experiência vítimária, que 
constitui o paradigma da violência tal qual o conhecemos. Defina-
mos nossos termos. O visível resume o paradigma da representação, no 
sentido filosófico, político e artístico do termo, como paradigma do 
visível, desde a redução platônica, ao definir o campo específico da 
filosofia, da significação e do conceito, como o campo da ideia, isto 
é, do “visível” (eidon quer dizer “ver”). A partir desta redução “ideo-
lógica”, podemos entender o significado da representação política, 
no sentido da democracia representativa, como espaço da visibilida-
de cidadã, e no sentido teatral, nas línguas neolatinas, como modelo 
da enunciacão artística. O regime estético, isto é, da aísthesis, ligado ao 

1 Este artigo foi escrito ao mesmo tempo que um outro, “A violência da poesia”, sobre 
a poesia de Armando Freitas Filho. (Alea: Estudos neolatinos, vol. 13, n.o 2, jul-dec. 2011). 
Explica-se desta forma que parte do argumento de um artigo seja retomado no outro. 
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“sensível “e à “sensação”, é o modo em que a experiência artística foi pensada, 
na modernidade, a partir deste paradigma da representação visível. A aísthesis 
contemporânea se dá preferencialmente no registro do espetáculo, enquanto 
regime da visibilidade generalizada, segundo o diagnóstico de Guy Debord, 
em A sociedade do espetáculo (1967).

Ora, uma das grandes linhagens da reflexão artística na modernidade é 
pautada, justamente, pelo seu inverso, por uma invisibilidade, ou ausência de 
visibilidade, um irrepresentável, no que se poderia chamar rigorosamente uma 
in-estética. Tomemos, para início de conversa, uma obra exemplar que aborda 
o tema da violência brasileira atual, por este viés: a instalação 111, de Nuno 
Ramos (1993), dedicada aos 111 presos assassinados pela Polícia Militar no 
Massacre do Carandiru. Assim a descreve o crítico Lorenzo Mammì: 

“Nuno montou dois ambientes. No maior, espalhou 111 pedras cober-
tas de piche, cada uma carregando fragmentos de jornal enrijecidos pelo 
breu, as cinzas de uma página da Bíblia queimada, uma barrinha de linotipia 
com o nome de uma das vítimas; encontram-se ainda, no mesmo ambien-
te, volumes amorfos cobertos de piche ou de folhas de ouro, caixinhas 
penduradas nas paredes que deixavam entrever páginas queimadas, escritas 
murais ilegíveis, em parafina, uma cruz grande e capenga, formada de ou-
tras barrinhas de linotipia. A essa encenação funerária correspondiam, no 
ambiente menor, fotografias aéreas tomadas na hora da chacina e grandes 
ampulhetas de vidro, em que uma página soprava, a intervalos regulares, 
nuvens de gás branco.”2

No comentário que se segue, Mammì ressalta que, a despeito das alegorias 
facilmente decodificáveis – do tipo: inferno e paraíso, fogo e ar, cripta e absídia 
– a instalação se notabiliza por elementos enigmáticos, as notícias de jornal e os 
escritos murais quase completamente ilegíveis, os elementos materiais dispostos 

2 MAMMÌ, Lorenzo. “Nuno Ramos na Bienal de Veneza”. Nuno Ramos. São Paulo: Editora Ática, 1997, 
pp. 203-204.
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sobre o espaço configurando uma espécie de charada ou rébus que pede uma 
decifração que, no entanto, nunca vem.3 E Mammì sintetiza: “Os signos se mul-
tiplicavam na impossibilidade de dizer algo, frente à extrema estupidez daquelas 
mortes.”4 O procedimento da obra poderia ser resumido da seguinte maneira: 
um uso literal de materiais – por exemplo, jornais não para ser lidos – em meio a 
outros tantos materiais heterogêneos, montando uma alegoria em grande parte 
ilegível que significa em negativo, pela não-significação, o absurdo, a falta de 
sentido do massacre. A instalação formula uma charada indecifrável, que não 
explica o horror do massacre, mas inscreve materialmente, como “impossibili-
dade de dizer algo”, a estupidez das mortes.

Salvo engano, uma das fontes do tratamento desta “impossibilidade de 
dizer algo” diante da morte violenta e estúpida (mas há algum assassinato 
que não seja estúpido?) encontra-se em Theodor Adorno, especificamente 
do ensaio “Engagement” de 1962. Ali Adorno nuança o anátema de Crítica 
cultural e sociedade (1949), segundo o qual “escrever um poema após Auschwitz 
é um ato de barbárie”,5 ao comentar a ópera de Arnold Schönberg, O sobre-
vivente de Varsóvia, compositor de sua particular afeição, apontando nela “algo 
de constrangedor”. A ópera consiste precisamente em uma “homenagem à 
memória dos mortos” no genocídio judaico da Segunda Guerra Mundial.6 O 
constrangimento residiria no fato de que a transformação do horror da ex-
periência das vítimas em imagem fere a vergonha ou o pudor delas, ou diante 
delas. A palavra em alemão é Scham.7 Segundo Adorno, a “figuração autôno-
ma”, a “imagem”, a “estilização artística” – todas expressões que nomeiam 
a operação da forma autônoma da arte – ferem a vergonha ou o pudor das 
vítimas do Gueto de Varsóvia, apresentadas no coro da ópera de Schönberg, 
ao atribuir um sentido àquilo que não tem sentido nenhum: o horror do seu 
sofrimento. Adorno diria, em resumo, que Schönberg, no coro de sua ópera, 

3 Idem, p. 202.
4 Idem, p. 204.
5 Cito a frase na tradução de Jeanne-Marie Gagnebin. GAGNEBIN, Jeanne-Marie. “Após Auschwitz”. 
Seligmann-Silva, Márcio (org.). História, memória, literatura. Campinas: Ed. Da Unicamp, 2003, p. 100.
6 Idem, p. 107.
7 Idem, ibidem.
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estetiza o sofrimento destas mesmas vítimas, a despeito da lógica que conduz o 
seu projeto, de homenageá-las de maneira sensível.

A fórmula de Adorno estabelece uma relação entre três elementos: a figuração 
artística, a repetição da ferida do sofrimento vitimário e o sentido. A arte confere 
significação ao que por definição não o tem, e faz isso infringindo algo que o 
texto deixa implícito: a regra do pudor, da vergonha, de uma espécie de extrema 
modéstia diante do sofrimento vitimário. O texto sugere um programa para a arte: 
a obra deve ser capaz de rememorar o sofrimento das vítimas, o que pressupõe 
de alguma forma a sua repetição, sem figurá-lo, sem representá-lo. Seria possível 
pensar uma obra nesse espaço exíguo separando de um lado a aísthesis, a sensação, 
o sentimento, e de outro a rememoração? Seria possível uma “rememoração sem 
figuração”, para usar uma expressão de Jeanne-Marie Gagnebin, uma estética, por 
assim dizer, inestética, uma estética não-figurativa, radicalmente inexpressiva?

A instalação 111 de Nuno Ramos, como assinala o comentário de Lorenzo 
Mammì, se insere no campo aberto por este programa adorniano. Oriundo 
dele, sem dúvida, é a literalização material dos textos ilegíveis, como inter-
rupção da significação, e índice da falta de significação da chacina ocorrida na 
Casa de Detenção de São Paulo. 

 ȅ

Estabelecido o modelo inestético da representação (estética) da violência, 
passemos agora à noção de vítima, como sujeito visível do sofrimento. Há 
dois grandes paradigmas da violência na modernidade: o paradigma da vio-
lência justificada (e portanto útil) e o da violência inútil. A tese da violência 
justificada foi formulada pelo terror revolucionário francês, e a da “violência 
inútil”, ou excessiva, segundo a expressão de Primo Levi, no genocídio judai-
co dos campos de concentração e extermínio da Segunda Guerra Mundial, 
portanto, nas imediações do programa inestético adorniano. Lembremo-nos 
da definição de terror dada por Robespierre:

“O terror não é outra coisa senão a justiça pronta, severa, inflexível; esta 
é, portanto, uma emanação da virtude; é menos um princípio particular do 
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que uma consequência do princípio geral da democracia, aplicada às mais 
prementes necessidades da pátria.”8

O modelo jurídico que pauta a violência justificada é o de uma legítima de-
fesa amplificada. Matar o inimigo em suas versões interna ou externa, portan-
to, antes que ele mate a todos nós, e acabe com a revolução. A violência justa 
e virtuosa estará presente nos diversos programas revolucionários de esquerda 
dos séculos XIX e XX e nas vanguardas históricas, a eles contemporâneos. 
Por exemplo, no Brasil, de forma aguda, no tropicalismo, no cinema de Glau-
ber Rocha, ou no teatro de Zé Celso Martinez Correa. Vejamos, a título de 
exemplo, a definição de Glauber da estética da violência. 

No Manifesto de 1965, “Estética da Fome”, violência e fome são signos in-
tercambiáveis. A fome é o produto vergonhoso maior da cultura colonizada da 
América Latina, e sua manifestação cultural é a violência. O Cinema Novo trans-
forma a violência da fome em estética, em imagens violentas, com o fim de fazer 
“compreender ao colonizador, pelo horror, a força da cultura que ele explora.”9 A 
violência é assim conscientizadora, ela produz significação, as imagens do horror 
seriam responsáveis por uma reviravolta no padrão da relação, no fundo mendican-
te, estabelecida pela diplomacia e pelo comércio internacional entre o colonizado, 
visto como desfrutável, e o colonizador, entendido como fonte da dominação.

A “violência inútil” de que fala Primo Levi é aquela que tem “um fim em si 
mesma”, é “voltada unicamente para a criação da dor”. Ela deve ser entendida 
em contraposição ao que seria uma suposta “utilidade” da violência, mesmo 
que “tristemente útil”:

“Pondo de lado os casos de loucura homicida, quem mata sabe por que 
o faz: por dinheiro, para suprimir um inimigo verdadeiro ou suposto, para 
vingar uma ofensa.”10

8 ROBESPIERRE, Maximilien de. “Sobres os princípios de moral política que devem guiar a Conven-
ção Nacional na administração interna da República. Relatório apresentado em nome do Comitê de 
Salvação Pública”. 5 de fevereiro de 1794. Discursos e relatórios na convenção. Trad. Maria Helena Franco 
Martins. Rio de Janeiro: EdUERJ/Contraponto, 1999, p. 149.
9 ROCHA, Glauber. “Estetyka da Fome 65”. Revolução do cinema novo. São Paulo: Cosac Naify, 2004, 66.
10 LEVI, Primo. Os afogados e os sobreviventes. Trad. Luiz Sérgio Henriques. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1990, p. 63.
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Há uma desproporção, um excesso injustificável de violência no genocí-
dio judaico com relação a qualquer finalidade ou utilidade, suposta ou real. 
Descartado de certa forma o benefício financeiro, a supressão do inimigo 
e a vingança, o genocídio é fundamentalmente inútil, suas causas ligadas a 
um “perigo judaico” estritamente imaginário na mentalidade alemã da época, 
que os especialistas tentam analisar. Essa tese será desdobrada nas discussões 
contemporâneas sobre a violência, na fórmula da “violência gratuita”, ou na 
expressão “requinte de crueldade”, que assinala uma crueldade em excesso e 
desproporcional com relação a qualquer teleologia ou regime de fins, presen-
tes na noção de “crime hediondo”, segundo o senso comum, mas não conti-
das na noção criminológica.

A proposição autotélica sobre a inutilidade da violência parte de uma identi-
ficação com a vítima, ou as vítimas, enquanto a da estética da violência, de uma 
identificação com o assassino. Uma imensa linhagem de literatura “terrorista” 
se ligará a esta segunda proposição, que vê no Marquês de Sade o seu patrono 
maior, o “escritor por excelência”, e no simulacro do homicídio o protótipo da 
negatividade e da liberdade, segundo a figura hegeliana do terror:

“A única obra e ato da liberdade universal é portanto a morte. [...] [É] 
assim a morte fria, mais rasteira: sem mais significação do que cortar uma 
cabeça de couve ou beber um gole d’água”.11

Todas as vanguardas, do Dadaísmo ao Situacionismo, e em parte ao Tropi-
calismo, vão-se encontrar em torno do simulacro do assassinato como grande 

11 HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do espírito. Trad. Paulo Meneses com a colaboração de José Nogueira 
Machado. Petrópolis: Vozes, 1998, 3.a edição, p. 97.

Ver a propósito o ensaio de Maurice Blanchot, “A literatura e o direito à morte”, que resume 
as posições dessa estética. O terror revolucionário, na Fenomenologia do espírito, corresponde à figura da 
liberdade absoluta, pura manifestação do negativo, expressa na indiferença diante da morte durante o 
terror jacobino. Blanchot lembra a frase de Hegel no Sistema de 1803-1804, analisada por Kojève. “O 
primeiro ato, com o qual Adão se tornou senhor dos animais, foi lhes impor um nome, isto é, aniquilá-
los na existência (como existentes).” A partir dela Kojève demonstra que “a compreensão equivale a um 
homicídio”. (BLANCHOT, Maurice. “A literatura e o direito à morte”. A parte do fogo. Trad. Ana Maria 
Scherer. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 311.)
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gesto estético, e na destruição como forma artística. Basta nos lembrarmos da 
famosa frase de Breton do Segundo Manifesto Surrealista: “O ato surrealista 
mais simples consiste em, com um revólver na mão, descer à rua e atirar ao 
acaso na multidão, o quanto pudermos.”12 

Por outro lado, a impossibilidade de dizer a estupidez da morte coletiva, 
conforme a fórmula de Mammì, em sua leitura de 111, sua fundamental 
falta de sentido ou significação, remete justamente à tese da violência inútil. 
Nela a significação é arruinada, como excesso útil da expressão. Trata-se, por-
tanto, de inutilizar a violência como violência da significação. Daí as obras 
inexpressivas, e a proposição do motivo da síncope, ou da cesura, que apare-
cerá em uma longa linhagem crítica que compreende: Friedrich Hölderlin, 
Walter Benjamin, Theodor Adorno, Paul Celan, Maurice Blanchot e Philippe 
Lacoue-Labarthe, para citar apenas os nomes mais notáveis.

De forma emblemática, Celan, em “O meridiano”, conferência de recebi-
mento do Prêmio Georg Büchner, dedicada à obra do dramaturgo alemão, 
detém-se sobre uma cena da peça A morte de Danton, de Büchner, mais precisa-
mente sobre a fala de Lucile Desmoulins, esposa do revolucionário Camille 
Desmoulins, após a execução do marido: “Viva o Rei!” Pronunciamento que 
no contexto do terror revolucionário significava automaticamente a conde-
nação à morte. Essa palavra mortífera, a “antipalavra”, todo o contrário de 
uma homenagem à monarquia, é, para Celan, nada mais nada menos do que... 
a poesia. Isto é, um “ato de liberdade”, um “passo”, por meio do qual se no-
meia a “majestade do absurdo, que testemunha a presença do humano”. Não 
a palavra “artística”, “poética”, no sentido fácil que atribuímos ao termo. 
“Seu ‘Viva o Rei’ não é mais uma palavra, é um medonho silenciar, desvia-lhe 
(e a nós) a respiração e a palavra.”13 

12 BRETON, André. “Second manifeste du surréalisme”. Manifestes du surréalisme. Paris: Idées/Galli-
maird, 1977, p. 78. Márcio Seligmann-Silva, no artigo, “Do assassinato como uma das Belas-Artes de Th. De 
Quincey ou quando a Ética se torna uma questão de gosto”, centrado no famoso ensaio de De Quincey 
de 1827, discute os pressupostos dessa questão no campo da estética. O artigo de Seligmann-Silva 
foi publicado na revista Aletria, acessável em: http://www.letras.ufmg.br/poslit/08_publicacoes_pgs/
Aletria%2020/n%203/15-Marcio%20Seligman.pdf. Acessado em 21/02/2013.
13 CELAN, Paul. “O meridiano”. Cristal. Trad. Claudia Cavalcanti. São Paulo: Editora Iluminuras, 1999, 
pp. 170, 176.
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Diante dessa palavra vazia, portanto, uma pura respiração, “um medonho 
silenciar”, cabe apenas desviar os olhos, ouvir o silêncio da liberdade que ela 
contém, e que não significa nada, ou melhor significa precisamente o nada. 

Hölderlin funda essa linhagem nos comentários às duas traduções de Sófo-
cles que escreve, Édipo-rei e Antígona, ao usar o termo de métrica, “cesura”, para 
descrever a função (ou falta de) da fala do adivinho Tirésias nas duas tragé-
dias. Nos dois casos, a fala permaneceria inócua, literalmente inaudita, ou in-
compreendida, atestando o distanciamento recíproco entre deuses e humanos, 
a “separação sagrada”, marcada pelo vazio provocado pela fala profética. Esta 
seria a “palavra pura”, a “interrupção antirrítmica”, que deixaria transparecer 
não mais “a alternância das representações, mas a própria representação”.14 
Ora, como sabemos, a “separação sagrada”, a cesura, é a designação em códi-
go, clandestina, “que um alemão é obrigado a dar na época, sob pena de ser 
preso”, ao terror revolucionário, ou seja, à cesura revolucionária francesa.15 

É flagrante que as duas proposições opostas, sobre a violência justificada 
e a violência inútil, se encontrem em torno do terror revolucionário e do 
genocídio judaico – junção que a obra de Paul Cela em seu todo encarna – 
precisamente na figura da morte, ponto de junção entre o assassino e a vítima, 
do absoluto da liberdade de matar, de retirar absolutamente essa liberdade 
a quem é morto, ambas violências – a da vítima, não menos do que a do 
assassino – compreendidas como aniquilação da significação. Assignificação 
esta assumida ativa e livremente pela vítima, em um ponto indecidível entre a 
passividade e a atividade, conforme a leitura de Celan, no momento mesmo 
em que a sua liberdade lhe é retirada. 

Uma maneira de entender a junção entre os dois absolutos, do carrasco e 
da vítima, é que no ato de matar, separados por um tênue mas nítido limite, 
ambos transformam o outro em inumano. Este, o verdadeiro nome do abso-
luto. Pelo mesmo ato, a cada um é retirada a humanidade. E o corolário disso: 

14 HÖLDERLIN, Friedrich. Hölderlin & Beaufret. Observações sobre “Édipo”. Observações sobre “Antígona”. Trad. 
Pedro Sussekind e Roberto Machado. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2008, p. 68-69.
15 KACEM, Mahdi Belhaj. Inesthétique & mimésis. Badiou, Lacoue Labarthe et la question de l’art. Paris: Lignes, 
2010, p. 96.
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ao converterem-se reciprocamente no inumano, eles definem a Humanidade 
como aquilo que se distingue do que é constituído no e pelo ato de violên-
cia. Importante reter a irredutível diferença entre as duas posições fundidas 
no mesmo ato, novidade quem sabe introduzida à questão pela assunção do 
ponto de vista da vítima com o genocídio judaico. Já que no exercício da li-
berdade absoluta do terror a matéria sensível desaparece sob o sujeito, a vida 
é submetida à ideia, enquanto que a vítima insere a diferença absoluta que faz 
com que ela permaneça sujeito mesmo e apesar da submissão à liberdade do 
carrasco. Talvez a tese de Hannah Arendt sobre a sacralidade da vida humana, 
desdobrada na noção de vida sacra, ou de homo sacer, desenvolvida por Giorgio 
Agamben, possa ser meditada a partir desta cena: a vida sagrada é aquela que 
é separada de si mesma pela injunção da morte violenta.16

Esta é também a cena primitiva da fundação do novo sujeito universal da 
política: a vítima, conforme pode ser demonstrado pelo destino dado à própria 
noção de direitos do homem, ou direitos humanos, de 1789, como direito da 
vítima, que a mesma Revolução Francesa produziu de modo inaugural. É na 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que surge pela primeira vez 
a vítima, a partir da brecha que se insinua entre direito do cidadão e do homem, 
que torna possível uma Humanidade sem direito, isto é, a vítima.

Não é evidente a conversão da vítima, termo que deriva do latin victima, “ani-
mal oferecido em sacrifício aos deuses”, portanto, intrinsecamente associado ao 
contexto do sacrifício religioso, em sujeito de direito, isto é, em valor de troca, e 
equivalente “universal” do dano subjetivo, sofrimento visível e mensurável, que 
a justiça, como princípio de restituição, formata. A relação entre o fas, o direito 
religioso, e o jus, o direito profano, é atestada com clareza pelos historiadores 
do Direito.17 Os helenistas e romanistas demonstram o quanto historicamente 
se confunde a vítima da pena capital com o escolhido para o sacrifício religio-

16 Refiro-me ao capítulo “A vida como bem supremo” de A condição humana. ARENDT, Hannah. A condição 
humana. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2009. E a AGAMBEN, Giorgio. 
Homo sacer. O poder soberano e a vida nua I. Trad. Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.
17 Por exemplo, JHERING, Rudolf  Von. L’esprit du droit Roman dans les diverses phases de son développement I. 
Paris: Librairie A. Marescq, 1886, p. 268.
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so. Louis Gernet, por exemplo, explica como no próprio rito do pharmakós, do 
“bode expiatório”, atestado na antiga Atenas, na Ásia Menor, em Marselha ou 
em Rodes, escolhia-se frequentemente um criminoso como figurante do rito, a 
quem se conferiam honras especiais.18 Fundamentalmente, o sacrifício é desde 
o início um modelo de negociação com os deuses. O rito propiciatório contido 
nesta negociação prepara o motivo restitutivo do direito, quando a vítima deixa 
de ser destinada aos deuses, convertendo-se em medida privilegiada do dano. 
Uma segunda derivação precisa ser entendida: entre o homo sacer e a vítima, noções 
que parecem idênticas. Com efeito, a categoria do Direito Romano primitivo, 
retida pelo jurista romano do século I, Sexto Pompeu Festo, e desentranhada por 
Agamben, para compor o novo paradigma da política contemporânea, a partir 
precisamente do genocídio judaico da Segunda Guerra Mundial, coincide com 
a assunção da vítima no cenário contemporâneo. Mas há uma diferença crucial 
entre as duas noções. O homem sacro é proscrito tanto da lei dos deuses quan-
to da dos homens, enquanto a vítima é constituída como sujeito de direito.19  
Este deslizamento, no entanto, já é percebido na própria origem romana da 
figura do homo sacer: a proscrição do direito não impede que a lei legisle après 
coup sobre o assassinato do proscrito, produzindo leis, a partir de algo que não 
tem figuração jurídica.20

Podemos discernir esse deslizamento na própria aplicação do termo grego 
“holocausto”, também ligado ao vocabulário sacrificial, ao genocídio judaico. 

18 GERNET, Louis. Droit et institutions em Grèce antique. Paris : Champs/Flammarion, 1982, p. 208.
19 O que define o homo sacer, o fato de ser uma vida “matável”, ou seja, de literalmente estar fora da jurisdição 
do Direito, e poder, assim, ser morto sem julgamento, tem antecedentes nos assassinatos como punições 
sumárias por roubo qualificado, com flagrante delito, na Grécia Antiga (cf. GERNET, loc.cit). O assassino, 
neste caso, era a vítima de um dano anteriormente sofrido. Jhering explica que o homo sacer literalmente não 
pode ser punido, já que, ao fazê-lo, o gládio da lei se sujaria. O assassino do homo sacer deveria, no entanto, 
comprovar por seu turno que não executara um homem qualquer, e sim um homem sacro. Caso contrário, 
ele se transformaria ele próprio em homo sacer. A história romana contém em sua fundação lendária a figura 
do homo sacer, no fratricídio de Remo por Rômulo. Remo por derrisão ultrapassou os muros sagrados da 
cidade instituídos por seu irmão. Torna-se proscrito e é assassinado por Rômulo, salvaguardando, desta 
forma, a ordem divina, e não poupando nem mesmo seu irmão. (JHERING, loc. cit., p. 288).
20 “Le sacer esse, une fois existant, pouvait être utilisé par la législation, mais il n’a pas été introduit par elle, 
pas plus que l’infamie qui se trouve dans le même cas.” (JHERING, loc. cit., p. 282.)
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Sabemos que a palavra hebraica Shoah, que significa “redemoinho de destrui-
ção”, foi a inicialmente utilizada para designar o genocídio judaico da Segunda 
Guerra. Enquanto holocausto, a palavra que posteriormente obteve maior cir-
culação para descrever o mesmo genocídio, contém implicitamente um grave 
equívoco ao pressupor justamente que o genocídio possa ser concebido como 
sacrifício a um deus, o que implicaria que há um sentido, mesmo que teológico, 
no extermínio. Vemos como o constrangimento mencionado por Adorno na 
configuração estética do sofrimento das vítimas, no fato de que esse sofrimen-
to possa ter um sentido, se comunica com a reticência quanto à compreensão 
do genocídio judaico como sacrifício, o que implicaria conferir-lhe também 
um sentido, desta vez teológico. Em ambos os casos, é na significação confe-
rida a uma violência fundamentalmente destituída de significação que reside 
o problema. Ora, a aplicação do termo holocausto ao genocídio judaico ocorre 
precisamente no momento em que ele é convertido em princípio restitutivo, 
em que o sofrimento não-mensurável dos mortos é convertido em princípio 
de compensação para com os vivos.21 É aqui que o homo sacer, como quantum  
não-figurável e não-significável de dor, se transforma em vítima.

Do ponto de vista artístico, a identificação com a vítima (ou as vítimas) 
da violência inútil, e a identificação com o assassino, da violência justificada, 
se identificam, por sua vez, uma vez radicalizado o motivo do sacrifício. Foi 
Georges Bataille quem pensou este tema com maior rigor, ao promover o sa-
crifíco (e o sagrado), à matriz da própria arte. Explica ele que “no sacrifício, o 
sacrificante se identifica com o animal abatido pela morte. Assim, ele morre ao 

21 Shoah apareceu pela primeira vez, em 1940 no contexto da Segunda Guerra Mundial, em uma brochura 
publicada em Jerusalém pelo Comitê Unido de Ajuda aos Judeus da Polônia, intitulada A shoah dos judeus 
poloneses, e foi consolidada em 1942 pelo historiador Bem-Zion Dinur. O primeiro uso da palavra holocausto 
para designar a perseguição e o genocídio nazista dos judeus ocorre no Prefácio de Legal Claims Against Ger-
many. Compensation for Losses Resulting from Anti-Racial Measures [Queixas legais contra a Alemanha. Compensação pelas 
perdas resultantes de medidas antirraciais], de Siegfried Goldschmidt. O prefácio de autoria de Morris Raphael 
Cohen, datado de 1944, diz o seguinte: “Milhões de vítimas sobreviventes do holocausto nazista, judeus 
e não-judeus, vão erguer-se diante de nós nos anos por vir. O que pode ser feito para restaurar neles, seres 
humanos companheiros, a base do autorrespeito e do autossustento?” (GOLDSCHMIDT, Siegfried. Legal 
Claims Against Germany. Compensation for Losses Resulting from Anti-Racial Measures. Nova York: The Dryden Press, 
1945, vi). Recopio aqui a nota de meu artigo “Auschwitz como tragédia”. Terceira margem. Revista do Programa 
de Pós-Graduação em Ciência da Literatura. Ano XI, N.o 17, Julho/dezembro 2007.
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se ver morrer, e mesmo, de certa maneira, por sua própria vontade, unificado 
[de coeur avec] à arma do sacrifício”.22 É este dispositivo, de identificação com o 
“personagem que morre”, que define a tragédia, ou um certo modelo trágico 
da arte. A identificação com a representação da morte, por parte da plateia, que 
se projeta antes de mais nada, no ato sacrificial que lhe serve de modelo, na 
própria identificação do sacrificante com o animal sacrificado, é que torna isso 
tudo uma “comédia”, nos termos de Bataille, isto é, uma representação, um 
espetáculo. Mas espetáculo e representação essenciais, já que é apenas por este 
subterfúgio que se tem, mesmo que indiretamente, a experiência impossível da 
morte. Na identificação entre sacrificante e sacrificado, entre algoz, homicida e 
vítima, como simulacro, temos a assunção da experiência da morte a modelo da 
arte. A plateia se identifica ao mesmo tempo com a vítima e com o algoz, ela é 
“o personagem que morre”, e que se crê morrer quando na verdade está viva.23 
Mas esta identificação que possibilita a impossível experiência de morrer só é 
possível pela interposição da representação, a comédia, isto é, a mínima diferen-
ça que separa a vítima da morte, e o público da vítima.

 ȅ

Talvez seja este o momento de retomar o mal-entendido contemporâneo 
em torno da noção de irrepresentável, que Jacques Rancière resumiu há al-
guns anos. Rancière demonstra de maneira inapelável o equívoco contido no 
programa “inestético” de uma estética sublime, do genocídio judaico, pensada 
precisamente a partir da interdição mosaica da imagem, o Bildverbot, concluin-
do que não há ali de fato irrepresentável nenhum. A demonstração de Ranciè-
re é provocadora: essencialmente a linguagem utilizada por Robert Antelme 
em seu testemunho sobre a vida em Buchenwald, em A espécie humana (1947), 
é a mesma, sem grandes diferenças, que Flaubert utiliza em Madame Bovary 
(1857). Ou seja, quando exposto ao projeto de narrar o estilhaçamento da 

22 BATAILLE, Georges. “Hegel, la mort et le sacrifice”. Oeuvres complètes, tomo XII. Paris: Gallimard, 
1988, pp. 336-337.
23 Idem, p. 337.
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experiência de desumanização em um campo de concentração, Antelme recor-
re à tradição estética do romance do século XIX. Em outras palavras, recorre 
à “linguagem comum da literatura na qual há um século a absoluta liberdade 
da arte se identifica à absoluta passividade da matéria sensível”.24

O ponto é instigante. Nos exemplos citados por Rancière, dos dois livros, 
os temas não poderiam ser mais opostos: a descrição noturna do banheiro 
coletivo de Buchenwald, e o do momento quase idílico do encontro entre 
Charles e Emma Bovary. No entanto, nos dois casos, percebe-se o mesmo uso 
do imperfeito flaubertiano, a disjunção entre períodos arejados por uma dis-
tância paratática, apenas sistematizada por Antelme, convertendo em sintaxe 
paratática o que em Flaubert era um estilo paratático. Algumas frases da cena de A 
espécie humana:“Fui mijar. Era noite ainda. Outros ao meu lado mijavam tam-
bém: ninguém se falava.”25 E algumas de Madame Bovary: “Ela trabalhava o rosto 
voltado para baixo; ela não falava. Nem Charles. O ar passando por baixo da 
porta empurrava um pouco de poeira sobre as lajotas.”26

Em ambos os casos, “a mesma lógica das pequenas percepções acrescidas 
umas às outras, e que fazem sentido da mesma maneira, pelo seu mutismo, 
pelo seu apelo a uma experiência auditiva e visual mínima”.27 Em ambos os 
casos, a mesma rarefação se insere entre o regime da mostração e o da sig-
nificação. Em ambos os casos, uma espécie de plano panorâmico da cena, 
como que contendo uma percepção distanciada de si mesma, na modulação 
do silêncio mitigado: a falta de latido dos cães em Buchenwald e o cacarejo 
das galinhas na fazenda. E como Rancière descreve o procedimento? Nos 
dois trechos há identidade entre o humano e o inumano: entre o sentimento 
que une dois seres e o redemoinho de poeira passeando pela lajota; entre os 
homens mijando e o vapor que flutua sobre o mictório; entre os dois amantes 
e a fazenda no momento de descanso; entre os humanos presos e a “imensa 
máquina adormecida” do campo de concentração. 

24 RANCIÈRE, Jacques. “S’il y a de l’irreprésentable”. Le destin des images. Paris: La fabrique éditions, 
2003, p. 142.
25 Idem, p. 140.
26 Idem, p. 141.
27 Idem, ibidem.
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A conclusão de Rancière é inapelável: “Não há linguagem própria do 
testemunho.”28 E se há algo como um irrepresentável, seria precisamente a 
impossibilidade de uma experiência, de qualquer experiência, se dizer em uma 
linguagem própria.

Mas o que Rancière não quer ver é que a radical diferença temática e expe-
riencial entre as duas cenas modifica o próprio sentido formal da parataxe. Em 
que consiste a parataxe flaubertiana? Na infiltração assignificante do espaçamen-
to entre frases, na respiração entre períodos, na iteração musical do imperfeito 
introduzindo rimas desperiodizadas, inscrevendo o tempo estático, a mesmice e 
o ilhamento do sujeito burguês. Não há de fato identidade entre o surgimento 
dos sentimentos entre amantes e o redemoinho de poeira, mas diferença entre 
as duas: espaço, vazio. Esta, a gigantesca invenção estilística de Flaubert. O que 
faz Antelme ao apropriar-se da mesma parataxe? Ele a radicaliza inserindo o 
espaçamento entre períodos, a estaticidade das rimas do imperfeito no contexto 
de uma grande máquina vitimária: Buchenwald. A rigor não há identidade entre 
humano e inumano, nem identificação entre a liberdade absoluta da arte e a 
absoluta passividade da matéria sensível, conforme quer Rancière, em nenhum 
dos dois exemplos: há diferença inserida pela imensa distância entre sujeitos, 
no arejamento paratático entre períodos, que é a própria marca do sujeito. Na 
experiência da vítima, não há passividade nem atividade, mas algo como o que 
Maurice Blanchot chamou de “neutro”, na inserção da liberdade absoluta que 
resiste à identificação inventada pelo terror revolucionário entre sujeito livre e 
matéria aniquilada, entre ideia e vida submetida.29

A objeção de Rancière é importante: não há especificidade formal na re-
presentação do genocídio judaico, e muito menos disposição especificamente 
étnica no judaísmo a um tipo de representação estética (ou inestética) da ex-
periência. Mas isso não deve obscurecer a novidade, inclusive formal, contida 
nos testemunhos dos campos de concentração e extermínio. 

28 Idem, p. 142.
29 “É-nos muito difícil – e tanto mais importante – falar da passividade, pois ela não pertence ao mun-
do e não conhecemos nada que seja completamente passivo (conhecendo-o, nós o transformaríamos 
inevitavelmente). A passividade oposta à atividade, eis o campo sempre restrito de nossas reflexões.” 
BLANCHOT, Maurice. L’écriture du désastre. Paris : Gallimard, 1980, p. 30.
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Da mesma forma, em sua análise de Shoah (1985) de Claude Lanzmann, 
ele tem razão em demonstrar que não há propriamente irrepresentável, nem 
interdito à representação do extermínio judaico no documentário. Lanzmann 
nega tão somente que o extermínio seja representado ficcionalmente, em estrita 
fidelidade ao programa platônico antimimético.30 O procedimento de Shoah, 
admiravelmente analisado por Rancière, consiste em confrontar a palavra do 
testemunho proferida aqui e agora sobre o que aconteceu aqui, neste mesmo 
local, mas que violentamente está ausente agora.31 O signo indicial do vazio 
no centro do aqui, representado agora pela câmera, inscreve a disjunção entre 
espaço e tempo, por meios da técnica cinematográfica, que o documentário, 
sem dúvida, não inventa, mas que é posta a um uso novo por ele. 

Nos três exemplos, no fraseado de Flaubert e Antelme, na câmera fixa de 
Lanzmann, temos inscrições distintas do que Hölderlin nomeou pela primei-
ra vez cesura, e que Adorno, em um ensaio clássico sobre o mesmo Hölderlin, 
designou de parataxe.32 Nos três casos, uma mesma redistribuição da partilha 
entre visível e audível: a rima dos imperfeitos, a fala da testemunha, de um 
lado; o vazio da distância espacial entre os sujeitos, do outro. Que a cesu-
ra ou a parataxe não remetam propriamente a um irrepresentável, conforme 
demonstra Rancière, me parece inegável. Mas que algo do irrepresentável se 
insira nessa respiração sintática entre as frases, e no vazio dos espaços de Shoah, 
tampouco me parece difícil de refutar. Minha afirmação de que a parataxe seja 
usada de maneira diferente em Flaubert e em Antelme precisaria ser devida-
mente comprovada. Que minha hipótese fique aqui como sugestão: a expe-

30 Não terá escapado aos espectadores de Shoah que a presença em cada plano do documentário do 
entrevistador, o próprio Lanzmann, ao lado do entrevistado-testemunha, assim como de tradutores, 
quando necessário, de cada língua, das diversas faladas pelos entrevistados, na recusa de que as diversas 
vozes-línguas se sobreponham, “cada um falando em seu próprio nome”, assim como na minuciosa 
explicitação de cada procedimento do filme, sob a forma de legendas ou textos explicativos, constitui 
um equivalente bastante próximo da tradução em discurso indireto, em haplé diegesis, a “narrativa pura”, 
da enunciação dramática, a mimesis, o discurso direto, falso e condenável, conforme a requisição de 
Sócrates, no Livro III da República.
31 Idem, p. 143.
32 ADORNO, Theodor. “Parataxis”. Notas de literatura. Trad. Celesta Aída Galeão e Idalina Azevedo da 
Silva. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1991.
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riência da vítima, inserindo a diferença mínima da liberdade entre ela mesma 
e a objetivação do sujeito do terror, do campo de concentração e extermínio, 
modifica a parataxe de Flaubert. E o que inscreve esse espaçamento assigni-
ficante? O irrepresentável sofrimento do homo sacer, no instante em que ele se 
converte em vítima, isto é, em figuração da infigurável dor. Essa tradução em 
linguagem por definição imprópria da intraduzível experiência da dor não é 
algo que a estética do testemunho inventa, mas a maneira com que a realiza é, 
de fato, nova, e precisa ser analisada como tal.

Em outras palavras, podemos dizer, concordando com Rancière, que na 
verdade o equívoco do programa inestético do irrepresentável consiste em 
misturar indevidamente o registro teológico com o jurídico do homo sacer. Mas 
isso não impede que a “lacuna” do homo sacer, para usar uma expressão de 
Agamben, ao ser representada no testemunho, instaure uma margem qualquer de 
silêncio, algo da dimensão afetiva infigurável da dor dos que não estão mais 
aqui. Essencialmente, o testemunho realiza a transformação do homo sacer em 
vítima: a dessubjetivação do rescapé se converte em subjetivação testemunhal, ao 
enunciar a experiência coletiva da morte, inserindo-se em uma comunidade 
de mortos, que a enunciação traduz de forma sempre assumidamente espúria, 
nos únicos termos audíveis pelos vivos. Primo Levi: “[...] não somos nós, os 
sobreviventes, as autênticas testemunhas. [...] são eles, os ‘mulçumanos’, os 
que submergiram – são eles as testemunhas integrais [...].” Falar em nome do 
ausente, desidentificando-se dele, na primeira pessoa do testemunho que se 
recusa à identificação ficcional com o morto, este é o sentido da “obrigação 
moral para com os emudecidos.”33

 ȅ

De uma certa maneira ninguém fala em seu próprio nome, sempre se fala 
em nome de uma comunidade de ausentes, mesmo que a enunciação seja em 
primeira pessoa. Luiz Ruffato, por exemplo, explica que narra seus romances 

33 LEVI, Primo. Os afogados e os sobreviventes. Trad. Luiz Sérgio Henriques. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1990, pp. 47, 48.
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tomando como personagens os amigos de seu meio social de origem, o segmen-
to operário de Cataguases, São Paulo, que deixou para trás. Fala sobre eles, por 
eles, e gostaria utopicamente de falar para eles, ou seja, que eles pudessem lê-lo.34 
Coisa que ele sabe impossível, o que dá ao programa como um todo essa cara de 
conversa de surdos, a impressão de nunca se ter chegado ao seu destinatário. 

Interessante notar que as discussões contemporâneas sobre a violência re-
tomam os termos das primeiras poéticas do Ocidente, Platão e Aristóteles. 
No caso da proposição de Ruffato, o que se recoloca, em filigrana, é a dis-
cussão platônica sobre a mímesis, ou seja, o teatro, grande alvo de Platão, na 
fundação de sua pólis. Para ele, a mímesis se caracteriza pelo falso testemunho 
do poeta, que se oculta sob o seu personagem, e não fala em próprio nome, 
gerando uma confusão identitária no público. A fala teatral (mimesis) deve ser 
então devidamente retraduzida na narrativa em terceira pessoa (haplé diegesis), 
de forma que cada um fale em seu próprio nome. 

A proposiçao de Ruffato nos permite ultrapassar o impasse entre a narra-
ção ficcional (mimética) em nome do outro, e a autêntica, não-ficcional (não-
mimética), em seu próprio nome. Esta moral do testemunho, que retoma de 
certa forma o interdito platônico à mímesis, mas rigorosamente invertendo-a, 
pode ser estendida a todas as narrativas da violência vitimária, e introduz 
estruturalmente a ficção enunciativa, mesmo aonde ela aparentemente não 
existiria, e prevaleceria a mais estrita autenticidade enunciativa. Afinal, nenhu-
ma enunciação é autêntica. A testemunha, o sobrevivente, ou o narrador da 
experiência vitimária, é essencialmente inautêntica, fala no lugar do morto, a 
vítima ausente, a única “autêntica testemunha”. 

Por outro lado, temos a gigantesca e inusitada amplificação do terror hoje 
em dia, no registro espetacular aristotélico. Sim, o mesmo terror, que, conju-
gado à piedade, o registro sentimental da vítima, é um dos “distúrbios emo-
cionais”, um dos pathèmata, que segundo Aristóteles, na Poética, a tragédia deve 
purificar. O cinema hollywoodiano dará expansão impressionante a toda uma 

34 Depoimento dado no Simpósio Internacional. A Literatura brasileira contemporânea, organizado por Maria 
Graciete Besse, José Leonardo Tonus e Regina Dalcastagné, em Paris, 10 de janeiro de 2012.
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série de figuras do terror: uma espécie de sublime pop, nos filmes de terror 
sobrenatural, os filmes de vampiro, de zumbis, de mortos-vivos, de demônios 
ou santos; ou natural, nos filmes de catástrofe: ciclones, erupções vulcânicas, 
acidentes marítimos; de catástrofes artificiais: incêndios, acidentes de avião. 
É esse modelo que tem talvez sua origem na representação positiva do mal, 
fundada pelo Marquês de Sade, que está no centro do programa poético de 
Baudelaire, Lautréamont e Bataille e da pintura de Francis Bacon, e que terá 
o sucesso que conhecemos nos videogames, nos snuff films, nos gangsta rappers, 
em Mano Brown e em MV Bill.35 Mal este que não precisa ser interpretado 
necessariamente pela matriz do fascismo, como o faz, em estilo frankfurtia-
no, Pier Paolo Pasolini em seu Salô ou os 120 dias de Sodoma (1975). O terror 
criminalizado se transformará na grande figura do mal contemporâneo, no 
imenso gênero do filme policial, sobretudo após o 11 de Setembro, com a 
explosão das torres gêmeas de Nova York. Neste contexto, assistimos hoje 
a uma sistemática criminalização da vertente terrorista da arte. São marcas 
dessa criminalização a acusação de “apologia do crime” pelo Ministério Pú-
blico de São Paulo, contra Ferréz, por seu artigo publicado no jornal A Folha de  
S. Paulo, em 8 de outubro de 2007.36 Ou mais perto de nós, de maneiras 
distintas, e qualidade artística também desiguais, a polêmica em torno dos 
10 desenhos do pintor Gil Vicente, da série “Inimigos”, representando fi-
guras públicas, como Luis Inácio da Silva, Fernando Henrique Cardoso, e 
Mahmoud Ahmadinejad, sendo assassinadas pelo pintor. E a interdição do 
uso de urubus vivos na instalação “Bandeira branca”, de Nuno Ramos, por 
crueldade com as aves e ferir à “causa animal”, ambas ocorridas na Bienal de 
São Paulo em 2010. 

35 Sigo aqui a hipótese de Mehdi Belhaj Kacem, loc. cit., p. 110.
36 Ferréz respondeu no artigo “Pensamentos em correria” a um artigo anterior publicado no mesmo 
jornal de autoria do apresentador da TV Globo, Luciano Huck que relatava um assalto sofrido por 
ele. Acusado pelo Ministério Público de São Paulo de “apologia do crime” pelo texto, Ferrèz teve que 
comparecer à 77.a Delegacia de Polícia e prestar um depoimento. Ferréz foi absolvido contra a acusa-
ção. Ver a respeito: http://ferrez.blogspot.com/2008_06_01_archive.html; http://ferrez.blogspot.
com/2007/10/sobre-o-texto-na-folha-de-so-paulo.html. Acessado em 10/11/2010.
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Estas interdições sinalizam um processo generalizado de criminalização 
do próprio simulacro artístico e da imaginação, insistentemente remetidos a 
um crime da arte. Prova disto foi a demissão de Oswaldo Martins Teixeira, em 
setembro de 2008, do cargo de professor de Literatura da Escola Parque do 
Rio de Janeiro, considerada experimental e de vanguarda, que abriga filhos da 
elite artística carioca, por causa da descoberta de poemas eróticos, no blog do 
professor e poeta, com vários livros publicados. Os pais dos alunos da Escola 
consideraram indesejável o fato de o professor ser o autor de poemas eróticos, 
que respingavam perigosamente na sua reputação enquanto docente, embora 
a atitude do professor tivesse sido sempre e em todos os sentidos irreprochá-
vel. A demissão fora causada exclusivamente pelo fato de ele escrever poesias 
eróticas. Implícita nela é a ameaça que passou a representar, na cultura de se-
gurança atual, a imaginação poética, instantaneamente convertida em indício 
de perversão, projetada, como virtualidade sempre possível de ser realizada, 
sobre os filhos, que precisam a todo custo ser securizados.37

Prevalece desta forma a interpretação conservadora da interdição platônica 
à mímese: a regulagem da ficção e da arte, remetida a um malefício político 
realizado e denunciado, a correção dos enunciados pelo seu conteúdo vio-
lento, e a anulação efetiva do espaço específico da arte, confundida com uma 
passagem direta ao ato. No velho estilo da interdição farmacológica platônica, 
a condenação expiatória politiza a arte ao excluí-la da pólis, ao remover-lhe o 
filtro mimético do simulacro, interpretando-a como ato efetivo. 

37 Os  belos poemas eróticos de Oswaldo Martins, integrando o conjunto intitulado "i modi", pode ser 
lido em:  http://www.germinaliteratura.com.br/2008/erot_mar08_osvaldomartins.htm. Acessado 
em 21/01/2013.
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P ro s a

D. Eugênio

Murilo Melo F ilho

Com a morte de D. Eugênio, a Igreja Católica perdeu no Brasil 
o seu maior líder de todos os tempos.

Sou muito suspeito para falar sobre ele, porque, entre outras coi-
sas, nos conhecemos há mais de 60 anos, como seu conterrâneo e 
seu contemporâneo, desde os comuns tempos da nossa mocidade, 
em Natal.

Acompanhei de perto a sua escalada como sacerdote, desde 
os tempos de Seminarista, de Padre, de Bispo, de Arcebispo e de 
Cardeal.

A primeira imagem que dele guardo até hoje é a de um jovem 
seminarista de 17 anos, magrinho, nascido na Cidade de Acari, a 
220 km de Natal, em pleno Seridó, a região mais seca e árida do 
Nordeste.

À semelhança daquele personagem de George Bernanos, no seu 
romance Diário de um Pároco de aldeia, o Padre Eugênio Sales cumpriria 
na vida religiosa um destino glorioso.

Ocupante da 
Cadeira 20 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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Dali em diante, sua ascensão foi vertiginosa: Vigário na Cidade de Nova 
Cruz e auxiliar de Dom Marcolino Dantas, então Arcebispo de Natal, já de-
monstrando as suas preocupações com os flagelados da seca e já lançando seus 
projetos de Educação Rural, Educação de Base, Alfabetização de Adultos, 
Escolas Radiofônicas, Comunidades Eclesiais, Sindicato dos Camponeses e 
Pastoral da Terra.

Ali ele já estava atraindo as atenções do Vaticano, que levaram o Papa Pio 
XII, em 1954, a promovê-lo a Bispo Diocesano.

Dez anos depois, em 1964, foi transferido para Salvador, como Adminis-
trador Católico.

Em 1969, o Papa Paulo Sexto colocou na sua cabeça o chapéu cardinalício. 
Ele tinha 48 anos e era o mais jovem Cardeal do Vaticano.

Dois anos depois, em 1971, com a morte de Dom Jaime Câmara, o 
mesmo Papa Paulo Sexto o designou para o Arcebispado do Rio de Ja-
neiro, onde, com Dom Hélder, ampliou o Banco e a Feira da Providência; 
criou as “Casas de Acolhida”, para homens, mães, jovens e bebês aidéticos 
e também para prostitutas. Lançou as Pastorais dos meninos de rua e dos 
presidiários.

Com enorme sabedoria, comandou a sua Igreja, com 300 paróquias e mais 
de mil capelas, associações católicas, além de um Seminário com 30 semina-
ristas, acólitos, milhares de frades e freiras, 700 padres e milhões de fiéis.

Amigo pessoal e confidente do Papa João Paulo Segundo, Dom Eugênio 
conseguiu trazê-lo três vezes ao Rio de Janeiro.

Nas sucessivas vagas de Dom Aquino Corrêa, de Dom Silvério Pimenta, de 
Dom Marcos Barbosa, de Dom Lucas Neves e do Padre Fernando Bastos de 
Ávila, grupos de Acadêmicos importantes, diversas vezes, solicitaram-lhe que 
aceitasse ser candidato a esta Academia.

Humildemente, agradecia os convites, que recusava sempre, argumentando 
que era apenas um padre, sem pretensões de ser um escritor.

Devo a Dom Eugênio algumas dívidas que, agora, com sua morte, já não 
mais saldarei, como a da minha vinda de Natal para trabalhar, aqui no Rio, no 
“Correio da Noite”; como a minha primeira viagem a Roma no Ano Santo de 
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1950; e até há pouco tempo, como a escolha de uma área para eu pagar uma 
promessa de construir em Natal uma Igreja em homenagem a Nossa Senhora 
de Fátima.

Devo-lhe a celebração, em sua capela no Palácio São Joaquim, de uma Mis-
sa em Ação de Graças, no dia em que me empossei nesta Academia.

Devo-lhe ainda uma de suas últimas presenças nesta Casa, quando veio 
participar da Mesa Diretora na sessão solene de minha posse, presidida pelo 
Acadêmico Arnaldo Niskier.

Mas, um dos meus maiores débitos com ele data exatamente do dia em 
que atendi o telefonema de um jornalista, meu companheiro no Conselho 
Administrativo da nossa ABI.

Líder comunista, ele tivera um filho de 15 anos, desaparecido de circulação 
em plena ditadura.

Aflito, o pai recorreu a mim, sabedor da minha amizade com Dom Eugê-
nio, que me garantiu: “– Murilo. Diga ao seu amigo que fique tranquilo e dei-
xe o filho por minha conta, porque vou agir imediatamente junto ao General 
Siseno.” Logo em seguida, Dom Eugênio descobriu o rapaz deitado no chão 
de uma cela do DOI-CODI e conseguiu libertá-lo naquele mesmo dia.

Noutra tarde, Dom Eugênio recebeu o telefonema de um coronel, do Co-
mando Militar do Leste, que lhe fez um insólito apelo: “– Precisamos escon-
der 15 presos políticos, que não podem ser molestados, porque são muito 
importantes para nós e temos interesse em que nada lhes aconteça. Precisa-
mos protegê-los.”

Dom Eugênio respondeu: “– Olha aqui, Coronel. Temos esses esconderijos 
justamente para evitar que os nossos amigos sejam presos e seviciados. Mas, 
uma vez que os seus protegidos já estão presos e precisam da nossa proteção, 
pode contar com ela.”

Esse foi mais um trabalho inteligente e subterrâneo, que D. Eugênio reali-
zou durante 20 anos, sem espalhafatos ou exibicionismos, longe dos holofotes 
da televisão e dos jornais. E explicava-me: “– Sou um pastor que tem o dever 
de velar por todos os seus rebanhos, sejam eles católicos, ateus, evangélicos 
ou comunistas.”
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Pois bem. Esse Cardeal, como um grande brasileiro e no recato de uma 
vida impecável, ministrou diariamente lições milenares do seu Evangelho.

No Sumaré, promoveu nove encontros com intelectuais de direita e de 
esquerda.

Na juventude, ajudando a fundação de sindicatos, passou a ser considerado 
comunista.

Quando, depois, abriu um crédito de confiança no governo, foi tido como 
reacionário.

Dele, disse o Acadêmico João Paulo Horta: “– Ele não estava na vida para 
brincar.”

Ainda no seu sepultamento, assisti quando uma pomba branca pousou 
durante horas sobre o seu caixão, como se tivesse sido enviada por Deus, para 
guardá-lo.

Bem haja o Rio de Janeiro, pelo admirável pastor que guiou suas ovelhas, 
durante mais de 30 anos.

Bem haja a sua humilde cidade potiguar de Acari, que ele tanto cultivou e 
que ela agora tanto cultivará, com muita vaidade e saudade, o querido filho 
que lá nasceu.

Bem haja o nosso comum Rio Grande do Norte, ao qual ele sempre foi 
tão fiel e tão grato.

Bem haja o Brasil inteiro, pelo exemplo de prelado correto, modesto, re-
catado, sensato, discreto, habilidoso, pragmático, conciliador, religioso e vir-
tuoso, um motivo de justo orgulho, para todos quantos, como eu, tivemos a 
suprema felicidade de conviver com ele e de amá-lo para sempre.
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P ro s a

Alceu Amoroso Lima e sua 
empatia pela Humanidade

Evaristo de  Moraes  F ilho

Com sua conversão em 1928, sucedendo a Jackson de Figuei-
redo, ainda mais ocupado e preocupado com o Brasil ficou 

Alceu Amoroso Lima. De homem de gabinete passou a homem de 
ação, um grande passo para ele, que se julgava incapaz de dá-lo. 

Assume a direção do Centro Dom Vital e da revista A Ordem e 
funda a Ação Universitária Católica. Faz conferências, pregando a 
sua nova fé, tendo em vista sempre a cristianização e a catolicização 
do Brasil, tirando-o do marasmo e de um certo comodismo católi-
co. Não para mais em sua pregação de reforma, embora com os exa-
geros do cristão-novo, mais pela autoridade do que pela liberdade. 

Em 1935, ao tomar posse na Cadeira n.º 40 da Academia Bra-
sileira de Letras, a 14 de dezembro de 1935, sucedendo a Miguel 
Couto, ressalta que são de duas ordens as funções literárias da Aca-
demia: de tradição e de manutenção do que ficou de bom e que 

Ocupante da 
Cadeira 40 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 

*Jornal do Brasil (Rio de Janeiro) 08/06/2005.

*
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mereceu ser conservado; e de criação, de renovação da cultura nacional. Am-
bas se completam. A ABL não dá nem tira talento a quem quer que seja, 
sendo, afinal de contas, os próprios acadêmicos, em sua diversidade de tem-
peramento e de vocações, não somente os atuais, mas os de todos os tempos, 
passados, presentes e futuros. 

Acrescenta Alceu que há, sem dúvida, em pequeno número, os tímidos ou 
hesitantes e os que jamais desejaram candidatar-se à Academia, têm medo de 
perder a liberdade e receiam assumir compromissos até o fim de seus dias, 
como num casamento indissolúvel. Esses são indiferentes à Academia, dela 
não precisam para o maior brilho de sua glória, mas há também os nostálgi-
cos, que aparentam desprezá-la, quando, na realidade, são apaixonados por 
ela. A Academia é aquilo que os acadêmicos fazem dela, pois não é uma 
entidade estática. Nela é possível a convivência de todas as escolas. Cada um 
é senhor de si e do seu destino intelectual, de suas opções, de suas crenças 
religiosas, de suas ideias filosóficas, políticas e sociais. Cada qual constrói por 
si a sua própria fortuna crítica. 

Como São Francisco de Assis, Alceu via no amor o caminho para a verda-
deira construção da morada do homem, na Terra ou na vida eterna. Fez do 
amor o seu instrumento da crítica, da compreensão e do perdão para todas 
as criaturas. 

Viveu às claras, numa típica transparência de homem de bem. Nunca teve 
nada a esconder, porque a sua história é quase uma lenda. Dos seus primeiros 
artigos na Revista do Brasil, em 1916, até os últimos no Jornal do Brasil , em 1983, 
transcorreram 67 anos de produção ininterrupta, sob qualquer forma de comu-
nicação, em livros, jornais ou revistas, aulas, debates ou conferências. 

Grande ledor, devorador de papel impresso, dominando pelo menos cinco 
línguas vivas, além do latim, manteve-se a par do que de melhor se produziu 
ou se vinha produzindo no mundo. A minha geração habituou-se, na segunda 
metade da década de 30, a buscar nos seus livros, notadamente nas cinco série 
dos Estudos, o ensinamento da cultura nova. 

Assistia à santa missa todas as manhãs e, de volta, escrevia longas cartas à filha 
monja beneditina, abadessa em São Paulo, que lhe respondia semanalmente. 
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Andarilho habitual, inventor do método Cooper, avant la lettre, deslocava-se 
nesta Cidade do Rio de Janeiro, que tanto amou, de um ponto para outro dos 
seus compromissos diários, sempre apressado, em passos rápidos, a carregar 
uma enorme e pesada pasta preta, bojuda e surrada. Logo reconhecido, pouco 
se detinha, mas para todos tinha um sorriso e uma palavra amável. Homem 
alegre, sempre renovado, expansivo, paciente e atento, vivia em constante em-
patia com a Humanidade. Sabia-se comprometido com o destino dos huma-
nos, seus irmãos e semelhantes, inteiramente sem pose, pois a simplicidade 
era o seu natural. 

Essa alegria de viver e de estar vivo, esse otimismo e essa confiança na exis-
tência estão no cerne mesmo da sua personalidade, decorrendo do seu tempe-
ramento saudável, hígido de corpo e de espírito e de sua fé religiosa. A vida é o 
maior dos bens e, como dádiva de Deus, deve ser amada e não amaldiçoada. O 
Cristianismo não é uma filosofia de tristeza e de morte, como queria Nietzsche. 
É uma filosofia de alegria e de vida, terrena e eterna, esta prolongando aquela e 
entre si fazendo uma perfeita unidade. 

Assim foi um grande brasileiro, chamado Alceu Amoroso Lima, que em 
todos os momentos da sua existência, na construção da sua cidade futura – 
mais humana, realmente cristã, justa e livre – enfrentou, em nome de Deus, 
todos os obstáculos que lhe apareceram no caminho. 

Nos seus últimos 20 anos de vida, a terceira fase, que chamava a dos 
acontecimentos – as duas primeiras foram a das formas e a das ideias –, 
entregou-se ele à denúncia dos abusos e violências de toda ordem, num 
combate direto contra os atentados à dignidade e à liberdade da pessoa hu-
mana. Constituiu-se na consciência viva do seu tempo, merecedor de respei-
to e de veneração do povo brasileiro, como exemplo inexcedível de grandeza 
moral e coragem cívica. 

A sua presença fez-se carne e sangue e a todos os injustiçados acudiu sem-
pre com a esperança. Continua entre nós e continuará enquanto houver no 
mundo alguém com sede de justiça e necessitado de amor. ‘’Onde o despotis-
mo duro cimentava servidões, a sua alegria sonora reclamava liberdade.’’ 



Sem Título, 1986
Madeira, tecido, gesso e pintura
260 x 80 x 80 cm
Foto: Sérgio Araújo
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Vozes de Moacyr Scliar

Elizabeth F.  A .  Marinhe iro

Neste Dicionário você terá de A a Z um bem-humorado con-
junto de histórias, dicas, lembranças, por um escritor que 

entende do que fala. Viajante contumaz, Scliar socorre-se de temas 
que fazem a boa Literatura, percorrendo países e perscrutando a an-
siosa alma do turista num relato em que muitos de nós certamente 
nos identificamos (SCLIAR, 2003, p. s/n)

Com base neste comentário dos editores, elegemos três romances 
de Moacyr Scliar para observar até que ponto signos como lembrança, 
viajante e memória presentificam-se na narratologia do autor gaúcho.

Sem nos preocuparmos com a veracidade da memória, optamos, 
durante a leitura, por um observador participante, cujo olhar tanto 
pode voltar-se para a sociedade, como manter relações com ideias, 
pessoas, cidades, vez que o rememorar traz “o lado subjetivo de 
nosso conhecimento das coisas”. (BOSI, 1994, p.47)

Por viés familiar, social ou pessoal, a função mnemônica pode re-
construir, consciente ou inconscientemente, fenômenos individuais e 
coletivos guardados nas sombras do passado ou nas teias do presente.
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Quando Scliar, no verbete V do seu Dicionário, diz: “Ver, é o que o turista 
sobretudo deseja” (SCLIAR, 2003, p.115) leva-nos a um narrador múltiplo, 
ator e actante das rememorações.

Ao destacarmos em O exército de um homem só (1973) o desejo mimético 
e seus desdobramentos, analisamos Capitão Birobidjan, enquanto formula-
ção suprarreal, que nem viagem que satisfaz todos os gostos. (SCLIAR, 2003, 
p.106) O protagonista trocou seu nome de origem, movido pelo sonho de 
fundar um espaço que, conforme sua obsessão, melhoraria a sociedade. Re-
belde desde a infância, recusou a educação dada pelos pais e alimentou, até o 
final da vida, o quixotesco ideal de transformar um “beco” local em sua Nova 
Birobidjan.

Vale dizer que a lembrança da Rússia (território familiar) e o judaísmo for-
taleceram seu DESEJO de uma colônia judaica, onde fosse possível assegurar 
visão política, valores étnicos e culturais. A diégese é construída por sucessivas 
e fracassadas tentativas desse FANTÁSTICO Capitão, o qual é abandonado pe-
los companheiros em todas as suas lutas.... Embora tenha procurado a cons-
trução civil; administrado um parque de diversões; e tornado-se empresário,  
BIROBIDJAN termina na pobreza, doente, largado pela própria família e vítima 
dos insultos populares.

O extravagante sonho da “nova sociedade” é tão forte que ele acaba re-
correndo aos animais, seus amigos imaginários. Com porco, galinha e cabra 
edificaria a comunidade igualitária. “O Capitão desce no fim da linha. Daí em 
diante a trajetória será a pé. BIROBIDJAN ilustrou-a no álbum O exército de um 
homem só. (SCLIAR, 2003, p.57)

Trajetória malograda. Atacado pelos moradores, o idealista guerreiro, lite-
ralmente só, volta à família. E........ “Mergulha no mar escuro” (SCLIAR, 2003, 
p.168).

A predominância da História russa e da religião judaica podem ditar uma 
abordagem crítica de cunho autobiográfico ou historicista. Porém, os elemen-
tos da ERRâNCIA e do ONÍRICO são mais pontuais.

A deambulação pela Cidade de Porto Alegre e a alucinada procura do 
“local sagrado” urdem uma fuga para qualquer lugar. Por este prisma, a 
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interdependência espaço errante versus espaço onírico revela o abismo psico-
lógico do personagem, cuja crise de identidade explica a conjugação memória 
e estúrdia fantástica.

Tem razão Regina Zilberman: “Amadurecer é abjurar a fantasia, restando a 
amargura e a depressão”. (ZILBERMAN, 2004, p.69)

Se o MAR PERMANECE ESCURO, “O Capitão está do outro lado, o da paz 
e da solidariedade, mesmo quando solitário, velho e doente”. (ZILBERMAN, 
2004, p.77)

Guedali Ȅ
“Viajar! Perder países!/ Ser outro constantemente/ Por a alma não ter 

raízes/ De viver de ver somente!/ Não pertencer nem a mim/ Ir em frente, 
ir a seguir/ A ausência de ter um fim./ E da ânsia de o conseguir!” (PESSOA, 
s/d apud SCLIAR, 1937, p.105)

Este fragmento de Fernando Pessoa nos leva aos povos nômades para 
quem a VIAGEM “é também o grande antídoto contra a monotonia da exis-
tência”. (SCLIAR, 1937, p.104) Nossa pegada parte do “ser outro” (Pes-
soa) e “viagem” (Scliar) objetivando chegar ao texto de O centauro no jardim. 
(SCLIAR, 2011)

O SER OUTRO aponta outridade, ser diferente; a VIAGEM, entre suas várias 
conotações, sinaliza desenraizamentos. Guedali, metade homem, metade cava-
lo, remete aos Centauros, em suas guerras e raptos. Embora a trama envolva a 
História e dicotomias sociais e religiosas, o real e o imaginário se misturam.

Recorrendo à memória, Guedali conta seu viver com pitadas de humor, 
uma das invariantes do autor gaúcho. Há também uma melancolia que vinca 
não só a hibridez étnica dos imigrantes, mas também a dualidade do ser.

O desejo de SER OUTRO é marca significativa da pós-modernidade. É co-
mum ao estrangeiro e aos seus filhos o sentimento de rejeição, de forasteiros. 
“O estrangeiro seria o filho de um pai cuja existência não deixa dúvida algu-
ma, mas cuja presença não o detém. A rejeição de um lado, o inacessível do 
outro: se tiver forças para não sucumbir a isso, resta procurar um caminho. 



 El izabeth F.  A .  Marinhe iro

118

Fixado a esse outro lugar, tão seguro quanto inabalável, o estrangeiro está 
pronto para fugir”. (KRISTEVA, 1994, p.13)

O judeu centauro é mais que uma recriação do mito. Porque sempre “pron-
to para fugir”, Guedali, na condição de duplo, galopa noite adentro que nem 
buscasse uma identidade. Entretanto, não “sucumbe”: as vertentes cômica e 
satírica da narrativa reforçam as fusões culturais, acentuando a AMBIGUIDADE 
da obra. Ora judeu, ora brasileiro, o personagem e seus galopes ficarão “na 
memória durante muito tempo”. (80)

A memória, nesta perspectiva, nos põe diante de conflitante alteridade, ou 
seja, Guedali torna-se dualidade sobrenatural e o romance essencializa a aluci-
nante metáfora do ser-híbrido. Para nós, O centauro no jardim é aquela VIAGEM 
na estraneidade do outro e de si mesmo. (KRISTEVA, 1994, p.191)

Na estraneidade dual (como as caras de Jano), o humor scliariano “reflete 
um humor irônico, sutil, um humor judaico apontando para o incongruente 
e outras possibilidades de existência, conforme sugere Robert Alter. Segundo 
Moacyr, o triunfo e o humor em si fazem parte da realidade de qualquer imi-
grante, apesar da sua experiência com tristeza, porque o emigrante/imigrante 
em geral dificilmente se entregaria a ela”. (VIEIRA, 2004, p.187)

Realmente, tristeza e perseverança justificam que “Vida sem desafio não 
vale a pena”. (SCLIAR, 2011, p.08)

No passado, no presente; na saudade, na esperança, viver no mundo supõe 
uma alegórica busca. Sim, uma busca: “Como um cavalo, na ponta dos cascos, 
pronto a galopar pelo pampa. Como um centauro no jardim, pronto a pular o 
muro, em busca da liberdade”, conclui o narrador. (SCLIAR, 2011, p.218)

Salomão Ȅ
“Essa é a história que tenho lido, dia e noite, desde que ela se foi.” (SCLIAR, 

1999, p.17)
A trama de A mulher que escreveu a Bíblia relaciona-se às terapias de vida passa-

das. Uma desesperada mulher “vira em sonhos o palácio de Salomão” e, embora 
não fosse correspondida pelo rei, sentia-se perdidamente apaixonada por ele.
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Trata-se de uma obra cuja protagonista regride no tempo para reescrever 
passagens da Bíblia, incluindo seus lascivos encontros no leito do rei. Erótica e 
totalmente desprovida de beleza, ela persegue seu objetivo.

Com muita irreverência, o narrador-autor reedita outros episódios, tais 
como as duas prostitutas que disputam uma criança; o caso do monarca com a 
rainha de Sabá; enfim, a construção da narrativa percorre o cotidiano do povo 
judeu e da Jerusalém vista pela personagem há três mil anos.

Neste romance, Salomão quer um livro, “Um livro que conte a história da 
humanidade, de nosso povo. Um livro que seja a base da civilização.” (SCLIAR, 
1999, p.116)

Estarrecida com a escolha de Salomão, a protagonista, em tom de monólo-
go interior, pondera: “Um livro? Era isso o que ele queria de mim? Um livro? 
Não queria então me levar para a cama, não queria fazer amor comigo – que-
ria um livro?” (SCLIAR, 1999, p.117) Mesmo esperando tornar-se a amante 
do rei, ela contenta-se com passar de rejeitada à categoria de colaboradora, 
esclarece o narrador-autor.

A utopia de uma mulher que foi “crescendo, cada vez mais feia”; “que fazia 
de uma pedra o seu caralho”; que aprendeu a ler e escrever com o escriba do 
seu pai (SCLIAR, 1999, p. 38) reforçam o humor e o profano do feminino 
marginalizado no universo judeu.

A simbologia da mulher quer como prostituta, quer como “escritora”, 
neutraliza o sagrado, de forma que a personagem está para a sedutora e demo-
níaca Lilit e não para as virtuosas Judite, Ester, Raquel e outras.

O processo de degradação é acelerado até que ela se torna escriba de Salo-
mão; esconde sua tesão por ele, mas após o incêndio do quarto com manus-
crito e tudo, obra do pastorzinho que, aplaudido pela multidão, “desapareceu 
atrás de uma colina”, lançando olhar significativo sobre a protagonista.

Mesmo temendo uma decepção, ela volta ao harém, onde “A fórmula 
mágica funcionou. Deus funcionou mesmo. O cara era bom de cama; e eu, 
estreando, não me saí mal. Meu ventre era como uma taça, e dessa taça ele 
sorveu, abundante, o vinho da paixão. Não foi a prosaica noite de núpcias 
que eu esperara: foi uma celebração, um verdadeiro banquete de sexo, todas as 
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posições, todas as variações sendo experimentadas. De zero a dez, nota oito, 
com desconto dado por minha modéstia.” (SCLIAR, 1999, pp.214-15)

Tem razão Gilda Salem Szklo: “A transição efetivamente vivida pelo imi-
grante é a que vai dar condições de difícil adaptação na sociedade de adoção 
até a sua proletarização e degradação.” (SZKLO, 1990, p.122)

Após beijar o monarca adormecido, ela pula o muro do palácio e foge: “Ia 
atrás de um certo pastorzinho.” (Scliar, 1999, p.216) Mais uma vez a palavra de 
Gilda “....a degradação produz um mundo de sonhos e de mitos que se reflete 
no modo quixotesco e anarquista da personagem.” (SZKLO, 1990, p.122) 

O não-lugar Ȅ
Remetendo ao RESUMO e às PALAVRAS-CHAVE de nossa análise, enten-

demos que a MEMÓRIA circulariza as três obras lidas, trazendo à cena uma 
VIAGEM através da tridimensionalidade do tempo e gerando idas e vindas de 
culturas díspares que, por sua vez, marcam os deslocamentos constantes nas 
narrativas scliarianas. Tem-se, assim, memória pessoal e coletiva. 

Tais deslocamentos urdem um palimpsesto no qual múltiplos discursos 
embasam a escrita: a ironia, o deboche, o sobrenatural, o humor, o insólito, 
o documental – enquanto INVARIANTES estilísticas e temáticas – norteiam 
aquela “angústia da evidência” proposta por René Girard (2011).

Diretas ou indiretas, as evidências revelam, continuadamente, o existir dos 
DUPLOS. E como a memória está intimamente ligada à alteridade, a utopia de 
uma sociedade igualitária do Capitão Birobidjan e o cantar versos de Whit-
man por Léia, Mayer Guinzburg/José Goldman (SCLIAR, 1937, p.13) não 
são apenas a dicotomia realidade versus fantasia, mas também a DUALIDADE 
messiânica. Vale dizer o trânsito entre dois universos.

A Bíblia é um dos pontos de partida em algumas narrativas de Scliar. Ins-
pirado pelo comércio das prostitutas europeias que desembarcaram no Rio 
Grande do Sul, o autor transforma textos sagrados em matéria ficcional.

Sem largar a tradição judaica, encontramos em A mulher que escreveu a Bíblia uma 
personagem-narradora supertalentosa apesar de, inicialmente, uma excluída. Em 
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nossa ótica, tem-se uma paródia de temas bíblicos onde se presentifica o humor 
dramático e não piadas passageiras desprovidas de conteúdo.

A desidealização da mulher conota sua insegurança sem penalizar o desejo de 
encontrar-se consigo mesma. Aqui, a busca da identidade intensifica o desdobra-
mento e na perspectiva todoroviana de “nós e os outros” a dualidade dos opostos 
faz-se necessária para que na fantasticidade do OUTRO possa instalar-se o EU. 
Dir-se-ia a viagem para o autoconhecimento por meio da obsessão do si mesmo.

Ao estudar O ciclo das Águas, esclarece Gilda Salem: “A utopia que num 
movimento cíclico, de que o ciclo das águas é exemplo, se desfaz e se refaz na 
continuidade da persistência.” (SZKLO, 1990, p.128)

E a estranha utopia é crescente no território scliariano... É desse caldeirão 
pautado pelo desenraizamento que surge O centauro no jardim. (SCLIAR, 2011) 
A alegoria do Centauro retoma o SER DIFERENTE. É tanto que uma das 
epígrafes usadas por Moacyr é extraída de Borges que diz: “.... os índios vi-
ram DIVIDIR-SE EM DUAS PARTES o que tinham por um só animal e ficaram 
aterrorizados ...” (grifo nosso)

O sonho de Guedali de ser outro torna-o um duplo do centauro, selando o 
contraponto dos antagonismos entre o SER-EU e SER-O-OUTRO. Em sendo a 
memória pano de fundo das tensões identidade/diferença, ela sugere viagem 
enquanto roteiro do processo identitário.

Mais uma vez, a ficção de Scliar remete às “duas partes” de Jorge Luis 
Borges e à “continuidade da persistência” de Gilda Salem Szklo.

No descompasso da ficção, a AMBIGUIDADE é o traço mais forte da nossa 
leitura: de um lado, o hibridismo das etnias; do outro, a dualidade dos perso-
nagens e enredos.

O estrangeiro estudado por Kristeva e o Nós e os outros, por Todorov, levam-
nos a admitir que o NÓS sempre distinto dos outros, tanto pode impedir a 
complementação dos contrários quanto favorecer “forças antagônicas que se 
harmonizam e se encontram em equilíbrio ....” (SZKLO, 1990, p.117)

A reflexão circular sobre o tempo nos diz que as sonhadas figuras da ou-
tridade metaforizam o desencanto da Humanidade. Nos bastidores do teatro, 
as esperanças do homem permanecem no por vir!
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Com Gilda Salem, os heróis de Scliar habitam “dois mundos que se 
afrontam”, donde a “não-possibilidade de integração no seu ser-diferente”. 
(SZKLO, 1990, pp. 62-67)

Se “o romancista jamais fecha o círculo da observação dos fenômenos”, 
Moacyr Scliar, no curso dos seus desdobramentos, vinca a lacuna de uma 
identidade que, decerto, estará escondida nos subterrâneos das narrativas...

Não será demais lembrar: “A obra que reúne em vez de dispersar, o obra 
verdadeiramente una, terá ela mesma, portanto, a forma da morte e da ressur-
reição, ou seja, a forma da vitória sobre o orgulho”. (GIRARD, 2011, p.141)

Para nós, a vitória é o NãO-LUGAR superando a diversidade das vozes.
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Carta aos loucos

César Leal

Ampliar o inédito formal é o que faz Carlos Nejar, em Carta 
aos loucos, ao opor-se às teorias reducionistas da linguagem, 

em nome da contenção que tanto contribui para o empobreci-
mento da expressão literária em nossa língua. E não apenas em 
Língua Portuguesa, mas até mesmo em relação a qualquer idio-
ma. Apresentado como romance, Carta aos loucos é um esplêndido 
poema lírico em prosa. O tema primordial desse livro é o tempo. 
Há muitos outros temas, uma vez que na poesia o tempo não 
esgota a totalidade dos interesses que orientam o sentido das 
ações humanas. Recomeço a história de meu sangue, eis a primeira frase 
do livro. Mas o sangue é vida organizada, matéria perecível. E é 
pelo espírito que o narrador demonstra o interesse mais com-
pleto, já que no âmbito espiritual é onde a poesia melhor exerce 
os seus poderes. Nenhum âmbito é mais vigoroso do que o âm-
bito poético em suas formas superiores. Nada mais filosófico 
e simultaneamente mais poético do que a disposição de abolir o 
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tempo. Abolir o tempo é o que se propõe o Assombro, a aldeia-mulher cuja 
biografia constitui o texto de Israel Orlando, o narrador de Carta aos loucos. 
Criar imagens de atemporalidade não é algo impossível desde que Werner 
Heisenberg formulou, nos meados da década de 1920, a equação da me-
cânica matricial, equivalente à mecânica ondulatória de Schrödinger. Em 
1927, Heisenberg, aos 26 anos, formulou o “Principío da Incerteza” e 
desde então iria tornar-se um ícone da Física Quântica, fundada por Max 
Planck, no último ano do século XIX. Já disse isso sobre a crítica herme-
nêutica de Eduardo Portella, um analista seguro de textos literários. Em 
suas análises estão a soprar suaves brisas filosóficas. 

Onde fica a arena para discussão desse tema?. Ronald Rassner, compa-
ratista e antropólogo norte-americano, já se ocupou dele ao estudar meus 
ensaios em Dimensões temporais na poesia (Imago, 2005). Quando Carlos Nejar 
diz que o Assombro se propõe a abolir o tempo, está a confirmar uma teorização 
de Lévi-Strauss – comentada por Rassner – ao analisar, em meu estudo 
teórico, noções de música e de Mito em uma dimensão temporal específica. 
Também Lévi-Strauss ao estudar Mito e Música, diz que a relação desses elemen-
tos com o tempo é de uma natureza especial: é como se a Música e a Mitologia necessitassem 
do tempo somente para negá-lo. Ambas – Música e Mito – são instrumentos para obliteração 
do tempo ( The Raw and the Cooked, 1975, p.15). Remover ou abolir o tempo é 
o que Lévi-Strauss chama supprimer le temps. Esse é um tema de que me tenho 
ocupado nos estudos de crítica de poesia, desde fins da década de 1960. 
Há teorias que demonstram, com muita força persuasiva, que o tempo não 
existe. Santo Agostinho, nas Confissões, afirma que o tempo é apenas um ato 
psíquico que vive de três inexistências: passado, presente e futuro: o passado já não existe, o 
futuro ainda será e, por menor que seja o presente, nele estão contidos o futuro e o passado. 
Mas voltemos a Ronald Rassner. A Música e o Mito – diz ele – supprime 
o tempo de vários modos. No nível mais simplista, a música e o tempo da 
narrativa quebram o real ou o tempo cronológico. Isso ficou bem demons-
trado no prefácio que ele escreveu ao meu livro Dimensões temporais. Ele diz 
que eu sou um interdisciplinador. Poderia repetir o que foi escrito pelo professor 



Carta aos  loucos  

127

Rassner, e é isso o que farei. Ambas as formas de Arte – Música ou Mito – criam 
suas dimensões temporais respectivas: simultaneamente usando tempo real e tempo “virtual”. 
O tempo virtual cria a ilusão de tensões e relaxamentos. A credibilidade dessa ilusão está 
diretamente relacionada com o sucesso na comunicação de qualquer forma de Arte. Em espe-
cial na poesia ou ficção narrativa. O jogo do tempo  (em sentido desconstrutivo) é a mesma 
coisa na Música e no Mito. É para essas áreas que aponta a crítica no ensaio de César Leal. 
Suprimir o tempo é a chave para a compreensão desse romance-poema: Carta 
aos loucos, de Carlos Nejar. O supprimer do tempo é simplesmente omiti-lo, 
descontinuá-lo, negá-lo. Lévi-Strauss tem razão. Se o “ato de ouvir (o Mito 
ou a Música) imobiliza o tempo fugitivo, “então o fluir do tempo pode ser 
represado para inspeção, diz Rassner, acrescentando que podemos “com-
primir” a imagem momentaneamente, apenas para permitir que ela nasça de 
novo em seu fluxo inerente e incessante. 

Teoricamente, é possível, embora na prática não haja ação capaz de para-
lisar o tempo. Observem que as palavras do comparatista norte-americano, 
Ronald Rassner, referem-se ao meu ensaio “Dimensões temporais na poe-
sia”, publicado na revista Estudos Universitários, quando seu texto, em 1985, 
era de apenas 20 laudas. Na obra editada pelo Imago em 2005, esse mesmo 
ensaio passou a ter 1.128 páginas. Lévi-Strauss é apenas mobilizado por 
Rassner, em apoio interpretação que faz de meu estudo. Faço tal alusão 
para agradecer ao comparatista e antropólogo norte-americano o reconhe-
cimento de uma tipologia de análise crítica que posso aplicar ao estudo 
de obras inovadoras, mas não percebidas pela criticismo positivista, ainda 
presente em muitos trabalhos editados hoje no Brasil. Acredito que isso não 
é percebido por má-fé, mas porque nossos analistas literários costumam 
“ver” mais do que “perceber”. Mas, no exterior, vozes estranhas à nossa vida 
intelectual viram muito bem tudo o que está escrito na Carta aos loucos, de 
Carlos Nejar. Reconhecimentos despidos de “ódio intelectual, o pior dos 
ódios” (W.B.Yeats) não são comuns no Brasil, onde cada um vive à espreita 
do momento apropriado para “bater a carteira do outro” (a expressão é de 
Erza Pound, ao referir-se a uma conversa com Eliot, em um café em Paris, 
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em 1920, quando Pound passa a considerar sua Arte de “vanguarda” como 
“fracasso geral”). T. S. Eliot indagou o que fazer e Pound respondeu: “Vol-
tar a escrever poesia tão bem quanto escreveram Émaux et Camées Gautier, 
e Flaubert a sua prosa”. Pouco tempo depois, surgiram The Waste Land e 
Mauberley. 

 Para um espírito que dedicou toda sua vida à Filosofia – Platão –, “o 
assombro é a emoção genuinamente filosófica” e que nele podemos encontrar 
“toda a raiz do filosofar”. Com esse pensamento, Ernst Cassirer inicia um 
de seu ensaios sobre o objeto das ciências culturais. Ele está preocupado em 
revelar os objetos que primeiro provocaram o assombro, abrindo o caminho de 
seu pensamento ao encontro com a Filosofia, não sem antes, naturalmente, 
passar pelo poema. Um milênio não tem significação para quem inventou o 
tempo. Nem significa nada para o Tempo mesmo, senhor da Terra, das estre-
las e das galáxias. Mas um milênio é algo extremamente vasto na coordenada 
temporal em que se desenvolve o gênero humano. Por mais que se alongue 
a escala biológica, a Natureza não permite aos seres vivos, por ela gerados, 
deixar nenhum rastro individual sobre a Terra. Isso pode ser absurdo para os 
que detestam teorias. Quem detesta teorias, geralmente, não as domina, e, ao 
demonstrar a elas seu horror, sentem-se desobrigados de provar que não as 
conhecem atacando os teóricos. Goethe era grande teórico, mas, quando quis 
demonstrar que não devemos ficar preso às teorias, colocou na boca de um de 
seus personagens a afirmação de que 

Cinzenta, amigo, é toda teoria, 
mas verde é a árvore dourada da vida.

Muitos veem nessa afirmativa uma aversão do autor da Teoria das cores às 
formulações teóricas... Os genes permitirão aos seres, no mundo biológico, 
reproduzir seu esquema anterior conforme cada espécie, mas que notícia 
teremos deles no decorrer dos séculos e dos milênios? Quando, na VI rap-
sódia da Ilíada, Diomedes pergunta a Glauco quem são seus ancestrais, ele 
responde: 
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– Magnânimo Tidida, por que desejas saber quem são meus ancestrais ? Por que me interro-
gas sobre meus avós? Assim como a geração das folhas, é a geração dos homens. Espalha o vento 
as folhas pela Terra, e a selva, reverdecendo, produz outras ao chegar a primavera. Do mesmo 
modo, uma geração humana nasce e outra perece. E explica sua descendência, dizendo que entre 
eles se encontra Sísifo e isso é o bastante para que Diomedes possa compreender como é difícil a 
vida do homem sobre a Terra. 

Eis por que Carta aos loucos é um livro pleno de sabedoria. Daí dizer Israel 
que nada mais sabe além de registrar o alfabeto numeroso das gerações. Com o 
tempo que é preso e se desprende e é de novo capturado, uniu-se à ordem lógica dos acontecimen-
tos até que os sonhos o possam ver a descoberto, diz Israel Orlando, ao referir-se às falas 
de seu cândido avô. Como é o tempo? Tempo é um conceito abstrato. Só através 
de alegorias podemos vê-lo. Mas quando um poeta constrói o alegórico, ele 
se desprende do mundo biológico, o mundo da Natureza, e faz sua entrada 
no mundo da cultura. 

Israel Orlando já não pode morrer: ele viu o Tempo. Ele disse que o tempo 
tem “ pele amarela”, “debulhada nas estações”. Quando alguém indaga como 
encontrar o “rastro” do tempo, um dos viventes lembra: Se queres caçar o tempo, 
busca o lugar onde ele se alimenta. Eis, novamente, o alegórico a tecer sua rede imor-
tal contra o determinismo biológico, indiferente ao homem e a tudo o que é 
humano. Digo o humano porque no humano está a sede da mente. Retire do 
planeta a mente e o Universo desaparece, ainda que sobre a Terra fiquem seus 
animais, e nos mares, seus mamíferos, peixes e todos os demais seres perten-
centes ao mundo biológico; no espaço, todos os planetas, estrelas e galáxias. 
Por que isso ocorre? Porque só o gênero humano possui a mente. A consciência 
é o Universo: sem ela, não existe mais nada. Sem a consciência, o inconsciente 
não significa coisa alguma. Por isso, só uma ínfima parcela do humano escapa 
a essa rede enorme de trevas que restitui às trevas tudo o que foi, por um breve 
período, chamado à vida na Terra. 

Dante deu ao Tempo uma forma alegórica. A alegoria era necessária para 
dar ao abstrato conceito de tempo uma forma concreta. A forma criada por 
Dante é a figura de um velho que chora eternamente, no ventre de um monte, 
onde se pode encontrar o mar em qualquer direção que o indivíduo caminhe. 
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Tal velho é o Tempo. Dante o descreve, em estrofe por ele inventada, e de que 
não foram capazes de criar suas próprias estrofes um Tasso, um Camões, um 
Milton, um Klopstock e todos os grandes – sempre menores do que ele – que 
vieram depois. Eis o velho de Creta – alegoria do Tempo – conforme o apre-
sentei em ensaio sobre Dante:

 
A sua testa é de fino ouro formada,
Prata pura lhe dá braços e peito;
Bronze até a cintura bem tratada.
         (Trad. do autor)

O resto da estátua é do mais puro ferro, com exceção do pé direito que 
é de barro, para lembrar ao homem, que sendo o tempo representado a sua 
imagem, convinha , com esse pé, fazê-lo não esquecer sua origem. Trabalhan-
do com o alegórico, Dante deu ao tempo uma “ visibilidade” diferente –, mas 
não muito “diferente” – da de Israel Orlando, porque para o personagem 
de Carta aos loucos a “ pele amarela” do tempo não é senão a cor do ouro que 
Dante viu na face do Velho de Creta, oculto no interior do monte Ida, velho 
que outro não é, senão a visão do tempo ao explicar Daniel a Nabucodonosor 
o significado do sonho do soberano. Mito transformado pela arte do floren-
tino, como no canto XXVI do Inferno transformou o mito de Ulisses, atra-
vés de uma profecia que se cumpriu – até certo ponto – na figura trágica do 
navegador português Bartolomeu Dias, que, em 1487, contornaria o cabo das 
Tormentas, e a quem Fernando Pessoa dedicou-lhe belo epitáfio em quatro 
linhas, no pequeno-grande livro Mensagem. 

Tais figuras só existem por algum artista as retira do mundo da Natureza, 
onde todos os rastros são perdidos se não forem recuperados, no tempo, pela 
Cultura. Daí por que o mundo da Natureza, se não sofrer intervenção do 
mundo da cultura, continuará, indefinidamente, indiferente aos fatos da vida. 
Eis por que os leitores desatentos não veem de onde vêm as águas que formam 
os quatro rios e lago do “Inferno”. Na Carta aos loucos, quantos leram sobre o 
rio Lázaro, que era largo no inverno e estreito no verão? Narra Israel que os 
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habitantes daquela comunidade contam uma lenda , provinda de gerações. Contam que a Noite,  
por ficar tão grande , tão imensa, engolira o Dia. E, para saciar o calor e a sede, foi bebendo, 
bebendo sofregamente o rio. Até deixá-lo morto e seco, levando sua alma que desliza noutro rio: 
o firmamento. São tantas as imagens criadas pelo narrador, que ele até esquece 
e fala em “realismo mágico”, estando muito além dele, cujo ciclo se fechou 
ainda na primeira metade do século XX. 

Ao criar objetos artísticos, esses objetos separam-se da Natureza. Passam a 
fazer parte do universo da cultura. Razão tem Cassirer quando diz que aquilo 
que os homens sentem, querem, pensam, não fica encerrado em si mesmo, 
transforma-se em obra. E lembra as criações da linguagem, da poesia, das 
artes plásticas, da religião. Essas criações, para Cassirer, são aqueles “monu-
mentos” de que nos fala Horácio em uma de suas odes: duram mais do que 
o bronze, já que sua existência não depende da transmissibilidade genética 
presente nos seres criados pela Natureza. O espírito em nós é como a água – diz o 
narrador de Carta aos loucos – ao parar, apodrece. Duas coisas há que o homem desaprende: 
recurvar-se e calar, afirma Israel. Antes de chegarmos ao mundo, efetivamente, 
passamos meses recurvados e silenciosos. Com sabedoria, o Rei Lear diz que 
nascemos chorando. Logo passamos a sonhar, mas só poucos se ocupam em 
relatar os seus sonhos, mesmo sabendo que eles são a metade daquilo que 
entendemos. A outra metade é a que entende o que faz no tempo o narrador. 
Para mim, a metade do real é o dia e a outra metade é a noite. A olhar para 
o céu, vemos o Assombro. Isso aprendi com Platão, que não é meu filósofo 
favorito. Mas quem é o Assombro, na Carta aos loucos? Ora, Assombro é o Tem-
po. Ou aquilo que o narrador, Israel Orlando, deseja que seja o fundamento 
de sua história.

Há indagações na Carta aos loucos que mereceriam respostas. Uma delas: 
Por que existirá memória nas praças e nas ruas, se os acontecimentos se gastaram? Talvez a 
resposta estivesse linhas antes dessa formulação, quando diz o narrador: Não 
escrevo. Risco fósforos, risco a memória como um filósofo em sua pequena caixa. Riscar palavras 
é acender a memória. São palavras de percepção difícil para as mentes normais. 
Os loucos as entendem muito bem. Daí a propriedade do título do livro de 
Carlos Nejar. Sendo eu próprio portador de uma mente que é um misto de 
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loucura e lucidez, talvez, por essa razão, entenda tão bem o sentido dessa 
Carta poética. Um poeta que não seja competente jamais escreveria este livro. 
Não é possível descartá-lo quando o bem do intelecto, de que falava Virgílio a 
Dante ao descer ao Inferno, não foi perdido pelo leitor. Havia concluído este 
comentário, quando ouvi a voz de Israel Orlando dizer: Assombro falou fitando o 
firmamento. E o céu estava aberto , como se fora uma laranja cortada na luz.



133

P ro s a

Professor 
Catedrático na 
Universidade 
Eduardo 
Mondlane, 
Moçambique. 
Comunicação 
(de abertura) ao 
XIV Congresso 
Brasileiro 
de Língua 
Portuguesa e 
V Congresso 
Internacional de 
Lusofonia –  
IP-PUC/São 
Paulo, 26-28 de 
Abril de 2012.

Língua Portuguesa  
em Moçambique
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Ar mando Jorge Lopes

Tendo como pano de fundo a complexidade linguística do 
país, a presente comunicação apresenta e discute três desa-

fios macroestruturais para a Língua Portuguesa em Moçambique.
O primeiro desafio, de contornos mais exógenos que endóge-

nos, é do foro atitudinal, a saber: a aceitação de que a Língua 
Portuguesa é pertença de todos os que a falam e que com ela se 
identificam, e que como corolário se deverão considerar igualmen-
te válidas múltiplas preocupações em termos do uso e estudo do 
Português-Moçambicano (PM) por parte dos moçambicanos, 
incluindo decisões políticas e considerandos de reconciliação dos 
dois papéis em permanente conflito – língua franca em termos na-
cionais e veículo para uma suficientemente adequada comunicação 
internacional. Argumenta-se em favor de um contexto de coabita-
ção oficial multilíngue.

O segundo desafio, de natureza mais endógena que exógena, para 
o desenvolvimento da Língua Portuguesa em Moçambique nesta 
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primeira metade do século XXI tem a ver com a questão conceptual do mul-
ticulturalismo e multilinguismo que envolve a sociedade pós-colonial moçam-
bicana e a continuada construção da nação e do conceito de moçambicanida-
de. Argumenta-se que, sem o enquadramento apropriado e tratamento plani-
ficado desta questão, o processo de evolução do PM poderá raquitizar-se.

O terceiro desafio, circunscrito endogenamente, é de características pe-
dagógicas e que pressupõe o reconhecimento de que o processo de ensino-
aprendizagem da língua deve abraçar o imperativo cognitivista. Partindo da 
base que o conhecimento do código não é condição suficiente para a ocor-
rência da comunicação, argumenta-se que o moçambicano deve também ser 
capaz de identificar os constrangimentos sociais e culturais que, em parte, 
determinam o que e como ele tenciona comunicar, ao mesmo tempo que 
desenvolve a sua consciencialização relativamente às estruturas discursivas da 
língua que está sendo ensinada e/ou aprendida. 

A argumentação será permeada de elementos que elucidem o perfil linguís-
tico e social do país.

Na presente comunicação, falaremos de três desafios que são entendidos como 
sendo fundamentais para um entendimento do enquadramento das problemáti-
cas que envolvem o Português-Moçambicano (PM). De um modo ou de outro, 
estes desafios são engendrados e construídos a partir de conflitos e problemas 
que subsistem e se traduzem nas formas localizadas de timaka e milando.

O termo timaka (Lopes et al.,2002), um empréstimo de língua bantu, significa 
no PM ‘conflito’, ‘problema’, ‘imbróglio’; ‘conflito’ para o qual se procura solução; 
assunto em processo; decisão ainda não tomada. Por outro lado, o termo milando, 
igualmente empréstimo de várias línguas bantu, tem um significado idêntico a 
‘timaka’, mas no contexto de milando a decisão em relação a um problema já foi 
tomada; já existe, pois, uma solução e há consciência do caminho a trilhar.

Do foro atitudinal Ȅ
De imediato, então, para o primeiro desafio que é do foro atitudinal, e que 

é provocado por problemáticas em torno da propriedade de língua (milando), 



Língua Portuguesa  em Moçambique  

135

sobre papéis em conflito do Português-Moçambicano (timaka) e sobre a co-
abitação oficial de línguas (timaka).

Quanto às atitudes, e num extremo, assume-se que toda a população aca-
bará por falar Português e que isso facilitará o domínio cultural e econômi-
co, sobretudo exercido por parte de países que falam a língua como língua 
materna (Brasil e Portugal). Contudo, tal posição é contestada por alguns 
quadrantes de países que adotaram o Português como língua segunda (L2), 
assumindo-o como a sua língua e através da qual passaram a exprimir os seus 
valores e identidades, criar a sua própria propriedade intelectual e exportar 
bens e serviços para outros países. Quanto maior for o enfoque sobre as cau-
sas históricas e tendências atuais, mais clara fica a percepção de que o futuro 
do Português será mais complexo, mais difícil de compreender e desafiando a 
posição dos países de fala nativa. 

No que diz respeito ao Português-Moçambicano (PM), tive já a oportuni-
dade (Lopes, 1997:39) de dissertar sobre o processo do que chamei a natura-
lização do Português no contexto moçambicano. Naturalização essa entendida 
como a aceitação por parte de uma comunidade de indígenas de uma língua 
que lhe é alheia e à qual foi concedido o estatuto de cidadania; e dizia ainda 
que essa aceitação pressupunha, por um lado, a adaptação contínua do Por-
tuguês às novas realidades (processos de indigenização ou nativização), e, por 
outro, o reconhecimento de que a utilização das formas e significados da nova 
variedade não-nativa (níveis de realização) serve ao seu propósito funcional.

Embora esta variedade do PM tenha a sua própria vitalidade e dinâmica 
de mudança, existe um modelo subjacente orientador do uso mais formal, 
refletindo a variedade do Português utilizada pela antiga potência colonial, 
neste caso, a variedade do Português-Europeu (PE). De qualquer modo, a 
vontade natural de acomodação ao nível da linguagem entre moçambicanos e 
falantes nativos (L1), ou não, de outros países tende para a convergência em 
direcção ao PE. 

A principal distinção entre um falante fluente de Português como língua 
estrangeira e um falante de Português como língua segunda (L2) depende do 
fato da língua ser usada, ou não, no seio da comunidade do falante (família 
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etc.) e, assim, fazer parte do repertório identitário do falante. No contexto 
dos falantes do Português como língua estrangeira, não existe nenhum mode-
lo da Língua Portuguesa, muito embora os sotaques e padrões de erro possam 
refletir as características da sua primeira língua. 

Importa observar que, de uma população estimada em cerca de 21 milhões de 
habitantes, e segundo os dados do último censo geral e populacional de 2007, 
agora sujeitos a uma projeção de atualização, os números de que dispomos sobre a 
situação linguística de Moçambique apontam para apenas 6% de pessoas que falam 
a Língua Portuguesa como língua materna e pouco mais de 40% de falantes, com 
proficiência ao nível de língua segunda, e com domínio diversificado.

As línguas bantu constituem a língua materna para a maior parte dos mo-
çambicanos, muito embora a língua hegemônica seja a Língua Portuguesa. 
No contexto colonial, utilizavam-se para referir às línguas bantu os termos 
dialecto, língua indígena ou nativa e ainda em situações extremas língua de cão 
como faz relembrar Kitoko-Nsiku (2007), significando isto que as pessoas 
falavam qualquer coisa primitiva. Como língua, apenas era reconhecido o Por-
tuguês, sendo as outras línguas consideradas apenas uns sons articulados. 

A seleção da norma em Moçambique, e por extensão nos outros países 
africanos com o Portugês como língua oficial, reveste-se de certa complexi-
dade. Assumiu-se no período inicial após a Independência em 1975, embora 
não de forma explícita, que a norma na Educação era a norma do Português 
de Portugal. Na prática, o que se passou foi que, naturalmente, a norma foi 
sendo ditada, em larga medida, pelo modelo que o próprio professor na sala 
de aulas constituía. E como para a maioria dos professores a Língua Portu-
guesa não é nativa e é enfaticamente uma língua segunda, tornava-se difícil 
fazer corresponder o nível de intenções com o da realidade. É certo que diver-
sos manuais foram sendo elaborados na perspectiva de língua segunda e que 
vários foram os professores que, nesta ótica, foram recebendo a sua formação. 
Contudo, a questão da norma foi e continua a ser secundarizada e mesmo 
evitada pele setor educacional.

O problema, a meu ver, é que o Português, em contextos de língua segun-
da, tem dois papéis em permanente conflito. Por um lado, deve servir como 
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língua franca ao nível do país, desenvolvendo-se como uma variedade que 
emerge com traços de identificação localizada. Por outro lado, a variedade 
emergente não pode deixar de servir como veículo de comunicação interna-
cional, designadamente com os outros Estados do Círculo Exterior (como 
Angola ou Cabo Verde) e com os Estados do Círculo Interior (Brasil e Por-
tugal), para usar, por analogia, a teoria dos três círculos concêntricos (Inte-
rior, Exterior e de Expansão), aplicados à Língua Inglesa por Kachru (1985).  
Assim, os falantes do Círculo Exterior desejam ter um Português que seja seu, 
como símbolo de unidade e de nacionalidade, e que seja distinto de outras 
variedades. Por sua vez, desejam que a sua variedade seja suficientemente in-
teligível ao nível da comunicação com o exterior, partilhando com as demais 
variedades um certo grau de homogeneidade. Em suma, uma variedade que 
funcione como instrumento de identificação e de comunicação, por um lado, 
à dimensão local, tanto entre falantes não-nativos como entre não-nativos e 
nativos, e por outro lado, tanto entre não-nativos como entre não-nativos e 
nativos, à esfera transnacional.

Um dos inconvenientes da teoria de Kachru é que coloca os falantes nati-
vos e os países falantes da língua como língua materna no centro da utilização 
global da língua (no caso vertente, o Português) e, por implicação, a fonte 
de modelos de correção, o pool dos melhores professores e ponto de partida 
para bens e serviços para os falantes e países da periferia. Mesmo que em 
termos da analogia feita entre os modelos para o Inglês e Português se faça o 
reparo que no estádio atual o Círculo do Interior (o dos falantes-nativos), no 
caso do Inglês, é ocupado por uma minoria relativamente ao Círculo Exterior 
(dominado, sobretudo, por falantes L2), isto tudo ao inverso da situação refe-
rente ao Português, a teoria dos três círculos concêntricos terá dificuldade em 
enquadrar os falantes L2 com proficiência e fluência idênticas às de falantes 
L1, e sobretudo, quando a fluência incorpora um nível muito avançado no 
manejo da idiomaticidade. O domínio discursivo do Português L2, tanto 
formal (construção/percepção do texto) como funcional (uso e percepção 
do uso no funcionamento do texto no contexto da comunicação), pode va-
riar da extrema fluência a uma proficiência mais reduzida e a um domínio de 
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língua pobre, em que algum domínio discursivo se cinge praticamente apenas 
a considerandos do formal. 

Para alguns moçambicanos, a língua materna é o Português, para outros, 
o Árabe e várias línguas asiáticas, mas para a esmagadora maioria as línguas 
maternas são as línguas bantu, família de línguas falada nas regiões equatorial 
e austral de África. O termo bantu, que se refere a relações genéticas e tipológi-
cas com enfoque em classes nominais, foi cunhado por W.H. Bleek em 1862 
para significar pessoas, povos (a raiz –ntu=‘homem’ e o prefixo ba-=plural). É 
aplicado ao principal grupo da maior família linguística africana, a do Níger-
Congo, uma das mais importantes famílias do mundo, englobando cerca de 
500 línguas bantu faladas por mais de 100 milhões de pessoas.

As principais línguas bantu de Moçambique das 22 que identifico, isto 
é, as línguas com o maior número de falantes são o Emakhuwa com uma 
percentagem superior a 25% do total da população moçambicana, o Xichan-
gana (11%), o Cisena (9%), Elomwe (8%), o Echuwabo (7%) e o Cishona 
(6.5%). O Português, como língua materna, representa 6%. Um dia, um 
aluno perguntou a uma amiga linguista que eu acompanhava, por que é que 
havia tanta língua em África. Ela respondeu que havia todas essas línguas por 
que Deus tinha punido a vaidade do homem que queria chegar aos céus atra-
vés de Babel, que esses falares eram uma espécie de maldição. Tendo achado 
isto interessante, procurei interpretar a pergunta e a resposta o que me levou 
(Lopes, 2004a) a escrever o capítulo sete do livro A batalha das línguas, livro 
publicado em 2004. Essencialmente, adotei uma abordagem tautegórica, face 
a um tal enquadramento religioso e mitológico da questão da babelização ou 
desbabelização da Humanidade.

Eu acredito que, longe de ser uma força que divide e enfraquece os elos que 
sustentam a nação e as relações de identidade política, o pluralismo linguísti-
co oficial é o mais poderoso veículo em direção ao pleno desenvolvimento; e o 
argumento, por vezes colocado, de que a unidade nacional num país multilín-
gue requer uma política linguística e uma planificação linguística monolíngue 
é um mito. Do mesmo modo que a ecologia nos mostra que a sobrevivência 
biológica é essencialmente possível através de uma variedade de formas, por 
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que razão é que políticas multilíngues oficiais haveriam necessariamente de 
tornar as nações e os Estados mais vulneráveis? 

Prevejo, assim, que o fator-língua venha, num futuro não distante, a cons-
tituir-se em suporte da diversidade e que a unidade, incluindo a unidade na-
cional, venha a ser assegurada pela comunicação traduzida. É muito provável 
que a situação do homem unilíngue do amanhã venha a encontrar paralelo na 
situação do analfabeto de hoje.

E, neste contexto, há uma variedade de temas de primeira linha no âmbito 
das ciências sociais e humanas quando se pretende estudar a Língua Portu-
guesa, como por exemplo a história da língua, a promoção e manutenção da 
língua, a educação e os meios de comunicação de massas, o colonialismo e o 
pós-colonialismo, a globalização e a hegemonia cultural, o monolinguismo, o 
multilinguismo e o multiculturalismo, entre outros. 

Multiculturalismo e multilinguismo Ȅ
O segundo desafio da presente comunicação tem exatamente a ver com o 

conceito de multiculturalismo, naturalmente associado ao de multilinguismo, 
sobretudo, no que toca ao seu impacto educacional e à forma como está a ser 
posto em prática através do modelo educacional bilíngue no contexto mul-
ticultural de Moçambique. Este desafio é provocado por problemáticas em 
torno do sistema ecológico linguístico de Moçambique (milando) e sobre o 
papel do Português no contexto da globalização (timaka).

O conceito de multiculturalismo tem-se prestado a diversas interpretações 
e variados entendimentos. Em certas sociedades do mundo pós-colonial, o 
conceito de sociedade multicultural significa, por um lado, a manutenção de 
uma cultura ou culturas dominantes sobre as outras culturas, isto entendido, 
regra geral, como culturas das minorias e, por outro lado, a aceitação dessas 
mesmas culturas. Por vezes, questiona-se essa aceitação, reivindica-se um pro-
jeto cultural plural assente no princípio de que nenhuma cultura é superior 
a outra, nenhuma cultura é mais verdadeira ou tem mais valor que outra e 
que, por isso, vale a pena tentar pôr juntas, num todo heterogêneo, formas 
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culturais diversas, sem perda e sem conflito significativo. A oposição ao mul-
ticulturalismo é, em parte, alimentada por sentimentos de que as minorias 
ocupam demasiado espaço, estão indo mais longe do que deviam e que estão, 
por um lado, a exceder as formas limitadas de autonomia que o conceito de 
multiculturalismo impõe e, por outro lado, a complicar a homogeneidade 
que este conceito pretende conter. Em determinados contextos de algumas 
ex-potências coloniais, como no caso da Inglaterra, assume-se que a nação é 
suficientemente tolerante em relação a pessoas com diferentes modos de vida, 
diferentes filosofias e crenças, mas que, em contrapartida, requer a mesma to-
lerância e respeito para com o modo de vida britânico. Há inclusive esforços 
no sentido de se substituir o discurso considerado desatualizado e desacredi-
tado do multiculturalismo por novas formas que, reconhecendo a diferença, 
esta seja reconciliada com um enfoque mais vigoroso na coesão. Seja como 
for, muito mais reflexões são necessárias sobre este discurso que não está tam-
bém desligado de considerandos em torno da ideologia, raça, tribo, cultura 
e identidade, entre outros. É claro que estas incertezas têm implicações na 
aplicação do modelo educacional em vigor, incluindo no que diz respeito à 
preparação de programas, manuais e unidades didáticas escolares no contexto 
da educação bilíngue recentemente introduzida em Moçambique. E ao discu-
tir estas questões no âmbito do sistema ecológico linguístico de Moçambique 
que faz fronteiras com seis países de língua oficial inglesa não se pode escapar 
à abordagem da problemática da substituição ou não da Língua Portuguesa 
pelo Inglês, na sequência dos debates que tiveram lugar na imprensa nacional 
e estrangeira e, sobretudo, após Moçambique ter aderido à Commonwealth.

O meu ponto de partida é que o argumento a favor da utilização do Inglês 
em vez do Português porque a nação se comunicaria de modo mais efetivo atra-
vés dessa língua com os países vizinhos e com o mundo em geral não é sustentá-
vel. O argumento do Inglês como Língua Internacional (EIL) é, sobretudo, em 
minha opinião, um argumento para o ensino da língua e não um argumento que 
vise a sua eventual utilização como meio de comunicação em Moçambique. Te-
nho defendido que uma língua não é uma parte isolada de um sistema ecológico 
complexo, mas, sim, e necessariamente, parte integrante do mesmo.
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O sistema ecológico do Português estende-se através dos Estados africanos 
que têm o Português como língua oficial (Moçambique, Angola, Guiné-Bis-
sau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe) e penetra nos Estados e comunidades 
espalhados pelo mundo – não apenas os Estados que empregam determina-
dos modelos nativos de língua (os casos de Portugal e Brasil), mas também 
os Estados, regiões e comunidades como Timor-Leste, Macau, Goa, Damão 
e Diu, faixas ao longo do estreito de Malaca e comunidades dispersas por 
diversos pontos do globo, incluindo importantes núcleos da África Austral.

Ao reconhecer que o Português é uma língua pluricêntrica, não idêntica 
nas suas variedades metropolitanas, e ao reconhecer que cada um dos centros 
cria uma pressão na direção da sua variedade – não apenas lexical, mas tam-
bém fonológica, morfológica, sintática semântica e discursiva – e que estas 
pressões se exercem tanto diacrônica como sincronicamente, logicamente se 
deduz que as influências do Português sobre as variedades emergentes do Por-
tuguês dos cinco Estados africanos e sobre as línguas indígenas neles faladas 
são extremamente complexas. E o que constitui o cerne nesses processos de 
contato e de influências linguísticas? Em meu entender, esse cerne reside no 
âmbito dos registos de uma língua.

Argumento que a influência de uma determinada língua sobre qualquer 
outra depende significativamente dos registos que ocupa. A linguagem de 
casa, a linguagem da escola e a linguagem religiosa são exemplos de registos-
chave. Quando uma língua externa captura, por exemplo, o registo do ritual 
religioso (manifestado em atos como a oração, o nascimento, o batismo, o 
casamento, a morte etc.) a língua interna fica em risco. Durante a gradual 
expansão do Protestantismo através de áreas célticas da Bretanha nos séculos 
XVIII-XIX, o clérigo falante monolíngue da Língua Inglesa foi substituindo 
as línguas célticas da Escócia, Irlanda e País de Gales. Outros registos impor-
tantes estão associados ao negócio e comércio.

No caso de Moçambique, enquanto os registos-chave se mantiverem na 
Língua Portuguesa ou na Língua Portuguesa em coabitação oficial com as 
línguas bantu, é muito pouco provável que a Língua Inglesa venha a ter um 
impacto determinante no país. Mas caso o inglês conseguisse capturar os 
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registos-chave, a Língua Portuguesa ficaria então em risco. Naturalmente, se-
melhantes relações em termos do controle de registos também existem entre a 
Língua Portuguesa e as línguas bantu. Um exemplo é o da crescente utilização 
alternada do Português e das línguas bantu em cultos religiosos cristãos.

A história do processo de globalização do Português é, por vezes, enten-
dida como sendo eurocêntrica e, outras vezes, como americocêntrica e triun-
falista, apesar de vários protestos em contrário. Alguns acadêmicos ignoram 
o fato de estarem a crescer as desigualdades globais e locais e ignoram ainda 
que o sistema global está a produzir efeitos ecológicos e culturais de difícil 
aceitação. Não veem nenhuma relação causal entre a crescente influência do 
Português e a probabilidade da morte ou gradual desaparecimento de outras 
línguas. Muitas questões éticas estão diretamente relacionadas com o Portu-
guês no mundo, a sua conceitualização, formas e funções, como, por exemplo, 
a relação assimétrica entre o trabalho de peritos dos países mais desenvolvi-
dos e dos peritos dos menos desenvolvidos. Seria contraintuitivo não ouvir 
mais vezes os estudiosos oriundos de sociedades multilíngues, que também 
têm ideias e experiências sobre políticas educacionais e culturais de natureza 
mais global para partilhar e discutir com os seus colegas de sociedades menos 
plurilíngues.

É inegável que a Língua Portuguesa é importante no mundo porque pode 
abrir várias portas, só que não sabemos exatamente como e porquê precisa de 
o fazer e quais são as implicações para as outras línguas do sistema ecológico. 
E quanto à expansão do Português, não implicará esta língua necessariamente 
uma redução da sua relativa importância em termos globais? Estas questões 
talvez possam, de forma exploratória, conduzir-nos a perguntas do tipo: 

– Quantos moçambicanos falarão Português em 2050?
– Que papel o Português desempenhará nas suas vidas? Desfrutarão dos 

ricos recursos culturais que a língua proporciona ou simplesmente utilizarão 
o Português como língua veicular? 

– Que efeitos terá a globalização econômica na demanda pelo Português?
– Será que a evolução de blocos regionais, como por exemplo a SADC – 

Comunidade do Desenvolvimento da África Austral – ocorrerá no sentido 
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da promoção de línguas francas que desafiam a posição do Português em 
Moçambique?

– Como é que o Português pode contribuir para a modernização econômi-
ca de um Moçambique mais industrializado?

– Será que a expansão do Português pode vir a provocar a extinção de vá-
rias línguas bantu em Moçambique?

– Será que o Português se revelará, ao longo deste século, ser um recurso 
importante para Moçambique, proporcionando-lhe vantagens econômicas 
perante outros concorrentes africanos agressivos?

– Quando se começará a estudar Literatura em línguas bantu, prevendo-se 
mesmo o recurso à Literatura estabelecida de países vizinhos que partilham a 
língua bantu em questão?

O Português no futuro, tal como no passado, passará por três tipos de 
mudança. Em primeiro lugar, e embora falantes ou comunidades possam ser 
afetados de modo diferente, ocorrerão certamente mudanças na própria lín-
gua. Em segundo lugar, haverá uma mudança de estatuto, uma vez que o 
Português poderá vir a adquirir significados e padrões de uso diferentes no 
seio de falantes não-nativos ou poderá mesmo ser usado para um leque maior 
de funções sociais. Em terceiro e último lugar, o Português poderá ser afetado 
por mudanças quantitativas, como, por exemplo, o número de falantes, a pro-
porção de revistas científicas e publicações acadêmicas e o nível de utilização 
da língua na comunicação por meios informáticos. É mais ou menos aceite 
entre vários especialistas que alterações linguísticas assinaláveis requerem três 
a quatro gerações de amadurecimento e consolidação, o que significa que os 
atuais sinais iniciais de mudança precisariam talvez de um período de 150 
anos para a sua maturação.

Vejo o Português como uma mais-valia para o moçambicano também pelo 
fato de servir como tampão numa região de expressão inglesa que circunda o país, 
em certa medida demarcando-o regionalmente dos seus irmãos, proporcionan- 
do-se, assim, maior privacidade (muitas vezes indispensável) e uma maior auto-
nomia relativa. Ou seja, uma língua que proteja e simultaneamente abra horizon-
tes e espaços novos no continente africano e também em outros continentes. 
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Imperativo didático-cognitivista Ȅ

O terceiro e último desafio, especialmente virado para o futuro, é do foro 
pedagógico-didático e é provocado por problemáticas envolvendo o impera-
tivo cognitivista no processo de ensino-aprendizagem e na pesquisa, assim 
como no desenvolvimento de práticas discursivas (em parte timaka e em parte 
milando).

A futurologia é uma área do conhecimento em que praticantes-futurolo-
gistas como quiromantes, adivinhos, curandeiros etc., tradicionalmente uti-
lizam dados empíricos. Nos dias de hoje, temos os consultores, uma forma 
moderna paralela. Mas os futurologistas dão-nos uma valiosa lição, porque 
as suas previsões assentam em dois mecanismos fundamentais: em primeiro 
lugar, e de forma emblemática, as previsões têm por base interações com o 
cliente, as quais fornecem muitos elementos úteis ao praticante. Em segundo 
lugar, e através do mesmo processo, os clientes normalmente dão as suas pró-
prias interpretações, traindo os seus receios e desejos e fornecendo, assim, ao 
praticante-futurologista a informação necessária.

Em vários contextos locais, sobretudo no campo e em regiões periféricas 
urbanas, talvez a forma mais popular de futurologia, a qual congrega ideias 
complexas acerca da sociedade, esteja assente na função e intervenção do nyanga 
e do nyanga-muloyi – autênticos comunicadores que envolvem o cliente com a 
sua narrativa persuasiva. O nyanga é uma espécie de curandeiro; um indivíduo 
conhecedor de plantas e técnicas de valor terapêutico; o nyanga-muloyi é um 
tipo de curandeiro-feiticeiro; um médico tradicional-feiticeiro; muloyi é o fei-
ticeiro causador de malefícios a terceiros; segundo certa tradição, acredita-se 
que a qualidade de se ser muloyi é natural, sendo habitualmente transmitida ao 
recém-nascido pela avó-paterna como dom inalienável; para além do que o 
nyanga costuma fazer, o nyanga-muloyi, que se distingue do muloyi por não nascer 
feiticeiro, ocupa-se também do sobrenatural; acredita-se que ele provoca bene-
fícios ou malefícios, podendo também esconjurar malefícios; para a resolução 
de um problema-timaka há moçambicanos que procuram o nyanga-muloyi. Na 
preparação do primeiro Léxico de Usos do PM (Moçambicanismos de Lopes et 
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al.), a equipa de investigação socorreu-se, em diferentes momentos, deste tipo 
de entidades para elicitar informação útil, incluindo e sobretudo dados para 
uma definição mais exata dos itens linguístico-discursivos e contextos socio-
culturais em que ocorrem. Nestas incursões, a equipe não se apercebeu de ter 
sido tocada por nenhuns chipocos, que são espíritos utilizados pelo feiticeiro 
nas suas práticas, acreditando-se que esses chipocos obedecem às suas instruções 
com vista a possuir as vítimas para as atormentar, mas também apoiando, 
algumas vezes, um determinado trabalho, como acontece com o da machamba, 
com as terras de cultivo. Do inglês spook, que significa fantasma, o conceito e 
o termo entram no Fanagaló (um pidgin usado nas minas sul-africanas) e deste 
passam, ao longo do tempo, para o Xichangana, na forma xipoko, e finalmente 
desta língua para o PM (chipoco). Claro que também há muitos termos nas 
línguas bantu que foram tomadas de empréstimo do Português e, por ve-
zes mesmo, ocorrendo dois empréstimos de diferente proveniência linguística 
para o mesmo item, como por exemplo, na língua Emakhuwa os termos esokisi 
oriundo do Inglês e emeya do Português.

Por um lado, o uso do Português como língua franca global requer inte-
legibilidade e a manutenção aceitável de standards. Por outro lado, a adoção 
crescente do Português como língua segunda, assumindo formas localizadas, 
vai muito provavelmente conduzir a certa fragmentação. Creio já não ser o 
caso – se alguma vez o foi – do Português ser a língua que unifica todos os 
que a falam. Estas tendências, em concorrência, darão origem a contextos 
menos previsíveis nos quais se aprenderá e utilizará a Língua Portuguesa. Não 
há, pois, maneira, em minha opinião, de prever com precisão o futuro do 
Português pelo fato da sua expansão e permanente vitalidade serem dinami-
zadas por essas forças contraditórias. A probabilidade que os elementos que 
dificilmente controlamos nos reserva é talvez que o futuro do Português será 
bastante complexo e eminentemente plural.

Entendi a babelização e tudo o que se passou depois de Noé como acon-
tecimentos positivos, como o início da maravilha que julgo ser o multilin-
guismo. Aliás, somos permeados pelo singular e pelo plural da gramática da 
escola à forma de estarmos no trabalho e na vida. De resto, o que me parece 
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mais importante não são tanto as interpretações e as respostas que se buscam. 
O que se diz hoje vale, em geral, pouco no amanhã; quase tudo se transfor-
ma e se refaz. O que se diz hoje, em qualquer que seja a língua, soará, muito 
provavelmente, a um estranho dialeto da língua que agora estou usando. Será 
que no ano 3000 o meu clone, ao regressar ao passado e desejar transmitir 
telepaticamente partes desta fala para o diário Folha de São Martinho do Bilene em 
Marte, o faria usando largamente as palavras e construções da língua que ago-
ra estou a usar? Muito provavelmente que não. Mesmo a palavra e o conceito 
de evoluir evoluirá ou evolucionará. 

Há uma necessidade crescente de se desenvolverem técnicas que permitam 
comparar e contrastar as línguas tanto translinguística como transcultural-
mente. E ao relacionar o domínio da língua com o da cultura, qual é a área 
que é de difícil tradução? Precisamente, a área da idiomaticidade. E porquê? 
Porque é a area da linguagem que está mais próxima da cultura. Por exemplo, 
o idiomatismo numa cultura é muitas vezes expresso de forma diferente nou-
tra cultura. A semelhança do significado (isto é, o significado do idiomatis-
mo) é frequentemente o critério principal das análises contrastivas, ou seja, a 
base para a comparação interlíngue, o tertium comparationis, como é conhecida. 
O equivalente Xichangana de não há rosas sem espinhos é “a kuna nhlanga yo kala 
ngati”, que traduz por não há tatuagem sem sangue (Lopes, 2009:75). Desde há 
muito que o conhecimento do código é condição suficiente para a comunica-
ção, visto que não pode haver comunicação verbal sem o código. Mas também 
se sabe que não é a língua em si que comunica e que, por isso, o conhecimento 
do código não é mesmo condição necessária para que a comunicação ocorra. 
Para que os falantes se comuniquem com sucesso, eles deverão, para além do 
conhecimento partilhado do código linguístico, possuir um conhecimento 
partilhado das convenções retóricas e de outras dimensões não-linguísticas 
da experiência, incluindo o seu nível literário, a visão do mundo, as estruturas 
cognitivas schemata, no sentido mais piagetiano, e a capacidade de identificar 
os constrangimentos socioculturais que, em parte, determinam o que e o como 
o falante/escrevente pretende comunicar. Dito de outro modo em relação 
ao impacto que os fatores culturais e sociais exercem nos traços formais e 
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funcionais do Português-Moçambicano. Os traços formais da língua repor-
tam-se à forma como esta existe, reportam-se à sua gramaticalidade e envolve 
a aquisição de uma habilidade na utilização das regras dessa gramaticalidade. 
Os traços funcionais têm a ver com o uso que o falante/escrevente faz dessas 
regras no ato de comunicação, ou seja, ele ou ela adequa o que pretende co-
municar, ajustando essa intenção no contexto e em face dos constrangimentos 
em que a língua funciona. Naturalmente, as pressões culturais, sociais e outras 
do meio em que vivemos e interagimos vão moldando a linguagem formal no 
seu sentido mais abstrato e moldando a linguagem funcional no seu sentido 
mais prático.

A produção do primeiro Léxico do PM, que se intitulou Moçambicanismos, 
forneceu-nos cinco conclusões teórico-práticas principais, a saber: 1. Que o 
Português é uma língua de múltiplas identidades e tradições e que, por isso, 
é importante desenvolver sempre uma percepção contrastiva entre traços e 
elementos do PM e de outras variedades, incluindo o Português-Europeu 
(PE) e o Português-Brasileiro (PB). 2. Que o PM é uma variedade em rápida 
evolução, alimentando-se, em grande medida, do substrato bantu e da forma 
como a juventude, em particular, a vem moldando nos últimos anos. 3. Que 
se desmistificou o sentido originário de pertença de certas palavras, expres-
sões e construções, quer se pensasse que a origem era local nuns casos, quer 
se pensasse que a origem era exógena, em outros casos. 4. Que, em relação 
ao tratamento funcional das vedetas, é preciso continuar a sofisticar a grelha 
de análise macrolinguística, isto é, com enfoque na idiomaticidade, retórica e 
discurso para melhor entender as realizações formais do PM. 5. Que traba-
lhos deste tipo ou similares são muito complexos, não têm nunca fim, dão-
nos sempre a sensação de ficarem incompletos; e neste contexto, bem haja a 
colega Nancy Arakaki que, no ano passado em Maputo e agora pesquisando 
na PUC-SP, vai colocando pedra sobre pedra neste enorme edifício em cons-
trução. O trabalho de feitura de um ‘Léxico de Usos’ ou de um dicionário ou 
de outra índole neste domínio requer muita humildade porque trata de largas 
porções da vastidão da linguagem humana. É provavelmente um trabalho tão 
penoso como tentar contar todas as estrelas do céu a olho nu.
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Em jeito de conclusão Ȅ

A situação colonial tornou extremamente difícil a coabitação do Português 
com as línguas bantu, com o Árabe e línguas asiáticas, resultando na hegemo-
nia da Língua Portuguesa e na desvalorização das línguas que, pelo menos, a 
deveriam ter acompanhado. Defendo, por isso, e mesmo para a sua própria 
defesa, que a Língua Portuguesa deva, tanto quanto possível, incorporar nos 
seus programas de língua e cultura ações conducentes à proteção das línguas 
indígenas com que coexiste. Trata-se, afinal, de um ato dos direitos humanos 
linguísticos, um ato de justiça para com as línguas que transitam para uma 
situação real de coabitação, partindo de um passado de negação e repressão. 

Aos aprendentes do Português de hoje, que não é propriedade de ninguém, 
mas sim de todos os que a falam e que com ela se identificam, a didática 
deve também ensinar uma nova habilidade para além das quatro tradicionais, 
como o propus há uns tempos atrás (Lopes, 1997:74). À medida que, a nível 
da percepção e produção, aprendem a processar a língua falada e escrita, eles 
devem adicionalmente adquirir a capacidade de compreenderem e aceitarem 
o outro e a sua cultura – esta é uma habilidade, muito rara hoje em dia, mas 
fundamental. As tradições, os hábitos e os costumes não podem ser usados 
apenas como pano de fundo e recurso através dos quais se adquirem capacida-
des linguísticas e comunicativas. E, naturalmente, uma tal habilidade deverá, 
de forma crescente, estar associada a um contexto em que as várias línguas 
faladas pelos moçambicanos gozem dos direitos de língua oficial, o caminho 
correto para a revitalização, modernização e promoção explícita destas lín-
guas num quadro de uma política linguística de promoção orientada para a 
manutenção. (Lopes, 2004b:171) Arrisquei anteriormente que Babel poderia 
ser interpretada como bênção e não maldição. E ousaria dizer que os Estudos 
da Língua Portuguesa e os da Ciência da Linguística Aplicada deveriam con-
tribuir para a promoção da diversidade linguística e cultural e para a promo-
ção da compreensão e tolerância intercultural – desafios importantes para este 
milênio, no âmbito dos três desafios-mãe de natureza atitudinal, ideológica e 
pedagógica aqui tratados. 
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Segredos do outro lado:  
Ana Maria Machado e a 
diáspora africana no Brasil

Lil ian Passos  Wichert Fe itosa

Segredos são estratagemas úteis ao enredo de qualquer tipo de 
Literatura e a literatura infantil não é exceção a esta regra. Seja 

em histórias de estilo policial ou em outros gêneros, as crianças são 
sempre cativadas pelo desejo de descobrir os segredos ou mistérios 
inseridos nos enredos de seus livros favoritos. Na Literatura da diás-
pora africana no Brasil produzida por Ana Maria Machado, segredos 
e mistérios tornam-se estratégias chaves para explorar vários aspectos 
da história dos afro-brasileiros e sua conexão com a África.

Ana Maria Machado é uma das autoras infantojuvenis brasileira 
mais conhecida internacionalmente. Ela já publicou mais de uma 
centena de livros infantojuvenis e também romances e livros de en-
saios. Muitos de seus livros infantis foram traduzidos para o espa-
nhol e alguns para o inglês, francês e outras línguas. No ano 2000, 
a obra de Ana Maria Machado foi reconhecida internacionalmente, 
quando ela recebeu o Prêmio Hans Christian Andersen de autoria. 
Este prêmio é concedido bianualmente a um autor e um ilustrador 
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infantojuvenil pelo International Board of  Books for the Young’s (IBBY) e 
uma outra escritora brasileira, Lygia Bojunga Nunes, recebeu este prêmio em 
1982.

Este artigo analisa quarto livros de Ana Maria Machado, um livro infantil 
ilustrado e três romances infantojuvenis que tratam de temas afro-brasileiros 
e que são exemplos genuínos da “literatura negra” brasileira, de acordo com 
uma análise que desenvolvi em um artigo anterior no qual proponho que o 
conceito de “literatura negra” desenvolvido por Zilá Bernd pode ser aplicado 
a livros infantis que “contribuem para uma construção de uma identidade 
Negra resgatando a herança africana e afro-brasileira e denunciando precon-
ceito racial” (Feitosa 59). Os livros de Ana Maria Machado têm por objeti-
vo resgatar a história da diáspora africana no Brasil, um assunto que é, por 
vezes, esquecido ou não é discutido com a frequência desejada, assim como 
denunciar e lutar contra atitudes racistas contra pessoas afrodescendentes. 
O primeiro livro é Do outro lado tem segredos, uma obra bela e poética na qual a 
personagem principal, um menino, se conscientiza de seus laços com a África. 
A segunda obra a ser analisada, o livro infantil Menina bonita do laço de fita, foi 
traduzido, para o espanhol, inglês e francês (entre outras línguas), tendo sido 
publicado em 1996, nos Estados Unidos e, em 2003, na França. Menina bonita 
do laço de fita conta a divertida história de uma linda menina negra e a admira-
ção que um coelhinho branco tem por sua beleza. O terceiro livro é O mistério 
da ilha: Mandingas da ilha Quilomba no qual a atitude mandona e o preconceito 
de um menino branco são abordados de uma maneira muito delicada com 
a misteriosa aparição de uma comunidade afro-brasileira utópica. A última 
obra a ser analisada é Do outro mundo, que também foi traduzida para o inglês 
em 2003. Este romance infantojuvenil enfatiza a necessidade de nunca nos es-
quecermos da crueldade e barbaridade da escravidão africana no Brasil através 
das aventuras “do outro mundo” de um grupo de crianças.

Segredos constituem o tema ou o fio comum que une estes quatro livros 
de Ana Maria Machado sobre a diáspora africana no Brasil. De acordo com o 
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “segredo” significa, entre outras 
coisas:
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“1. aquilo que a ninguém deve ser revelado, que é secreto, sigiloso; 2. o 
que há de mais escondido; o que se oculta à vista e ao conhecimento; 3. sen-
timento íntimo que não se comunica a outrem; 4. o que se diz ao ouvido 
de outrem, em voz baixa; confidência, confissão; 5. silêncio ou discrição 
acerca do que nos foi confiado ou que a outrem se confiou; 6. o sentido, o 
significado oculto de algo; 7. aquilo que não foi divulgado; 8. causa ou ra-
zão desconhecida, secreta, misteriosa; 9. meio oculto, processo particular e 
eficaz para alcançar um objetivo; maneira especial para conseguir um dado 
efeito; 10. lugar retirado e oculto; recesso, esconderijo (...).” (2.535)

Os livros de Ana Maria Machado envolvem vários destes significados e 
diferentes tipos de segredos: um local secreto, segredos sobre a cor da pele, 
raça, família e origem; segredos sobre o passado e a história de um edifício 
e de um pedaço de terra. Há também segredos do outro lado — seja este 
“outro lado” generacional, geográfico, ou temporal: crianças de um lado e 
pais e/ou avós do outro; o Brasil, de um lado do Atlântico, e a África, do 
outro; a vida presente, de um lado, e a passada, do outro. Há segredos reve-
lados de maneira muito bela e outros de modo assustador, todos ensinando 
aos protagonistas, bem como aos leitores, sobre a história e as consequên-
cias da diáspora africana em um contexto brasileiro e encorajando-os a va-
lorizarem a história e os elementos culturais que este evento trouxe para 
suas vidas. Depois de analisar cada livro separadamente eu concluo a análise 
com uma comparação da natureza dos segredos e o que estes ensinaram aos 
protagonistas.

Reconhecendo a existência do “outro lado” Ȅ
Do outro lado tem segredos é o melhor livro para se começar, porque ele apre-

senta os primeiros passos de reconhecimento de uma consciência nascente da 
diáspora africana brasileira e suas consequências. É uma história de amor, ou 
pelo menos torna-se uma e assim termina, mas o foco é a busca da persona-
gem principal pelos “segredos do outro lado”.
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Por causa de seu contato com a sua avó, suas perguntas sobre um festival 
folclórico (a Congada), e sua curiosidade para saber o que está do outro lado 
do oceano Atlântico, o protagonista Bino (apelido de Benedito, um nome 
muito significativo para os afro-brasileiros) vagarosamente se torna conscien-
te de que seus ancestrais vieram da África como escravos. O livro ilustra de 
maneira muito bela como ele entra em contato com suas raízes através da 
Congada.1 Congos ou Congadas, cujos nomes derivam da palavra Congo, são 
uma das muitas tradições e manifestações folclóricas com temática africana 
que apareceram no Brasil desde o início da escravidão africana no século XVI 
e que são celebradas até hoje em muitas cidades costeiras do Brasil, particu-
larmente durante a festa de São Benedito e a época do Natal. São Benedito 
era um italiano de Palermo na Sicília e seus pais eram escravos africanos da 
Etiópia. Também conhecido como Benedito, o Mouro (il Moro), e Benedito, o 
Africano, ele é considerado o santo-patrono dos afro-brasileiros e é venerado 
em todo o país. A dança da Congada inclui uma “guerra” entre vários grupos 
africanos ou africanos ou mouros e cristãos. Ela também envolve a coroação 
de um rei, sua corte e vassalos.

Enquanto as pessoas de sua vila se preparavam para a celebração da festa 
de São Benedito e a Congada, Bino ficava mais e mais intrigado com suas per-
guntas sobre o que havia do outro lado do mar. Ele perguntou para sua avó 
que disse algumas coisas sobre ler os búzios e palavras que soavam engraçadas 
como “Luanda” e “Angola.” Bino queria saber “Coisas do mar e da estrela, 
do búzio e da gamela, do que a gente vê e do que fica do outro lado e que 
ninguém sabe.” (21). Ele então perguntou a um homem da vila, Mané Fausti-
no, que lhe disse que nunca tinha ido ao outro lado, mas que quando criança, 
ele tinha conhecido “muita gente que era filha de gente que tinha vindo de 
lá” (26). Quando Bino e seu amigo Dílson ficaram mais curiosos para saber 
como estas pessoas tinham vindo e o que elas tinham a contar sobre isto, Seu 
Mané disse-lhes que era “coisa triste,” mas eles insistiram que ele lhes desse 
mais detalhes e então ele falou:

1 Algumas outras danças folclóricas afro-brasileiras são Bumba-meu-boi, Carvalhada, Marujada e Reisado.
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“Coisa triste da viagem, do cativeiro, dos maus-tratos. Pai para um lado, 
filho para o outro, pancada, todo mundo sem entender nada do que estava 
acontecendo, tudo amontoado no porão, preso com corrente, sem saber 
para onde ia, sem querer comer para ver se morria de uma vez e acabava 
aquele inferno... Coisa triste... Não é bom lembrar.” (26-27)

Quando Bino perguntou sobre a vida no lugar de onde eles tinham saí-
do, seu Mané respondeu “Coisa boa... Terra do rei... E todo mundo solto 
trabalhando junto, comendo junto, fazendo festa... Tinha até reis...” (27). 
Bino ficou perplexo em saber que os reis não puderam resgatar as pessoas 
porque eles tinham vindo para este lado também e todos tinham sido se-
parados. Seu Mané não queria mais falar sobre este assunto e eles voltaram 
para casa.

Enquanto Bino observava com muita atenção os cantores e instrumen-
tistas praticando as músicas da celebração da Congada, ele soube “que os 
segredos do mar sagrado e os mistérios da areia dourada não iam ser desco-
bertos assim, sem mais nem menos. E sabia que quanto mais pensava neles 
e conversava com as pessoas, mais ia descobrindo um pouquinho.” (36) Ele 
tornou-se consciente de que a chave para a revelação do segredo era pensar 
cuidadosamente e comunicar-se com as pessoas e foi neste momento que o 
irmão de Bino, o Tião, que estava vindo para a festa de São Benedito, chegou 
da cidade grande onde ele estudava, e então Bino pôde ter mais respostas para 
suas perguntas insaciáveis. Quando eles conversavam sobre o que Tião estava 
aprendendo na escola, Bino pediu um mapa, para que ele pudesse ver o que 
estava do outro lado do mar. Tião concordou que um mapa era uma boa ideia, 
mas disse que ele podia responder à pergunta de Bino porque ele sabia o que 
estava do outro lado: a África. A cabeça de Bino foi tomada por um turbilhão 
de pensamentos:

“Essa era nova. África. Do lado de cá tem uma praia. Do lado de lá tem 
uma áfrica. A gente mora nesta praia. Os reis moravam naquela áfrica. E 
os cativos ficaram espalhados por toda esta terra. (...) Todo preto do lado 
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de cá era de alguma família de cativo. Mas em alguma áfrica do lado de lá 
antigamente havia reis. Eles vieram pra cá. (39)

E então Bino perguntou a seu irmão: “– Quando eu crescer mais, será que 
dá para a gente ir em alguma áfrica?” Seu irmão achou que a pergunta era 
engraçada e respondeu:

“– África não é alguma, Bino. África é uma só.
– África só tem uma? – repetiu Bino, meio espantado.
– É...
– Então é igual à mãe da gente que só tem uma?
Aí Tião já respondeu sem achar graça, ficando sério e pensativo:
– É isso mesmo, Bino. A África é igual à mãe da gente. Foi de lá que a 

nossa gente veio.” (39-40)

Tião explicou para o Bino que a África é um grande continente e que as 
pessoas que vieram de lá eram de diferentes locais e foram espalhadas por 
todo o Brasil, quando foram trazidas para cá. Então Bino descobriu que as 
“palavras estranhas” que sua avó estava balbuciando referiam-se a países e 
lugares na África tais como Angola, Luanda, Guiné, e que mesmo o nome da 
Congada veio do Congo, um lugar na África.

A visão da África e as pessoas que vieram de lá na diáspora é apresen-
tada de uma maneira bela e positiva neste livro através do papel do “Rei” 
da Congada e também pela história de Zumbi, o novo “rei” dos escravos 
fugidos do Brasil e de suas comunidades, os quilombos. Bino argumenta 
que ele quer ser um rei, ou alguém como Zumbi algum dia, já que depois 
da escravidão, ninguém pode saber quem os descendentes dos verdadeiros 
reis africanos são. Nesta história, o outro lado é claramente geográfico, sig-
nificando a África. O segredo (neste caso: “desconhecido, ou escondido de 
todos, exceto alguns”, Houaiss, p. 2.535), é a existência da África como o 
local de origem dos ancestrais de uma pessoa, um fato do qual o jovem Bino 
se conscientiza no decorrer da história.
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Um segredo familiar Ȅ

Menina bonita do laço de fita é um livro infantil colorido e alegre que con-
tém uma rica história. Ele começou como uma brincadeira que Ana Maria 
Machado e seus filhos faziam com sua filha bebê e seu coelhinho de pelú-
cia (ver Machado 1999), que foi então transformado em uma história em 
quadrinhos.2 Quando ele se tornou um livro, foi editado e ilustrado duas 
vezes no Brasil (em 1986, ilustrações de Walter Ono e 1997, Claudius) e 
foi ilustrado novamente por Rosana Faría, ao ser traduzido para o espanhol 
e publicado na Venezuela, em 1994. Finalmente, o livro foi traduzido para 
o inglês, em 1996, com as mesmas ilustrações da edição venezuelana, assim 
como as traduções sueca e dinamarquesa, também de 1996. A tradução 
francesa, que foi publicada em 2002, tem maravilhosas ilustrações de Hé-
lène Moreau.

Em Menina bonita do laço de fita a definição de segredo que melhor expressa 
o que o coelhinho queria descobrir é esta: “9. meio oculto, processo par-
ticular e eficaz para alcançar um objetivo; maneira especial para conseguir 
um dado efeito” (Houaiss, p. 2.535). A história começa com a descrição 
de uma bela menina negra cuja mãe costumava fazer trancinhas no cabelo 
e pendurar lacinhos na ponta (é desta descrição que vem o título do livro), 
os quais faziam a menina parecer com uma princesa africana. O coelho 
branco do vizinho da menina bonita fica tão impressionado pela beleza dela 
que era, de acordo com o coelho, “a pessoa mais linda que ele tinha visto 
em toda a vida,” que ele quer “ter uma filha pretinha e linda que nem ela”, 
quando ele se casar. Portanto, ele dedica-se a descobrir o segredo dela e 
pergunta-lhe: “Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo pra ser tão 
pretinha?” A menina não sabe a resposta correta e inventa razões tais como 
cair na tinta preta, beber um monte de café e comer jabuticabas, e o coelho 
faz todas estas coisas com resultados embaraçosos e nenhuma mudança de 

2 Para mais informações sobre a origem deste livro e suas traduções, consulte o website de Ana Maria 
Machado: <http://www.anamariamachado.com/>
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cor.3 Quando ele lhe pergunta uma quarta vez, a menina está para responder 
algo sobre um prato de feijoada, quando a sua mãe (“uma mulata linda e 
risonha”) intervém e revela para o coelho a cor da pele da menina é apenas 
“artes de uma avó preta que ela tinha”. O coelho então encontra uma linda 
coelha preta para casar e eles têm inúmeros coelhinhos, incluindo uma linda 
coelhinha preta cuja madrinha é a menina.

Em Menina bonita do laço de fita, Ana Maria Machado lida com este “segredo” de 
uma maneira lúdica, mas, num nível mais profundo, a brincadeira pode revelar 
a natureza complexa da questão de raça, cor da pele, e origem familiar, já que, 
por muitos anos, este assunto era evitado entre brasileiros, especialmente entre 
brancos e negros4. O coelho quer saber por que a menina é tão pretinha e ela 
mesma não sabe por que até que sua mãe intervém e fala sobre a sua avó negra, 
que faz parte do livro apenas pelas ilustrações de fotos da família. Quando eu li 
este livro com os meus alunos de graduação (numa classe de Literatura infanto-
juvenil), alguns de meus alunos, particularmente os afro-americanos, questio-
naram o fato de que a menina não sabia como responder esta pergunta sobre 
a cor de sua pele e eu tenho pensado muito nesta questão. Uma de minhas 
tentativas de resposta é a sugestão de que a menina talvez seja jovem demais 
para compreender completamente questões de raça, etnia, cor da pele e his-
tória familiar que o livro aborda de uma maneira lúdica e que pode tornar-se 
uma boa ferramenta de ensino para crianças bem pequenas.

A trajetória deste livro na sua tradução do português para o espanhol (na 
Venezuela) e então para o inglês, enfatiza a ideia de um “segredo” ainda mais, 

3 A tradução para o inglês elimina as referências a xixi e cocô que se encontram no texto em português 
e em espanhol (e, mais tarde, também no francês). Na versão em inglês, o coelho simplesmente “vai ao 
banheiro,” o que é um desserviço para as crianças leitoras do livro, dado que elas riem muito e apreciam 
muitíssimo estas referências às necessidades fisiológicas. Ao escrever a minha dissertação doutoral, eu 
entrevistei a tradutora Elena Iribarren por email e ela disse-me que “outras alternativas foram propostas, 
ligadas às palavras cocô [poop ou going poop] e xixi [pee ou peeing]. Mas quando ela discutiu estas palavras 
com os editores da Kane/Miller, eles sentiram que ‘ir ao banheiro’ [going to the bathroom] era claro e direto 
e, como me lembro da minha infância [Iribarrem cresceu nos Estados Unidos] esta era a expressão mais 
usada em inglês”. (FEITOSA, 2008 328, minha tradução para o português)
4  Sobre este assunto, ver o capítulo “O mito da democracia racial” de Emília Viotti da Costa.
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já que a palavra segredo não está presente em duas frases-chaves das edições 
brasileiras do livro: a frase no qual o “segredo” é revelado pela mãe da menina e 
a última frase do livro. Contudo, a palavra segredo aparece como uma palavra-
chave nas versões em espanhol e em inglês destas duas frases. Talvez isto tenha 
acontecido porque o segredo é um elemento-chave desta história e os tradutores 
quiseram enfatizá-lo. A frase na qual a mãe da bela menina revela o segredo 
é simplesmente: “Artes de uma avó preta que ela tinha...” em português. Em 
espanhol, a frase torna-se: “Ningún secreto. Encantos de una abuela negra que 
ella tenía.” E em inglês: “What secret? Why, she looks just like her black grand-
mother” (“Que segredo? Ela é muito parecida com a sua avó negra”). A última 
frase do livro em português, quando perguntam para a coelhinha preta sobre 
o seu segredo para ser tão pretinha (“Coelha bonita do laço de fita, qual é teu 
segredo pra ser tão pretinha?”), ela simplesmente responde: “Conselhos da mãe 
da minha madrinha...” No espanhol, esta frase torna-se: “Ningún secreto. En-
cantos de mi madre que ahora son míos.” E na versão em inglês: “I look just like 
my mother. That’s our secret.” (“Eu me pareço exatamente com a minha mãe, este 
é o nosso segredo”). A madrinha, a menina bonita do laço de fita e a sua mãe são 
“apagadas” do final do livro nas versões em espanhol e em inglês e substituídas 
por uma ênfase no relacionamento entre a coelhinha e sua própria mãe. 

E o conselho da mãe da menina que foi a revelação do segredo agora não é mais 
“nenhum segredo” no final, já que a resposta é simplesmente essa: geralmente 
as relações de parentesco é que são responsáveis por nossa aparência física.

Um segredo educativo Ȅ
No livro O mistério da ilha: Mandingas da ilha Quilomba há um local secreto e 

misterioso, uma ilha que aparece no meio do mar. Neste livro, segredo tem 
estes significados: “o que se oculta à vista e ao conhecimento” e “lugar reti-
rado e oculto; recesso, esconderijo” (Houaiss 2.535). Carlos, o protagonista, 
é um menino branco que está acostumado a dar ordens e a ser obedecido, 
especialmente por seu “amigo” negro Chico, filho de um dos empregados 
de seu pai. Uma bela manhã, quando Chico está planejando soltar sua pipa, 
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Carlos manda que o menino vá velejar com ele. Este passeio ensina a Carlos 
uma lição porque coisas extraordinárias começam a acontecer com ele, as 
“mandingas” do título do livro. Mandinga é uma palavra afro-brasileira que 
quer dizer encantamento ou bruxaria, também definida pelo Dicionário Houaiss 
como “embaraço, dificuldade que, por inexplicável, parece obra de feitiçaria” 
(Houaiss, p. 1.831).

Durante a sua viagem, Carlos é humilhado por uma sequência de eventos que 
se desenrolam depois que uma neblina misteriosa cerca o barco dos meninos, uma 
ilha previamente desconhecida aparece e o barco fica preso num banco de areia, 
forçando-os a nadar para a praia. Primeiro, Carlos inexplicavelmente perde suas 
roupas e ele prontamente força Chico a dar-lhe as dele. Em seguida, as calças de 
Chico desaparecem de seu corpo e ele é forçado a cobrir-se com um saco de estopa 
velho e áspero, depois que Chico o surpreende, recusando-se terminantemente a 
entregar-lhe seu calção de banho. Depois disso, quando Chico encontra deliciosas 
frutas na ilha, elas magicamente caem das mãos de Carlos e são roubadas por um 
macaquinho, e assim ele não consegue comê-las e permanece com fome. Os me-
ninos têm um sentimento distinto de que o lugar é encantado, ou tem mandinga. 
É neste ponto de suas aventuras na ilha – quando Chico se sente encantado pela 
beleza, abundância e fartura do local que parece ser particularmente caloroso em 
recebê-lo – enquanto Carlos sente-se progressivamente frustrado e raivoso com 
sua situação embaraçosa e sua fome – que uma menina aparece

Luana, que é como ela se apresenta a eles, tem pele escura, cabelo preto 
trançado e decorado com conchas, um longo vestido florido, e um riso e uma 
voz agradáveis. Chico fica fascinado por sua beleza e pensa que ela parece uma 
princesa africana (semelhantemente à Menina bonita do laço de fita com suas tran-
cinhas). Luana os leva para uma vila onde eles são convidados a participar de 
uma refeição, não sem ajudar primeiro na preparação – uma tarefa sobre a qual 
Carlos não fica muito feliz a na qual ele novamente quase falha, quase deixando 
cair o pote de barro pesado no qual ele deve carregar água. As casas da vila 
chamam-se quitungos, e ela tem um local onde tapioca e farinha de mandioca 
são feitas. Todos estão trabalhando e contribuindo. Durante a refeição, o avô 
de Luana explica que a ilha se chama Quilomba e não se encontra em nenhum 
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mapa. Quilombo, obviamente, é a palavra usada para descrever as comunidades 
de escravos fugitivos no Brasil e é a história destas comunidades que o velho 
explica para Chico e Carlos, com o objetivo que ela sirva de lição para Carlos. 
A ilha, supostamente, é “a terra dos sonhos dos quilombos” (49), o local para 
onde aqueles que morreram lutando por sua liberdade e que subsequentemente 
desapareceram revelaram em sonhos para outros escravos.

Quando o velho conta a história desta ilha maravilhosa onde “todo mundo 
é livre de verdade, quer dizer, todo mundo é dono do seu trabalho” (49) e 
contribui para o bem-estar de todos, Carlos argumenta que a escravidão aca-
bou e que eles podem voltar. O homem, contudo, pergunta impacientemente: 
“Pra quê? Aqui é que cada um trabalha pra todo mundo, mas ninguém é dono 
do trabalho dos outros.” (50) Carlos replica que é o mesmo “lá,” mas o ho-
mem permanece em silêncio. É neste momento que Luana ajuda Carlos e os 
leitores a entenderem o segredo da ilha e a principal “lição” que Carlos preci-
sa aprender. O mistério ou a mandinga (encantamento) da ilha e seus efeitos 
em Carlos estão centrados na ideia de que as coisas que se conseguem com 
o trabalho de outras pessoas, da maneira que costumava ser durante a época 
da escravidão, não podem ser apreciadas por aqueles que não contribuíram 
para que elas fossem feitas. Foi por isso que as roupas de Carlos e as frutas 
coletadas por Chico desapareceram. As únicas coisas que Carlos pôde apreciar 
naquela ilha eram resultado de seu próprio trabalho, como, por exemplo, a sua 
“roupa” de saco que ele tinha amarrado por si mesmo, a fruta que ele pegou 
e a refeição que ele ajudou a preparar tendo carregado água.

Este livro sutilmente denuncia a exploração do trabalho alheio, usando a 
estrutura da escravidão africana no Brasil como modelo e o comportamento 
da personagem principal do livro, Carlos, que espera que seu “subordinado” 
Chico bem como a empregada da família façam todo o trabalho para ele e 
que sejam submissos. A ilha secreta e misteriosa é um local idílico, com uma 
comunidade negra utópica (semelhante às comunidades de escravos fugidos 
do passado), que apresenta um grande contraste com a maneira que Carlos (e 
provavelmente seu pai) se comporta e, felizmente, o menino reconhece isto no 
final e põe em prática as verdades que o avô de Luana tinha revelado a ele.
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Um segredo do outro mundo Ȅ

Em Do outro mundo, o segredo é revelado de uma maneira mais assustadora 
por um fantasma que vem partilhar a sua história para aliviar sua mente e 
poder descansar em paz. A escravidão é apresentada com clareza, em todo o 
seu horror e miséria, e isto reflete-se na tristeza e dor no coração que tomam 
conta das crianças quando elas escutam uma narrativa pessoal da escravidão.

A história é narrada por um menino, Mariano, que, depois descobrimos, 
tinha prometido contá-la como uma obrigação para com uma “amiga”. Ele 
é um contador de histórias relutante, primeiramente cheio de dúvidas sobre 
a sua própria capacidade de cumprir a tarefa, mas que se torna cada vez mais 
confiante ao narrar a história. O melhor amigo de Mariano, Léo, e sua irmã 
Elisa, juntamente com outra amiga chamada Terê, mergulham em uma aven-
tura, quando a mãe de Mariano decide juntar-se à mãe de Léo e Elisa para 
transformar a antiga casa e fazenda da avó deles em uma pousada. O local ti-
nha sido uma enorme e próspera fazenda de café no passado. Havia um velho 
edifício em ruínas na parte de trás da casa que tinha sido reconstruído e se 
tornado um anexo da pousada, com quartos de visita, e as crianças dormiram 
lá por várias noites antes da pousada ser aberta ao público. É lá que Mariano 
e Elisa escutam barulhos misteriosos: choro, gemidos e mobília se movendo.

Algumas semanas depois, numa noite tempestuosa, quando a eletricidade 
acaba e eles acendem uma vela, que tinham encontrado nas ruínas, uma meni-
na aparece e fala com eles por alguns momentos. O nome dela é Rosário, ela 
é negra e está usando um turbante e uma roupa do século XIX, mas rapida-
mente desaparece no ar, pedindo que eles a chamem novamente. As crianças 
ficam apavoradas, mas fascinadas pelo mistério e pela aventura secreta que 
estão experimentando. Depois de várias tentativas de chamá-la novamente, 
que falharam e discordâncias entre eles causadas pelo medo do sobrenatural, 
finalmente conseguem trazer Rosário de volta do outro mundo para que ela 
possa contar sua história e partilhar seu terrível segredo. Este segredo é uma 
revelação sobre aquele edifício, que tinha sido a senzala antigamente, e sobre 
a morte dos escravos nas mãos do rico e cruel proprietário, Senhor Peçanha. 
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Enquanto Rosário lhes conta sua história terrível, todos eles choram e sofrem 
juntos. Mariano descreve o seu choro e sofrimento nesta narração:

“Imediatamente reconheci os soluços e gemidos que tínhamos ouvido 
antes, na escuridão. E entendi do que se tratava. Dor entranhada nas pare-
des da senzala, transpirando em lágrimas que escorriam pela alma, como 
se gritasse para que aquela memória não se perdesse e nada daquilo jamais 
pudesse voltar a se repetir.” (76)

No seu terceiro encontro com as crianças (quando ela revela o que aconte-
ceu quando ela morreu), Rosário pede a eles para descobrirem o que aconte-
ceu com o seu irmão Amaro e ordena que Mariano escreva a sua história. As 
palavras de despedida de Rosário, antes dela desaparecer para sempre foram: 
“Não esqueça. Agora você é um escravo da sua promessa. Preto no branco.” 
Mariano responde, “E dava pra esquecer?” (93). E então ele escreve a história, 
que supostamente é o livro que estamos lendo, e, no final, as investigações 
das crianças as levam a descobrir mais segredos sobre aquele local e o rela-
cionamento de Léo e Elisa com Rosário quando a avó deles, dona Carlota, 
lhes conta a história de Amaro e de como a família deles acabou sendo dona 
daquele pedaço de terra. O seu bisavô Amaro era na verdade irmão de Rosá-
rio, e ele herdou a fazenda da filha do proprietário rico porque ele era o único 
sobrevivemente do massacre dos antigos escravos. Portanto, Elisa e Léo são 
descendentes diretos de escravos.

O livro termina com as crianças e suas famílias juntas conversando sobre o 
livro que Mariano escreveu (e em cuja história só Carlota, a avó de Léo e Elisa, 
acredita completamente) e dando o nome para a pousada de Mata Livre, que era 
o nome que o menino escravo Amaro dera para a mata no fundo da proprieda-
de e da senzala. Incidentalmente, o castiçal da filha do fazendeiro, que ela dera 
para Rosário no passado e que Elisa tinha encontrado durante a história, tinha 
sido fabricado por uma companhia inglesa com o mesmo nome (em inglês): 
Freewood. Ao conversarem sobre o nome, que foi uma sugestão de Mariano, ele 
diz que ele não tinha pensado sobre o candelabro, mas 
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“...pensei foi no nome que Amaro dava para a mata. E combina com o 
lugar, porque ainda tem uma matinha que a gente quer preservar. 

 – E muita liberdade que a gente também quer preservar – completou 
o Léo.” (117)

Ana Maria Machado enfatiza neste livro a necessidade de nunca esquecer e 
quando as crianças falam sobre a história de Rosário, comparam o que ocor-
reu com os escravos africanos do Brasil no decorrer de quase 300 anos ao 
Holocausto. Outro assunto que eles discutem em relação à responsabilidade 
do Mariano de contar a história, é que ele foi escolhido porque ele é branco, 
enquanto Léo e Elisa são afrodescendentes.

Do outro mundo é o livro mais “educacional” dos quarto livros analisados 
neste trabalho. O jovem narrador explica para o leitor a crueldade da es-
cravidão no Brasil, provendo um contexto histórico e esclarecendo os ele-
mentos culturais. A tradução para o inglês de Luísa Baeta também reteve 
referências culturais específicas ao Brasil e incluiu uma História do Brasil 
de três páginas no final do livro para contextualização, seguida de um curto 
glossário. Como o título revela, o outro lado é “outro mundo,” e o segre-
do é o mistério que é revelado pelas crianças no seu encontro secreto com 
sua amiga-fantasma, Rosário. O livro em si torna-se a revelação do segre-
do, através do qual Mariano cumpre a sua promessa e conta a história de 
Rosário tornando-se uma ferramenta poderosa contra o esquecimento da 
crueldade da escravidão.

Segredos revelados Ȅ
O desejo de aprender e explorar as questões levantadas pela a diáspora 

africana motiva todos os protagonistas destas histórias. Bino, em Do outro 
lado tem segredos e o coelho em Menina bonita do laço de fita buscaram ativamen-
te a revelação dos segredos. Contudo, esta descoberta dos segredos nem 
sempre é voluntária e ativamente procurada pelas personagens. No caso de 
Carlos, em O mistério da ilha, e Mariano e seus amigos, em Do outro mundo, 
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a experiência educacional foi trazida a eles pelas circunstâncias, com um 
toque do fantástico e do sobrenatural. A despeito de seu encontro ines-
perado com um mistério, Mariano e seus amigos, assim como Bino e o 
Coelho, rapidamente interessaram-se em descobrir o segredo e tornaram-se 
ativamente envolvidos na revelação do mesmo. Finalmente, família, vínculos 
de parentesco e a identificação com os ancestrais de alguém são temas que 
permeiam estes livros, com exceção de O mistério da ilha. Para Bino, Meni-
na Bonita, Mariano, Elisa, Léo, e Terê, vínculos de parentesco tornam-se 
elementos-chaves na revelação dos segredos: é através de sua avó e de seu 
irmão que Bino aprende sobre a África, em Menina bonita do laço de fita, a mãe 
da menina revela a conexão dela com sua avó; e Léo e Elisa descobrem a seu 
vínculo familiar com Amaro, irmão de Rosário.

Vários aspectos da diáspora africana no Brasil são explorados nestes livros 
a partir de pontos de vista variados: a crueldade da separação de um núme-
ro enorme, incontável, de pessoas da sua terra de origem; as manifestações 
culturais que ligam o povo brasileiro à África; a miscigenação que ocorreu 
e produziu pessoas de diferentes cores de pele; as questões trabalhistas da 
época da escravidão que ainda são prevalentes na sociedade brasileira e que 
podem ser percebidas no preconceito enfrentado por afrodescendentes que se 
mostram aparentemente submissos; uma visão utópica da experiência do qui-
lombo e o que ela nos pode ensinar; e as maneiras nas quais os escravos foram 
tratados pelos seus proprietários em plantações de café, principalmente nos 
últimos anos da escravidão no país. Elementos da cultura afro-brasileira são 
explorados no vocabulário destes livros com o uso de palavras como mandin-
ga e quilombo, e através de manifestações folclóricas tais como as Congadas. 
Através destes livros de Ana Maria Machado, os leitores são conscientizados 
das piores consequências possíveis da escravidão, do tratamento desumano e 
do massacre sofrido pelos escravos africanos no Brasil. Finalmente, a auto-
ra apresenta aos leitores um chamado urgente contra o esquecimento destas 
atrocidades e a injustiça dos preconceitos raciais.
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P ro s a

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, entre 
os quais Poesia 
completa e prosa de 
Manuel Bandeira 
(Nova Aguilar, 
2009).

O ano literário: 2012

André Sef fr in

Em memória de Lêdo Ivo,  
que me sugeriu estes levantamentos anuais

Três centenários de nascimento – Nelson Rodrigues, Lú-
cio Cardoso e Jorge Amado – motivaram em 2012 diver-

sas reedições e a edição de alguns surpreendentes dispersos como  
A vida como ela é... em 100 inéditos e Brasil em campo (Nova Fronteira), 
de Nelson Rodrigues, o último com organização de Sonia Rodri-
gues, Contos da ilha e do continente (Civilização Brasileira), de Lúcio 
Cardoso, organização de Valéria Lamego, e Toda a saudade do mundo: 
a correspondência de Jorge Amado e Zélia Gattai – do exílio europeu à construção 
da casa do Rio Vermelho – 1948-1967 (Companhia das Letras), organi-
zação de João Jorge Amado. De Cardoso tivemos também os Diários  
(Civilização Brasileira) organizados por Ésio Macedo Ribeiro, re-
lato íntimo com duas edições anteriores, em 1960 e 1970, ambas 
fragmentadas. Esta nova edição ampliada – e até prova em contrá-
rio, completa – tem cerca de 700 páginas e se não é em extensão 
a nossa maior obra no gênero (Ascendino Leite foi mais prolífi-
co) certamente é o mais intenso de nossos diários íntimos, similar 
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às confissões de Maura Lopes Cançado, Walmir Ayala e Eustáquio Gomes, 
autores de acentuada tragicidade ainda hoje sem analistas a sua altura. Que 
significam, afinal, esses torturantes registros diários? A indagação poderia ter 
sido formulada por Lúcio Cardoso, que viveu com ferocidade suas obsessões 
intelectuais, quase sempre sombrio e agônico em suas anotações. 

Na senda dos diários literários é indispensável ainda lembrar o recém-lança-
do Menos vivi do que fiei palavras (Castiçal/Penalux), de Nilto Maciel, em quem 
são visíveis muitos caracteres do Graciliano Ramos de Memórias do cárcere, tal-
vez sua maior influência. Uma influência que, contraditoriamente, parece na 
mesma medida fortalecê-lo e enfraquecê-lo, pois a precisão de determinados 
registros é contrabalançada não poucas vezes por cacoetes estilísticos visivel-
mente miméticos. Contudo, são páginas carregadas da angústia de um escritor 
que é exemplar da sua classe, assombrado pelo tempo restrito e pelos conflitos 
oriundos da mais obsessiva e febril movimentação criativa. Sim, ele pode e 
deve ser lido na companhia daqueles que o antecederam em nossa bastante 
acanhada paisagem dos diários literários, sejam eles “íntimos” ou ”de leitu-
ras”, de escritores em geral de obra consolidada como Sérgio Milliet, Roberto 
Alvim Correia, Paulo Hecker Filho, Temístocles Linhares, Emil de Castro, 
Hildeberto Barbosa Filho, e os anteriormente referidos Ascendino Leite,  
Lúcio Cardoso, Maura Lopes Cançado, Walmir Ayala e Eustáquio Gomes.

Foram no entanto bem mais numerosos, no período, os livros de memórias, 
as autobiografias, as reuniões de depoimentos e correspondências – Retratos anti-
gos (UFMG), de Elisa Lispector, organização de Nádia Batella Gotlib, O espírito 
da prosa: uma autobiografia literária (Record), de Cristovão Tezza, Ficcionais: escritores 
revelam o ato de forjar seus mundos (Companhia Editora de Pernambuco-CEPE), 
organização de Schneider Carpeggiani, Livro das horas (Record), de Nélida Piñon, 
Onde está tudo aquilo agora? – minha vida na política (Companhia das Letras), de Fer-
nando Gabeira, Confissões (Companhia das Letras), de Darcy Ribeiro, Navegação de 
cabotagem (Companhia das Letras), de Jorge Amado, Minha formação (Editora 34), 
de Joaquim Nabuco, e Um reino à beira do rio (José Olympio), de Rachel Jardim, 
os quatro últimos em nova edição. Falam por si mesmas as reedições de Baú de 
ossos, Balão cativo e Chão de ferro (Companhia das Letras), de Pedro Nava, Itinerário 
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de Pasárgada (Global), de Manuel Bandeira, organização de Carlos Newton Jú-
nior, e Espelho do príncipe (Nova Fronteira), de Alberto da Costa e Silva, autores 
indiscutivelmente clássicos no gênero. Assim chegamos às Cartas de Murilo Mendes 
a correspondentes europeus (Fundação Casa de Rui Barbosa), organização de Júlio 
Castañon Guimarães,  Cyro & Drummond: correspondência de Cyro dos Anjos e Carlos 
Drummond de Andrade (Globo/Biblioteca Azul), organização de Wander Melo 
Miranda e Roberto Said, Mário de Andrade e Sérgio Buarque de Holanda: correspondência 
(Companhia das Letras), organização de Pedro Meira Monteiro, Carta a Otto 
ou um coração em agosto (Instituto Moreira Salles), de Paulo Mendes Campos, 
Nelson Rodrigues por ele mesmo (Nova Fronteira), de Nelson Rodrigues, organização 
de Sonia Rodrigues, Garranchos: textos inéditos (Record), de Graciliano Ramos, 
organização de Thiago Mio Salla, coleção de crônicas, discursos e cartas do 
autor de Vidas secas, Relações internacionais em Euclides da Cunha (Nankin/Instituto 
Cultural ESPM), de Marleine Paula Marcondes e Ferreira de Toledo, ensaio 
acompanhado de cartas do autor de Os Sertões, e o quarto tomo da Correspondência 
de Machado de Assis – 1901-1904 (ABL), coordenação de Sergio Paulo Rouanet, 
organização de Irene Moutinho e Sílvia Eleutério.

É verdade que as publicações de poesia continuam a desafiar as estatís-
ticas em termos não só de quantidade como de qualidade, a começar por 
Mirantes (7Letras), de Roberval Pereyr, talvez o melhor livro do autor e com 
certeza um dos melhores do ano, candidato forte aos prêmios da hora, as-
sim como Formas do nada (Companhia das Letras), de Paulo Henriques Britto, 
Égloga da maçã (Ateliê), de Affonso Ávila, Memória líquida (Confraria do Vento), 
de Majela Colares, Sentimental (Companhia das Letras), de Eucanaã Ferraz, 
Terno novo (7Letras), de André Luiz Pinto, Elegia ao novo mundo e outros poemas  
(7Letras), de Narlan Matos, De viva voz (Thesaurus), de Anderson Braga Hor-
ta, A mesma coisa (Topbooks), de Felipe Fortuna, Coração à solta (Les Arêtes), de 
Astrid Cabral, em edição bilíngue francês/português, O amor e depois (Ilumi-
nuras), de Mariana Ianelli, e Porventura (Record), de Antonio Cicero. 

Uma lista que não pode terminar sem Os 25 poemas da triste alegria (Cosac Nai-
fy), de Carlos Drummond de Andrade (descobertos por Antonio Carlos Sec-
chin, autor do prefácio), Fúria azul: antielegias (Ateliê), de Carlos Nejar, Poesias nunca 
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publicadas (Record), de Caio Fernando Abreu, organização de Letícia da Costa 
Chaplin e Márcia Ivana de Lima e Silva, A voz do ventríloquo (Edith), de Ademir 
Assunção, Outro dia de folia (Patuá), de Eduardo Lacerda, Quando não estou por perto 
(7Letras), de Annita Costa Malufe, Um útero é do tamanho de um punho (Cosac Nai-
fy), de Angélica Freitas, Três ensaios de fala (7Letras), de Leila Danziger, Meio seio 
(Língua Geral), de Nicolas Behr, Diário da montanha (Manati), de Roseana Mur-
ray, Partimos de manhã (Instituto Estadual do Livro/Companhia Rio-grandense 
de Artes Gráficas), de Nei Duclós, Memória dos porcos (7Letras), de Ronaldo 
Costa Fernandes, Teu pai com uma pistola (Confraria do Vento), de Thiago Mattos, 
Vário som (Patuá), de Elisa Andrade Buzzo, Cataminas pomba & outros rios (Dobra), 
de Ronaldo Werneck, Atacama (7Letras), de Maria Cecília Brandi, Sob a face neutra 
(Funarte), de Marco Catalão, Píer (Editora 34), de Sérgio Alcides, Pedra só (Es-
crituras), de José Inácio Vieira de Melo, O azul versus o cinza/O cinza versos o azul 
(Patuá), de Marco Aqueiva, Mattinata (Sol Negro/Nephelibata), de Fernando 
Monteiro, Caderno inquieto (Dobra), de Tarso de Melo, A idade das chuvas (Patuá), de 
André Ricardo Aguiar, Janela para o mar (Caminho de Dentro), de Alcides Buss, 
Lenhador de samambaias (Instituto Estadual do Livro/Companhia Rio-grandense 
de Artes Gráficas), de José Weis, Deste lugar (Ateliê), de Paulo Franchetti, Hemor-
ragia (Incluir), de Jorge Henrique Bastos, Poemas tirados de notícias de jornal (Móbile), 
de Ramon Mello, A cicatriz de Marilyn Monroe (Iluminuras), de Contador Borges, 
Para um corpo preso no guindaste (Patuá), de Julia Mendes, Ciclo do amante substituível  
(7Letras), de Ricardo Domeneck, Orfanato portátil e Garagem lírica (Annablume), 
de Marcelo Montenegro, Use o assento para flutuar (Patuá), de Leo Gonçalves, 
Totens (Iluminuras), de Sérgio Medeiros, A eternidade dos dias (Multifoco), de Luiz 
Otávio Oliani, Caminhos do fruto (Instituto Estadual do Livro/Companhia Rio-
grandense de Artes Gráficas), de César Pereira, Alumbramentos (Iluminuras), de 
Maria Lúcia Dal Farra, Domitila (Nova Alexandria), de Álvaro Alves de Faria, 
Raymundo Curupira, o Caypora (Tordesilhas), de Glauco Mattoso, Um rio nos olhos 
(Via Litterarum), de Aleilton Fonseca, em edição bilíngue francês/português, 
Poesia reunida (Pantemporâneo), de Eunice Arruda, Poesia seleta (Mondrongo), de 
Adelmo de Oliveira, organização de Gustavo Felicíssimo e Jorge de Souza Arau-
jo, Sombras (Réptil), de Franco Terranova, Poemas de amor e uma canção de areia (edição 
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do autor), de Francisco Orban, O sonhador insone: poesia 1994-2010 (Azougue), 
de Sergio Cohn, De olho na morte e antes (Ateliê), de Fernando Fortes, Antologia 
lírica (Miró), de Paulo Bomfim, Murundum (Companhia das Letras), de Chacal, 
A poesia sou eu: poesia reunida (Imago), de Luís Augusto Cassas, em dois volumes, 
Nem morrer é remédio: poesia reunida (Ideia), de Hildeberto Barbosa Filho, Sonetos 
elementais: uma antologia (Caramurê), de Florisvaldo Mattos, e A casa dos nove pinheiros 
(Dobra), de Ruy Espinheira Filho, indiscutivelmente um dos grandes poetas 
brasileiros de hoje, que comemorou seus 70 anos com a nova edição ampliada 
de sua poesia reunida, Estação infinita e outras estações (Bertrand Brasil). Sem registro 
no levantamento anterior e lançados no final de 2011, Bula pro nobis (Solisluna), 
de Fernando da Rocha Peres, Habitar teu nome (Una), de Marize Castro, A flor da 
pele (Secult), de Dulcinéa Paraense, organização de Lilia Silvestre Chaves, Essência 
poética: poesia de toda a vida (GRD), de Sérgio Mattos, e a antologia 501 poetrix: para 
ler antes do amanhecer (Livro.com), organização de Goulart Gomes. 

Não é sem motivo que em 2012 sucessivas reedições atestam a permanência 
e por vezes a hegemonia de determinados autores paradigmáticos, preponde-
rando em geral algumas figuras capitais do século 20 – Claro enigma, A rosa do povo, 
José, Lição de coisas, As impurezas do branco, Antologia poética (todos pela Companhia das 
Letras) e Poesia 1930-62: edição crítica (Cosac Naify), de Carlos Drummond de 
Andrade (o último organizado por Júlio Castañon Guimarães), Viagem e Roman-
ceiro da Inconfidência (Global), de Cecília Meireles, Novos poemas II e Novos poemas 
e cinco elegias (Companhia das Letras), de Vinicius de Moraes, Estrela da manhã e 
Estrela da tarde (Global), de Manuel Bandeira, A rua dos cataventos, Canções, O apren-
diz de feiticeiro/Espelho mágico, Apontamentos de história sobrenatural e A vaca e o hipogrifo  
(Alfaguara), de Mário Quintana, Sosígenes Costa: melhores poemas (Global), organi-
zação de Aleilton Fonseca, Lero-lero (Cosac Naify), de Cacaso, O guesa (Ponteio), 
de Sousândrade, organização de Luíza Lobo, Talvez poesia (Global), do bissexto 
Gilberto Freyre, em edição ampliada, a antologia O rio (Alfaguara), de João 
Cabral de Melo Neto, o épico Muraida (Valer), de Henrique João Wilkens, e 
as antologias temáticas Balaio: alguns poetas da geração 60 & arredores (Letras Con-
temporâneas), organização de Carlos Felipe Moisés, e Amar, verbo atemporal: 100 
poemas de amor (Rocco), organização de Celina Portocarrero.



 André Sef fr in

172

Na confluência entre poesia e conto, podemos começar com Região: ficções 
etc. (Companhia das Letras), de Zulmira Ribeiro Tavares, Frufru Rataplã Dolores 
(L&PM), de Dalton Trevisan, Olhos de barro (Patuá), de José Geraldo Neres, 
Delírio de Damasco (Cultura e Barbárie), de Veronica Stigger, e Contos inefáveis 
(Nova Alexandria), de Carlos Nejar, proximidade que muitas vezes se mantém 
em vários outros contistas – Páginas sem glória: dois contos e uma novela (Companhia 
das Letras), de Sérgio Sant’Anna, A ponte e outros contos (Galo Branco), de Emil 
de Castro, Aquela água toda (Cosac Naify), de João Anzanello Carrascoza, A ver-
dadeira história do alfabeto e alguns verbetes de um dicionário (Companhia das Letras), de 
Noemi Jaffe, As 17 cores do branco (Galera Record), de Luiz Raul Machado, Essa 
coisa brilhante que é a chuva (Record), de Cíntia Moscovich, O dueto dos gatos e outros 
duetos (Global), de João Carlos Marinho, Copacabana dreams (Cosac Naify), de 
Natércia Pontes, Exercícios espirituais para insônia e incerteza (Instituto Estadual do 
Livro/Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas), de Lourenço Cazarré, 
Ossos de princesas (Dobra), de Beatriz Grimaldi, As marcas da cidade (Caramurê), de 
Aleilton Fonseca, Descobrimentos (Devir), de João Batista Melo, Não fadarei, não 
mais fadarás (KBR) e Agnus dei (KBR), de Eduardo Borsato, Shazam! (7Letras), 
de Jorge Viveiros de Castro, O amor é um lugar estranho (Grua), de Luís Roberto 
Amabile, Paixão por Alcione (Giostri), de Geraldo Edson de Andrade, Passagem 
do Aqueronte (Kafka), de Severo Brudzinski, A arte de afinar o silêncio (Ponteio), 
de Mariel Reis, Nunca mais voltaremos para casa (Dobra), de Emanuel Medeiros 
Vieira, O tempo em estado sólido (Grua), de Tércia Montenegro, Cheiro de chocolate e 
outras histórias (Nova Alexandria), de Roniwalter Jatobá, Las meninas (Ponteio), 
de Carlos Nascimento Silva, Contos de solidão e silêncios (Bestiário), de Guilherme 
Cassel, Manhãs adiadas (Dobra), de Eltânia André, Diga toda a verdade – em modo 
oblíquo (Rocco), de Carmen L. Oliveira, Histórias de amor e nem tanto (Dobra), de 
Mario Rui Feliciani, Garzon 10 e outras histórias (José Olympio) de Maria Chris-
tina Lins do Rego Veras, As primeiras pessoas (Oito e Meio), de Cesar Cardoso, 
Deus no labirinto (Baluarte), de Ricardo Labuto Gondim, coleção de contos e 
ensaios de ânimo filosófico, e, último porém primeiro, os Contos reunidos (Cosac 
Naify) de João Antonio, com a edição fac-similar, avulsa, do manuscrito Voca-
bulário das ruas recolhido por João Antônio. 



O ano l iterário :  2012  

173

Nesses livros e também em reedições como a de Caramujos zumbis (Caramu-
rê), de Adelice Souza, se evidencia a extraordinária vitalidade da narrativa cur-
ta, que contou ainda com muitas outras reedições – No andar do tempo (Cosac 
Naify), de Iberê Camargo, Contos de aprendiz e Contos plausíveis (Companhia das 
Letras), de Carlos Drummond de Andrade, Circuito fechado (Globo), de Ricar-
do Ramos, Moça lua e outras lendas (Nova Fronteira), de Walmir Ayala, Contos 
gauchescos e lendas do sul (L&PM), de João Simões Lopes Neto, organização de 
Luís Augusto Fischer, Velórios (Confraria dos Bibliófilos do Brasil), de Rodri-
go Melo Franco de Andrade, Brás, Bexiga e Barra Funda (Papagaio), de António 
de Alcântara Machado, organização de João Valentino Alfredo – e antologias 
temáticas tais como Oito contos amazônicos (Confraria dos Bibliófilos do Bra-
sil), de Inglês de Sousa, Um coração ardente e O segredo e outras histórias de descoberta 
(Companhia das Letras), de Lygia Fagundes Telles, Ninguém morre duas vezes: 
histórias do detetive Leite (Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/Prefeitura 
Municipal/Unesp), de Luiz Lopes Coelho, Mário de Andrade: seus contos preferidos 
(Tinta Negra) e Sabe com quem está falando? – contos sobre corrupção e poder (Língua 
Geral), ambos em organização de Luiz Ruffato, Geração subzero: 20 autores con-
gelados pela crítica, mas adorados pelos leitores (Record), organização de Felipe Pena, 
O livro branco (Record), organização de Henrique Rodrigues, Granta: os melhores 
jovens escritores brasileiros (Alfaguara), e O rei, o Rio e suas histórias (7Letras), de 
Conceição Albuquerque, Esther Largman, Geny Vilas-Novas, Hélio Brasil, 
Maria Joana Rodrigues Colin, Mariana de Oliveira e Silvana Vargas.

Narrativas mais extensas, sejam elas experimentais ou ainda e sempre vincula-
das ao modelo tradicional de romance, não raro permanecem com força impre-
vista – Figura na sombra (L&PM), de Luiz Antonio de Assis Brasil, A máquina de 
madeira (Companhia das Letras), de Miguel Sanches Neto, O céu dos suicidas (Al-
faguara), de Ricardo Lísias, Solidão continental (Record), de João Gilberto Noll, 
O homem que sabia a hora de morrer (Escrituras), de Adelice Souza, Sozinho no deserto 
extremo (Prumo), de Luiz Bras (pseudônimo de Nelson de Oliveira), O tigre na 
sombra (Record), de Lya Luft, Barba ensopada de sangue (Companhia das Letras), de 
Daniel Galera, O sonâmbulo amador (Alfaguara), de José Luiz Passos, O cavaleiro da 
terra de ninguém: vida e tempos de Cristóvão Pereira de Abreu (Prumo), de Silval Medina, 



 André Sef fr in

174

Moenda de silêncios: encontros & desencantos na metrópole (Dobra), de Ronaldo Cagiano 
e Whisner Fraga, O primeiro dia da segunda morte (7Letras), de Mara Bergamaschi, 
Fantasma (Companhia das Letras), de Luiz Alfredo Garcia-Roza, O inventário de 
Julio Reis (Record), de Fernando Molica, Sagrada família (Alfaguara), de Zuenir 
Ventura, Lotte & Zweig (Leya), de Deonísio da Silva, Caderno de ruminações (Alfa-
guara), de Francisco J. C. Dantas, A rainha do calçadão, opus 14 (Global), de Esdras 
do Nascimento, O casarão da rua do Rosário (Bertrand Brasil), de Menalton Braff, 
O que deu para fazer em matéria de história de amor (Companhia das Letras), de Elvira 
Vigna, Estive lá fora (Alfaguara), de Ronaldo Correia de Brito, Catracas púrpuras 
(Funarte), de Pablo de Carvalho, Mar azul (Rocco), de Paloma Vidal, Cansaço, a 
longa estação (Boitempo), de Luiz Bernardo Pericás, Um lugar para se perder (Dobra), 
de Alexandre Staut, O pelo negro do medo (Record), de Sergio Abranches, Big jato 
(Companhia das Letras), de Xico Sá, Amarração (Circuito) e Caroço (Azougue), 
de Renato Rezende, Gringo (Record), de Airton Ortiz, As duas mortes de Osama 
Bin Laden (Pavana/Alaúde), de A. C. Gilmore (pseudônimo de Álvaro Cardoso 
Gomes), Divina dama (UFMG), de Letícia Malard, As manhas do povo (Ibis Libris), 
de Odir Ramos da Costa, Quiçá (Record), de Luisa Geisler, Documentário (Funar-
te), de Tiago Novaes, Marília de Dirceu (Gutenberg), de Stäel Gontijo (adaptação 
da obra do biógrafo Alexandre Ibañez), Memorial dos corpos sutis (Caramurê), de 
Aleilton Fonseca, Era meu esse rosto (Record), de Marcia Tiburi, Só por hoje (Rocco), 
de Julio Ludemir, Nove contra o 9 (Objetiva), de José Roberto Torero e Marcus 
Aurelius Pimenta, Carbono pautado: memórias de um auxiliar de escritório (Record), 
de Rodrigo de Souza Leão, Claros sussurros de celestes ventos (Bertrand Brasil), de 
Joel Rufino dos Santos, Deus foi almoçar (Planeta), de Ferréz, A solução patafísica 
(Livre Expressão), de Paulo Amador, Pauliceia de mil dentes (Prumo), de Maria 
José Silveira, Desesperadamente vivo (Buqui), de Ney Amaral, O mendigo que sabia de 
cor os adágios de Erasmo de Rotterdam (Record), de Evandro Affonso Ferreira, Neptuno 
(Record), de Leticia Wierzchowski, Desde que o samba é samba (Companhia das 
Letras), de Paulo Lins, Valentia (Grua), de Deborah Kietzmann Goldemberg, O 
incrível geneticista chinês (Record), de Angela Dutra de Menezes, Martins e Caetano: 
quando o teatro começou a ser brasileiro (Funarte), de Ivan Fernandes, Guia de ruas 
sem saída (Edith), de Joca Reiners Terron, ilustrações de André Ducci, Favelost 
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(Martins Fontes), de Fausto Fawcett, um híbrido de narrativa ou narrativas fu-
turológicas, e O homem que não sabia contar histórias (Record), de Rodrigo Barbosa, 
que estreia no gênero. Cabem ainda aqui mais quatro títulos publicados em fins 
de 2011 – Ronda: oratório malungo (7Letras), de Ordep Serra, A vida obscena de Anton 
Blau (Editora 34), de Maria Cecília Gomes dos Reis, O rei da cidade (Andarilho), 
de Jorge Luiz Linzmeier, e Don Solidon (Casarão do Verbo), de Hélio Pólvora, 
hoje um dos nossos poucos escritores essenciais.

Romances reeditados ou em nova tiragem foram igualmente abundantes 
no período – Esaú e Jacó e Quincas Borba (Penguin/Companhia das Letras), de 
Machado de Assis, Clara dos Anjos (Penguin/Companhia das Letras), de Lima 
Barreto, Verão dos infiéis (Móbile), de Dinah Silveira de Queiroz, Olhai os lírios do 
campo (Companhia das Letras), de Erico Verissimo, Mar morto, Capitães da areia, 
Gabriela, cravo e canela, O compadre de Ogum (Companhia das Letras) e A descoberta 
da América pelos turcos (Confraria dos Bibliófilos do Brasil), de Jorge Amado, 
Água-mãe (José Olympio), de José Lins do Rego, O feijão e o sonho (Global), de 
Orígenes Lessa, A nova terra e À beira do corpo (Leitura), de Walmir Ayala, Onde 
andará Dulce Veiga? (Saraiva), de Caio Fernando Abreu, Dardará (Nankin), de 
O. C. Louzada Filho, Tropical sol da liberdade (Alfaguara), de Ana Maria Macha-
do, Os olhos da treva (Companhia Editora de Pernambuco-CEPE), de Gilvan 
Lemos, Vila Real (Alfaguara), de João Ubaldo Ribeiro, Órfãos do Eldorado (Com-
panhia das Letras), de Milton Hatoum, Parabélum (Armazém da Cultura), de 
Gilmar de Carvalho, Cascalho (É Realizações), de Herberto Sales, São Sebastião 
blues (7Letras), de Myriam Campello, Caminhando na chuva (Leya), de Charles 
Kiefer, Riverão sussuarana (UFSC), de Glauber Rocha, Samba-enredo (Record), de 
João Almino, O bruxo do Contestado (Record), de Godofredo de Oliveira Neto, 
Lúcia (Annablume), de Gustavo Bernardo, O dia dos cachorros (Bagaço), de Aldo 
Lopes de Araújo, em edição revista, A testemunha silenciosa (Companhia das Le-
tras), duas novelas de Otto Lara Resende, e Um cavaleiro da segunda decadência 
(Bagaço), a tetralogia de Hermilo Borba Filho.

Na crônica, além das coletâneas já mencionadas do centenário e torrencial 
Nelson Rodrigues, completam o quadro os Diálogos impossíveis (Objetiva), de Luis 
Fernando Verissimo, A vida gritando nos cantos (Nova Fronteira), de Caio Fernando 
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Abreu, Clarice na cabeceira: jornalismo (Rocco), de Clarice Lispector, organização 
de Aparecida Maria Nunes, A poesia das coisas simples (Companhia das Letras), de 
Moacyr Scliar, organização de Regina Zilberman, Diário da corte (Três Estrelas), 
de Paulo Francis, organização de Nelson de Sá, Beleza interior: uma viagem poética 
pelo Rio Grande do Sul (Arquipélago) e Ai meu Deus, ai meu Jesus (Bertrand Brasil), de 
Fabrício Carpinejar, As verdades que ela não diz (Foz), de Marcelo Rubens Paiva, No 
osso: crônicas selecionadas (Cais Pharoux), de Alexandre Brandão, A última madrugada 
(Leya), de João Paulo Cuenca, Minhas amigas: retratos afetivos (Objetiva), de Joaquim 
Ferreira dos Santos, Sermão das entranhas (Livre Expressão), de Marco A. Guerra, 
e as antologias Maria Julieta Drummond de Andrade: melhores crônicas (Global), orga-
nização de Marcos Pasche, Registro (Unicamp), de Olavo Bilac, organização de 
Álvaro Santos Simões Jr., Crônicas para ler na escola (Objetiva), de Zuenir Ventura, 
O melhor da Senhor: uma senhora revista (Imprensa Oficial de São Paulo), organização 
de Ruy Castro, e reedições – de Fala, amendoeira e A bolsa & a vida (Companhia das 
Letras), de Carlos Drummond de Andrade, e A vida como ela é (Nova Fronteira), 
do sempre bem lembrado Nelson Rodrigues.

O ensaísmo de cunho eminentemente literário começa por Tempo reencontrado: 
ensaios sobre arte e literatura (Editora 34/Instituto Moreira Salles), de Alexandre Eu-
lalio,  organização de Carlos Augusto Calil, Sobre crítica e críticos (Companhia Editora 
de Pernambuco-CEPE), de Álvaro Lins, organização de Eduardo Cesar Maia, 
Casais Monteiro: uma antologia (Unesp), organização de Rui Moreira Leite, Peregrinações 
amazônicas: história, mitologia, literatura (LetraSelvagem), de Fábio Lucas, A ficção e o 
poema (Companhia das Letras), de Luiz Costa Lima, A tradução literária (Civilização 
Brasileira), de Paulo Henriques Britto, Machado, Euclides & outros monstros (B4), de 
Alexei Bueno, O arlequim da paulicéia: imagens de São Paulo na poesia de Mário de Andrade 
(Geração Editorial/UEFS), de Aleilton Fonseca, Paisagens interiores e outros ensaios 
(B4), de Manuel da Costa Pinto, Jano, janeiro (UFMG), de Silviano Santiago, Sobre 
ler, escrever e outros diálogos (Autêntica), de Bartolomeu Campos de Queirós, organi-
zação de Júlio de Abreu, Martinha versus Lucrécia: ensaios e entrevistas (Companhia das 
Letras), de Roberto Schwarz, O ouro de Goiás: 1978-2012 (Kelps), de Franklin Jor-
ge, Uns potiguares: escritos sobre as letras norte-rio-grandenses e outras (Sarau das Letras), de 
Nelson Patriota, Vanguardas em retrocesso: ensaios de história social e intelectual do modernismo 



O ano l iterário :  2012  

177

latino-americano (Companhia das Letras), de Sergio Miceli, Samuel Rawet: dos tormen-
tos à existência (Thesaurus), de Luiz Reis, Lúcio Cardoso em corpo e escrita (EdUERJ), 
de Beatriz Damasceno, Miragens peregrinas: sertão e nação em Euclides da Cunha e Ariano 
Suassuna (Edusp), de Maria Thereza Didier, Jorge Amado de todas as cores (Casarão do 
Verbo/Fundação Pedro Calmon), de Edilene Dias Matos e outros, Muita retórica 
– pouca literatura: de Alencar a Graça Aranha (Vide), de Rodrigo Gurgel, Macário ou o 
drama romântico em Álvares de Azevedo (UFMG), de Andréa Sirihal Werkema, Leituras 
de Macunaíma: primeira onda – 1928-1936 (Edusp), de José de Paula Ramos Jr., De 
olho em Mário de Andrade: uma descoberta intelectual e sentimental do Brasil (Companhia das 
Letras), de André Botelho, 1922: a semana que não terminou (Companhia das Letras), 
de Marcos Augusto Gonçalves, A comicidade da desilusão: humor nas tragédias cariocas de 
Nelson Rodrigues (UnB), de Fernando Marques, Teixeira e Sousa entre seus contemporâneos: 
vida, obra, recepção e textos selecionados (Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janei-
ro), de Hebe Cristina da Silva, Clarice Lispector: uma literatura pensante (Civilização 
Brasileira), de Evando Nascimento, Extratextos 1: Clarice Lispector, personagens reescritos 
(Oficina Raquel), organização de Luís Maffei e Mayara R. Guimarães, Arnaldo 
canibal Antunes (nVersos), de Alessandra Santos, Leminski: o poeta da diferença (Edusp), 
de Elisabeth Rocha Leite, As feridas de um leitor (Bertrand Brasil), de José Castello, 
De pedra e de carne: artigos sobre autores vivos e outros nem tanto (Confraria do Vento), de 
Marcos Pasche, Crítica em tempos de violência (Edusp/Fapesp), de Jaime Guinsburg, 
Crítica literária e os críticos criadores no Brasil (EdUerj), de José Luiz Jobim, Com Roland 
Barthes (Martins Fontes), de Leyla Perrone-Moisés, Passagens (Edusp/Fapesp), de 
Luis S. Krausz, Tradição e ruptura: o pacto da transgressão na literatura moderna (Opção), 
de Carlos Felipe Moisés, Brecht e o teatro épico (Perspectiva), de Anatol Rosenfeld, 
organização de Nancy Fernandes, Sábato Magaldi e as heresias do teatro (Perspectiva), 
de Maria de Fátima da Silva Assunção, Poesia e filosofia (Civilização Brasileira), de 
Antonio Cicero, Navegar pelas letras: as literaturas de língua portuguesa (Civilização Brasi-
leira), livro confuso e desfibrado de Edna Bueno, Lucilia Soares e Ninfa Parreiras, 
Da estepe a caatinga: o romance russo no Brasil (1887-1936) (Edusp), de Bruno Barretto 
Gomide, a edição fac-similar do jornal As Variedades ou Ensaios de Literatura (Secretaria 
de Cultura/Fundação Pedro Calmon), comemorativa dos duzentos anos dessa 
publicação, acompanhada no mesmo estojo pelo volume de ensaios Sobre a revista 
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As Variedades, de Renato Berbert de Castro, Helio Vianna, Cybelle de Ipanema e 
Luis Guilherme Pontes Tavares, e Carlos Drummond de Andrade: Cadernos de Literatura 
Brasileira (Instituto Moreira Salles) – alguns, embora datados de 2011, divulgados 
no ano seguinte. Ainda aqui, as reedições de Verso universo em Drummond (É Reali-
zações), de José Guilherme Merquior, No tempo do niilismo e outros ensaios (Loyola), 
de Benedito Nunes, Da inutilidade da poesia (7Letras/UEFS), de Antonio Brasileiro, 
Análise estrutural do romance brasileiro (Unesp), de Afonso Romano de Sant’Anna, A 
unidade primordial da lírica moderna (7Letras/UEFS), de Roberval Pereyr, A criação 
literária: poesia e prosa e História da literatura brasileira: das origens ao romantismo (Cultrix), de 
Massaud Moisés, Ensaios e anseios crípticos (Unicamp), de Paulo Leminski, e Alguns 
aspectos da teoria da poesia concreta (Unicamp), de Paulo Franchetti, os quatro últimos 
em edições revistas e atualizadas. 

A essa altura, e nesse contexto, não podemos deixar de fora ensaios bio-
gráficos como Marighella: o guerrilheiro que incendiou o mundo (Companhia das Le-
tras), de Mário Magalhães, Benjamim Abrahão: entre anjos e cangaceiros (Escrituras), 
de Frederico Pernambucano de Mello, José Bonifácio (Companhia das Letras), de 
Miriam Dolhnikoff, Getúlio: 1882-1930 (Companhia das Letras), de Lira Neto, 
Irineu Marinho: imprensa e cidade (Globo Livros), de Maria Alice Rezende de Car-
valho, Dolores Duran: a noite e as canções de uma mulher fascinante (Record), de Rodrigo  
Faour, e livros que avançam pelo território da crônica histórica ou do ensaio-
reportagem, a exemplo de 1943: Roosevelt e Vargas em Natal (Bússola), de Rober-
to Muylaert, Carcereiros (Companhia das Letras), de Drauzio Varella, Herança de 
sangue: um faroeste brasileiro (Companhia das Letras), de Ivan Sant’Anna, Imigrante 
ideal – o Ministério da Justiça e a entrada de estrangeiros no Brasil: 1941-1945 (Civilização 
Brasileira), de Fábio Koifman, Como se faz um bispo: segundo o alto e o baixo clero (Ci-
vilização Brasileira), de J. D. Vital, Chaplin e outros ensaios (Topbooks), de Carlos 
Heitor Cony, Memórias de um sobrevivente (Nova Fronteira), de Arnaldo Niskier, 
Uma casa de palavras: vinte e cinco anos depois (Fundação Casa de Jorge Amado), de  
Myriam Fraga, Centenário de Vivaldi Moreira: fortuna biográfica (Imprensa Oficial  
de Minas Gerais), JK e a ditadura (Objetiva), de Carlos Heitor Cony, em edição 
refundida, A razão armada (Garamond), de Cândido Mendes, O país dos petralhas 
II: o inimigo agora é o mesmo (Record), de Reinaldo Azevedo, e, lançado em fins de 
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2011, o Breviário de Antonio Conselheiro (EDUFBA), com estudos de Fernando da 
Rocha Peres e Walnice Nogueira Galvão. Em edições revistas e/ou reformula-
das, Entre sem bater: a vida de Apparício Torelly, o Barão de Itararé (Casa da Palavra), de 
Cláudio Figueiredo, O velho Graça: uma biografia de Graciliano Ramos (Boitempo), de 
Dênis de Moraes, Os sapatos de Orfeu: a biografia de Drummond (Globo/Biblioteca 
Azul), de José Maria Cançado, e O desatino da rapaziada: jornalistas e escritores em Minas 
Gerais (Companhia das Letras), de Humberto Werneck.

Este inventário, que se estenderia por várias páginas, espaço de que não dispo-
mos, deve ao menos ainda comportar títulos indispensáveis como Imagens da África 
(Penguin/Companhia das Letras), organização de Alberto da Costa e Silva, A 
força da escravidão: ilegalidade e costume no Brasil oitocentista (Companhia das Letras), de 
Sidney Chalhoub, Negros, estrangeiros: os escravos libertos e sua volta à África (Companhia 
das Letras), de Manuela Carneiro da Cunha, em edição revista e ampliada, Espada, 
cobiça e fé: as origens do Brasil (Civilização Brasileira), de Francisco Weffort, Festa de 
negro em devoção de branco: do carnaval na procissão ao teatro no círio (Unesp), de José Ramos 
Tinhorão, Três vezes Zumbi (Três Estrelas), de Jean Marcel Carvalho França e Ricar-
do Alexandre Ferreira, Às armas, cidadãos!: panfletos manuscritos da independência do Brasil 
– 1820-1823 (Companhia das Letras), organização de José Murilo de Carvalho, 
Lúcia Bastos e Marcello Basile, A construção do Brasil na literatura de viagem dos séculos 16, 
17 e 18  (Unesp), de Jean Marcel Carvalho França, Religiosidade no Brasil (Edusp), or-
ganização de João Baptista Borges Pereira, O bagaço da cana: os engenhos de açúcar do Brasil 
holandês (Companhia das Letras), de Evaldo Cabral de Mello, A carne e o sangue: a 
Imperatriz D. Leopoldina, D. Pedro I e Domitila, a Marquesa de Santos (Rocco), de Mary del 
Priori, História do jornalismo (Civilização Brasileira), de José Marques de Melo, His-
tória da imprensa paulista (Três Estrelas), de Oscar Pilagallo, Diário Carioca: o jornal que 
mudou a imprensa brasileira (Fundação Biblioteca Nacional), de Cecília Costa, História 
do teatro brasileiro: v. 1 (Perspectiva), organização de Jacob Guinsburg e José Roberto 
Faria,  A cidade no Brasil (Editora 34), de Antonio Risério, A imagem do índio: discursos e 
representações (Universidade Federal da Grande Dourados), de Rita de Cássia Pache-
co Limberti, e nessa linha tantos outros ensaios históricos, antropológicos e simi-
lares, como a nova edição de Retrato do Brasil: ensaio sobre a tristeza brasileira (Companhia 
das Letras), de Paulo Prado, desta vez em edição coordenada por Carlos Augusto 
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Calil, ou mesmo livros enciclopédicos ou técnicos, guias de leitores especializados 
e pesquisadores, tais como o Dicionário do folclore brasileiro (Global), de Luís da Câ-
mara Cascudo, em nova edição, As melhores frases de Casa-grande & senzala: a obra-prima 
de Gilberto Freyre (Global), organização de Fátima Quintas, ABC de José Lins do Rego 
(José Olympio), de Bernardo Borges Buarque de Hollanda, ABC de Rachel de Queiroz 
(José Olympio), de Lilian Fontes, Lima Barreto: uma autobiografia literária (Editora 34), 
organização de Antonio Arnoni Prado, O homem cordial (Penguin/Companhia das 
Letras), de Sérgio Buarque de Holanda, organização de Lilia Moritz Schwarcz e 
André Botelho, Manual de consulta: nova ortografia da língua portuguesa (Record), de Do-
mício Proença Filho, Guia do acervo do Arquivo-Museu de Literatura Brasileira (Fundação 
Casa de Rui Barbosa), coordenação de Eliane Vasconcellos e Laura Regina Xavier, 
Dicionário de apelidos dos escritores da literatura brasileira (Appris), de Claudio Cezar Hen-
riques, e Dicionário biográfico ilustrado de personalidades da história do Brasil (G. Ermakoff), 
organização de George Ermakoff.

No campo específico das artes visuais e sua história, não podemos ignorar 
Crítica de arte na revista Habitat (Edusp), de José Geraldo Vieira, organização de 
José Armando Pereira da Silva, Escritos sobre arte e modernismo brasileiro (Prata De-
sign), de Marta Rossetti Batista, organização de Ana Paula de Camargo Lima, 
O que resta: arte e crítica de arte (Companhia das Letras), de Lorenzo Mammì, 
Um modernismo que veio depois (Alameda), de Tadeu Chiarelli, Uma galeria para o 
Império: a Coleção Escola Brasileira e as origens do Museu Nacional de Belas Artes (Edusp/
Fapesp), de Leticia Squeff, e Brasília: antologia crítica (Cosac Naify), organização 
de Alberto Xavier e Julio Katinsky.

Entre as edições de teatro, sempre bastante escassas, é preciso não esquecer as 
Obras incompletas (Giostri), de Flavio Marinho, Sexo, champanhe e tchau (Oito e Meio), 
de Mônica Montone, O apocalipse segundo Santo Ernesto de la Higuera: morte e ressurreição 
de Che Guevara (Palmarinca), de Julio Zanotta, O homem como invenção de si mesmo (José 
Olympio), de Ferreira Gullar, e Antologia do teatro brasileiro: século XIX – comédia (Com-
panhia das Letras), organização de Alexandre Mate e Pedro M. Schwarcz.

E aqui termina outra extensa, porém incompleta, lista de impressos, exata-
mente nos alvores do livro eletrônico, quando mais uma vez em si mesmo a 
realidade o transforma. 
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C i c l o  A  m e m ó r i a  r e v e r e n c i a da

Evandro Lins e Silva, 
Doutor em Humanidade

Fáb io  Konder Comparato

Esta Academia tomou uma sábia decisão, ao escolher Evandro 
Lins e Silva como um de seus integrantes. 

Sou de opinião que uma Academia de Letras, nos tempos atuais, 
deve ser uma plêiade de grandes humanistas, reunindo, portanto, 
não apenas literatos, mas também aqueles que se revelaram, pela 
obra de toda uma vida, profundos conhecedores do que há de mais 
importante e complexo no mundo: o ser humano.

O conhecimento do homem não pode, com efeito, fazer-se a 
partir de um só ângulo de análise. Prevalece aqui, mais do que em 
qualquer outro campo do conhecimento, o princípio da COMPrEEN-

SãO, no sentido etimológico do vocábulo, ou seja, a apreensão em 
conjunto, cum prehendere.

O objetivo desta minha exposição é demonstrar como o huma-
nismo da atividade advocatícia em seu nível mais elevado, tal como 

* Alocução pronunciada na Academia Brasileira de Letras em 3 de julho de 2012.

*
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o que atingiu Evandro Lins e Silva, tem as mesmas raízes espirituais que o da 
criação artística.

É sabido que a centelha que iluminou o espírito de Sócrates, fazendo-o 
conceber a Filosofia, isto é, o amor do saber, foi a famosa inscrição na fachada 
do templo de Apolo em Delfos: CONHECE-tE A ti MESMO!

A primeira ordenação sistemática do conhecimento do ser humano, segun-
do os princípios estabelecidos por Sócrates e seus discípulos imediatos, teve 
como fundamento a racionalidade. Segundo essa concepção, a característica 
distintiva do ser humano, no conjunto da natureza, é a razão, definida como 
a capacidade de desvendar a essência dos entes, ou seja, aquilo que cada um 
deles tem de substancial, uniforme e imutável. O homem, segundo essa aná-
lise, é um ser sempre igual a si mesmo, isento de toda contradição. A razão 
humana, na concepção socrática, longamente desenvolvida por Platão, seria a 
parte superior da alma, enquanto os sentimentos formariam sua parte inferior 
(A República, X, 602-c e ss.; 603-e e ss.).

O princípio da racionalidade exerceu um papel histórico de grande impor-
tância, pois deu nascimento a toda a ciência moderna, com o extraordinário 
desenvolvimento tecnológico dos últimos séculos. 

No campo da Ética, foi graças à reflexão racional que pudemos desenvol-
ver, etapa por etapa, a concepção da pessoa humana como modelo supremo 
de vida e fonte de todos os valores, para desembocar na proclamação solene 
do primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948: 

“todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. 
São dotados de razão e consciência e devem agir, em relação uns aos outros, 
com espírito de fraternidade.”

É preciso, no entanto, reconhecer que essa concepção racional do ser hu-
mano – uniforme e imutável, sempre igual a si mesmo – não foi a única. Mui-
to antes dela, outra surgiu e desenvolveu-se no curso da História.

Nas civilizações antigas, as questões que sempre preocuparam os homens 
em todos os tempos e nunca puderam ter uma resposta definitiva – nossa 
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posição no mundo, o sentido da vida, a compreensão da morte – eram res-
pondidas pela Mitologia. 

A diferença do saber mitológico, em relação à Filosofia, reside no méto-
do de explicação de nós mesmos e da realidade que nos cerca. A Mitologia 
procede por alegorias e simbolismos. O relato mitológico parte dos fatos 
concretos da vida cotidiana, para propor uma reflexão analógica sobre aquilo 
que ultrapassa nosso entendimento. Já a Filosofia, desde a invenção do méto-
do socrático, procura, antes, despir a realidade de todo o seu aparato externo, 
contingente e superficial, a fim de apreender a essência das coisas.

Assim, enquanto a Mitologia abunda em polissemias, pois o inacessível pela 
razão raciocinante deve ser compreendido de forma comparativa ou analógica, a 
Filosofia, tal como a inventou Sócrates, é toda fundada, de um lado, no conceito, 
vale dizer, no uso de termos unívocos para designar, separadamente, cada objeto 
da reflexão; e, de outro lado, no princípio de identidade ou não-contradição, no 
sentido de que nada pode ser e não ser ao mesmo tempo.

Na visão mitológica do mundo, não é apenas a razão que governa o ho-
mem; são também os sentimentos. Eis por que a Mitologia, em todas as ci-
vilizações, esteve na origem da Literatura artística. Os grandes mitos antigos 
foram apresentados sob a forma poética, valendo lembrar que poiesis, na língua 
de Homero, significa criação ou composição.

No século de Péricles (V a.C.), a invenção da tragédia abriu um caminho 
novo e inesgotável para a Dramaturgia. Muito antes da Psicanálise, os autores 
trágicos, inspirados pela riquíssima tradição da Mitologia helênica, fizeram a 
primeira grande introspecção nos subterrâneos da alma humana, povoados de 
paixões, sentimentos e emoções, de caráter irracional e incontrolável.

Exatamente pela importância fundamental que a Mitologia sempre atri-
buiu aos sentimentos, a Filosofia socrática a ela se opôs de forma radical. 
Platão excluiu os literatos (poietes) da sua pólis ideal, pois eles estimulariam o 
desenvolvimento da parte inferior da alma, enfraquecendo a razão (A República, 
iii, 398 b; 605 b).

Ora, o saber mitológico, não apenas deu origem à criação artística, mas 
também influenciou em muito a Filosofia moderna. Lembre-se apenas o 
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exemplo de Nietzsche que, reagindo ao Cientificismo superficial do século 
XiX, desenvolveu todas as suas reflexões no estilo mitológico.

A revalorização dos sentimentos, em oposição à escola literária clássica e ao 
cartesianismo filosófico, surgiu no século XViii com Jean-Jacques rousseau. 
No Emílio, obra que inaugurou a Pedagogia moderna, o grande genebrino 
sustentou que a educação dos sentimentos deve preceder a educação da razão, 
pois aqueles nascem antes desta. A criança sente, antes de refletir. E na idade 
adulta, o juízo ético funda-se, ao mesmo tempo, em uma intuição sentimental 
e na avaliação racional das ações humanas. Como escreveu ele, “unicamente 
pela razão, sem ligação com a consciência, não se pode estabelecer nenhuma 
lei natural; e todo o direito da natureza não passa de uma quimera, se não se 
fundar numa necessidade natural do coração humano”.

Daí por que, acrescento eu, a educação sentimental deve fazer-se, sobretu-
do, com o auxílio das grandes obras literárias.

Com seu romance A Nova Heloísa, que representou o maior sucesso literário 
do século XViii, rousseau foi o precursor de todo o movimento romântico 
do século XiX e da Literatura intimista do século XX, a começar por Proust. 
Pouco depois da morte de rousseau, irrompeu na Alemanha o movimento 
Sturm und Drang (tormenta e pressão, vale dizer, impetuosidade), com a mesma 
inspiração, e que contou com a participação dos jovens Goethe e Schiller.

Mas não foi apenas no campo puramente artístico que a importância dos 
sentimentos se manifestou. Ela aparece também em outro domínio da ativi-
dade humana, em que a arte argumentativa deve revestir-se da beleza literária: 
a oratória.

O maior orador e advogado romano, Cícero, por exemplo, sustentou no 
De Oratore (Livro ii, XLiV, 185) – o primeiro e mais completo tratado sobre 
a arte de discursar, no pretório judicial e nas assembleias políticas – que o 
advogado deve mover os sentimentos dos juízes, neles suscitando o ódio ou o 
amor, a alegria ou a tristeza, a comiseração ou o desejo de punir.

Evandro Lins e Silva foi um fiel seguidor desta tradição.
No célebre caso de Maria da Fé, ele desenvolveu ao máximo os argumentos 

sentimentais, que muito influíram no espírito dos jurados. O assassino era o 
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irmão de uma moça desvirginada por um sacerdote, que se recusara a desposá-
la. À época, as jovens que perdiam a virgindade dificilmente chegavam a casar-se.  
O caso teve repercussão internacional, sendo noticiado no Le Monde de Paris e 
no Times de Londres. 

Pois bem, apesar de fortemente pressionados pelas autoridades religiosas 
locais – o próprio bispo de Pouso Alegre liderou a campanha pela conde-
nação do réu –, os jurados entenderam que o sentimento de honra pessoal 
devia prevalecer sobre o sentimento religioso. Aliás, a vítima do crime havia 
claramente desonrado o sacerdócio.

ignorar, portanto, o papel fundamental que exercem os sentimentos no 
comportamento humano equivale a uma mutilação da personalidade. Aliás, 
a Psiquiatria contemporânea, como salientou Antônio r. Damásio (Descartes’ 
Error – Emotion, Reason and the Human Brain), já identificou casos, nos quais a 
supressão parcial ou completa da capacidade sentimental, em geral provocada 
por graves lesões cerebrais, leva a uma espécie de loucura moral. A pessoa 
passa a enxergar todos os outros, mesmo os familiares e os amigos íntimos, 
confundidos em uma comum indiferença. 

Como bem assinalou Pascal, “o coração tem suas razões que a razão des-
conhece”. O juízo ético, portanto, como advertiu o grande pensador, não 
obedece ao esprit de géometrie, mas a um esprit de finesse.

Por outro lado, a razão geométrica sempre foi incapaz de reconhecer que 
cada ser humano é um indivíduo único, insubstituível e irreprodutível. Un seul 
être vous manque, et tout est dépeuplé, reconhece Lamartine em um de seus poemas. 
Quanto aos grandes advogados criminalistas, como Evandro Lins e Silva, 
muito antes do aparecimento da ciência genética e da descoberta do DNA, 
eles souberam, intuitivamente, que não há nem pode haver delitos iguais, pois 
cada ação criminosa reflete o caráter inigualável do seu agente.

isto, sem falar na personalidade ambígua, senão multifária, de cada indi-
víduo. 

Nunca é demais relembrar que o termo latino persona, tradução do próso-
pon grego, significava originalmente a máscara teatral, identificadora de cada 
personagem. Pois bem, a oposição – e, até mesmo, a confusão – entre as 
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múltiplas máscaras que exibimos na vida cotidiana e a nossa personalidade 
íntima foi longamente discutida pelos estóicos. “Haverá um tempo”, escreveu 
Epicteto, “em que os autores trágicos acreditarão que suas máscaras (prósopa) 
são eles mesmos.”

Aliás, um dos ensinamentos mais importantes da Mitologia grega é que 
ninguém pode ser considerado inteiramente bom ou inteiramente mau. Há 
sempre, dentro de cada ser humano, a exemplo do que ocorria com as divin-
dades antigas, um insuperável conflito entre tendências eticamente contradi-
tórias. Vale dizer: temos todos, de modo mais ou menos aparente, uma dupla 
personalidade. Zeus, venerado como pai dos deuses, iniciou sua vida adulta 
cometendo o parricídio. O mesmo destino, embora inconsciente, maculou a 
vida de Édipo, interpretada nas imortais tragédias de Sófocles. Medeia, espo-
sa e mãe amantíssima, não hesitou em matar seus filhos, como vingança pela 
traição conjugal de Jasão.

A Literatura ocidental somente veio a incorporar essa grande verdade 
na segunda metade do século XiX, com os romancistas russos, em especial 
Dostoiévski. A comparação com o seu contemporâneo Charles Dickens, por 
exemplo, mostra uma oposição completa de visões de mundo. Os personagens 
do autor inglês são, todos e cada um deles, inteiramente bons ou inteiramente 
maus. Dostoiévski, bem ao contrário, fez questão de ilustrar, notadamente em 
Crime e castigo e Os Irmãos Karamázov, que alguém pode ser anjo e demônio ao 
mesmo tempo. Como advertira, aliás, Pascal, « l’homme n’est ni ange ni bête, et le 
malheur veut que qui veut faire l’ange fait la bête ».

Em outros termos, como expressou elegantemente Fernando Pessoa:

temos todos que vivemos
Uma vida que é vivida
E outra que é pensada,
E a única vida que temos
É essa que é dividida
Entre a verdadeira e a errada.
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Em nossa Literatura, há dois exemplos famosos de personalidade ambígua, 
nas figuras emblemáticas de Capitu e Diadorim. 

Quanto à primeira, se Machado soube criar, com mão de mestre, uma 
insuperável dúvida sobre o real adultério, ele não deixou de sugerir que o ato 
reprovável foi efetivamente vivido em imaginação pela esposa infeliz. O gran-
de escritor explicou de certa maneira esse mesmo dualismo em seu conto O 
Espelho, no qual o narrador assevera a seus ouvintes espantados que cada um 
de nós possui duas almas. Uma exterior, que exibimos aos outros, e pela qual 
nos julgamos a nós mesmos, de fora para dentro. Outra interior, raramente 
exposta aos olhares externos, com a qual julgamos o mundo e a nós mesmos, 
de dentro para fora.

Já no caso de Diadorim, a mal encoberta atração sexual que exercia sobre 
riobaldo acabou sendo esclarecida, tragicamente, quando a morte do perso-
nagem revelou seu sexo feminino.

Por outro lado, sob o aspecto psiquiátrico, ninguém pode ser considerado 
completamente normal, ou totalmente alienado. Como diz o velho ditado, 
refletindo a sabedoria popular, “de médico e de louco todos nós temos um 
pouco”. Machado de Assis ilustrou essa realidade perturbadora na novela O 
Alienista.

Ainda na Literatura brasileira, o tema da personalidade contraditória foi 
expresso por Olavo Bilac no soneto Dualismo:

Não és bom, nem és mau: és triste e humano...
Vives ansiando, em maldições e preces,
Como se, a arder, no coração tivesses
O tumulto e o clamor de um largo oceano.

Pobre, no bem como no mal, padeces,
E, rolando num vórtice vesano,
Oscilas entre a crença e o desengano,
Entre esperanças e desinteresses.



 Fáb io  Konder Comparato

188

Capaz de horrores e de ações sublimes,
Não ficas das virtudes satisfeito,
Nem te arrependes, infeliz, dos crimes.

E, no perpétuo ideal que te devora,
residem juntamente no teu peito
Um demônio que ruge e um deus que chora.

Pois bem, é esse conflito permanente entre o bem e o mal no interior da 
alma humana, revelador em casos extremos de uma dupla personalidade, que 
irrompe brutalmente nos crimes passionais.

Evandro Lins e Silva, desde o verdor de seus 20 anos, quando subiu pela 
primeira vez à tribuna do júri para defender um réu, cujo nome Otelo torna-
va-o predestinado a matar a amante, suspeita de infidelidade, atuou mais de 
uma dezena de vezes como advogado de criminosos passionais, homens ou 
mulheres. Como assinalou em O Salão dos Passos Perdidos, depoimento de toda 
uma vida prestado ao CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, o criminoso 
passional em quase todos os casos se arrepende, porque eliminou o ser que 
amava. O remorso atua como um castigo mais forte que a pena.

Lembre-se o caso de Zulmira Galvão Bueno, que Evandro defendeu em 1950. 
Mulher de origem modesta – trabalhou antes do casamento como bilheteira de 
um cinema –, ao saber que seu marido, o advogado Stélio Galvão Bueno, com 
quem convivera durante 20 anos e tivera três filhos, mantinha uma amante, entrou 
em desespero e, em súbito descontrole emocional, acabou por matá-lo. Foi um 
crime de grande repercussão no rio de Janeiro. Evandro, procurado por ela no dia 
seguinte ao crime, começou por recusar a assumir sua defesa, observando que fora 
colega do morto e com ele mantivera relações cordiais. Ao que a mulher retrucou 
que nada mais fazia do que seguir o conselho de seu marido: no caso de ele mor-
rer, dissera, se ela tivesse necessidade do auxílio de um advogado, deveria procurar 
Evandro Lins e Silva... A ré foi levada a júri e acabou sendo condenada a uma pena 
diminuta com sursis. Mas viveu o resto da vida em estado de completa prostração, 
pois fizera em si mesma uma espécie de vivissecção.
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Eis por que Evandro sempre foi um defensor intransigente do tribunal 
do júri, cuja função maior, como ele não cansou de sustentar, consiste em 
individualizar o fato criminoso, longe de qualquer abstracionismo técnico 
e racionalizante. O processo perante o tribunal popular nunca é uma fria e 
descomprometida análise de fatos passados, mas a reencenação dramática de 
tragédias vividas. O crime imputado ao réu é, de certa forma, representado 
conjuntamente pelos jurados, o promotor, os advogados e as testemunhas. 
todos ocupam a cena para desempenhar a sua parte no enredo. O juiz togado 
é mero contrarregra: é ele quem indica as entradas e saídas dos atores.

Ainda aí, como se vê, a aproximação entre a Literatura e a atividade advo-
catícia é evidente.

É que o profundo conhecimento da alma humana, revelado pelos grandes 
literatos e advogados, em vez de proceder da pura reflexão analítica e deduti-
va, tem origem na intuição, tão louvada por Henri Bergson. 

É por essa razão que Evandro Lins e Silva foi sempre um leitor infatigável 
dos grandes romances da Literatura ocidental, sobretudo em preparação às 
defesas perante o tribunal do júri. Quando de sua estreia como advogado, no 
já citado caso do promotor Otelo, que matara sua amante por ciúmes, Evan-
dro leu e releu várias vezes a famosa tragédia de Shakespeare. Na preparação 
da defesa do réu de Maria da Fé, matador do sacerdote que desvirginara sua 
irmã, debruçou-se sobre La Faute de l’Abbé Mouret, de Emile Zola, e O Crime do 
Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Por ocasião do famoso júri de Doca Street, 
releu Servidão Humana, de Somerset Maugham.

É óbvio que tais casos passionais dificilmente se reproduziriam nos dias 
atuais, pois a lei suprema da evolução não diz respeito apenas ao corpo e à 
mente humanas, mas também aos seus costumes e sua formação ética. Sob 
esse aspecto, somos seres em contínua mutação, como cantou Camões:

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança;
todo o Mundo é composto de mudança,
tomando sempre novas qualidades.
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Ou, como bem disse o riobaldo de Grande Sertão: Veredas, na saborosa lin-
guagem dos Gerais:

“Mire, veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas 
não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão 
sempre mudando. Afinam ou desafinam.”

Pois bem, pode-se dizer, com segurança, que Evandro Lins e Silva em toda 
sua vida jamais desafinou.
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* Conferência proferida em 10 de julho de 2012, na ABL.
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Álvaro Lins e a crise  
da Literatura

Ivan Junqueira

Ao longo dos quase cinquenta e oito anos de sua existência, 
mais precisamente de 14 de dezembro de 1912 a 4 de junho 

de 1970, Álvaro Lins, cujo centenário de nascimento agora se cele-
bra, desempenhou papel de destaque não apenas em nossas letras, 
mas também na vida pública do país, pois não se pode esquecer sua 
trajetória no magistério, no jornalismo, na política e na diplomacia, 
em especial durante o mandato do presidente Juscelino Kubitschek. 
Nascido em Caruaru, Pernambuco, fez o curso primário em sua 
cidade natal e o secundário, já no recife, no Colégio Salesiano e no 
Ginásio Padre Félix. Lá ingressou na Faculdade de Direito e, ainda 
estudante, começou a lecionar História da Civilização no Ginásio 
do recife e no Colégio Nóbrega. Aos 20 anos, na condição de re-
presentante do Diretório dos Estudantes na abertura do ano letivo 
da Faculdade de Direito, pronunciou a conferência “A universidade 

Ocupante da 
Cadeira 37 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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como escola dos homens públicos”, que despertou vivo interesse nos círculos 
intelectuais da capital pernambucana. Pode-se dizer que ali tinha início a fe-
cunda e polêmica trajetória política e literária de Álvaro Lins.

Logo em seguida, passou a colaborar no Diário de Pernambuco e, em 1935, 
concluiu o curso de Direito. Graças à sua participação em movimentos polí-
ticos no recife, tornou-se secretário de Estado do Governo de Pernambuco 
a convite do interventor (e depois governador) Carlos de Lima Cavalcanti. 
Já em 1936, seu nome fazia parte da chapa do Partido Social Democrático 
(PSD) de Pernambuco, fundado por Lima Cavalcanti, para disputar uma ca-
deira à Câmara dos Deputados, pretensão que acabou abortada pelo golpe do 
Estado Novo, que suspendeu as eleições em 1937. Álvaro Lins deixou então 
a Secretaria de Governo e abandonou seus planos políticos, mas não propria-
mente a política, como depois se veria. É nessa época, entretanto, que retorna 
ao exercício da crítica literária e publica seu primeiro livro: História literária de 
Eça de Queirós (1939), transferindo-se no ano seguinte para o rio de Janeiro, 
onde começa a trabalhar no Correio da Manhã, em cujas páginas irá se consagrar 
como um dos maiores críticos de sua geração.

Ainda em 1939 publica Alguns aspectos da decadência do Império e, dois anos depois, 
a primeira série de seu opulento Jornal de crítica, que se desdobrará em outras seis, 
a última das quais com data de 1963. Colaborador do Suplemento Literário do 
Diário de Notícias e dos Diários Associados e já então redator-chefe do Correio da 
Manhã, função na qual permaneceria até 1956, Álvaro Lins publica ainda durante 
esse período três outros títulos de sua vasta bibliografia: Poesia e personalidade de 
Antero de Quental (1942), o primeiro volume de Notas de um diário de crítica (1943) 
e Rio Branco (1945). Convidado no início de 1946 para o cargo de consultor 
técnico da Divisão Cultural do itamarati, ali permaneceu até 1952, exercendo, 
ainda nessa mesma época, várias funções no instituto Brasileiro de Educação, 
Ciência e Cultura, agência especializada da UNESCO no Brasil. Nesse último 
ano lecionou a disciplina Estudos Brasileiros na Faculdade de Filosofia e Letras 
da Universidade de Lisboa, tendo permanecido em Portugal até julho de 1953.

regressou ao Brasil em agosto de 1954 em consequência da crise política 
desencadeada pelo suicídio de Vargas, época em que reassume as atividades 
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jornalísticas e a cátedra de Literatura no Colégio Pedro ii, que exercera como 
interino entre 1941 e 1951, quando se tornou titular graças à obtenção 
do 1.º lugar em concurso de títulos e provas com a tese A técnica do romance 
em Marcel Proust, publicada em 1956. Em 1955, foi eleito por unanimidade 
para a Academia Brasileira de Letras na Cadeira 17, até então ocupada por  
Edgar roquette-Pinto, sendo ali recepcionado pelo Acadêmico João Neves da 
Fontoura, em 7 de julho de 1956. É também por essa época que Álvaro Lins 
empenha-se ativamente, como jornalista e como político, na luta para garantir 
a posse de Juscelino Kubitschek na Presidência da república, o que afinal se 
dará no início daquele ano. Pouco depois, afastou-se da crítica literária que 
exercia no Correio da Manhã para assumir a direção política do jornal. Nomeado 
Chefe da Casa Civil de Juscelino, manteve-se nessa função até o fim de 1956, 
quando foi indicado como embaixador do Brasil em Portugal.

Logo após a chegada de Álvaro Lins a Lisboa, em 1957, o presidente de 
Portugal, Francisco Higino Craveiro Lopes, visitou o Brasil, estabelecendo 
na ocasião os termos dos atos de regulamentação do tratado de Amizade e 
Consulta entre Brasil e Portugal. Álvaro Lins considerava tal acordo “lesivo 
aos interesses do Brasil”. De fato, suas posições tornariam inevitável o choque 
com a ditadura salazarista e o colonialismo por ela sustentado. O impasse 
foi criado quando, no início de 1959, a embaixada brasileira concedeu asi-
lo ao líder oposicionista português, general Humberto Delgado. Esse asilo, 
homologado pelo itamarati como uma decisão do governo brasileiro, não foi 
reconhecido pelo governo de Portugal, o que consistia, nas palavras de Álvaro 
Lins, um “flagrante desacato” ao próprio Governo Kubitschek.

Sentindo-se nesse episódio abandonado por não ter podido contar com o 
apoio de Kubitschek “para desagravá-lo e desafrontar a representação do Bra-
sil em Lisboa”, Álvaro Lins protestou com veemência quando uma comissão 
especial do governo português chegou ao rio de Janeiro com o objetivo de 
convidar Kubitschek para participar dos festejos henriquinos em Portugal na 
condição de coanfitrião e cochefe de Estado português. O presidente brasilei-
ro não só aceitou o convite como solicitou que Portugal concedesse asilo po-
lítico em seu território ao ditador Fulgêncio Batista, deposto pela revolução 
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Cubana em janeiro de 1959. Pouco tempo depois, descontente com a posição 
assumida por Juscelino, Álvaro Lins escreveu-lhe uma carta rompendo polí-
tica e pessoalmente com o presidente e condenando seu “compromisso com 
a ditadura salazarista”. Acusava ainda a política do Governo Kubitschek de 
“cumplicidade com as ditaduras, de maneira particular com as de Portugal, 
do Paraguai e da república Dominicana”.

Em 1959 foi exonerado da embaixada em Portugal. Porém, antes de deixar 
seu posto em Lisboa, devolveu ao governo português a condecoração da Grã-
Cruz da Ordem de Cristo, que lhe fora conferida pelo presidente Craveiro 
Lopes. De volta ao Brasil, recolheu-se à sua cátedra de Literatura. Em 1960, 
publicou Missão em Portugal, relato do dia a dia de sua experiência na embaixada 
de Lisboa. Nesse livro foi publicada também sua carta de rompimento com 
Juscelino Kubitschek. Em 1961, Álvaro Lins passou a dirigir o suplemento 
do Diário de Notícias do rio de Janeiro. Deixando o jornal em 1964, dedicou 
os últimos anos de sua vida a escrever livros. 

Galardoado com a mais alta condecoração brasileira, a Grã-Cruz da Ordem 
Nacional do Mérito, Álvaro Lins foi ainda presidente da i Conferência inter-
Americana da Anistia para os Exilados e Presos Políticos da Espanha e de Portu-
gal, realizada na Faculdade de Direito de São Paulo em 1960, e chefe da delega-
ção brasileira ao Congresso Mundial da Paz, reunido em Moscou em 1962.

recebeu, entre outros, o Prêmio Centenário de Antero de Quental, pelo 
ensaio Poesia e personalidade de Antero de Quental (1942); o Prêmio Felipe de Oli-
veira, da Sociedade Felipe de Oliveira, e o Prêmio Pandiá Calógeras, da As-
sociação Brasileira de Escritores, pela obra Rio Branco (1945); o Prêmio Jabuti 
Personalidade do Ano, da Câmara Brasileira do Livro, pela sua obra Missão em 
Portugal (1960); e o Prêmio Luiza Cláudio de Souza, do Pen Club do Brasil, 
pelas obras Os mortos de sobrecasaca e Jornal de crítica. Sétima série (1963).

Embora de caráter quase institucional, esse introito era importante para 
que se tenha uma ideia, ainda que fragmentária, da intensa participação que 
teve Álvaro Lins na vida política nacional. Ela explica, de certa forma, a crítica 
literária que exerceu o autor, essa crítica que já se insinua naquela conferên-
cia que proferiu aos 20 anos, ainda no recife: “A universidade como escola 
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de homens públicos.” Ela atesta que nele já se percebia aquilo que com ele 
morreria, o homem público, o servidor da comunidade, o político. Convém 
não ignorar aqui o que disse Aristóteles há mais de 25 séculos, ou seja, que 
somos todos animais políticos. E, como observa Antônio Houaiss em seu 
discurso de posse nesta Academia, onde ocupou por 28 anos a Cadeira 17, 
Álvaro Lins, “no que pôde entremostrar como político, ter-se-ia sacrificado, 
com vistas a servir, jamais servir-se”. O golpe do Estado Novo, em 1937, 
afastou-o da arena política, ensejando-lhe a alternativa do jornalismo, e se, 
como jornalista, foi-lhe por vezes interdita a militância didático-política que 
inerva o exercício dessa profissão, teve ele uma segunda alternativa, a que lhe 
oferecia a oportunidade de ser fiel a si mesmo: fez-se crítico literário. Mas o 
crítico literário, como ainda uma vez sustenta seu sucessor na Cadeira 17, “foi 
nele a maneira possível de ser político; todas as instâncias que a vida lhe pro-
piciou para engajar-se na política – cultural, administrativa ou internacional 
–, preferiu-as a tudo mais”.

Em certo sentido, Álvaro Lins viria a ser, como pretende Otto Maria Car-
peaux, “o crítico da crise das letras brasileiras”, pois começou a atuar num 
momento de audaciosa revisão de valores que se encaminhava para o reconhe-
cimento de uma Literatura nacional definitivamente constituída. Seu papel 
foi, assim, o de restabelecer a ordem desses valores, de esclarecer os aspectos 
nebulosos da crise e de chamar a atenção para o aparecimento de alguns no-
táveis escritores nas letras brasileiras contemporâneas, o que constitui a res-
ponsabilidade e o dever dos intelectuais. E, para tanto, era preciso coragem. 
Álvaro Lins não temia glórias consagradas, nem mesmo aquelas que eram 
assim consideradas em razão de uma morte misericordiosa, porque “la mort 
n’est pas une excuse”. Com isso tornou-se um homem fora e acima dos partidos, 
e confirmou-o em seu artigo sobre rui Barbosa, no qual reprova corajosa-
mente o escritor rui, ídolo da vertente gramático-filológica, para erguer um 
monumento ao outro rui, o homem da vida pública, combatido e desdenha-
do por quase todos os partido ideológicos. E foi isso, provavelmente, o que 
levou Carpeaux a afirmar: “A crítica do Sr. Álvaro Lins é a menos doutrinária 
imaginável; parece até crítica impressionista.”
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Mas aqui convém esclarecer, como o faz oportunamente o autor de Origens 
e fins: “É o impressionismo dum homem profundamente impressionado, an-
gustiado pelas catástrofes da vida e da época, que o fizeram amadurecer antes 
do tempo.” Visto à distância de mais de meio século, não há dúvida de que foi 
ele um de nossos últimos impressionistas, numa época em que as modernas 
correntes da crítica europeia e norte-americana, como as da Estilística e do 
New Criticism, já começavam a interferir na Literatura brasileira, especialmente 
nas universidades, onde ganhavam corpo os processos interpretativos. Mas 
Álvaro Lins era um crítico de rodapés, de suplementos literários, um herme-
neuta fiel aos critérios judicativos que o induziam ora ao acerto, ora ao erro. 
reconheceu de pronto o gênio de Guimarães rosa, mas equivocou-se no caso 
de Clarice Lispector. Como católico, tinha o sentido da ordem espiritual, da 
hierarquia dos valores e do mundo, e sabia que não se destrói realmente senão 
aquilo que se pode substituir. Como observa ainda uma vez Otto Maria Car-
peaux, “suas soluções, às vezes violentas, subordinam-se à vontade de arrumar 
a casa para restabelecer a ordem”, instituindo assim um código de valores.

Não há dúvida de que foi esse código de valores que o levou a declarar, 
com toda clareza e autoridade, que a poesia brasileira contemporânea possuía 
três vozes de primeira grandeza e que assim poderiam ser reconhecidas em 
qualquer literatura americana ou europeia: as de Manuel Bandeira, de Carlos 
Drummond de Andrade e de Augusto Frederico Schmidt. Mais uma vez acer-
tou. E mais uma vez se enganou. Enganou-se porque não se poderia, naquele 
momento histórico, julgar toda a nossa poesia contemporânea de acordo com 
esse código, que colocava em situação subalterna autores como Jorge de Lima, 
Murilo Mendes e Vinicius de Moraes, ou que simplesmente omitia o nome 
de Cecília Meireles. Ainda assim, foi muito o que fez pelo reconhecimento 
de nossa poesia, e Carpeaux não hesita em comparar seu papel àquele que 
exerceu Sainte-Beuve no que toca à poesia francesa. Em seus julgamentos, 
muitas vezes intuitivos, o que mais pesava era a expressão dos estados de alma 
do escritor, razão pela qual louvou entusiasticamente Machado de Assis, José 
Lins do rego, Marques rebelo, Lúcio Cardoso e Otávio de Faria. Mas enga-
nou-se outra vez em seu julgamento precipitado de Graciliano ramos e Érico 
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Veríssimo. Crítico da crise espiritual de seu tempo, são ainda memoráveis os 
ensaios que nos deixou sobre a Literatura europeia, sobretudo aqueles em 
que aborda a decadência francesa, a agonia dos católicos, a arte do romance 
proustiano ou o pensamento de Gide.

Na verdade, há ainda muito mais o que dizer sobre esse crítico que consa-
grou quase quatro décadas das pouco mais de cinco em que se resumiu a sua 
existência, a última das quais registra a publicação de dez importantes títulos, 
como, entre outros, A glória de César e o punhal de Brutus (1962), Os mortos de 
sobrecasaca (1963), Literatura e vida literária (1963), O relógio e o quadrante (1964), 
Poesia moderna do Brasil (1967) e O romance brasileiro (1967). É nessas obras que 
se torna claro como o autor entendia a Literatura, ou seja, como uma forma 
quase artística: conhecer e fazer que se complementam apenas pelo exercício 
da própria análise crítica ou conceptual, unidade profunda que lhe conduzia 
a navegação nos tormentosos mares desde sempre ameaçados pelos riscos 
dos julgamentos de valor. A propósito, deve-se a essa prática temerária as 
acusações, não de todo infundadas, de que foi ele, acima de tudo, um crítico 
impressionista, subjetivo, vivamente influenciado pelos roteiros espirituais de 
um Sainte-Beuve, de um thibaudet, de um Croce, desses altos espíritos que 
se debruçam sobre a Literatura sem se sentir para tanto obrigados a análises 
técnicas das estruturas literárias.

Ao fazer o elogio de Álvaro Lins em seu discurso de posse na Academia, 
Antônio Houaiss observa, a propósito dessa atitude temerariamente intuitiva 
do grande crítico, que ele não ostentava “nenhuma teoria de níveis, nenhuma 
busca de funções específicas”. E acrescenta: “Senhor de inteligência agílima, 
dono de memória singular, leitor perspicaz, antena de correntes filosóficas e 
estéticas de seu tempo, usava de todos os dados disponíveis para a militância 
de sua crítica, que ia direto ao julgamento, correndo assim todos os riscos.” 
tornou-se proverbial o seu passionalismo, o que fez dele um árbitro às vezes 
imotivado, capaz de transformar em evidência opiniões que poderiam exigir 
esforços de prova e contraprova. Mas foi um dos poucos entre nós que soube-
ram intuir as marés montantes, as obras que mereciam reconhecimento crítico 
imediato, as tendências estético-literárias da época e os valores emergentes, 



 Ivan Junqueira

198

deixando-nos assim um legado que até hoje perdura, ainda que marcado pelas 
manifestações ocasionais de seus humores.

Lembra ainda Antônio Houaiss que Álvaro Lins tinha plena consciência 
de que, como crítico, lhe cabia distinguir o que seria crítica literária e ciência 
da literatura: “A esta, não apenas admitia, senão que louvava, com a condição 
de que fosse o instrumental com que aquela pudesse, acaso, exercer sua sobe-
rania, o julgamento de valor.” Percebe-se essa preocupação em incontáveis pas-
sagens de sua obra, como, entre outras, Literatura e vida literária: diário e confissões, à 
qual pertence esta significativa anotação: “Como podemos distinguir Ciência 
e Arte, desde que ambas visam a um conhecimento do homem e da natureza? 
Distinguem-se pela maneira de operar no ato de conhecer e pela forma de 
revelar o conhecimento. Uma se exprime em ‘conceitos’, a outra em ‘imagens’. 
Apoiado na Estética de Croce, Álvaro Lins sustenta que foi o filósofo italiano 
quem definiu com maior exatidão essa dupla finalidade. O conhecimento 
teria assim duas formas: ou é intuitivo ou é lógico, conhecimento pela “fan-
tasia”, ou conhecimento pela “inteligência”, conhecimento do “indivi dual”, 
ou conhecimento do “universal”, ou das coisas “particulares”, ou de suas 
“relações”. Em síntese, conclui o autor de Os mortos de sobrecasaca, ou é produtor 
de “imagens”, ou é produtor de “conceitos”. Sublinha Antônio Houaiss que, 
calcada na oposição crociana, essa distinção “vale, dentro de sua obra, como 
um critério que lhe esteia o pensamento, se não ao longo de sua militância 
crítica, ao menos num lapso de tempo predominante”.

Antônio Houaiss chama ainda a nossa atenção para uma sequência de en-
saios incluídos em O relógio e o quadrante, em que Álvaro Lins busca uma defini-
ção que justifique a crítica literária tal como a exerceu. Vale a pena transcrever 
aqui pelo menos um trecho do texto em que ele tenta fazê-lo: “Quando se 
exige de um crítico que ele seja também um criador, esta exigência não sig-
nifica que lhe esteja a pedir que componha poemas e romances. Dentro da 
mais pura e mais estrita atividade crítica existe uma função criadora. A criação 
do crítico lhe vem da possibilidade de levantar, ao lado ou além das obras 
dos outros, ideias novas, direções insuspeitadas, novos elementos literários e 
estéticos, sugestões de bom gosto, sistematizações, esquematizações, quadros 
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de valores. Crítica num tríplice aspecto: interpretação, sugestão, julgamento.” 
Ao concluir seu elogio, Antônio Houaiss salienta que Álvaro Lins foi, na sua 
crítica, o militante da sua verdade. E remata: “E dessa militância teve nítida 
consciência trágica. tão crescentemente trágica, que num dado momento – o 
de seus últimos anos – se ilhou na impotência de apegar-se a qualquer valor 
circulável, o que o levou ao mutismo compulsório de quem, a dizer, diria o 
que os donos de outras verdades não permitiriam dissesse.”

Álvaro Lins foi recebido nesta Casa em 7 de julho de 1956 pelo acadêmi-
co João Neves da Fontoura, curiosamente o mesmo dia e o mesmo mês que 
escolhi para minha posse em 2000, 44 anos após a investidura do grande 
crítico. Neves da Fontoura louva-lhe a unanimidade da escolha (foram 34 
votos no primeiro escrutínio), os primeiros frutos colhidos pelo autor, seus 
anos iniciais no magistério, a sedução da política, o livro de estreia sobre Eça 
de Queirós, o sentido de sua crítica literária, a pertinácia de sua militância na 
imprensa, a sinceridade de seus juízos de valor, o julgamento pelos críticos 
da época, a excelência de sua tese sobre o romance proustiano, o exercício da 
cadeira de Estudos Brasileiros em Lisboa, a sua aguda interpretação de rio 
Branco e o monumental discurso de posse em que fez o elogio do antecessor 
roquette-Pinto. recorda ainda aquele diplomata o memorável e consagrador 
reconhecimento literário à obra do autor por parte de Antônio Cândido, Al-
ceu Amoroso Lima, Otto Maria Carpeaux e roger Bastide, que, ao comentar 
as Notas sobre um diário de crítica, escreveu: “Para traçar a genealogia do tipo do 
Diário de crítica, seria preciso, depois de Montaigne e Gide, falar de Charles 
Dubos e Álvaro Lins.”

De Antônio Cândido, por exemplo, ressalta o orador que este ilustre críti-
co de nossas letras, ao analisar a obra do novo imortal, nela destaca “o justo 
equilíbrio e a imparcialidade entre impressionismo estético, que ameaça os 
grandes individualistas, e a solicitação da atividade no mundo que arrasta 
o intelectual para o turbilhão dos acontecimento e das paixões políticas”. E 
acrescenta o autor da Formação da literatura brasileira: “Não quero dizer que o Sr. 
Álvaro Lins seja o ‘melhor’ crítico brasileiro, porque estas questões não têm 
sentido. Não há dúvida de que ele é o ‘mais’ crítico”. Se de um lado Otto 
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Maria Carpeaux o define como o “crítico da coragem” por atuar sempre 
acima de todo o doutrinarismo ideológico, de outro Alceu Amoroso Lima 
louva-lhe “a independência, o bom gosto, a pertinácia e a cultura”, valores em 
nome dos quais irá pouco mais tarde proclamar Álvaro Lins como “o maior 
dos nossos críticos vivos”.

João Neves da Fontoura termina a sua fala ponderando que muito ainda 
se espera do novo acadêmico antes que ele alcance o topo da montanha e nos 
devasse aquilo que se oculta atrás da última franja do horizonte, já bem dis-
tante daquelas ilusões da escola primária de Caruaru, quando as crianças não 
tinham, como agora, esse ar de malícia e de ingênua sabedoria. E aproveita 
a ocasião para narrar o seguinte episódio: “recebendo, não faz muito, Jean 
Cocteau na Academia Francesa, o Sr. André Maurois recorda que o poeta lhe 
contara, como apólogo, uma historieta de sabor irresistível. À noite em que 
nasceu um de seus sobrinhos, o pai foi despertar o primogênito para dizer-lhe 
que um anjo acabara de chegar, trazendo-lhe um irmãozinho. ‘Queres ver teu 
irmão?’ perguntou o pai, ‘Não’, respondeu o pequeno, ‘quero ver o anjo’.” Ao 
atribuir o papel desse anjo a Álvaro Lins, o orador daquela noite já perdida no 
tempo incumbia o novo imortal da missão de nos fazer ver e compreender a 
universalidade dos segredos mais recônditos da Arte e da Literatura.
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Domício da Gama – o 
escritor e o diplomata

Evanildo Bechara

O tempo acabou por confirmar as proféticas palavras emitidas 
por Capistrano de Abreu em carta ao Barão do rio Branco, 

datada de 13 de junho de 1888, em que reforça anterior apresen-
tação em favor do jovem Domício da Gama, escolhido por Ferreira 
de Araújo, fundador de A Gazeta de Notícias, o mais importante e lido 
jornal do rio de Janeiro, para a cobertura jornalística da realização 
da Exposição Universal de Paris, em 1889. Nesta segunda carta, 
afirma Capistrano ao Barão: “Escrevia-lhe hoje ao meio-dia, apre-
sentando Domício da Gama, um escritor de grande talento. Ele e 
raul Pompeia são as duas vocações literárias mais vigorosas e mais 
brilhantes que conheço atualmente.”1

Pelos dotes realçados na missiva de Capistrano, tudo levava a crer 
que Domício da Gama, enriquecido pela experiência da estada em 

* Conferência proferida em 24 de julho de 2012.
1 Correspondência de Capistrano de Abreu, vol. 1, p. 124. Edição organizada e prefaciada por José 
Honório rodrigues. Cito pela ed. da Civilização Brasileira, 1977.
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Paris e pela profunda amizade que se fortaleceu ao lado de Eduardo Prado 
e Eça de Queirós, a estrada larga do aperfeiçoamento do jornalista seria pre-
pará-lo a ocupar um dos pontos altos da Literatura nacional, começada com 
certo sucesso na imprensa brasileira, e enfeixada em contos nos dois volumes, 
intitulado o primeiro Contos a meia tinta, saído em Paris, em 1891, e o segundo, 
com 23 contos dos quais 13 repetidos do volume anterior, intitulado Histórias 
curtas, rio de Janeiro, 1901.

todavia, falhou esse prognóstico por um inesperado acidente de percurso: 
os muitos pontos de convergência que aproximaram Domício do Barão do 
rio Branco. Ambos eram amantes da Geografia e da Cartografia; da His-
tória e das Artes em geral; ambos tinham muito forte o amor da pátria e 
ambos eram grandes trabalhadores, e trabalhadores recolhidos, que, quando 
necessário, absorvidos na faina das pesquisas, mergulhados em livros, mapas 
e documentos, se esqueciam do mundo, até o término do compromisso. A 
tudo isso se juntou o amor da vida, do bulício do mundo que, presente no 
Barão, Paris fez crescer em Domício. Não seriam neste diferentes as emoções 
inesquecíveis que a Cidade-Luz provocara no jornalista e escritor Valentim 
Magalhães e transmitidas em carta ao patrício e colega Max Fleiuss: “Que te 
direi de Paris? Faltam espaço e tempo. É a minha cidade. Até hoje o que mais 
me deslumbrou foram a Vênus de Milo e o passeio ao Bois. É uma delícia vi-
ver aqui. O diabo é o frio, que vai ficando terrível. Apanhei um defluxo onça. 
Devo estar brevemente com o Sardou e com o Zola. Estive ontem com o Eça 
– encantador. Breve visitarei Mme. Adam. Já conheço vários jornalistas: todos 
blaguers. Vi o Severo torelli na Comédie. Que bela cousa! Adeus.”2

Eduardo Prado resume essas emoções numa frase: “Decididamente, o 
mundo é Paris.”

tudo isto fez calar, a partir de 1902, a pouco e pouco, o escritor Domício 
da Gama para começar a surgir, também pouco a pouco, o esboço do futuro 
diplomata Domício da Gama, com toda a excelência que terminou por aureo-
lá-lo, merecidamente, ao lado do Barão do rio Branco e de Joaquim Nabuco, 

2 FLEiUSS, Max. A semana, p. 130 apud Luiz Eduardo, op.cit, 19.
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as três mais importantes figuras dos dias gloriosos da nascente diplomacia 
brasileira. Mas não vamos abreviar assim, friamente, a trajetória ascencional 
do jornalista da Gazeta de Notícias, ponto final de um largo percurso iniciado 
entre 16 e 18 anos em jornais estudantis e de Niterói. A centelha prematura 
deve buscar-se no lar paterno, em que o pequeno lavrador Domingos Forneiro 
constituíra, segundo o testemunho de uma sobrinha do nosso homenageado, 
“uma biblioteca de cultura geral (...), e nos serões familiares, em tradução 
direta, lia toda a vasta obra de Victor Hugo, a quem chamava ‘O gigante’, e a 
História universal, de Cesare Cantu, à família reunida sob a luz do lampião de 
querosene, debulhando o milho para o fubá do angu cotidiano” Mas vamos 
por partes.

impõe-se-nos retornar ao início dessa extraordinária trajetória de Domício 
da Gama para efetivá-lo na galeria dos maiores desta Memória reverenciada, 
não só pelo que nos deixou publicado, mas ainda pelo que anda esparso, quiçá 
ignorado, em arquivos particulares e públicos, material precioso que nos reve-
lará documentação triplicada do que dele hoje conhecemos.

Depois de investigar informações para subsidiar o presente trabalho, chego 
às mesmas convicções iniciais da autora de recente e substanciosa tese apre-
sentada em 2007 e defendida pela Drª. tereza Cristina Nascimento França ao 
instituto de relações internacionais, da Universidade de Brasília, intitulada 
Self Made Nation: Domício da Gama e o Pragmatismo do Bom-Senso: “Domício da 
Gama, dentre a roda dos mais íntimos do Barão, é o grande desconhecido do 
público em geral. Quiçá, pelo fato de que ele foi, além de secretário, o seu co-
laborador mais próximo, haja sido pesado pela história na mesma proporção. 
Ele não ocupa hoje um lugar próprio, mas uma zona de penumbra entre a his-
tória e a memória, para utilizar uma expressão de Eric Hobsbaum. Entende-se 
aqui a zona de penumbra como referência indireta a Domício da Gama nas 
memórias de outrem, mas não como foco direto de trabalhos. Pesquisá-lo 
significa conectar fragmentos e peculiaridades de vários recintos de memória, 
por meio de citações de contemporâneos e extemporâneos. Oitenta anos de-
pois de sua morte física, em 1925, sua vida está profundamente embrenhada 
nas dobras do tempo, praticamente imêmore, profundamente amalgamada à 
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figura do Barão do rio Branco, relegada à sua sombra, um satélite, como ele 
mesmo um dia previra e temera” (p. 12).

Domício da Gama nasceu em Ponta Negra, Município de Maricá, rio de 
Janeiro, provavelmente em outubro de 1861; não se tem certo o dia. Sobre o 
ano, já houve mais de um candidato, e a própria Academia o dá como nasci-
do em 23 de outubro de 1862, mas o de 1861 tem o testemunho seguro do 
termo de batismo. Até o local de nascimento, o amigo íntimo Capistrano já 
o dera como de Saquarema, em vez de Maricá, nem lhe faltou quem o fizesse 
mineiro. Filho de Domingos Afonso Forneiro, imigrante português de Viana 
do Castelo, aqui chegado em 1828, aos 16 anos de idade, e Mariana rosa de 
Loreto. Apesar dos poucos recursos da família, o pai assegurou aos sete filhos 
educação exemplar completa, estabelecendo para os homens que Maurício e 
Antônio se encaminhariam para a Medicina; Domingos e José para a Advo-
cacia, enquanto Domício e Sebastião seriam engenheiros, pois destes “muito 
precisava o Brasil, tão grande, mas atrasado”, consoante informação da citada 
sobrinha Maria Luiza, no texto lido pela filha na sessão de outorga post mortem 
da Medalha do Centenário, por proposta do Acadêmico Alberto Venâncio 
Filho, em 1998.

Outra decisão do chefe da família foi que os filhos tivessem sobrenomes 
diferentes, cabendo ‘da Gama’ aos dois últimos, em homenagem ao padri-
nho. Destinados por decisão paterna à Engenharia, logo manifestaram forte 
inclinação à poesia e a temas literários. No conto biográfico “Um poeta”, 
Domício mistura numa só personagem a si e ao mano Sebastião, oferecendo 
ao crítico José Veríssimo os elementos para dele declarar que, nos contos se 
percebiam “casos de consciência, narrações de estados d’alma, exposições de 
rasgos sentimentais, abundantes de ideias e de sensações raras”.

A desistência de Domício à carreira de Engenharia se concretizou com a 
reprovação no 3.º ano da Politécnica aos 18 anos, cursado até aí a duras penas, 
para cumprir o desejo do pai.

Perdida a mesada paterna, começou a viver mais modestamente ainda com 
o que ganhava com as colaborações de jornais e revistas de pequena circula-
ção. Começou a dar aulas de Geografia em colégios particulares do rio de 
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Janeiro, e, em 1885, prestou concurso para o cargo de oficial de secretaria da 
Biblioteca Nacional, vaga conquistada por João ribeiro, seu futuro colega de 
Academia. Humberto de Campos, na 1.a série de Perfis, referindo-se a ele à 
época de seus 22 anos, assim o descreve: “Era ele, então um rapagão forte, 
moreno, cabeleira crespa, revolta, bigode escuro, e uns ares de sabedoria dis-
creta.” Acrescente-se a esses dotes, por mais essa informação da sobrinha, que 
era “romântico e sentimental” e “com enorme sucesso entre as mulheres”.

Mas a tenacidade, a boa cultura geral e seus dotes literários logo cedo o 
premiaram, quando, em 1887, foi convidado para trabalhar no jornal A Gazeta 
de Notícias, dirigido por Ferreira de Araújo e tendo entre seus colaboradores a 
nata dos profissionais da época, com espaço especial para a Literatura, entre 
cujos nomes se podem citar Valentim Magalhães, Machado de Assis, Capis-
trano de Abreu, Coelho Neto, Olavo Bilac, raul Pompeia, Carlos de Laet, 
Lúcio de Mendonça, Aluísio Azevedo, Artur Azevedo, e os portugueses Eça 
de Queirós e ramalho Ortigão. Jornalista assim tinha as portas abertas para 
a Literatura nacional.

A Gazeta de Notícias foi para Domício uma grande escola de aprendizado 
jornalístico e uma querida escola para aumentar seu círculo de amizades.

Minorada a fase de insegurança no futuro e de dificuldades financeiras, o 
ano de 1887 marcou novo ciclo para o nosso jovem jornalista e escritor.

São da tese de Luiz Eduardo as seguintes palavras: “Em 1887, aos 26 
anos, já não existia o Domício Forneiro, pobre menino nascido em Ponta 
Negra. No seu lugar surgira Domício da Gama, jornalista bem empregado 
e respeitado, tido como uma das esperanças da nascente literatura nacional”  
(p. 17). Apoiado na Gazeta por Machado de Assis e Ferreira de Araújo, um 
conto publicado lhe rendia 30 mil réis.

Apenas lhe estava o Destino abrindo suas asas largas. No ano seguinte, 
Ferreira de Araújo o escolhe para transmitir aos leitores da Gazeta os aconte-
cimentos que se iam desenrolar durante a Exposição Universal de Paris, em 
1889. Com cartas de recomendação de Ferreira de Araújo a Eduardo Prado e 
a Eça de Queirós, residente então em Londres e com as palavras elogiosas de 
Capistrano de Abreu ao Barão do rio Branco, embarcou em maio de 1888 
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para instalar-se em Paris, cidade sonho de jornalistas brasileiros em que nela 
almejavam viver, enquanto outros se contentavam nela morrer, como foi o 
caso do nosso poeta Guimarães Passos.

Além do peso das cartas de recomendação e do empenho de amizades 
antigas e recentes, o que mais impressionava na personalidade de Domício 
da Gama a quem dele se aproximava em terras estranhas era o seu profun-
do conhecimento da Literatura e dos escritores estrangeiros, especialmente 
franceses, o domínio da língua francesa, rebentos das sementes lançadas nos 
serões familiares sob a direção paterna, a que depois se veio juntar o inglês e 
o italiano, além de sua curiosidade intelectual a sedimentar uma cultura po-
limorfa. Estes eram os seus mais firmes alicerces. Juntando-se a isto os bons 
dotes de observador atento às entrelinhas nos deixam entrever o interesse des-
pertado nos leitores brasileiros pelos artigos escritos para a Gazeta de Notícias 
sobre a vida de Paris e dos parisienses, não faltando também considerações 
sobre a vida brasileira.

No início, sua coluna se intitulava “Colaboração Europeia”, mais tarde, 
explicitando o foco, passou a “Cartas de Paris”. Domício conheceu uma Paris 
cheia de encanto e de bulício que, passados os anos, gostava de ressuscitar em 
descrições de comovida emoção aos seus colegas mais jovens, como fez no 
relato de que nos deixou Heitor Lira em Minha vida diplomática. Dessa Paris do 
Barão do rio Branco nos deixou Álvaro Lins esta viva descrição: “E fora de 
casa ali estava a grandeza da vida parisiense na sua categoria de capital univer-
sal: a vida mais espetacular e a mais intensa, a mais brilhante e a mais ignóbil, 
a mais superficial e a mais profunda, ao mesmo tempo, da Europa. De um 
lado, o centro de uma civilização, com suas modas literárias exportadas para o 
mundo inteiro, com a Sorbonne e o Colégio de França cheios de professores 
de reputação internacional, com a fascinação dos pintores impressionistas 
e da escultura de rodin; de outro lado, a multidão que enche os teatros, as 
variedades, os cabarés, os estabelecimentos de grande luxo, em derredor da 
Ópera e da Avenida dos Campos Elíseos, ou nos pequenos recantos de Mont-
martre, de Montparnasse, do Quartier Latin. Em tudo, o que lhe parecia com 
certeza mais sensível era aquele espetáculo de civilização que não se repetia, 
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com os mesmos requintes, em nenhuma outra cidade. Civilização a um tempo 
histórica e moderna.” (Vol. i, p. 204)

Mas voltemos a Domício.
Não é de se admirar que desse exercício de observação e análise vieram a 

beneficiar-se seus escritos literários, cuja produção vai aos poucos diminuin-
do, pelo aparecimento de outras tarefas a convite de novos empreendimentos 
editorias do seu particular amigo Eça de Queirós, como no planejado Suple-
mento da Gazeta de Notícias ou na criação da Revista de Portugal, que saiu de 1889 
a 1890. Merece ser lembrado que, puramente a título de colaboração aos 
estudos e projetos do Barão do rio Branco, sem nenhuma vinculação oficial 
e sem revelar segundas pretensões, senão a de colaborar com o amigo já agora 
dileto, Domício da Gama o auxiliava na recolha de dados de levantamento 
bibliográfico e de tradução de documentos históricos e resumos de textos 
pertinentes às tarefas diplomáticas do notável brasileiro.

Na comemoração dos 80 anos do nosso homenageado, tive oportunidade 
de comentar que, segundo crônica dos tempos que acompanharam as pri-
meiras tentativas para fundação do centro cultural à semelhança da Acade-
mia Francesa, os pleiteantes envolvidos distribuíam-se em três alas: “a dos 
impetuosos e revolucionários, capitaneados por Lúcio de Mendonça; a dos 
sonhadores e boêmios, integrada por Coelho Neto, Murat, Bilac e Aluísio; e 
finalmente a dos recolhidos, misteriosos, com Pompeia, Magalhães de Azere-
do, a cuja hoste se filiava Domício da Gama, logo depois enriquecida com a 
inclusão da figura estelar de Machado de Assis. Havia ainda uma retaguarda 
reticente, mas não indiferente, de figuras que denunciavam certa perplexidade 
em face do movimento em nascimento, que não chegaram a decidir por in-
gressar em nenhuma das três alas.

Além de sua participação como jornalista, Domício estreara em 1891 com 
o livro Contos a meia tinta, que foi recebido com crítica elogiosa, mas com pouco 
impacto entre os leitores. Na condição de integrante da ala dos recolhidos, 
não integrou o primeiro grupo dos 30 nomes da futura Academia, porém 
mereceu indicação entre os dez restantes, para completar o numerus clausus à 
semelhança da Academia Francesa, na companhia de Aluísio Azevedo, Barão 
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de Loreto, Clóvis Beviláqua, Eduardo Prado, Luís Guimarães Júnior, Maga-
lhães de Azeredo, Oliveira Lima, raimundo Correia e Salvador de Mendon-
ça. Destes só dois tomaram posse: Oliveira Lima e Domício da Gama, que foi 
recebido por Lúcio de Mendonça, em 1 de julho de 1900.

Domício leva aos seus contos os momentos de amargura e tristeza que 
experimentou na juventude pobre e difícil, e essa herança imprime neles uma 
visão negativa do mundo. Daí que suas histórias se encaminham para um 
fim irremediavelmente triste. Do escritor disse com muita pertinência nosso 
confrade Geraldo Holanda Cavalcanti: “Faço justiça ao escritor se disser que, 
não sendo ele um profissional da literatura, seus contos revelam um seguro 
domínio do gênero. têm a concisão característica, a concentração episódica, a 
densidade narrativa e a penetração psicológica que distingue o gênero do ro-
mance ou da novela. Naturalista embora, notam-se em Domício resquícios de 
um romantismo retardatário, evidentes na frase elegante, florida, comprazida 
às descrições da natureza, à adjetivação exuberante, ao espírito galante, tudo 
isso, porém, contido no medido espaço requerido pelo gênero, uma proeza 
que faz recordar italo Svevo, comentando a obra de Guy de Maupassant, na 
frase citada por Alfredo Bosi, ‘o poder de colocar numa casca de noz todo o 
destino de um personagem’.”

todos os biógrafos que estudaram a personalidade do Barão do rio Bran-
co são unânimes em declarar que ele era um homem extremamente reservado 
sobre si mesmo. tereza Cristina, em sua erudita tese, lembra uma carta de  
Joaquim Nabuco a Graça Aranha em que confessa que o Barão era uma esfin-
ge, e adianta: “Creio que o foi para o pai e é para os filhos, certamente o é para 
os íntimos e o terá sido para os colegas de gabinete e presidentes. Ninguém 
o penetrou nunca.”3

Essa esfinge talvez encontre sua explicação na necessidade de o homem 
público devotar-se totalmente ao interesse da pátria, sem descuidar da família, 
lição aprendida com o Visconde do rio Branco. São palavras de seu filho 
raul: “O homem público, dizia-me ele, deve entregar-se com o melhor das 

3 Apud tereza Cristina, op. cit.
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suas forças ao serviço do país; família, amizades, têm que com ele conjugar 
esforços no mesmo propósito absorvente e elevado.”4

Esta foi a escola que modelou a atividade pública de Domício da Gama 
que, com o requinte de uma veneração quase filial, talvez tenha chegado a 
ser o colaborador mais próximo e o discípulo mais amado desse ilustre di-
plomata. Domício que, como vimos, chegava a Paris em 1888 para cobrir 
jornalisticamente a Exposição Universal de 1889, só retornaria ao Brasil em 
março de 1903, 15 anos depois das andanças europeias, em março de 1903, 
para mais uma vez servir ao Barão do rio Branco no projeto de implantação 
do que mais tarde viria a ser o itamaraty.

Já devidamente afinado ao método minucioso e seguro do amigo a quem, 
como declarei anteriormente, começara a ajudar, foi o secretário natural que 
o Barão recomendaria ao presidente rodrigues Alves quando este pretendeu 
criar uma repartição do Ministério da Agricultura, a Superintendência-Geral 
da imigração, com sede em Bruxelas, e entregue imediatamente à responsabi-
lidade de rio Branco, que ocupava o Consulado-Geral de Liverpool. Aceito o 
novo cargo de trabalho, sem daí usufruir qualquer remuneração complemen-
tar, indicou como seu primeiro-secretário Domício da Gama. Competia a essa 
Superintendência fazer a propaganda do Brasil, a fim de aliciar imigrantes 
para a lavoura cafeeira do país, e tratar dos trâmites burocráticos para quem 
se dispusesse a emigrar. Data, portanto, de 1891 o período a partir do qual 
Domício deixa de atuar como jornalista exclusivo da Gazeta para ingressar no 
serviço público, sob a tutela do Barão do rio Branco.

Depois desta missão oficial, teriam o Barão e Domício de enfrentar juntos 
as primeiras batalhas de questões de fronteiras, começando com a Questão de 
Palmas, entre Argentina e Brasil, questão que se vinha arrastando nos tribu-
nais internacionais desde o império, numa Missão Especial em Washington. 
Depois de questionamentos sobre a composição da equipe brasileira para 
discutir a querela, a arbitragem foi submetida ao presidente norte-americano 
Groover Cleveland, conforme disposto no tratado de 1889. À equipe que o 

4 Apud tereza Cristina, ibid.
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Barão já encontrara acresceu o concurso de Domício da Gama e do profes-
sor de inglês Charles Girardot. retornava assim Domício ao rio de Janeiro, 
depois de cinco anos de ausência. Em julho de 1893, partia Domício para 
os Estados Unidos, a fim de trabalhar na nova missão. Ao certificar-se o 
representante da Argentina da vitória do Brasil sobre o território de Palmas, 
apressou-se em cumprimentar rio Branco, que lhe acrescentou: “A vitória não 
foi minha, e sim dos mapas.”

Mal os dois amigos tinham conquistado em favor do Brasil a Questão de 
Palmas, sobreveio-lhes outra guerra diplomática que se arrastava também des-
de o império, a de Oiapoque, agora com o governo francês. Apesar de terem 
ambos saídos da primeira vitória com grandes achaques de saúde, o sucesso 
do primeiro empreendimento indicava-os naturalmente para desincumbir-se 
desta segunda tarefa. Começara de novo a luta para conseguir a decisiva lição 
dos mapas. Dirigia-se Domício à Europa para emfronhar-se por cinco anos 
no mundo documental do Oiapoque. Em 1897, Brasil e França acordaram 
em que o caso fosse confiado à arbitragem do presidente da Confederação 
Suíça, Walther Hause. A notícia da vitória brasileira sobre a posse definitiva 
da região foi concluída em dezembro de 1900.

Pelo decreto de setembro de 1900, Domício é exonerado do cargo de 
secretário na Missão Especial na Suíça e o governo o nomeia em igual cargo 
para a Missão na Grã-Bretanha. Outro decreto de dezembro do mesmo 
ano o remove para a Legação junto à Santa Sé, e, em agosto de 1902, como 
segundo-secretário, é removido para a Legação de Bruxelas e depois em 
Paris.

Em 1902, o Barão do rio Branco recebe o convite do presidente recém-
eleito rodrigues Alves para assumir a pasta de ministro das relações Ex-
teriores, e tirar o órgão da estagnação em que se encontrava, e dar-lhe a di-
mensão relevante de que o Brasil lhe estava a exigir. E o conseguiu, sem ter 
sido unanimidade nacional na opinião pública, nos seus dez anos à frente do 
Ministério. Abrindo mão de seus projetos pessoais, Domício aceita o convite 
do velho amigo para voltar ao rio de Janeiro e trabalhar com ele mais uma 
vez, assumindo o espinhoso cargo de administração do gabinete. A primeira 
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e trabalhosa vitória foi a aprovação pelo Senado do tratado de Petrópolis em 
1904, pelo qual o Brasil ganhava o Acre.

Até então Domício se debate entre dois sonhos: a Literatura e a Diplo-
macia. Na primeira, pesa sua herança juvenil, sua roda de bons amigos es-
critores, do convívio com os Confrades da Academia, o aperfeiçoamento da 
sua arte de escrever que, um dia buscava assimilar parte da perfeição de Eça 
de Queirós. Mas este lado não lhe auferia meios de sustentar-se financeira-
mente, acrescidas as agruras de ter perdido as reservas investidas na edição 
das Histórias curtas, que o editor Francisco Alves distribuiu de graça. Ainda 
assim, entre o burburinho de suas tarefas oficiais, esforçava-se por atender 
aos pedidos dos jornais e revistas e aos de José Veríssimo para colaborar 
na Revista da Academia. Os encargos diplomáticos o tiravam desse empenha-
mento, porque, segundo suas palavras, “não posso me ocupar assiduamen-
te de nenhum trabalho que possa embaraçar ao que me fornece os meios  
de vida”.

Segue-se uma fulgurante carreira diplomática: ministro residente à Colôm-
bia, enviado extraordinário e ministro plenipotenciário a Lima, a Buenos Ai-
res e, finalmente, em Washington, em 1911, para suceder a Joaquim Nabu-
co, posto em que permanece até 1918, quando regressou ao Brasil, para ser 
nomeado ministro das relações Exteriores do governo de Delfim Moreira, 
cargo em que permaneceu por poucos meses, pois dele se exonera, quando 
falece o presidente em julho de 1919. Em 1920, é nomeado embaixador em 
Londres, seu último posto diplomático. O governo brasileiro imagina que 
o prestígio elevado que Domício alcançara no estrangeiro e suas amizades 
pessoais lá fora pudessem demover o importante veto da Grã-Bretanha – ao 
lado de outros países – à pretensão de ser o Brasil admitido como membro 
permanente do Conselho da Liga, equivalente ao que é hoje o Conselho de 
Segurança na Organização das Nações Unidas. A adesão britânica favorá-
vel ao Brasil não veio, apesar dos esforços de Domício. A política também 
lhe reservaria uma grande e nebulosa injustiça ao aposentá-lo compulsoria-
mente, sem consulta prévia, o presidente Artur Bernardes, em outubro de 
1924.
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Nesta Academia, foi o nosso terceiro presidente sucedendo a rui Barbosa, 
e ao falecer mereceu estas palavras pela voz do presidente da instituição, o 
Acadêmico Afonso Celso: “Era uma alma fina, alta, delicada, cheia de elegân-
cia mental e moral. Era sobretudo um belo, um grande coração. Aproximar-se 
dele importava querer-lhe imenso bem.”5

Para concluir, desejo relembrar lição preciosa – e porque não dizê-lo, bem 
atual – do nosso homenageado, fruto da herança que lhe deixou o Barão do 
rio Branco, durante a longa e profícua aprendizagem na formação de um 
bom diplomata, sem um contraponto atento e vigilante ao alinhamento servil 
na diplomacia. refiro-me ao conceito do self made nation, que a Dr.a tereza 
Cristina assim explica na sua importante tese: “O cerne do self made nation é a 
defesa de uma não intromissão em assuntos internos de um Estado que deve 
manter a dignidade nacional e o mérito próprio enquanto nação indepen-
dente sem buscar pelo aval de um terceiro Estado ou perguntar a ele como 
melhor proceder em assunto algum. O self made nation exige uma nação zelosa 
de sua soberania e ciente da soberania alheia, cônscia de se haver estabelecido 
no sistema internacional sem prejuízo do direito de outrem, detentora de uma 
dignidade nacional que não cede a pressões exteriores nem busca por uma aval 
de um terceiro sobre como se portar no meio internacional.” (p. 277)

E nas conclusões da mesma tese:

“Amado Luís Cervo tem razão ao afirmar que, sob a sombra do Barão 
do rio Branco, árvores maiores cresceram. Ainda que não tenham tido 
o mesmo espaço, conduziram a outras ideias, despertando pensamentos 
propulsores e consciências que alertam. E, indubitavelmente, Domício da 
Gama foi uma dessas consciências.” (p. 332)6

Portanto, revisitá-lo, tirá-lo da penumbra e descobri-lo por inteiro é um 
dever que se impõe à Cultura brasileira.

5 Revista da ABL, Vol. XiX, rio de Janeiro, dezembro de 1925.
6 Apud tereza Cristina, op. cit.
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Rio Branco, o Acadêmico

Alberto Venancio  F ilho

O centenário de morte do Barão do Rio Branco oferece opor-
tunidade para apreciação nesta Casa do tema Barão do Rio 

Branco, o acadêmico. A sua eleição foi em 1.º de outubro de 1898, 
tendo tomado posse por carta. Não teve, inicialmente, participa-
ção, uma vez que se encontrava até dezembro de 1902 no exterior, 
primeiro representando o Brasil na Questão da Guiana Francesa, e 
posteriormente ministro do Brasil em Berlim.

Afastado do Brasil na função de cônsul em Liverpool desde 
1876, Barão do Rio Branco não era muito conhecido entre nós e 
se correspondia com algumas pessoas como Capistrano de Abreu  
e Rodolfo Dantas, tendo só vindo ao Brasil nesse período por duas 
vezes, por questões familiares. Levava o Barão no exterior vida re-
colhida, quando o Governo solicita que o represente na Questão 
de Palmas contra a Argentina. São três anos de intenso trabalho, 
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recompensado com o laudo favorável ao Brasil do presidente Cleveland. Essa 
vitória repercute em nosso país e, quando se preparava para assumir a defesa 
do Brasil na Questão da Guiana, ocorre a criação da Academia Brasileira de 
Letras.

Sabe-se da relutância em aceitar a pasta do Ministério das Relações Ex-
teriores; trocou correspondência com o presidente eleito Rodrigues Alves, 
indicando para a função o nome de Joaquim Nabuco, rendido às instâncias 
do presidente e de amigos.

Assumindo a pasta em 3 de dezembro de 1902, permaneceu como minis-
tro pelo período de cerca de 9 anos e veio a falecer no gabinete do Palácio do 
Itamaraty, em 20 de março de 1912. Morava em grande parte em Petrópolis, 
na Casa da Westfália, vindo sempre ao Rio e ocupando também o gabinete 
no Palácio do Itamaraty, que fizera morada e é dessa fase a sua participação 
na Academia.

Nesse período sobrecarregado das tarefas governamentais, processam-se as 
relações de Rio Branco com a Academia. Não pode ser assíduo, comparece 
a algumas posses solenes, mas há informações de atuação nas eleições. Em 
dois momentos extremamente importantes, quando da morte de Machado 
de Assis em 1908, esteve atuante tanto na escolha do sucessor na Presidência, 
como do sucessor na vaga.

Neste curto período, pode-se examinar a presença do Rio Branco na Aca-
demia Brasileira de Letras.

No ano de 1995, o sesquicentenário de nascimento do Barão do Rio 
Branco foi comemorado em Plenário com uma fala simples, mencionando 
alguns aspectos de sua vida e das atividades na Academia. Nesses 17 anos 
em pesquisa de arquivos, em biografias e em jornais e revistas, muitas outras 
referências foram recolhidas para permitir que o tema possa hoje ser tratado 
em conferência.

A Academia foi fundada na sessão preparatória de 15 de dezembro de 
1896, com o comparecimento de 16 pessoas. Na sessão de 28 de janeiro de 
1897 foram aclamados estes e mais 14 como sócios fundadores, no total de 
30 membros.
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Como a composição da Casa era de 40 membros, procedeu-se a eleição 
dos dez membros restantes, preenchidos na sessão de 28 de janeiro de 1897 
por Magalhães de Azeredo. Raymundo Correia, Aluísio Azevedo, Salvador de 
Mendonça, Domício da Gama, Luís Guimarães Jr., Eduardo Prado, Barão de 
Loreto, Clóvis Beviláqua e Oliveira Lima.

A relação desses nomes revela que, em conjunto, se tratava do grupo de 
colaboradores da Revista Brasileira, frequentadores com habitualidade da reda-
ção da Travessa do Ouvidor, como Raymundo Correia, Aluísio de Azevedo 
e Luís Guimarães Jr., Salvador de Mendonça fora companheiro de juventude 
de Machado que se afeiçoara por um jovem poeta de 25 anos, Magalhães de 
Azeredo, que, residindo em Roma como diplomata, manterá extensa corres-
pondência.

Figura estranha ao grupo era Oliveira Lima, então com 29 anos e que só 
publicara dois livros de História, e faria na Casa oposição ao Barão. Outra 
exceção foi Clóvis Beviláqua, professor da Faculdade de Direito do Recife e 
autor de livros de Direito, mas vivia restrito a seu Estado e só ganharia noto-
riedade ao ser convidado em 1899 para redigir o Projeto do Código Civil. Há 
referências, porém, de que Clóvis Beviláqua mantivera correspondência com 
José Veríssimo com vistas à publicação na Revista Brasileira.

Nessa eleição não foram eleitos Rio Branco que obteve 7 votos, o maior 
número de votos, Fontoura Xavier também com 7 votos, Assis Brasil 6 votos, 
Figueiredo Coimbra 5 votos e os demais, Constâncio Alves, Barão de Parana-
piacaba, Augusto de Lima e Domingos Olímpio 1 voto. Constâncio Alves e 
Augusto de Lima foram eleitos posteriormente.

Comentando as divergências futuras de Oliveira Lima com Rio Branco, o 
biógrafo de Oliveira Lima, Fernando Cruz Gouvêa, com a concordância de 
Barbosa Lima, afirmou que Rio Branco teria ficado enciumado com a eleição 
do escritor pernambucano. A observação, a meu ver, não procede; Rio Branco 
vivia há muito no exterior, desligado das coisas do país e provavelmente não 
teve notícia dessa eleição, e, quando da sua candidatura, nenhum comentário, 
fez a respeito desse insucesso.

Havia um enigma sobre a posse do Barão.
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Em 1945, por ocasião do centenário do nascimento, o Ministério das Re-
lações Exteriores promoveu a edição em oito volumes das Obras Completas, 
com um volume final – Discursos. O volume, com quase uma centena de pro-
nunciamentos, resultado de cuidadosa pesquisa, foi organizado pelo então 
cônsul Roberto Luiz Assumpção de Araújo, e declarava na Explicação: “Falta, 
porém, nesta coletânea um discurso que pareceria obrigatório: o de recepção 
na Academia Brasileira de Letras.” E acrescentava: “Rio Branco não chegou a 
pronunciá-lo e, se o redigiu, extraviaram-se os originais.”

Cinquenta anos depois, em pesquisas realizadas no Itamaraty, o diretor do 
Museu Histórico e Diplomático, declarava: “É um verdadeiro mistério o fato 
de não ter ele aparentemente tomado posse, mesmo por correspondência.”

Até então, não era conhecida a carta do Barão, solicitando a posse por 
correspondência. Entretanto, esta dúvida fora dissipada em 1933 pelo depoi-
mento de Rodrigo Otávio no livro Minhas memórias dos outros, ao descrever visita 
em Berlim em 1902 ao Barão, pouco antes do retorno ao Brasil para assumir 
o Ministério das Relações Exteriores:

“Estabeleceu-se uma animada palestra, de que mais tarde participaram 
o Dr. Fausto de Aguiar, primeiro-secretário da Legação e o adido militar, 
capitão Armando Duval. Rio Branco, desde logo, se referiu à falta em que 
estava para com a Academia Brasileira, que o chamara para seu grêmio em 
1898. Justamente eu, como secretário, então, da Academia, havia feito a co-
municação com as indicações regulamentares a respeito, e o novo acadêmico 
não havia dado resposta a essa carta, já velha de 4 anos. Levantou-se, abriu as 
gavetas e trouxe uma pasta, onde, dentre outros papéis, se achava minha carta 
e a minuta da resposta que desde logo fizera, mas, cuja cópia e remessa, por 
uma coisa ou outra, foi adiando de modo incompreensível, até ser assim pes-
soalmente apanhado na flagrância de sua falta. Penitenciou-se formalmente 
e afirmou a satisfação com que recebera a investidura acadêmica, declarando 
que eu não deixaria Berlim sem levar comigo sua resposta à Academia.”

E prossegue Rodrigo Otávio:
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“Assim não foi, entretanto. Deixei Berlim sem a resposta de Rio Branco; 
em Paris, porém, com data de 28 de outubro de 1902, dele recebi uma 
carta acompanhando seu ofício à Academia, datado de 1898, e carta que 
assim reza: ‘Desculpe a demora com que cumpro o prometido e o meu de-
ver. Com esta encontrará a carta de 1898 (É o ofício à Academia com data 
da minuta que me mostrara em Berlim). Peço-te que me perdoe, atendendo 
à vida de trabalhos, preocupações de espírito e mudanças de residência que 
tenho levado desde 1893, e vou levando a vida. Faz pena ver a desordem 
em que tenho agora a sala de trabalho em que conversamos aqui algumas 
vezes, e que eu acabava apenas de arranjar, supondo poder voltar, enfim, à 
vida calma de outrora’.”

O original da carta do Barão se encontra nos arquivos da Academia:

“Tenho a honra de acusar o recebimento do ofício de 5 de outubro últi-
mo pelo qual V. Ex.a me informa de que na sessão de 1.º deste mês fui elei-
to membro da Academia Brasileira de Letras, para nela ocupar a Cadeira 
Sousa Caldas, vaga pelo falecimento do Conselheiro João Manoel Pereira 
da Silva, e chama a minha atenção para o artigo 22 dos Estatutos (sic), que 
permite aos residentes fora da sede da Academia a tomada de posse por 
declaração escrita, dirigida à Mesa.

Aprecio devidamente a grande honra que assim me foi conferida e que, 
bem o sei, apenas devo à indulgência e benignidade dos acadêmicos pre-
sentes àquela sessão. É com vivo prazer e gratidão que me vejo chamado a 
fazer parte de tão ilustre companhia.

Longe da pátria e impedido, por deveres oficiais, de me apresentar 
pessoal mente aos que tão generosamente me distinguiram com o predica-
mento de seu colega, rogo a V. Ex.a que, perante eles e perante a Mesa, seja 
o intermediário na expressão do meu mais cordial e profundo reconheci-
mento.

Satisfazendo por este modo, como me é possível fazer, o disposto no 
citado artigo dos Estatutos, peço a V. Ex.a que se sirva de aceitar os meus 
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agradecimentos pela pronta comunicação com que me honrou e, ao mes-
mo tempo, os protestos da mui elevada estima com que sou e me alegro 
de ser.

De V. Ex.a

Muito atento e obediente colega Rio Branco.”

A primeira vaga ocorrera em 20 de maio de 1898, com a morte de Luiz 
Guimarães Júnior, substituído por João Ribeiro. Falecendo Pereira da Silva 
em Paris em 18 de junho do mesmo ano, fundador da Cadeira 34 e o acadê-
mico mais idoso (80 anos), Magalhães de Azeredo, residente em Roma, três 
dias depois escrevia a Machado de Assis sugerindo o nome do Barão do Rio 
Branco como sucessor:

“Sabe que faleceu há poucos dias em Paris o velho conselheiro Pereira 
da Silva. É esta a segunda vaga que se abre na nossa tão recente Academia, 
pois no mês passado morreu em Lisboa Luís Guimarães Júnior, o grande 
poeta dos Sonetos e Rimas. Deve dar-se, pois, brevemente uma dupla eleição 
aí, e supondo que quererão seguir o hábito quase constante da Academia 
Francesa, que, de ordinário, escolhe para suceder a um sócio um escritor 
que, pelo seu gênero de obras, ofereça com ele certa afinidade.

Isso não se dá sempre, de resto, mas com frequência. Assim, calculo que 
o sucessor de Luís Guimarães Júnior será provavelmente um poeta; e o de 
Pereira da Silva um autor que se ocupe de História.

Os Estatutos, como é de razão, exigem para as eleições a maioria de 
votos dos acadêmicos residentes no Rio de Janeiro. Morando eu no es-
trangeiro, não posso decerto votar; mas nada me impede, não é verda-
de?, de recomendar uma candidatura, e é por isso que lhe escrevo hoje, 
pedindo-lhe que – se não tem compromissos precedentes, é claro– faça 
quanto lhe for possível para ser eleito o nosso ilustre compatriota Barão 
do Rio Branco, um dos mais insignes cultivadores que temos hoje da 
História nacional, e que tantos serviços de cidadão e de escritor tem 
prestado ao Brasil.
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Queria escrever hoje nesse sentido a outros colegas nossos, mas não 
há tempo, e sinto-me fatigado; mas peço-lhe que comunique esta ideia a 
Joaquim Nabuco, José Veríssimo, Rodrigo Otávio, Visconde de Taunay, e 
outros que possam apoiar esta candidatura tão digna de triunfar.”

Machado responde:

“A candidatura do Rio Banco é de primeira ordem, todos a acharam 
tal. É que a Academia resolveu que as candidaturas fossem apresentadas 
diretamente para o fim de ser manifestado previamente o desejo de lhe 
pertencer. Trata-se, porém, de uma contagem de voto e escrever-se-á então 
ao Rio Branco para o preenchimento daquela formalidade.”

Nabuco escreve na mesma linha a Hilário de Gouvêa em 19 de agosto de 
1898:

“Não sei se o Rio Branco está mal comigo, nem, se o está, por quê. O 
certo é que há anos não me dá um sinal de sua graça. Diga-lhe você que nós 
o queremos eleger para a vaga do Pereira da Silva na Academia de Letras, 
mas que para isso é preciso, conforme se decidiu, apresentação do candi-
dato. Creio que ainda há tempo para vir pelo correio a apresentação dele; 
poderia, porém, para se fazer melhor trabalho, vir pelo telégrafo, com uma 
palavra: sou candidato. Eu me serviria da carta ou do telegrama se houvesse 
certeza da eleição, que quase todos, senão todos, desejam, mas que pela 
ausência dele poderia encontrar o embaraço de compromissos tomados 
com outros. Em todo o caso, acreditamos ter já a maioria, dependente da 
apresentação dele.”

Joaquim Nabuco também se manifesta em carta a Taunay:

“Não lhe parece que o Rio Branco deve entrar para a Academia na vaga 
do Pereira da Silva? Com os ausentes, que podem votar, eu penso que ele 
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teria maioria. Os trabalhos dele são os mais sérios que se têm feito entre 
nós em Geografia e História Militar; não sei se você já viu a Memória 
que ele apresentou ao Cleveland, – é uma série de volumes de raríssima 
erudição e pesquisa; e depois do artigo do José Veríssimo, ele mesmo não 
quererá reduzir a Academia a um círculo fechado de estilistas, gramáticos 
e literatos. Se pensar como eu, trabalhe pelo Rio Branco o nosso triângulo 
da Revista”.

Esclarece Luís Vianna:

“Paranhos, no entanto, ao saber da sugestão de Nabuco, vacilou muito. 
Deveria apresentar-se candidato, como determinavam os estatutos? In-
deciso, tímido, ele não sabia. Julgava até ser imodesto disputar a vaga 
antes de Lafayete Pereira, Quintino Bocaiúva e outros que deviam ser dos 
quarenta.” Por fim, dada à insistência de Eduardo Prado e José Veríssimo, 
que secundavam Nabuco, de forma dúbia responde a este de Baden Baden, 
por telegrama, onde estava em férias: “Aceitaria se fosse eleito, mas enten-
do que não me devo declarar candidato à Academia. Entretanto, resolva 
por mim como achar melhor.” Estava em tal estado de vacilação que em 
seguida escreve a Hilário de Gouvêa: “Depois de expedido o telegrama, 
arrependi-me do resolva por mim como achar melhor. Espero, porém, que à vista 
da opinião manifestada na primeira parte, Nabuco não dirá que não sou 
candidato.”

E dava afinal as razões:

“Já conversamos sobre a Academia. Há nela uns 12 ou 15 homens de 
valor; os outros são rapazes mais ou menos jacobinos, persuadidos de que 
só é homem de letras quem faz versos. Para a maioria, muitos desses jovens 
boêmios, como Pardal Mallet e Raul Pompeia, valem mais para a maioria 
dos jovens acadêmicos do que Basílio da Gama, Rocha Pita, os dois José 
Bonifácio e outros. Estou velho demais para figurar entre os rapazes.”
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Acrescenta Luís Vianna que os rapazes não pensavam assim e em 1.º de 
outubro de 1898 era eleito para a Cadeira 34 pela unanimidade de 21 votos, 
Cadeira que tinha como patrono Sousa Caldas e sucedia a Pereira da Silva. 
Eduardo Prado telegrafou-lhe satisfeito: “Eleição unânime na Academia. Vin-
te e um votos.”

Rui Barbosa enviou carta, que não poderia ser aceita, mas ficou registrada 
em ata, e Machado lhe enviaria carta em 3 de outubro:

“Dei conhecimento dela aos acadêmicos presentes, mas as palavras que 
V. Ex.a afirmando sua homenagem ao merecimento do Barão do Rio Bran-
co foram devidamente apreciadas pela assembleia e vão ser comunicadas 
àquele eminente brasileiro, que se desvanecerá de as ter merecido de tão 
alto espírito.”

Escrevia a um amigo:

“O Eduardo Prado, o Joaquim Nabuco e outros acadêmicos declararam-
me candidato e graças à sua influência fui aceito pela maioria dos moços 
que ali dominam, provavelmente por terem entendido que a um dos raros 
velhos da Casa devia suceder outro velho.”

Na ocasião, tinha apenas 53 anos. Escrevendo a Domício da Gama, que en-
trara para a Academia na primeira votação, dirige-se com bom humor: “Quer 
isto dizer que fico sendo um dos nossos imortais? Espero-o para almoçar.” 
E citava um verso de Virgílio: sic itur ad astra.

Eduardo Prado ao receber a notícia de sua eleição em 1897 para compor 
os dez membros restantes, escreveu a José Veríssimo demonstrando o apreço 
pelo Barão:

“É uma honra que eu não esperava merecer e que não posso recusar, tanto 
a prezo eu. Esse momento é em grande parte devido à Revista Brasileira e ao 
seu diretor cabem todas as glórias. É um fazedor de impossíveis!. O Joaquim 
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Nabuco teve uma bela ideia: a de colocar cada Cadeira sob o patrocínio de 
um ilustre morto, em vida ornamento da Literatura brasileira. Desejo honrar 
o meu lugar (desde que o não posso fazer de outro modo) inscrevendo nele o 
nome do Visconde do Rio Branco. Como orador, como escritor diplomático, 
entra ele no quadro dos nossos literatos: é literato quem com vantagem serve-
se da língua materna para fazer, pela eloquência e pela lógica, vingar as suas 
ideias. E, para mim, este nome de Rio Branco, que desejo glorificar como 
puder, tem uma significação afetiva. É o nome do Barão do Rio Branco, que 
com grande pesar meu não foi incluído na Academia, injustiça que, espero, 
será reparada um dia. Sou sempre muito grato e amigo – Eduardo Prado.”

Há indicação de que Eduardo Prado seria designado para receber o Barão 
e chegou a externar esta intenção a José Veríssimo.

Machado escreveria a Nabuco, quando da designação para a Questão da 
Guiana:

“A minha ideia secreta era que, quando Rio Branco viesse ao Brasil, fosse 
recebido por V. na Academia. Façam os dois por virem juntos, e a ideia será 
cumprida, se eu ainda for presidente. Não quero dizer se ainda viver, posto 
que na minha idade e com o meu organismo, cada ano vale por três.”

Por ocasião da eleição do Barão do Rio Branco, José Veríssimo publica 
artigo, posteriormente incluído no livro Que é Literatura e outros escritos. José 
Veríssimo crítico, homem de grande prestígio intelectual e moral, prestava 
depoimento de figura abalizada e respeitada, introduzindo o candidato no 
meio literário.

“A Academia Brasileira acaba de eleger unanimemente seu sócio na mais 
numerosa reunião que já teve desde a sua fundação, na vaga do Sr. Pereira 
da Silva, o Barão do Rio Branco. Rio Branco como simplesmente põe ele 
nos seus cartões e como assinou com a sua letra cheia e forte na última 
página da sábia Exposição da Questão das Missões.
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Os puros literatos, os que fazem da palavra escrita um fim em si mesmo, 
e das suas combinações, como nas da sua minuciosa marchetaria os chineses 
o objeto do valor literário, não saberiam talvez por que a Academia elegeu 
Rio Branco, com tal e tão unânime simpatia. E no fundo, não quero furtar-
me a reconhecê-lo, não lhes faltaria totalmente razão, a esses japoneses das 
letras e mesmo a outros que, pensando embora que não há Literatura sem 
ideia, os acompanhassem na sua dúvida. Rio Branco, certo, não teria lugar 
na Academia dos Goncourts. Mas a Academia Francesa que acolheu os 
Lesseps, os Freycinets, os Rothans, lhe daria uma das suas poltronas.”

Explicava que sua obra não se encontra nas livrarias, era, entretanto, consi-
derável e sólida: “Rio Branco é um grande trabalhador e um trabalhador re-
colhido. A sua obra, que se não encontra facilmente nas livrarias, é, entretanto, 
considerável e sólida. Grande parte dela, porém, corre com alheios nomes.”

E destaca a tendência dominante:

“Uma das dominantes de Rio Branco é ser patriota. Eu que não o sou 
no mesmo grau e mesmo modo que ele, tenho a honra de apresentá-lo aos 
que não o conhecem como tal: patriota extremo, amante incondicional da 
sua pátria e da suas coisas, ingênuo admirador das suas glórias, mesmo as 
mais discutíveis no passado e, acaso com algumas restrições, no presente. 
Um dos sinais desta espécie de patriotismo é o amor às glórias militares do 
país. Esse Rio Branco o tem como ninguém. Ele é seguramente hoje um 
dos mais profundos sabedores da nossa História; a nossa História Militar, 
porém, desde o período colonial, ninguém talvez a conhece como ele.”

E conclui:

“A sua eleição para a Academia Brasileira não aumentará seguramente a 
boa vontade que lhe sobra, de fazer vencer a sua pátria ainda desta vez; mas 
– não riam os praguentos, que sei o que digo e posso afirmá-lo – será uma 
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grande alegria benéfica nas angústias dos seus trabalhos da missão. Ela lhe 
será, a esse grande trabalhador simples e recolhido, a esse grande sabedor 
desconfiado de si mesmo e talvez um pouco desconfiado da opinião do seu 
país, como uma grata manifestação de simpatia e admiração de um grupo 
de homens, pela maior parte novos, no qual, salvo alguma rara exceção, 
como a do autor destas linhas, se acham os principais representantes da 
intelectualidade brasileira, homens de diversas opiniões políticas e morais, 
reunidos num sentimento unânime de apreço às suas capacidades, aos seus 
estudos, aos seus serviços, em suma, à sua obra, considerável e quase obs-
cura, grandiosa e modesta.”

Rio Branco se mostraria grato ao apoio de José Veríssimo, por ocasião da 
eleição e assim demonstraria no futuro. Dez anos depois agradece a remessa 
de livro: “Muito agradeço o exemplar de seu novo livro em que vi reprodu-
zido o tão amável e benévolo artigo publicado na imprensa, em outubro de 
1898, quando a Academia generosamente me admitiu em seu grêmio.”

A figura do Barão do Rio Branco, membro da Academia Brasileira de Le-
tras, deve ser encarada também como homem de cultura e, embora dedicado 
aos estudos históricos e geográficos, apresentava o padrão dos homens de sua 
época e de seu meio.

O primeiro aspecto a assinalar é a figura paterna que lhe moldou a perso-
nalidade e lhe serviu de exemplo.

Como assinalou Calógeras:

“Frequentava a casa paterna os primeiros entre os brasileiros da época. 
Ali reinava atmosfera da mais alta intelectualidade. A presença da futura 
Viscondessa do Rio Branco não permitia descambarem discussões e diver-
gências para a violência do vozerio de praça pública. Nesses salões, que não 
eram excepcionais durante o Segundo Reinado, aprendiam-se a cortesia, o 
respeito às opiniões alheias, as maneiras de apurado tom, que o Barão con-
servou até o último momento, nele constituíam segunda natureza e tanto 
prendiam a quem com ele tratava.”
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A sua formação cultural não discrepou desses padrões. Fez o curso secun-
dário no Colégio Pedro II, estabelecimento criado em 1837 e de prestígio, 
constituído de professores do mais alto nível. Teve distinção em todas as ma-
térias, mas não recebeu o diploma porque preferiu frequentar o curso anexo 
na Academia de Direito de São Paulo.

Na época, as duas Academias de Direito de São Paulo recebiam os filhos de 
famílias que se preparavam para as carreiras jurídicas e políticas. Vivia nas re-
públicas junto com colegas, numa cidade de poucos atrativos como São Paulo. 
Do curso jurídico, menciona apenas o nome de José Bonifácio, o Moço, que 
também atraíra Rui Barbosa, mas que cativava, sobretudo, pela figura do po-
lítico e grande orador. Mas já na Academia iniciava os trabalhos, publicando, 
ainda estudante, o primeiro artigo.

No ambiente da Academia, ele absorveria os princípios do liberalismo da 
época, que inspirara o regime Imperial. Recebendo uma homenagem na Fa-
culdade de Direito de São Paulo em 5 de outubro de 1907, diria:

“Desta Faculdade que foi a minha alma mater, o lugar em que verdadei-
ramente aprendi as regras do Direito e do dever”, para em seguida falar da 
“cidade em que tive a fortuna de passar os melhores anos de minha vida”. 
E quando Prudente de Moraes ascendeu à Presidência da República, co-
mentaria do exterior: “Prudente de Moraes recebeu a educação liberal que 
se dava na Faculdade de Direito no tempo do Império.”

Formado, foi professor interino de História do colégio onde estudara, pro-
motor em Friburgo, deputado em Mato Grosso por influência do pai. Mas 
a sua vocação era a função no exterior, onde pudesse se dedicar aos estudos 
históricos e geográficos dos quais se tornara mestre.

Raul do Rio Branco, seu filho, em memórias sobre o pai, destacava o 
interesse cultural do pai: “Quando vinha passar o fim de semana conosco 
(em Paris), conduzia-me meu pai aos lugares históricos e aos monumentos. 
Essas visitas eram, sobretudo, aos museus da cidade e dos arredores, como  
Fontainebleau.”
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Em outros momentos “suspendia os estudos históricos e geográficos, a 
fim de realizar rápidas visitas. E não raro aproveitava o tempo para entrar de 
passagem na Sorbonne, no Colégio de França, ou ainda na Faculdade, para 
ouvir por instantes o curso de algum professor ilustre, sobre matérias de suas 
predileções bastante ecléticas”.

Certa ocasião “encontrei-me com o pai na Praça do Panteon, na porta da 
Faculdade de Direito e me fez acompanhá-lo a uma das igrejas históricas do 
bairro, a de São Medardo, desejando não somente ver esse santuário antigo e 
bastante arruinado, como também a praça onde tinham ocorrido, no século 
XVIII, as cenas de inspiração do Diácono de Paris e seus sectários”.

Da aptidão literária irrealizada trataram Mateus de Albuquerque e Oliveira 
Lima. Mateus de Albuquerque diria:

“A cultura esbanjou-a, como um perdulário que nele era a feição do 
homem de letras, em páginas esparsas, muitas vezes em colaborações anô-
nimas, pela razão mesma da sua abundância erudita – porque, para tudo 
exprimir na sua frase, ele ‘era das colmeias onde sobra o mel’. Dele apenas 
se conhecem ou se citam, de maior relevo sob este aspecto, uma Esquisse 
de l’Histoire du Brésil, a anotação e ampliação da Guerra da Tríplice Aliança, de 
Schneider, a sua colaboração na Grande Encyclopede, na parte relativa ao Brasil, 
artigos de jornal sobre episódios militares ou sobre política exterior, dis-
cursos e vários discursos, ora ressoando dominadoramente em assembleias 
internacionais, ora purificando, com uma simplicidade serena e clara, o 
ambiente hostil de espessos institutos científicos – para não falar desses 
desconhecidos colossos de história geográfica e diplomática, que nos resul-
taram das suas missões em Washington e em Berna.

Pena foi para nós que o grande espírito nos não legasse, com tais ele-
mentos de essência e forma, uma obra harmoniosa e duradoura, em cuja 
delicada intimidade pudéssemos reconstituir, sem vãos temores, o nosso 
mísero passado. Mas ao mesmo tempo devemos considerar ou presumir 
que, além das suas graves preocupações de Estado, razões de ordem íntima 
talvez o detivessem na realização desse ideal.”
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E Oliveira Lima no mesmo sentido:

“As preocupações propriamente literárias ou artísticas eram de fato es-
tranhas, senão avessas ao seu temperamento. Um quadro de batalhas podia 
ter para Rio Branco o valor de um documento: uma paisagem, por mais 
formosa, deixá-lo-ia indiferente. Não creio exagerar dizendo que conhecia 
pintores e telas, mas não conhecia escolas. De Eça de Queiroz, que todo 
português ou brasileiro educado tem lido, relido e quase sabe de cor, ele 
apenas conhecia A relíquia e isto mesmo porque Eduardo Prado insistira 
muito para que a lesse.”

E explicava:

“Tal exclusivismo nele deixava de ser uma inferioridade para ser muito 
pelo contrário uma força, tamanha era a importância dos negócios de 
interesse público em que se absorvia eventualmente sua atividade e tanta 
valia fornecia à sua argumentação o seu alheamento de outras preocupações 
espirituais. Sua própria conversação ressentia-se disso: todas as frases, 
todos os juízos, todas as anedotas convergiam para os mesmos tópicos, e 
o tópico era um, e um só, quando lhe chegava o momento de pôr-se em 
foco. Então era quase impossível levar Rio Branco a desertar o assunto 
que lhe monopolizara a atenção, e apesar deste sestro e daquela falta 
de leitura geral, sua natureza literária afirmava-se sempre de um modo 
inequívoco.”

Ademais, porque, como observa Oliveira Lima, “enquanto habitou o Velho 
Mundo, que foi mais de um quarto de século, só se ocupou do Brasil nos 
arquivos e nas bibliotecas”. Por essa razão, sua divisa – Ubique Patriae Memor 
(Em todo lugar lembrar-se da Pátria) – era particularmente feliz porque era 
essencialmente verdadeira.

Araújo Jorge, auxiliar e discípulo dileto do Barão, revelava o interesse pelos 
homens de cultura no convívio com escritores na residência de Petrópolis:
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“Rio Branco, nas semanas de vadiação, reunia amigos no gabinete de 
Westfália em Petrópolis, espectador mudo daqueles cavacos formidáveis 
que o grande Ministro presidia com o seu bom humor boêmio, seu cigarro 
e sua vela, e a que não faltavam a graça mordaz e demolidora de Gastão da 
Cunha, a pilhéria caipira de um tão acentuado sabor matuto de Leopoldo 
de Bulhões, a palestra evocativa e saudosa de Afonso Arinos, a ironia co-
medida e suave de Domício da Gama e até, quem o diria, a colaboração do 
bom Ernesto Sena, chistoso almanaque de brejeirice que a ilustre compa-
nhia folheava com prazer sempre renovado.”

No âmbito da Academia, Rio Branco mantinha relações estreitas com Ma-
chado de Assis.

No volume de correspondência publicada pela Academia Brasileira no ano 
de 1890, há apenas uma carta, dirigida ao Barão por ocasião do falecimento 
de sua mãe a Viscondessa do Rio Branco:

“Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1890.
Meu ilustre amigo, queira receber os meus pêsames pela morte de sua 

querida mãe. A austera companheira do nosso grande homem, seu digno 
pai, teve a consolação de ver o nome que trazia posto honradamente no 
filho amigo e piedoso. Esse golpe que o feriu há de ter alcançado a todos os 
que sabem apreciar as suas qualidades de homem e de brasileiro. Deixe-me 
falar assim, sem respeito à sua modéstia, aproveitando o momento de tão 
grande desgosto para dizer o que todos pensamos a seu respeito.

Cuidei, pela notícia que li em folhas daqui, que viesse ao Rio de Janeiro 
imediatamente; pelo que li depois, concluo que não virá. Daí a demora 
desta carta.

Creia-me sempre.
Vosso amigo e admirador. Machado de Assis.”

Anos depois Machado se dirigiria ao Barão, por ocasião da morte de Ca-
rolina:
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“28 de outubro de 1904. Meu ilustre amigo. Agradeço cordialmente os 
pêsames que me mandou nesta grande desgraça da minha vida. Já os havia 
pressentido pelo costume em que me pôs de ser sempre bom amigo. Adeus, 
meu amigo, creia no velho e sincero admirador. Machado de Assis.”

Rio Branco mantinha com Machado de Assis as mais cordiais relações, en-
viando cartões com votos de “feliz ano-novo”, a 1.º de janeiro, ora agradecen-
do as congratulações do Presidente da Academia, a 20 de abril de cada ano, 
por ocasião de seu aniversário. E quase invariavelmente o chamava “querido 
amigo e mestre”. O arquivo Histórico do Itamaraty guarda este telegrama 
de 1905: “Barão do Rio Branco – Ministro do Exterior – Longo abraço do 
velho amigo / Machado de Assis.” Embaixo, há esta anotação com a letra do 
Barão: “Cartão: Ao seu Mestre e amigo, RB agradece a fineza de seu tele-
grama de hoje, 20 de abril.” O arquivo da Academia guarda uma série desses 
cartões, de 1903 a 1908.

A notícia do êxito diplomático na Questão da Guiana foi recebida no Rio 
de Janeiro e no resto do Brasil com o maior júbilo. Machado de Assis, Presi-
dente da Academia, e Lúcio de Mendonça, o fundador, solicitaram audiência 
a Campos Sales, para felicitar o chefe do Governo, em nome da Instituição, 
pela feliz solução daquele litígio. E sondaram a respeito do projeto que a 
beneficiava. Concedida a audiência, Campos Sales se valeu da oportunidade 
para sancionar, na presença de ambos, o projeto que, assinado por ele e por 
Epitácio Pessoa, ministro da Justiça e Negócios Interiores, se converteu na Lei 
n.º 726, de 8 de dezembro de 1900.

Por ocasião do regresso de Rio Branco ao Brasil em dezembro de 1902, 
Machado de Assis enviou-lhe o seguinte telegrama: “Academia Brasileira dá 
as boas-vindas ao seu egrégio membro Rio Branco.”

A presença de Rio Branco está registrada na posse de Afonso Arinos, em 
18 de setembro de 1903, na recepção de Sousa Bandeira, de 10 de agosto 
de 1905, na de Euclides da Cunha, em 18 de dezembro de 1906, na sessão 
de saudade de Machado de Assis, de 3 de outubro de 1908, na posse de Rui 
Barbosa como presidente, em 6 de outubro de 1908, na eleição de Lafayete 
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Rodrigues Pereira na vaga de Machado de Assis, em 1.º de maio de 1909, 
e na sessão de saudade de Guimarães Passos, de 18 de setembro de 1909. 
Comparece ainda às sessões de 30 de novembro deste ano e a de 1 de maio, 
e a última em 18 de setembro de 1909. A ata da sessão de 26 de setembro 
de 1907 realizada no Palácio Monroe da conferência de Gugliemo Ferrero 
não indica os acadêmicos presentes, mas aponta “presentes o Presidente da 
República e seus ministros”.

As eleições desde logo constituíram a vida da Academia. Graça Aranha 
explica:

“Nada interessa tanto à vida acadêmica como uma eleição. Parece que 
aqueles homens, escapos da política, mas guardando fielmente o espírito 
eleitoral do brasileiro, desforram-se em eleger confrades, exercendo uma 
função considerada um privilégio, quando raramente votam fora da Acade-
mia, mesmo para escolher o presidente da República. Na Academia o sen-
timento eleitoral é o mais ativo de todos, e a Academia Brasileira, graças ao 
seu quociente de mortos, jamais foi uma Academia morta. Os abençoados 
mortos deram-lhe a mais preciosa das vidas – a vida eleitoral.”

E confirmou: “A Academia é uma obsessão para Machado. O seu gênio torna-
se eleitoral. É curioso ver o cético combinar sucessões, imaginar o quadro acadêmi-
co. E tudo sem violência, com maior sutileza, sem impor os seus desejos.”

E aspectos da atuação de Rio Branco que serão examinados.
Oliveira Lima pronuncia discurso de posse em 17 de julho de 1903 e 

comentaria:

“Na Academia, serei recebido no dia 18, respondendo ao meu discurso o 
Salvador. À vaga do Valentim, apresentar-se-ão nada menos de cinco candida-
tos, entre eles o nosso Silvino e o D. Olímpio. O Rio Branco está cabalando 
contra este e a maioria parece assegurada ao Euclides da Cunha, autor do livro 
Os sertões, e reconhecia ‘é um livro original e nervoso, perfeita revelação de um 
talento literário dos prometedores’.”
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E Oliveira Lima escreveria em carta a Nabuco:

“Hoje realiza-se a recepção de Afonso Arinos pelo Olavo Bilac, o que pro-
mete sessão cheia. O Rio Branco irá. A minha recepção não foi, nem sequer 
aludiu em conversa comigo.” Mas reconhecia: “De resto, tratando-se de resto 
da Cadeira que tem o nome do pai dele e da vaga de Eduardo Prado cujo 
elogio se vai pronunciar, é muito mais natural (concordo) que ele não falte.”

Em 17 de março deste ano, faleceu Valentim Magalhães, escritor de des-
taque no grupo da Revista Brasileira e que dirigira uma importante revista,  
A Semana. Vaga a Cadeira 7, inscreveram-se como candidato Euclides da 
Cunha, Domingos Olímpio, Xavier Marques e Silvino Amaral, este do servi-
ço diplomático.

Os sertões de Euclides da Cunha fora publicado em final de novembro de 
1902. Euclides temia o lançamento do livro com a chegada de Rio Branco, 
que se deu em 2 de dezembro. Não seria crível que o Barão do Rio Branco 
tivesse lido a obra neste curto espaço de tempo, mas é provável que dela toma-
ra conhecimento, e da repercussão alcançada, talvez por indicação de Graça 
Aranha que recomendara o livro a Joaquim Nabuco.

Euclides da Cunha, tímido e pessimista, escreve ao pai em 12 de junho de 
1903:

“Infelizmente obrigaram-me a ser candidato à Academia de Letras, com 
a infelicidade de ter, entre outros antagonistas, o velho autor dos Mineiros da 
desgraça (Quintino Bocaiuva), que me derrotará na certa, porque leva para a 
ação a própria influência política e levantou-lhe a candidatura o primus inter 
pares de nossa gente, o Barão do Rio Branco.”

Euclides envia ao Barão a carta protocolar em 7 de julho:

“Saudando respeitosamente a V. Ex.a tenho a honra de solicitar o seu 
voto na próxima eleição que se realizará na Academia de Letras, para o 
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preenchimento da vaga originada pelo lamentável passamento do nosso 
distinto compatriota Valentim Magalhães.”

Não se conhece, infelizmente, a resposta do Barão em 17 de julho, mas se 
pode depreender o teor elogioso pelos agradecimentos de Euclides:

“Apresso-me em responder à carta em que V. Ex.a tão generosamente me 
oferece o honrosíssimo amparo de seu sufrágio à minha candidatura à Aca-
demia Brasileira de Letras. E com a mais completa franqueza declaro a V. 
Ex.a que se por acaso eu desejasse qualquer recompensa pelos serviços que 
tentei prestar à nossa terra, escrevendo Os sertões, não poderia tê-la maior, 
mais valiosa e mais digna do que aquela carta, que hei de sempre guardar 
como um verdadeiro prêmio.”

Euclides da Cunha comenta em carta de 24 de julho ao amigo Francisco 
Escobar: “Tenho certo os seguintes votos e aponta em primeiro lugar o de 
Rio Branco.” E em carta de 22 de agosto ao mesmo destinatário nomeava “os 
meus votos seguríssimos”, entre os quais Rio Branco.

No dia da eleição se dirige ao pai:

“Apresso-me em comunicar-lhe que fui eleito ontem para a Academia 
de Letras para a Cadeira do seu grande patrício Castro Alves. Assim, o 
desvio que abri nesta minha engenharia obscura, alongou-se mais do que 
eu julgava. É ao menos um consolo nestes tempos de filhotismo absoluto, 
verdadeira idade de ouro dos medíocres. Tive eleitores como Rio Branco e 
Machado de Assis. Mas não tenho vaidade: tudo isto me revela a boa linha 
reta que o Sr. me ensinou desde pequeno.”

Em 1904, Euclides passa a trabalhar sob as ordens do Barão e presta vários 
depoimentos sobre ele. Em conferência pronunciada no Centro XI de Agosto 
da Faculdade de Direito de São Paulo, com o título de “Castro Alves e seu 
tempo”, comenta:
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“Temos mudado muito. Partiu-se nos últimos tempos o sequestro se-
cular que nos tornava apenas espectadores da civilização. A nossa polí-
tica exterior conjugou-se com a internacional. O descortino dilatado de 
um estadista, depois de engrandecer-nos no espaço, engrandeceu-nos no 
tempo.”

E sete dias antes da morte, em correspondência sobre a sucessão de Afonso 
Pena a Gastão da Cunha, que se encontrava no Paraguai:

“O nosso Barão continua triunfante e açambarcador das simpatias na-
cionais. A sua habilidade tem feito prodígios entre as duas facções que o 
disputam – como duas sultanas histéricas disputam o lenço de um sultão. 
E ele tem realizado o milagre de não desagradar a ambas. Que assim seja 
até o fim.”

Rio Branco, orador oficial da sessão magna do Instituto Histórico e Geo-
gráfico Brasileiro de 1909, faz o elogio do sócio falecido:

“Dentre os de que a morte privou a nossa companhia, contaram-se qua-
tro sócios nacionais (...), e, por fim, o festejado escritor, intrépido explo-
rador do Alto Purus – Euclides da Cunha, que tanto prometia enriquecer 
ainda a nossa Literatura, vitimado no vigor da idade, numa terrível tragé-
dia, como homem de delicado pundonor que sempre foi, e cuja pureza de 
sentimentos e alto valor intelectual pude conhecer de perto nos breves anos 
de convivência, em que me coube a fortuna de o ter por companheiro de 
estudos, de trabalhos e de esperanças patrióticas.”

As eleições no período não obedeceram em geral ao sistema de disputa. 
João Ribeiro, Rio Branco, Francisco de Castro, Augusto de Lima, Artur Or-
lando e Jaceguai não tiveram opositores. Em outras eleições, os concorrentes 
seriam eleitos em próxima vaga: Afonso Arinos contra Martins Júnior, Mar-
tins Júnior contra Augusto de Lima, Sousa Bandeira contra Osório Duque 
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Estrada, Heráclito Graça contra Paulo Barreto. Euclides da Cunha e Mário 
de Alencar tiveram como adversário Domingos Olímpio, que não voltou a se 
candidatar, pois faleceu no ano seguinte.

Em 1905 ocorreu uma eleição polêmica na sucessão de José do Patrocínio. 
Era candidato Mário de Alencar que trazia a tradição paterna, muito ligado a 
Machado de Assis, que se empenhou na eleição de forma discreta. Não tinha 
obra literária, mas se tornaria um grande acadêmico.

A interferência de Rio Branco não foi por Mário de Alencar, mas pela 
oposição ao outro candidato, Domingos Olímpio. A restrição de Rio Branco 
por Domingos Olímpio era antiga, pois provinha de Washington na época da 
missão especial para a questão dos limites com a Argentina, ele subordinado 
do Barão. Em carta a José Carlos Rodrigues, de 11 de novembro de 1898, 
o Barão se refere a ele como o “trêfego e desajeitado Domingos Olímpio”, 
acusando-o de “inexatidão e perversidade”.

O Correio da Manhã de 2 de novembro mencionaria a imensa cabala desen-
volvida pelo Barão do Rio Branco através de seus lugares-tenentes, Graça 
Aranha e Domício da Gama. E Oliveira Lima em carta a Machado de Assis 
tratou do episódio:

“Senti o que se passou com relação à eleição para a Academia na vaga 
do Patrocínio. É a primeira vez que a Academia é atacada pela escolha feita 
(digo eleição), mas também é a primeira vez, desde a eleição do João Ribeiro, 
que ela não foi justa. Compreendo perfeitamente o seu voto pelo Mário: o 
Sr. é o seu pai espiritual, foi o seu mentor literário, está preso a ele por laços 
de carinho; outros votos é que não compreendo, pois não posso admitir que 
se queira esposar ódios do Rio Branco e fazer-lhe a corte cometendo um 
ato de improbidade literária, porque alguns devem ter votado contra a sua 
consciência.”

Em outra eleição Rio Branco também teve atuação, pois se tratava de 
Heráclito Graça, deputado no Império, tio de Graça Aranha, autor de um 
único livro Fatos da Linguagem, sobre questões filológicas. Tivera uma fase de 
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dificuldade e fora acolhido no Itamaraty pelo Barão para tratar das questões 
de fronteiras e depois foi nomeado consultor jurídico.

Em carta de 4 de dezembro de 1906 a Artur Orlando, que se candi-
datara à vaga do Barão do Loreto, Oliveira Lima, fazendo a estatística do 
voto, aponta dois votos certos para Assis Brasil na qualidade de candidato 
do Barão. Mas, Assis Brasil não se candidatou. E acrescenta: “Você escreve 
diretamente ao Barão solicitando o voto dele. Como você escreve sobre  
assunto diplomático e tem autoridade, ele tem receio de desgostá-lo e ficará 
pelo menos perplexo.”

Se para Raymundo Magalhães Júnior ocorrera “o prolongado descaso de 
Rio Branco pela instituição”, para Luís Vianna Filho, “tendo vacilado com a 
ideia de figurar entre os ‘imortais’ ele agora é um dos que mais se interessam 
pela vida da Academia, inclusive pelas suas eleições, nas quais, para desespero 
de Oliveira Lima, influi poderosamente.”

A suposta influência do Barão na Academia provocava manifestações des-
favoráveis.

João Ribeiro, escrevendo em 30 de abril de 1907 a Artur Orlando, decla-
rava que decidira não mais voltar na Academia, da qual se afastara das can-
didaturas áulicas ou palacianas. Mas como não se apresentou o Assis Brasil, 
voltava à Academia, e votaria no seu nome. “Em qualquer casa eu não queria 
e não quereria nunca sancionar com a minha presença a eleição de ministros 
ou quejandos, candidatos impostos pelo Barão do Rio Branco ou pelo grupo 
que o cerca.”

José Veríssimo em carta de 6 de outubro de 1908, dias após o falecimento 
de Machado: “Eu não estou disposto a ir hoje à Academia, transformada em 
seção do Ministério do Exterior, e só me interessa nela de fato a memória do 
nosso grande e querido Machado.”

E dois anos depois, comentando com Mário de Alencar homenagem pós-
tuma de Oliveira Lima a Machado de Assis na Sorbonne: “Você hoje terá 
lido com grande satisfação, como eu, os telegramas de Paris sobre a festa do 
nosso Machado. Se casasse uma filha do Barão, seriam dez vezes mais, porém 
o Machado viverá mais e mais gloriosamente que o Barão.”
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Um dado de seu interesse pela Academia está patenteado no ofício que envia 
à Academia em 14 de setembro de 1911, tão logo informando que recebera do 
Consulado-Geral do Brasil em Paris a notícia da morte de Raymundo Corrêa.

Rio Branco participava das eleições da Academia, votando por telegrama. 
Assim, há nos arquivos da Casa as mensagens enviadas de Berlim para Martins 
Jr. em 1902 e de Petrópolis para Mário de Alencar em 1905.

Certa ocasião o Barão desejou preparar a candidatura de Gastão da Cunha. 
Chamou Alberto de Faria ao seu gabinete e expôs o plano: “Você entra em 
contato com o Pedro Lessa, o Afrânio Peixoto, o Graça Aranha e outros aca-
dêmicos de seu conhecimento e sonda pelo nome do Gastão. Mas não diga 
ser minha iniciativa.”

E Alberto de Faria:

“Mas que títulos tenho eu, Senhor Barão, para sugerir candidaturas, 
mesmo junto de amigos, se Vossa Excelência não me autoriza a usar de 
seu nome? Permita-me dizer ao menos que, numa roda em que se falou na 
próxima vaga da Academia, Vossa Excelência se mostrou muito favorável 
ao nome do Gastão.”

O Barão refletiu por alguns momentos e concordou: “Está bem. Faça as-
sim, mas só com o Pedro Lessa.”

“Barão”, argumenta Alberto de Faria, preocupado, “Vossa Excelência sabe 
que a candidatura do Gastão vai encontrar resistências. Ele tem muitos ad-
miradores, que sabem do seu valor, como nós, mas até hoje não publicou um 
livro, nem mesmo um folheto. Por outro lado, os desafetos que ele tem feito 
com a sua língua ferina não são poucos.”

E o Barão: “Quanto ao livro, não há problema. Mandamos imprimir os 
trabalhos do Tratado de Petrópolis, que são profundos, e alguns discursos, 
que são belos. Em todo caso, vamos dar tempo ao tempo.”

O tempo passou e a candidatura de Gastão da Cunha não prosperou.
Apesar desses fatos que demonstram o interesse do Barão do Rio Bran-

co pela Academia, a Casa do Barão era o Instituto Histórico e Geográfico 
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Brasileiro, para o qual foi feito presidente em 17 de setembro de 1908 e no 
ano seguinte presidente perpétuo.

Fora admitido, curiosamente muito jovem, como sócio correspondente, 
embora residisse na Corte, pois no momento o quadro de efetivo estava com-
pleto, e na categoria de sócio honorário não seria possível incluí-lo.

Rio Branco era assíduo às sessões do Instituto até assumir o Consulado 
de Liverpool, e no exterior se correspondia com a instituição. Voltando ao 
Brasil em 1902 para assumir o Ministério das Relações Exteriores, retoma a 
presença, mesmo com os encargos de ministro.

Em 1907, com o impedimento do Visconde de Paranaguá, presidente do 
Instituto, e com a recusa do Conde de Afonso Celso de aceitar a Presidência, 
passou-se a cogitar da substituição. O nome do Barão foi lembrado, e surgia 
a dúvida de quem iria fazer a consulta.

Max Fleiuss se ofereceu para o encargo e à primeira consulta recebeu a 
resposta: “O Sr. está doido, Sr. Fleiuss? Pois eu tenho tempo de dirigir o 
Instituto?”

Inflexível aos argumentos, quando Max Fleiuss afirmou que o Visconde de 
Ouro Preto concordaria em continuar na Vice-Presidência se ele ocupasse a 
Presidência, Rio Branco indagou: “Ele aceita a Vice-Presidência?” Responde 
Fleiuss: “– O Sr. pode se entender com ele. Ele está no escritório.” Concluía 
Rio Branco: “Aceito.”

A sua gestão, apesar dos absorventes encargos no ministério, foi operosa. E 
os seus discursos na abertura e encerramento dos trabalhos revelam um escri-
tor de mérito, se expressando de forma simples e correta, com clareza e obje-
tividade. Também outros discursos são reveladores de um orador sem atavios, 
mas elegante como no elogio do presidente Afonso de quem fora ministro.

Por ocasião de seu falecimento, falaria no túmulo o Barão de Ramiz Gal-
vão, em nome do Instituto Histórico, que se candidataria à sua vaga junto 
com Lauro Muller, numa eleição rumorosa, mas que só seria eleito em 1928 
na vaga de Carlos de Laet.

Há um aspecto que deve ser ressaltado nos esforços de Rio Branco aliado à 
Academia, na tarefa de projeção cultural do Brasil, e no sentido de atrair para 
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o nosso país figuras expressivas da intelectualidade europeia, como Anatole 
France, Guglielmo Ferrero, Clemenceau e Paul Adam. Essas visitas, promo-
vidas pelo Barão do Rio Branco, com a participação da Academia, incluíam 
conferências geralmente pronunciadas na sede da Instituição.

Nesse esforço Rio Branco interessou-se em promover a vinda de intelectuais 
estrangeiros, que, de volta a seus países, transmitissem uma impressão favorável, 
de nosso país. E nesse trabalho se aliou às iniciativas da Academia. A presença 
de Guglielmo Ferrero em 1907, teve repercussão que nenhum escritor estrangei-
ro recebera com tanto entusiasmo desde Ramalho Ortigão em 1887.

Afirma Brito Broca:

“A política cultural do Barão processava-se ativamente tanto no plano 
interno como no externo. Com a transformação da capital, a extinção da 
febre amarela, era preciso atrair figuras ilustres ao Brasil, para que fossem lá 
fora transmitir impressões favoráveis a nosso respeito. Essa época, dos in-
telectuais no Itamaraty, foi aquela em que hospedamos alguns dos maiores 
vultos da cultura europeia, empenhando-se o ministro em fazê-lo levar as 
melhores recordações do País.”

E comentaria:

“Depois de D. Pedro II, foi o Barão do Rio Branco o primeiro estadista 
a pôr em prática uma nobre política de valorização cultural, agrupando em 
torno de si muitos elementos mais representativos da intelectualidade bra-
sileira. Historiador e jornalista ele próprio, procurou cercar-se de escritores 
e homens inteligentes, incorporando-os, por assim dizer, à obra que reali-
zou no Ministério do Exterior, através de três quadriênios presidenciais.”

Na mesma linha, Álvaro Lins afirma que Rio Branco “aumentava o brilho 
e a espiritualidade da corte no Itamaraty com a presença habitual de intelec-
tuais, jornalistas, escritores e artistas”. Domício da Gama, seu colaborador 
dileto, Graça Aranha, um dos fundadores, muito deveria ao apoio de Rio 
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Branco e tanto Rui Barbosa como Joaquim Nabuco, que já gozavam de grande 
prestígio, tiveram oportunidade para maiores feitos. No assessoramento jurí-
dico contava com o próprio Rui Barbosa, Clóvis Beviláqua e Lafayete. Aluísio 
de Azevedo seria efetivado na carreira diplomática pelo Barão.

Gilberto Freire destaca:

“A idealização do Itamaraty, dirigido pelo Barão do Rio Branco, como 
órgão supremo de irradiação ou afirmação do prestígio do Brasil no con-
tinente, em particular, e no exterior, em geral, de um Itamaraty que foi 
também, no Brasil dos dias do Barão, uma espécie de Ministério como que 
de Educação e Cultura, concorrendo para que viessem ao Rio de Janeiro 
intelectuais europeus eminentes, artistas, médicos de renome; e Ministério 
também de Informação ou Propaganda, de certo modo responsável pela 
bonne presse francesa e às vezes inglesa em torno de valores brasileiros.

Gilberto Freire evoca os tempos em que o chanceler se cercava de ‘ho-
mens não só inteligentes, cultos, e polidos como altos, belos e eugênicos, 
animais de bela estampa, homens que, completados por esposas formosas, 
elegantes e bem-vestidas, dessem ao estrangeiro a ideia de ser o Brasil – 
pelo menos sua elite – país de gente sã e bem conformada’.”

Episódio expressivo foi relatado por Otto Prazeres:
Rio Branco organizou a delegação à Conferência Pan-Americana de 1910 

em Buenos Aires, composto de Joaquim Murtinho, Herculano de Freitas, 
Olavo Bilac e Gastão da Cunha. Eram figuras intelectuais de peso, mas de 
tipo físico não expressivo. Pretendeu convidar o político paulista Almeida 
Nogueira, que se escusou, por estar participando da campanha civilista em 
oposição ao Governo Federal.

Rio Branco chamou-o ao gabinete e disse: “Preciso de você, porque além 
das qualidades intelectuais, você é um homem bonito e elegante,”

Machado de Assis envia uma carta a Ferrero em maio de 1907, por inter-
médio de Sr. Camilo Cresta, declarando que a Academia teria grande honra, 
caso ele pudesse passar alguns dias no Rio. “Aqui”, dizia a carta, “o Sr. tem 
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admiradores ferventes e numerosos” e sugere poderia pronunciar duas ou três 
conferencias públicas.

As conferências de Ferrero se realizaram no Palácio Monroe com grande 
afluência, tendo comparecido o presidente Afonso Pena à primeira reunião. 
“A Cultura Latina no momento” foi o tema da primeira conferência. As ou-
tras trataram de “Corrupção e o progresso no mundo antigo e no mundo 
moderno”, “Cleópatra e Antônio”. E a última, em 12 de setembro sobre “A 
Missão do Império Romano”. Nesse dia chovia torrencialmente e Medeiros e 
Albuquerque fez um gracejo: O Accioly (presidente do Ceará) deveria mandar 
buscar o historiador. Ferrero foi saudado por Medeiros e Albuquerque em 
discurso curto e conciso, como de seu estilo.

A propósito das conferências de Guglielmo Ferrero são curiosos os comen-
tários de Euclides da Cunha em carta a Domício da Gama, que se encontrava 
como ministro em Lima.

“Inicialmente o Barão recebeu Ferrero gentilmente. No Itamaraty, antes 
e depois do jantar que lhe foi oferecido, o extraordinário evocador da velha 
Roma lendária foi verdadeiramente cativante. É impressionadora a sua mo-
déstia. O gênio tem ares tímidos e perturbados de mestre-escola da roça.”

Rio Branco ofereceu um banquete a Ferrero e Graça Aranha compôs uma 
fabulação mitológica:

“Naquela noite memorável em que Guglielmo Ferrero foi recebido no 
Itamaraty, não lhe pude dizer todo o meu entusiasmo... Tive a deliciosa ilu-
são de que Cícero era recebido por Péricles... Jantamos em Atenas... Ferrero 
jamais esquecerá esse momento grego no Brasil, em que ele foi recebido por 
Péricles – Rio Branco, conversou com Platão – Machado de Assis, e foi ilu-
minado pelo olhar e pela fronte de Minerva... Ainda como ateniense, nós 
poderíamos dizer ao historiador da Antiguidade que o juramento de Rio 
Branco na mocidade foi o mesmo da juventude grega na altar da Deusa: 
‘Não deixarei diminuir minha Pátria, mas a engrandecerei’.”
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E Euclides se retratou:

“As conferências de Ferrero desiludiram-me. Sou maravilhoso diante 
de tudo (disse-o Veríssimo ultimamente) e a minha admiração não raro 
ultrapassa a realidade. Ferrero deixou-me a impressão de ser o Frégoli da 
História. Desapontou-me. E na noite em que, com sua seriedade adorá-
vel, declarou haver descoberto uma lei histórica (uma lei histórica!) não 
se apagaram as luzes do Palácio Monroe?! O auditório não desmaiou?! O 
governo não decretou o estado de sítio?! Entrei a desconfiar que ele não 
conhecia a significação científica desta perigosa palavra – lei. Quem fará 
um dia a história da glorificação das mediocridades?!”

Nesse banquete, Machado, avesso aos discursos e em tom encomiástico, 
pronunciou as seguintes palavras:

“Sr. Guglielmo Ferrero:
A Academia Brasileira convidou-vos a dar algumas conferências neste país. 

Contava, decerto, com a admiração que lhe haviam imposto os vossos escri-
tos, mas a vossa palavra excedeu a nossa confiança. Não é raro que as duas 
formas de pensamento se conjuguem na mesma pessoa; conhecíamos aqui 
este fenômeno e sabíamos dele em outras partes, mas foi preciso ouvir-vos 
para senti-lo ainda uma vez bem, e por outra língua canora e magnífica.

Agora que ides deixar-nos levareis à Itália, e por ela ao resto do mundo 
europeu, a notícia do nosso grande entusiasmo. Creio que levareis mais. O 
que o Brasil revelou da sua crescente prosperidade ao eminente historiador 
de Roma, ter-lhe-á mostrado que este pedaço da América não desmente a 
nobreza da estirpe latina e crê no papel que, de futuro, lhe cabe.”

Machado de Assis escreve ao Barão:

“Meu eminente amigo Sr. Barão do Rio Branco. Creio responder ao 
sentimento da Academia Brasileira agradecendo a Vossa Excelência os 
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obséquios com que distinguiu anteontem o ilustre G. Ferrero, nosso sócio 
correspondente. A Academia convidara o historiador italiano a vir trazer 
aqui algumas das lições que há pouco ditou em Paris e agora vai levar a 
Buenos Aires, e ele aceitou da melhor vontade fazê-lo em seu regresso para 
a Europa. A ação de Vossa Excelência de assim relevo grande ao nome do 
Brasil, recebendo a Ferrero e a sua esposa pelo modo que o seu bom gosto 
e a dignidade do governo lhe sugeriram, em nome deste, e por honra da 
nossa associação, em que Vossa Excelência tão digna parte ocupa. Queira 
aceitar os meus protestos de sincera amizade e elevada consideração. Ma-
chado de Assis.”

As conferências se prestavam à ironia. A revista Fon-Fon satirizava a visita 
de Ferrero em caricatura: “– Vai ao teatro? – Qual? – Recebi um convite da 
Academia Brasileira de Letras para assistir à conferência do Ferrero. Já mandei 
a esposa escovar a casaca.”

A visita de Anatole France foi o ponto alto dessa parceria. Anatole France 
esteve no Brasil em 1909, em duas etapas: a primeira, a caminho de Buenos 
Aires, permaneceu apenas um dia, sendo homenageado num almoço pelo Ba-
rão e recebido em sessão solene em 7 de março na Academia, saudado por 
Rui Barbosa em discurso que ficou célebre. De volta, permanece uma semana 
e profere duas conferências no Teatro Municipal.

Rio Branco recepcionou Anatolle France no banquete oferecido pelo Ita-
maraty, em que pronunciou em poucas palavras:

“Impedido na última hora, lamentavelmente, em tomar parte na recep-
ção na Academia Brasileira de Letras ao nosso ilustre hóspede de algumas 
horas, tenho a satisfação de saudá-lo nesta Casa, onde, como no Quai 
d’Orsay, se trabalha sem cessar na grande causa da paz e da confraternidade 
dos povos.”

Cita alguns franceses que visitaram o Brasil no início do século XIX como 
Ferdinand Denis e Saint-Hilaire do Brasil, e todos se mostraram amigos 
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conscientes do Barão, podendo verificar a influência que o gênio francês exer-
ce e exercerá sobre essa nação ainda jovem. Menciona o fato de que Victor 
Hugo nos enviou belas palavras à nação brasileira, que foram relembradas na 
ocasião da festa que Jules Simon Schloecher, M. Hanotaux e outros franceses 
organizaram em Paris, na ocasião da grande reforma de 1888.

Conclui dizendo:

“Esperamos que entre nossos amigos podemos contar também com o 
admirável escritor, o verdadeiro filósofo e o brilhante estilista que nossa 
jovem Academia teve a honra de receber hoje.”

Quando Clemenceau chegou ao Brasil em 15 de setembro de 1910, Rio 
Branco preparou tudo para que fosse recebido com a simplicidade cordial de 
um amigo.

Paul Adam visitou-nos em 1912, em prolongada visita onde pretendia 
estudar o problema das raças. Teve recepção oficial, recebeu almoços, fez pas-
seios e visitas a estabelecimentos públicos. Realizou conferências sobre o mito 
de Ícaro, o mito de Vênus e em 25 de maio foi recebido solenemente por José 
Veríssimo na Academia que, em pequeno discurso em francês, contestava a 
existência da raça latina e as ideias do homenageado.

Em outubro de 1909 era lançada a Revista Americana com apresentação assina-
da pela Redação, com grande interesse cultural. A apresentação dizia: “A Amé-
rica conhecemo-la aos fragmentos. E a Revista Americana no intuito de divulgar 
as diversas manifestações da América, e seguir do mesmo passo paralelamente o 
traçado superior da sua evolução político-econômica, se apresenta especialmen-
te como um traço de união entre as figuras representativas de intelectualidade 
dessa parte do mundo. E lá facultará aos historiadores e ao geógrafo, ao político 
e ao jornalista, ao artista e ao filósofo, elementos seguros determinantes de uma 
noção exata e precisa dos múltiplos aspectos da nossa vida espiritual.”

Com o caráter de uma revista particular, tinha como redator Araújo Jorge, 
que era na época um dos principais assessores do Barão do Rio Branco e era 
evidente que a revista tinha o patrocínio do Barão.
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Resolvido o problema das fronteiras com os países limítrofes, Rio Branco que-
ria fazer uma maior aproximação com esses países e incluía nesse propósito a 
realização da revista. A revista tinha um amplo caráter cultural com características 
bem amplas e tinha entre os colaboradores representantes de vários países, entre os 
brasileiros podem-se apontar os acadêmicos Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha 
e Araripe Júnior, e futuros acadêmicos como Hélio Lobo e Victor Vianna.

Em estudo denominado “Brasil e a nossa América”, Antônio Cândido 
estuda como o Brasil tem pensado a América Latina e inclui a Revista Ame-
ricana como um empreendimento importante. O subtítulo era expressivo  
“Ciências, Artes, Letras, Política, Filosofia, História”. Expõe que a análise das 
colaborações mostra quatro linhas, sendo que a primeira trata da produção 
própria de cada país, exprimindo a sua cultura através da poesia, da narrativa 
e do ensaio e uma quarta linha, a dos escritores manifestando interesse pela 
cultura europeia, com impregnação futura de seus valores.

E assinala que: “A coleção da Revista deixa ver que as relações culturais se 
estabeleceram com quatro países, Argentina, Uruguai, Chile e Peru, mas havia 
colaboração de outros.”

Por ocasião da morte do Barão do Rio Branco a Revista publicou um núme-
ro especial com numerosos trabalhos a seu respeito e teria ganhado impulso 
mesmo após a morte do Barão, para se encerrar só em 1919.

Com o falecimento de Machado de Assis, era de se supor que a instituição 
tivesse de escolher para o preenchimento da vaga um grande nome. Pode-se 
cogitar que não haveria então no meio literário nenhum escritor de altos mé-
ritos para ocupar a Cadeira do autor de Dom Casmurro.

No elenco de expoentes, uma figura se destacava na vida pública como 
jurista, senador, ministro, presidente do Conselho de Ministros, o conselheiro 
Lafayete Rodrigues Pereira. Com a Proclamação da República, se retirou da 
vida pública, recolhendo-se para elaborar obras de Direito e redigir pareceres 
altamente prestigiados. Lafayete morava numa chácara na Gávea e tinha um 
gabinete isolado onde se alojava a sua importante biblioteca.

Lafayete tinha afinidade com Machado de Assis. Em 1897, quando Sílvio 
Romero publicou o livro com o título Machado de Assis, procurando exaltar a 
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figura de Tobias Barreto, mas denegrir Machado de Assis, Lafayette publicou 
uma série de artigos com o pseudônimo de Labieno no Jornal do Commercio, em 
defesa de Machado de Assis e editou em livro em 1899. A autoria foi logo 
conhecida e Machado lhe dirigiu uma carta de agradecimento.

“Soube ontem (não direi por quem), que era V. Ex.a o autor dos artigos 
assinados Labieno e publicados no Jornal do Commercio de 25 e 30 de janeiro 
e 7 e 11 do corrente, em refutação ao livro que o Sr. Dr. Sílvio Romero pôs 
por título o meu nome. A espontaneidade da defesa, o calor e simpatia dão 
maior relevo à benevolência do juízo que V. Ex.a aí faz a meu respeito.

Quanto à honra deste, é muito, no fim da vida, achar em tão elevada 
palavra como a de V. Ex.a um amparo valioso e sólido pela cultura literária 
e pela autoridade intelectual e pessoal.

Quando comecei a vida, V. Ex.a vinha da carreira acadêmica; os meus 
olhos se afeiçoaram a acompanhá-lo nesse outro caminho, onde nem o 
Direito, nem a Política, nem a Administração, por mais alto que o tenham 
subido, puderam arrancá-lo ao labor particular das letras em que ainda 
agora prima pelo conhecimento exato e profundo.

A pessoa que me desvendou o nome de V. Ex.a pediu-me reserva sobre 
ele, e assim cumprirei. Sou obrigado, portanto, a calar um segredo que eu 
quisera público para meu desvanecimento.
Queira V. Ex.a aceitar os mais cordiais agradecimentos, e dispor de quem é.”

Rio Branco teve a iniciativa de cogitar do nome de Lafayete para preencher 
a vaga e encarregou Batista Pereira da missão de transmitir-lhe o convite. Anos 
mais tarde Batista Pereira relatou detalhes da visita: “Chegando à sua residência 
na Gávea o encontrei sob frondosa mangueira. Disse-lhe da natureza da minha 
missão: Rio Branco deseja que V. Ex.a se candidate a tão egrégia sucessão.”

Lafayete, antes de mais nada, perguntou-me: “Há possibilidade de ser eu 
eleito? Pois temo a derrota.” Não é possível, conselheiro; disse-lhe eu. A sua 
candidatura está assegurada pelo prestígio de meu sogro, Rui Barbosa, e do 
Barão.”



 Alberto Venancio  F ilho

248

E é Rio Branco que encaminha a Rui Barbosa o pedido de voto de La 
Fayette:

“Exm.o Sr. Conselheiro Rui Barbosa,
Tenho a honra de fazer chegar às mãos de V. Ex.a a inclusa carta do 

conselheiro Lafayete Pereira. Pensava poder levá-la pessoalmente a V. Ex.a e 
por isto retardei a sua entrega. Creio que é ele o único candidato à Cadeira 
de Machado de Assis.

Com a mais alta estima, tenho a honra de ser de V. Ex.a

 Rio Branco.
Rio, 6 de dezembro de 1908.”

Lafayete teve 20 votos, Alberto de Faria, dois e o Barão de Paranapiacaba, 
um voto.

Lafayete em 3 de setembro de 1910 dirigiu ofício à Academia, alegando 
persistir a moléstia que o tem impedido de ser recebido em sessão solene da 
Academia e não ser possível prever a duração desse impedimento. Pede seja 
considerada como ato de posse esta mesma comunicação à semelhança do que 
é facultada aos membros eleitos residentes fora da sede da Academia. Lafayete 
só iria falecer em 1917 e há referência de que nesse período deu pareceres 
e respondeu a consultas. Entretanto, depoimento familiar referia-se a sérios 
problemas de visão, o que impediria de preparar o discurso de posse. Poste-
riormente, sofreu uma queda e não mais saiu de casa. Há comentários de que 
ficara agastado com a falta de unanimidade.

O prestígio e a ascendência de Rio Branco se exercia por toda a parte in-
clusive na Academia, sendo significativo o episódio da sucessão de Machado 
de Assis. Falecido em 29 de setembro, a Instituição se reúne em 3 de outubro 
e elege Rui Barbosa como substituto pela unanimidade dos presentes. No dia 
seguinte, Euclides da Cunha, primeiro-secretário no exercício da Presidência, 
expõe que na visita que fizera a Rui Barbosa, este alegara “declinei desse en-
cargo, alegando além da minha incompetência, o excesso de obrigações que já 
me sobrecarregam, e que dificultariam o cumprimento de meus deveres nesse 
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novo posto”. Mas cedeu às considerações apresentadas, especialmente a “da 
unanimidade com que a eleição se pronunciara”.

Com a leitura dos jornais, tomou Rui conhecimento de que haviam com-
parecido apenas 16 acadêmicos, “quorum legal, mas bem exígua minoria em 
relação aos 40”. Sugere então que não “se deve prover à sucessão, sem que 
se dê espaço aos sócios ausentes, para concorrerem se lhes interessar com o 
seu voto”. E indica que, observada essa providência, “cuja adoção proponho 
e aconselho, cessaria em relação a mim o argumento que me reduziu da una-
nimidade acadêmica”. E termina insistindo “para que dilatasse a eleição o 
tempo necessário para tomar os sufrágios dos ausentes, oportunamente no-
tificados”.

Euclides da Cunha lhe expõe no dia seguinte “acatando os elevados es-
crúpulos de V. Ex.a, oriundo de sua habitul superioridade de pensar”, mas 
se julgando incompetente para sobrestar os efeitos de uma eleição “com um 
traço rigorosamente legal”, por duas circunstâncias poderosas: a consagração, 
prevendo-se logicamente a mesma unanimidade, se maior fosse o número de 
eleitores, e a situação especial da Academia, em qualquer delonga na sua cons-
tituição definitiva.

Retruca Rui dissentindo de Euclides, para afirmar em carta que no caso é 
forçoso entre dois ou mais inconvenientes, evitar o maior: “O maior seria que 
sobre a eleição do Presidente da Academia de Letras se deixasse pretexto a 
qualquer reparo, com alguma cor de plausibilidade. Ora, para atalhar este mal, 
bastará demorar a nova eleição por poucos dias, quantos bastem à notificação 
dos ausentes.” E acrescentava: “Não vejo que transtorno apreciável daí possa 
resultar. Se de tal origem me pode vir alguma responsabilidade, antes esta do 
que assumir aquele cargo, desgostando a companheiros.” E expõe: “Entrevejo 
que vários dos não comparecentes não sufragariam o meu nome e muito me 
doeria quebrar, com a minha entrada, esse acordo que reinou com o Presiden-
te anterior no seio da nossa associação.”

Havia só uma solução para resolver o impasse: apelar para o Barão do Rio 
Branco. Euclides o procura “consternado”, secundado por Mário de Alencar 
e Rodrigo Otávio, ao exibir a carta de Rui Barbosa. O Barão se dirige então 
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ao Dr. Batista Pereira, genro de Rui, e lhe envia carta que certamente foi mos-
trada a Rui, ficando patente que a candidatura fora lançada pelo Barão que se 
esforçava em sustentá-la.

Rio Branco inicia a carta “fiquei também muito penalizado com o inciden-
te, e não podendo ir pessoalmente à S. Clemente, porque tenho estado muito 
ocupado e agora à noite não posso faltar à sessão do Instituto Histórico, 
escrevo a correr estas linhas”.

A carta é um relatório completo das eleições acadêmicas e dos respectivos 
resultados, afirmando que,

“a frequência dos acadêmicos em dias de eleição foi sempre menor do 
que na sessão de sábado último. O Conde de Afonso Celso residente em 
Petrópolis votou por telegrama; Olavo Bilac iria comparecer, mas não che-
gou a tempo, e teriam votado se avisados a tempo Heráclito Graça, Alcindo 
Guanabara e Jaceguai, apontando afinal que a maioria absoluta exigida é 
dos residentes no Rio.”

A carta faz ainda referência ao Regimento da Casa que estabelece um largo 
prazo para a eleição de membro, enquanto que para vaga de Presidente não há 
prazo especificado e indica os acadêmicos que residem no Rio e em Petrópo-
lis são apenas 26, enquanto estão no estrangeiro dez acadêmicos: “Nabuco, 
Domício da Gama, Oliveira Lima, Magalhães Azeredo, Aluízio Azevedo, Me-
deiros e Albuquerque, Afonso Arinos e Artur Orlando; e no Estado de Minas 
Gerais, Filinto de Almeida e Augusto de Lima.”

Esses, pelo Regimento interno, não poderiam voltar.
Afinal, apresenta os resultados das eleições de Machado de Assis para Pre-

sidente:

“Machado de Assis foi eleito pela primeira vez Presidente a 4 de janeiro 
de 1897, por 13 votos, estando presentes 14; pela segunda vez, a 7 de 
dezembro de 1897, por 10 votos, e pela terceira vez e última, em novem-
bro de 1907, por 10. À sessão inaugural da Academia, em 20 de julho de 
1907, só compareceram 17 acadêmicos.”
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E conclama Rio Branco a Batista Pereira: “Rogo-lhe, pois, o favor de ver, 
em representação minha, se consegue que o nosso Conselheiro e amigo nos 
faça o favor de modificar a resolução anunciada.”

Afinal, Rui Barbosa cede, envia telegrama a Euclides: “Não há remédio, 
senão render-se. Estou à disposição da Academia”; e assume a Presidência em 
6 de outubro:

Ao se empossar, Rui Barbosa se felicitava da “simplicidade com que é feita 
a transmissão do cargo” e a maneira com que é recebido o leva a afirmar “em 
breves e simples palavras que não havia aspirado a essa eleição e depois de 
eleito desejaria declinar a incumbência”. Em seguida, as suas ocupações na 
política e na advocacia há muito o tinham afastado dos cuidados das boas 
letras, as quais, entretanto, se sentia atraído pela própria inclinação, e comen-
ta “era quase um estranho na Academia”. Justamente por estar afastado da 
Academia e ser o cargo de Presidente um posto de confiança se expressa pelo 
maior número.

“Não era um movimento de orgulho, mas um momento de reflexão, 
do desejo de continuar a harmonia mantida pelo seu antecessor.” Em face 
das ponderações e dos termos do Regimento, “restava-lhe agradecer aos 
seus confrades o seu voto e declarar-lhes que procuraria desempenhar a 
sua incumbência com dedicação, esperando deles que a coadjuvassem para 
sustentar o prestígio da Academia e realiar os fins a que ela se destina...”

A morte do Barão prenunciaria a substituição por alguém que pelo menos 
com ele pudesse se ombrear, mas faltou um coordenador como fora o Barão 
na sucessão de Machado de Assis. Apresentou-se logo como candidato Lauro 
Muller, que substituíra o Barão no Ministério das Relações Exteriores. Sem 
obra publicada, fora Ministro da Viação e Obras Públicas do Governo Rodri-
gues Alves, responsável pela remodelação das obras do Porto do Rio de Janei-
ro. Daí se dizer, com ironia, que ele se candidatava com as obras do Rio. A fim 
de cumprir os dispositivos regimentais, foi impresso em Paris, às pressas, um 
volume em papel bem grosso, com tipos maiores, um simples opúsculo.
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Na sucessão, Lauro Müller traçou um perfil exato da figura de Rio Branco. 
Depois de mortos, o esquecimento de grandes figuras ficavam na memória na-
cional, enquanto outros se projetavam: “Um só homem público com assento 
no Governo de sua Pátria por nove anos consecutivos, tempo sem precedente 
infringiu esta regra. Tal excepcional é esta exceção que antes de nomeá-lo, já 
todos vós sabeis que vos falo do Barão do Rio Branco.”

Destacara que ademais um longo período vivido no exterior não se afastou 
da pátria, pois “daqui levara o caráter formado no ambiente enobrecido pelo 
trabalho e pelo culto ao patriotismo que circundava a atividade e emoldurava 
na política a figura austera e cortês do velho visconde, seu pai e seu guia nos 
primeiros passos da vida pública”.

E dava um interessante depoimento pessoal de seu retorno ao Brasil: “Foi 
de espanto a minha impressão ao vê-lo e ouvi-lo, desde bordo, tão brasileira-
mente o encontrei nas maneiras, no falar e no sentir, acudindo a todos os que 
os cercavam com aquela ataviada destinação brasileira que os nossos costumes 
recebem por herança da velha fidalguia portuguesa.”

E conclui: “A história não terá que sentenciar sobre os seus méritos, pois 
a glória de Rio Branco passou triunfalmente em julgado nos aplausos de um 
povo inteiro, enquanto vivo o tivemos, e na tristeza e angústia de todos os 
lares brasileiros no dia lutuoso em que de nós se foi.”

Ao suceder a Lauro Müller, dom Aquino Corrêa fazia o paralelo dos dois 
antecessores:

“Rio Branco e Lauro Müller.
Disse Lauro Müller em seu discurso de posse, que lhe cabia então, pela 

segunda vez, a ‘gloriosa humilhação’ de suceder a Rio Branco. Associemos, 
pois, mais uma vez, não para humilhação de um, mas glorificação de ambos, 
estes dois nomes ilustres, que o destino assim entrelaçou em nossa História.

Fácil não é cotejar duas figuras como essas, que, mesmo no físico, dir-
se-iam aproximadas unicamente pelo contraste.

O que impressiona em Rio Branco “é a majestade, em Lauro Müller, a 
elegância das linhas e dos gestos. Rio Branco foi o chanceler por excelência. 
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Iluminou o Itamaraty, durante nove anos a fio. A obra, que dele nos ficou, 
é quase toda diplomática, e esta não tem rival”.

Lauro Müller foi menos diplomata, do que político e estadista. Não 
teve tempo, ou antes razão, para desenvolver a sua ação diplomática, posta 
à prova em situação das mais difíceis e melindrosas”.

E prossegue na comparação:

“Rio Branco veio, quase intacto, da monarquia. Foi a mais bela projeção 
do Império na República, um como glorioso traço de união entre os dois 
regimes. Não fez política republicana. Foi um estranho ídolo, que a mo-
narquia impôs à adoração dos democratas. Estava assim providencialmente 
talhado para, nas regiões altas e serenas da política internacional, reatar as 
tradições aristocráticas da diplomacia brasileira.”

Lauro Müller foi, ao contrário, um produto genuíno da República. Quan-
do subiu para o Itamaraty, levava já um longo passado político, com a sua 
expe riência, mas também com as suas inevitáveis taras e desvantagens.

“Lauro Müller se propusera a construir sobre esses alicerces o edifício 
da nossa expansão e grandeza diplomática. Rio Branco foi sagrado pelo 
gênio de Rui Barbosa, um deus Término das fronteiras da Pátria.

Lauro Müller, com o programa edificante de paz e confraternização que 
esboçara, teria talvez encarnado, nos fastos da nossa Chancelaria, o Her-
mes grego, o deus ágil das relações pacíficas e civilizadoras.”

Ao assumir a Cadeira 34, em sucessão a Dom Aquino Correia, Raymundo 
Magalhães Jr. dedicou um capítulo “Rio Branco e a Academia”.

Iniciou mostrando que a Academia prenunciava a sua glória:

“Homem público dos mais eminentes de nossa pátria, José Maria da 
Silva Paranhos Júnior de tal modo se agigantou no cenário nacional que 
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nos dias de hoje é quase geral a impressão de que o acolhestes no seio desta 
Academia para que ela se beneficiasse com os reflexos do seu prestígio e 
com as cintilações de sua glória. Não foi isto, porém, o que verdadeira-
mente se deu: essa glória apenas despontava. Rio Branco não dera mais que 
o passo inicial para a realização da grande obra de demarcação das nossas 
fronteiras. Não foi até então mais que o simples advogado do Brasil, junto 
ao árbitro norte-americano, na Questão das Missões.”

E apontara de forma elegante os seus méritos literários:

“É lícito dizer que esta Academia, em 1898, acolheu menos o diplomata 
ilustre que o cultor das belas-artes, o antigo jornalista cuja pena deixaria 
traços vivos na Imprensa do tempo do Império, o estudioso da História 
Pátria que tinha a seu crédito as Efemérides, as anotações à obra de Schneider 
sobre a Tríplice Aliança e a biografia do Barão do Serro Largo. Eleito em 
ocasião em que se encontrava ausente do país e sem os benefícios de uma 
candidatura única, foi este o verdadeiro pórtico de sua fama. Foi daqui que 
partiu o primeiro ato de reconhecimento nacional de seus altos méritos. 
Antes que Rodrigues Alves o chamasse para o Ministério, antes que o 
Congresso Nacional lhe proclamasse a benemerência, antes que as multi-
dões o consagrassem com o seu aplauso, antecipando-se a tudo e a todos, a 
Academia Brasileira de Letras o integrou em seus quadros – e o fez quando 
esse homem avesso às convenções era ainda um continente rico de energias 
cívicas à espera de quem o descobrisse.”

E mostrava como a mocidade o preparara para o serviço da pátria:

“Vivera, quando moço, como um moço – e por isso mesmo tivera capa-
cidade para devotar-se, por inteiro, na idade madura, ao serviço da pátria. 
Os que foram moços com o espírito de moços, com as extravagâncias e as 
alacridades próprias da juventude, é que em geral chegam à velhice aureo-
lados de dignidade. Ai dos moços que vivem a mocidade como velhos, 
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porque estes quererão desforrar-se, com a triste ilusão de que poderão viver 
a velhice como moços! E terão apenas encontrado igual ridículo nas duas 
extremidades da vida, o duplo ridículo dos velhos precoces e dos adoles-
centes retardatários.”

E apontava de sua presença nesta Casa:

“Tão absorventes os encargos oficiais, que o roubaram ao convívio da 
Academia, em que não chegou a tomar posse, mas a que prestigiava em 
todas as oportunidades, fazendo de Machado de Assis um companheiro de 
Mesa e, apesar de sua aversão aos discursos foi o orador oficial do almoço 
a Guglielmo Ferrero.”

A Academia comemorou o centenário do Barão do Rio Branco em sessão 
solene no dia 7 de junho de 1945. Abrindo a sessão o Presidente Pedro Cal-
mon traçou perfil do homenageado como membro da Casa:

“Servidor dos mais entusiastas da Academia, onde encontrara amigos 
velhos e queridos, com ela desde logo se identificou, embora as missões 
diplomáticas e as fadigas do Ministério do Exterior não lhe permitissem 
dar-lhe a colaboração merecida. Foi, contudo, um acadêmico zeloso, fiel 
aos desígnios da Instituição, companheiro de Machado e Nabuco na defi-
nição linear de seus ideais, e convicto apóstolo da Cultura nesses brancos 
pórticos da beleza e da graça, para além dos quais se situava o jardim lite-
rário dos seus sonhos de moço.”

Em seguida, falou o embaixador José Roberto Macedo Soares, ministro 
interino das Relações Exteriores, que destacou as relações do Itamaraty com 
a Academia:

“Na realidade, Senhores Acadêmicos, o Itamaraty tem tido a fortuna 
de acolher em seus quadros, outrora como hoje, nomes dos mais ilustres 
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nas nossas letras, que figuram como patronos, fundadores e ocupantes das 
cadeiras desta ilustre Companhia. Dentre eles, o Barão do Rio Branco, que 
não só muito se orgulhava da sua condição acadêmica, como procurava 
sempre prestigiá-la, na certeza de que as letras são em todos os tempos os 
mais altos expoentes da grandeza de um povo. Por isso, nenhum de vossos 
companheiros, ao seu tempo, nomeado para representar o Brasil, como seu 
plenipotenciário, deixou de ter mencionado nas suas credenciais o título 
de acadêmico.”

Usou da palavra, como orador oficial, o acadêmico Levi Carneiro que pro-
nunciou um discurso extenso e aprofundado sobre a vida e a obra do Barão 
do Rio Branco.

Nessa conferência “Rio Branco e seu Espírito de Tradição”, Levi Carneiro 
analisa a figura de Rio Branco sobre vários aspectos, dividindo em tópicos 
sem recair numa enumeração cronológica.

Aponta em primeiro lugar que a comemoração do centenário ocorre em 
oportunidade singularmente propícia, pois “mais do que nunca vivemos ago-
ra no plano internacional. Nossos pensamentos, nossas inquietações, nossas 
dores, nossas alegrias, nossas esperanças provêm hoje, principalmente, que se 
passa em terra distante, em outros continentes”.

Apreciando a posição internacional do Brasil, aponta as características de 
nossa formação e da expansão da colonização, bem como as relações mal defi-
nidas com os dez vizinhos. Entretanto, com a peculiaridade de nosso país, ao 
contrário dos povos pan-americanos, “logramos a independência por um ato 
de sabedoria política; adotamos a monarquia constitucional e progredimos, 
devagar com mais segurança, durante 60 anos sob o Império da democracia 
administrada por um sábio”.

Registrava Levi Carneiro com um contraste impressionante entre uma gran-
de Nação, dispersa, mal articulada e em possíveis conflitos bélicos e guerras 
internacionais; no retalhamento do país. Ao contrário, não se verificou. Essa foi 
a obra magnífica e benemérita que Rio Branco denominou em expressão singela 
e perfeita – a “sempre limpa e generosa política internacional do Brasil”.
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Mostrou como o princípio da uti possidetis juris foi entre nós adotado de for-
ma diferente “princípio que o Brasil sustentou e pelo qual se empenhou em 
resolver as suas questões e limites internacionais”. E expõe que o milagre da 
formação territorial do Brasil culmina em Rio Branco. Ele completa e resumo 
a ação dos que o precederam e, mais imediatamente, a de um dos maiores, 
senão o maior de todos, que fora o seu pai.

Tratando da vocação do Barão, a formação e toda vida de Rio Branco de-
senvolveram-se com impressionante serenidade e perfeita lógica para habilitá-
lo a obra que veio realizar.

Da obra do historiador, apontaria as características inalteráveis “a narrativa 
minuciosa e precisa; o estilo claro, sóbrio, sem rodeios, nem ênfase; a crítica 
desassombrada; o zelo do prestígio do Brasil. Os temas iniciais foram, desde 
logo, os mesmos em que se deteria sempre: a História Militar do Brasil, espe-
cialmente em relação às nações platinas”.

E tratando do patriotismo, diria: “Em Rio Branco, o espírito de tradição, 
o sentimento de continuidade – tudo inspira, ou é expressão, de uma grande 
virtude cívica: patriotismo. Por isso se fez historiador.” E mostrando que era 
inovador aparente, diria: “Seu espírito crítico impede-o de tornar-se rotineiro, 
submisso às normas ou hábitos estabelecidos e torna-o por vezes um inova-
dor arrojado. Não raro, parecendo inovar, prefere mostrar que apenas retoma 
alguma tradição esquecida.”

E mostrava que escolhia “em cada setor os homens eminentes de maior 
merecimento intelectual. Em todos os casos o que o atrai é a sedução da in-
teligência e da cultura, o apreço das maneiras distintas e até – agora chega a 
parecer inacreditável – de boa aparência física”. E citava o comentário de Me-
deiros e Albuquerque pronunciado nesta Casa da verdadeira “caçada” que ele 
empreendia, de mulheres bonitas, para enfeitar suas festas e de cuidado com 
que fazia algumas de mau aspecto, que apesar de tudo, aparecessem em tais 
ocasiões. Falando da Academia: “Quero dizer-vos que a esta Academia votou 
ele sempre o maior apreço.” Foi como acentuou Graça Aranha o primeiro 
daqueles grands seigneurs de que Joaquim Nabuco desejava “um certo número” 
na Academia.
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E concluía: “Com a Academia e com os acadêmicos, contou sempre e deles 
se valeu para as suas exibições da cultura brasileira.”

A Academia agora reverencia o Barão do Rio Branco 57 anos depois. A afir-
mação de Raymundo Magalhães Jr. resume a figura do acadêmico: “Se nada 
faltou à glória de Rio Branco, tampouco faltou sua figura extraordinária à 
maior glória desta Academia.”
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Rio Branco entre livros  
e velhos mapas

Rubens  Ricupero

S uponho que a nenhum de nós tenha sucedido adormecer 
sobre um velho mapa desenrolado no chão. E, de manhã, 

explicar com a roupa amarrotada: “Ontem me deitei sobre o mapa 
para tentar examinar um pormenor mais de perto e acabei por cair 
no sono...”. No tempo em que ainda se recusavam ministérios, era 
esse o mesmo homem que tentava se desvencilhar do Itamaraty,  
respondendo ao convite do presidente-eleito Rodrigues Alves: 
“Depois de tão longa vida de retraimento, fechado com os meus 
livros, mapas e papéis velhos, receio mostrar-me desajeitado na 
vida inteiramente diversa que deveria ter na posição de Ministro 
de Estado.”1

Na data dessa carta, mais de um quarto de século se escoara des-
de que o Barão do Rio Branco deixara o Rio de Janeiro para servir 

* Conferência proferida em 21de agosto de 2012.
1 Carta de 25/07/1902 ao presidente eleito Rodrigues Alves, Arquivo Rio Branco, MRE.
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e morar na Europa. Fora as inevitáveis “maçadas grandes” que o esperavam 
sempre que se ausentava do Consulado-Geral em Liverpool, quase todo esse 
tempo se havia efetivamente passado entre livros, mapas e papéis velhos.

Não fazia muita diferença que o convívio com os alfarrábios e arquivos 
empoeirados servisse para ajudar na redação de escritos de natureza privada – 
verbetes de enciclopédia, artigos de jornal, comentários de livros – ou que se 
destinasse a estofar com precedentes, provas e argumentos a defesa de direitos 
territoriais brasileiros submetidos aos arbitramentos de Palmas e do Amapá. 
O objeto exclusivo de seu interesse intelectual se concentrava no Brasil e em 
tudo que a ele se referisse. Como toda paixão, também esta se bastava a si 
própria. Se a busca do mapa raro, da informação esquecida, do conhecimento 
inédito ajudasse oportunamente a ganhar para o Brasil alguns milhares de 
quilômetros ou a atingir outro resultado prático, seria, como na palavra evan-
gélica, algo recebido por acréscimo.

O gosto da História, tão característico do século XIX, cedo tomou conta 
da personalidade intelectual de Juca Paranhos que, aos 15 anos já pesquisava 
na Biblioteca Nacional as velhas cartas de veteranos da Guerra da Cisplatina 
que fundamentaram seus dois primeiros trabalhos biográfico-históricos.

Uma ou duas gerações antes, quase não se poderia ser político no Brasil 
ou em outros países da América Latina, sem antes ser poeta ou orador, con-
forme observou Antonio Candido em Literatura: Espelho da América? Até José 
Bonifácio, talvez o único prócer da Independência que tinha sido homem 
de ciência, não militar ou advogado, também versejava. Da mesma forma 
que os líderes do romantismo político em países vizinhos, Echeverria, na 
Argentina, ou Lastarria, no Chile. De Paranhos Júnior jamais se poderia 
suspeitar que escondesse poemas na gaveta ou que o tivesse mordido o vício 
romântico da Literatura.

Homem de prosa, não de poesia, da palavra escrita expositiva, do artigo, 
memorando, relatório, não do discurso e da pregação retórica, sem inclinação 
pelos estudos jurídicos, feição predominante da cultura brasileira da época, 
tampouco sentia maior interesse pelos debates da política interna. Afirmaria, 
anos mais tarde, que se afastara da política após as duas frustrantes experiências 
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como deputado geral por lhe faltarem as “qualidades brilhantes” (e a fortuna) 
exigidas por essa vocação.

Filho e auxiliar do estadista que chefiou o mais longo gabinete do Segundo 
Reinado, defendeu a política paterna na imprensa e na tribuna como seria 
de esperar. Não se sente, porém, no que escreveu sobre assuntos internos o 
entusiasmo e a força do interesse genuíno que transparecem em debates como 
o que apaixonara o Visconde do Uruguai e Tavares Bastos a propósito da 
centralização ou descentralização no Império. Nem se percebe, passada a fase 
de combate parlamentar em torno da Lei de 28 de setembro de 1871, que 
tivesse voltado a dedicar muita atenção à causa abolicionista, razão de ser da 
existência de Nabuco.

Não que lhe faltassem convicções firmes de monarquista numa era de pre-
domínio do jacobinismo republicano. Mas na defesa das opiniões que herdara 
do Partido Conservador do Império, de preferência a conceitos abstratos, 
recorria a argumentos concretos. Por exemplo, ao lamentar o “federalismo à 
americana”, com governadores eleitos, o que mais o impressionava não eram 
as razões teóricas do Visconde do Uruguai e sim os problemas que essa au-
tonomia acarretava para a política externa, como o embaraçoso apoio dos 
governadores do Estado do Amazonas à rebelião acreana.

Pode parecer que até aqui pouco se falou de livros e mapas. No entanto, é 
esse caminho de esboçar e retocar traço a traço o perfil intelectual e cultural 
de Rio Branco que nos vai permitir esclarecer a natureza da relação que ele 
mantinha com o papel impresso.

A Literatura, que, ao lado do Direito, completava o cânon da cultura brasilei-
ra do século XIX, aparentemente pouco o seduzia. As preocupações puramente 
literárias ou artísticas seriam até avessas a seu temperamento, a crer no que escre-
veu Oliveira Lima um ano depois de sua morte. O historiador pernambucano 
asseverava que de Eça de Queirós, membro do círculo que frequentava em Paris 
e do qual os brasileiros conheciam trechos inteiros de cor, o Barão só tinha lido 
A relíquia e isso mesmo por insistência de Eduardo Prado.

Penetrante, apesar de exageros e erros de julgamento, esse ensaio de inter-
pretação psicológica, todo em chiaroscuro, esboça retrato no qual as pequenezas 
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do indivíduo se transformam nas razões explicativas da grandeza do estadista, 
como nessa passagem:

“... tal exclusivismo nele deixava de ser uma inferioridade para ser mui-
to pelo contrário uma força, tamanha era a importância dos negócios de 
interesse público em que se absorvia eventualmente sua atividade e tanta 
valia fornecia à sua argumentação o seu alheamento de outras preocupa-
ções espirituais.”2

Quais seriam então as obras que preenchiam a vida de Rio Branco? “Todos 
os livros que tratam do Brasil”, explicava Eduardo Prado nesse trecho:

“Leu tudo o que há impresso, copiou, ou fez copiar, todos os manuscri-
tos, fez deles extratos, distribuiu esses extratos, em forma de notas, pelas 
páginas de todos os livros que tratam do Brasil, retificou, esclareceu, corri-
giu, explicou, emendou e ampliou todos esses livros...”3

Há duas pistas sugestivas na observação. A primeira identifica os livros que 
interessavam o cônsul em Liverpool: os que tratavam do Brasil, subentenda-se, 
as obras de Geografia, Cartografia, História, Explorações, Diários de Viajan-
tes, Antropologia, Sociologia, em geral de autores estrangeiros, antigos ou 
modernos. Em suma, os escritos dos chamados americanistas.

A segunda remete não mais ao gênero dos livros e sim ao tipo de relacio-
namento que com eles entretinha o autor da divisa Ubique Patriae Memor, “Em 
qualquer lugar, a lembrança da Pátria”. A relação não era a de um leitor pas-
sivo, como indicam os verbos: retificar, esclarecer, corrigir, explicar, emendar, 
ampliar.

Esse trabalho meticuloso e paciente se concretizou, por exemplo, em esfor-
ço que lhe custou mais de dez anos, com longas interrupções, resultando nas 

2 OLIVEIRA LIMA, Manuel de O Barão do Rio Branco in: Obra Seleta, Rio de Janeiro: Instituto Nacional 
do Livro, 1971, p. 299.
3 PRADO, Eduardo Coletâneas, vol. I pp. 340-341, São Paulo, 1904.
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centenas de páginas das notas e comentários à tradução da História da Guerra 
da Tríplice Aliança, de Ludwig Schneider. Ao escrever ao autor da encomenda, 
o Barão Homem de Melo, Rio Branco mencionava que suas notas à obra do 
historiador alemão, frequentemente críticas, lhe haviam rendido material para 
redigir uma História da Guerra do Paraguai, de 300 a 400 páginas. Na mesma 
carta, anunciava que, realizado esse projeto, atacaria outro, mais ambicioso, a 
História Militar e Diplomática no Rio da Prata. 4

Essas obras, sonhadas e antecipadas até com títulos ambiciosos, compo-
riam ao lado de muitas outras – a História Naval, a História Militar, a História 
Diplomática do Brasil – a estante dos livros que o Barão do Rio Branco nunca es-
creveria. Quando se publicou seu resumido panorama da evolução brasileira, 
o Esquisse de l’Histoire du Brésil, José Veríssimo o saudou como obra-prima, mas 
reclamou “que quem possui um tal cabedal da nossa História não nos queira 
dar obra mais desenvolvida”.5 Eduardo Prado previa no trecho antes citado 
que esse conhecimento incomparável da História haveria de produzir um dia 
livro que seria um monumento.

Nenhuma dessas profecias ou projetos se realizaria. Em lugar das grandes 
sínteses definitivas da História, o futuro ministro deixaria obra respeitável, 
mas quase toda de circunstância, trabalhos encomendados com data certa: a 
parte principal do verbete sobre o Brasil para a Grande Encyclopédie, de Emile 
Levasseur, publicada por ocasião da Exposição Universal de Paris de 1889, 
a Esquisse, redigida para o livro informativo Le Brésil, a biografia de D. Pedro 
II, aparecida sob a assinatura do rabino Benjamin Mossé, além das Efemérides 
Brasileiras, compostas diariamente para O Jornal do Brasil e os comentários ao 
livro de Schneider.

Vale a pena indagar por que tantas obras não saíram do tinteiro. Ele mes-
mo costumava desculpar-se com a queixa de que as funções absorventes de 
ministro não lhe deixaram tempo para voltar aos projetos históricos. Álibi, 
mais que justificativa, a explicação funciona para os nove anos finais, a partir 

4 VIANNA FILHO, Luiz, A Vida do Barão do Rio Branco, Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 
1959, p. 111.
5 Idem, ibidem, p.149.
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da posse no Ministério das Relações Exteriores em dezembro de 1902. A essa 
altura, com 57 anos, idade considerável para o tempo (seu pai e Nabuco, por 
exemplo, mal alcançaram os 60), a maior parte de sua vida já se esvaíra.

Tempo, na verdade, é o que não lhe tinha faltado anteriormente, nos quase 
26 anos de Europa. Mesmo após a dedução dos períodos dos arbitramentos 
(1893-1895 e 1898-1900), ainda lhe sobrou mais vagar e ócio que a Joaquim 
Nabuco, nos dez anos em que guardou o “luto da Monarquia”, aproveitando 
para redigir não apenas o monumental Um Estadista do Império, mas a obra-
prima de Minha Formação. Ou para Oliveira Lima, que, sem deixar as atividades 
diplomáticas, concluía em 1908 seu D. João VI no Brasil, contribuição igual-
mente imperecível à História brasileira.

Uma das vantagens de trabalhar em Consulado, mesmo o de Liverpool dos 
1880, se traduz no tempo que permite pôr de lado para outras atividades. 
João Cabral uma vez me disse que preferia sempre as repartições consulares 
justamente por serem curtos os horários e porque a natureza pouco absor-
vente e rotineira do trabalho não competia com sua plena dedicação à poesia. 
A prova de que não seria diferente com Paranhos Júnior se encontra nas suas 
frequentes ausências do posto, nem sempre inteiramente regulares.

É por isso que a causa mais provável de que tantos projetos tenham ficado 
por realizar deve ser buscada na observação de Luiz Vianna:

“... levado por uma curiosidade dispersa e uma paixão de minúcias, to-
dos os planos ficam inacabados [...] malgrado o afinco com que se entre-
ga às investigações e a correspondência assídua com arquivos, livreiros e 
historiadores.”6

O aspecto a reter aqui é a “paixão de minúcias”, que Capistrano elevava a 
“gênio”, acrescentando que ele possuía “o gênio da minúcia, da paciência e 
da exatidão”.7 São características associadas não ao historiador das sínteses 

6 Idem, ibidem, p.125.
7 Idem, ibidem, p.109.
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abrangentes e panorâmicas e por isso mesmo seletivas. As virtudes de Paranhos 
se ajustam melhor ao conceito de erudição, o saber aprofundado e miúdo de 
um assunto adquirido no exame cuidadoso das fontes primárias, na decifração 
de inscrições, no cotejo crítico de versões distintas de documentos.

O erudito prepara e lança as bases para a atividade do historiador das 
grandes sínteses, não se privando do prazer, que deleitava também o Barão, 
de apontar inexatidões e incorreções nas obras brilhantes dos generalistas. A 
erudição é uma vocação muito especial, exige qualidades de temperamento 
e personalidade às vezes opostas às dos autores das interpretações genéricas. 
Não é à toa que a referência à erudição se associa geralmente à paciência, ao 
espírito beneditino, ao amor da exatidão.

Tudo isso corresponde ao perfil intelectual do segundo Rio Branco, que 
lembra em mais de um traço o retrato que de seu pai desenhou Joaquim Na-
buco, realçando, em particular:

“[...] a imaginação não o arrastava; as suas qualidades não eram de ino-
vação propriamente dita, mas em grau eminente de imitação e aproveita-
mento [...]”.8

Esse gênero de inteligência, adaptado à composição de comentários sobre 
textos alheios ou à elaboração de efemérides, sobressaía como traço dominan-
te e natural, mas não exclusivo de sua personalidade intelectual. Ao seu lado, 
não faltavam, em posição minoritária ou menos espontânea, talentos de outra 
natureza, como o do historiador capaz da síntese original e perdurável do 
Esboço da História do Brasil.

É preciso cuidado para não reduzir tudo à erudição e exagerar o papel que 
ela teve na definição da personalidade e da carreira pública do futuro ministro. 
Tomando de empréstimo a Pierre Bourdieu a expressão, se não o conceito fiel, 
de “estratégia biográfica”, deve-se admitir que a erudição desempenhou na 
vida de Rio Branco um elemento central da estratégia para construir paciente-
mente uma biografia de crescente sucesso. Mostrou-se determinante, porém, 

8 NABUCO, Joaquim, Um Estadista do Império, Rio de Janeiro: Topbooks, 5ª edição, vol. II, p. 827.
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apenas na primeira etapa da vida, a dedicada a se tornar conhecido por meios 
próprios, não sob a proteção do pai e, por essa via, chegar ao poder.

Posteriormente, outras qualidades se revelaram tão ou mais importantes no 
que viria a ser a principal contribuição do estadista, não mais o funcionário: 
a elaboração do primeiro paradigma abrangente da política externa republi-
cana, a “aliança não escrita” com os EUA, a solução sistemática de todas as 
pendências limítrofes.

A fase de preparação estendeu-se quase por duas décadas de obscuridade 
estudiosa, os anos em que acumulou conhecimentos e competências, a virtù 
que lhe serviria bem na ocasião em que finalmente lhe sorrisse a fortuna. Quis 
sua boa estrela que, ao completar-se o aperfeiçoamento desse longo aprendi-
zado, voltassem as questões limítrofes a encontrar uma conjuntura propícia 
para encaminhamento e definitiva solução, o que não sucedia desde as nego-
ciações conducentes ao Tratado de Madri (1750).

Desde então, embora ressurgissem de forma esporádica, as divergências 
fronteiriças tinham permanecido latentes, como em estado de dormência. A 
política externa brasileira se absorvia em temas mais prementes: o reconheci-
mento da Independência, o conflito sobre o tráfico de escravos, a superação 
dos tratados desiguais de comércio, as intervenções no Prata, a Guerra do 
Paraguai. O retorno da possibilidade de definir pacificamente as fronteiras 
coincidirá com a crença no potencial da arbitragem para resolver os conflitos, 
instante fugaz e intenso na passagem do século XIX para o XX, antes da 
exacerbação dos nacionalismos da Primeira Guerra Mundial. 

Rio Branco foi o homem providencial, a pessoa certa para aquela hora e não 
por acaso dois dos três únicos grandes arbitramentos em que se envolveu o Bra-
sil tiveram nele o vitorioso advogado. Os litígios que lhe foram confiados – o de 
Palmas e o do Amapá – consistiam em controvérsias histórico-geográficas a res-
peito da identificação no terreno de rios indicados como fronteiras em tratados 
coloniais. Nesse domínio dificilmente alguém poderia medir-se com ele.

Nem antes nem depois se mostrariam tão úteis para seu destino a incom-
parável erudição em História e Geografia coloniais das Américas, os anos 
de frequência a arquivos e bibliotecas, o manuseio de velhos manuscritos, a 
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descoberta de livros raros, a competência técnica de perito judicial em ler e 
decifrar mapas antigos.

Ao reabrir-se o dissídio com a Argentina e falecer, logo depois em Washing-
ton, o defensor nomeado pelo Brasil, Barão Aguiar de Andrada, Paranhos por 
extraordinária coincidência planejava escrever um estudo sobre a questão. Nas 
suas próprias palavras, em 25 anos “de trabalhosas pesquisas no Brasil e na Eu-
ropa e seguindo atentamente os catálogos periódicos de livreiros americanistas 
e os leilões ocasionais de coleções particulares”, coligira “documentos novos” 
sobre essa questão de História e Geografia que “conheço perfeitamente”.9

Durante essa arbitragem e a seguinte, sua competência técnica significou a 
diferença entre o sucesso e o fracasso em episódios de localização em arquivos 
distantes, mediante instruções telegráficas, de documentos e mapas, em meio 
a manobras de dissimulação e de suspense que lembram romances policiais.

Na questão com a Argentina, uma cópia do Mapa das Cortes descoberta na 
França ameaçava pôr por terra uma das bases da tese brasileira. Após escrutinizar 
o mapa com lente dias e dias, o Barão de repente excogita algo que normalmente 
só ocorreria a um técnico de cartografia. Decide medir no mapa com base nas 
longitudes conhecidas pelos cartógrafos de então a distância entre a costa de Santa 
Catarina e a foz do rio Pepiri. Instantaneamente, converte uma prova do lado con-
trário na “parte mais decisiva de sua argumentação”, como ele mesmo escreveria.

Com a França, graças às instruções precisas que forneceu ao cubano Fran-
cisco Suárez, um dos ratos de arquivo a seu serviço, conseguiu que se desco-
brisse, na última hora, nos arquivos reais da Ajuda, a Anotação do Padre Aloysio 
Conrado Pfeil sobre o verdadeiro curso do rio Oiapoque. O filho Raul narrou 
nas Reminiscências do Barão do Rio Branco que, ao receber pelo correio a fotografia, 
folha a folha, do documento, esqueceu inteiramente “as horas de repouso e 
refeição, durante dois dias e duas noites, examinando-a com a lente e com a 
lâmpada, copiando minuciosamente cada palavra, letra por letra, pois viu que 
era, como esperava, prova irrefutável de tudo quanto havia afirmado”.10

9 VIANNA FILHO, Luiz, obra citada, pp. 177 e 184.
10 RIO BRANCO, Raul do, Reminiscências do Barão do Rio Branco, Rio de Janeiro: Livraria José Olympio 
Editora, 1942, p. 153.
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Mapas e manuscritos tinham o dom de aparecer e desaparecer na hora em 
que precisava que isso acontecesse. Houve até um exemplo em que as duas 
operações se sucederam com celeridade inverossímil, mas sempre num timing 
perfeito. Deu-se o caso durante o mais árduo e intratável desafio de toda sua 
carreira, o Acre, cuja complexidade redobrava pela pressão de coincidir com a 
estreia como ministro das Relações Exteriores, longe da imunidade que o blin-
daria depois.

Uma combinação improvável de complicações diferenciava o problema de 
tudo o que tinha vindo antes e do que haveria de vir mais tarde: a rebelião dos 
60.000 acreanos brasileiros; a cumplicidade do governo estadual do Amazo-
nas; os interesses econômicos ligados à borracha, na época 40% do total das 
exportações brasileiras; a paixão nacionalista da opinião pública e da impren-
sa; a multiplicidade de adversários: Bolívia, Peru, os governos dos investidores 
no Bolivian Syndicate, Estados Unidos, Inglaterra, França.

Como se isso não bastasse, todos os governos do Império e da República 
tinham ao longo de 35 anos reconhecido a soberania boliviana e se recusavam 
obstinadamente a proclamar litigiosa a área, não obstante as teimosas insur-
reições de seus habitantes. Sobretudo devido à última razão, a erudição de 
pouco aproveitaria num conflito de essência política que revelaria a verdadeira 
superioridade de Rio Branco: a maestria em manejar e dosar as mais variadas 
modalidades de poder, marca do estadista e do grande político.

Sua contribuição decisiva consistiu em perceber que só resolveria o impasse 
se rompesse com a política seguida pelo Brasil desde a assinatura do Tratado 
de La Paz de Ayacucho, de 1867. Impunha-se declarar litigiosa parte substan-
cial da região e alegar que se retornava assim ao que teria sido a interpretação 
correta e original brasileira: a fronteira pelo paralelo de 10º 20’ e não pela 
linha oblíqua Madeira-foz do Javari. Dessa forma, adquiria a legitimidade 
jurídica para negociar com La Paz a aquisição do território, afastando provi-
soriamente o Peru e comprando a desistência dos investidores.

Tal solução, eminentemente pragmática, dependia, no entanto, de agir 
como se não existisse o célebre “mapa da linha verde” e sua memória explica-
tiva de 1860. Ambos de autoria de Duarte da Ponte Ribeiro demonstravam 
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que o Brasil desde o início admitira que, se as nascentes do Javari se encon-
trassem ao norte do paralelo de 10º 20’, a fronteira correria pela linha oblí-
qua, desmoralizando o artificioso argumento para justificar a declaração do 
litígio. Não hesitou o chanceler em asseverar na Exposição de Motivos do Tratado de 
Petrópolis: “Tenho lido que nas negociações em La Paz, nos primeiros meses de 
1867 [...] Lopes Neto apresentara mapas desenhados sob a direção de Duarte 
da Ponte Ribeiro, nos quais já figurava a linha oblíqua, mas disso não achei 
vestígio algum na correspondência oficial.”

O documento data de 27 de dezembro de 1903 e logo em seguida abria-se 
no Congresso o debate sobre o tratado, criticado violentamente na imprensa e 
na tribuna. Rui Barbosa, o mais perigoso dos opositores pelo prestígio inigua-
lável e sua ruidosa demissão da delegação negociadora, propunha a rejeição 
do acordo e a submissão da contenda a juízo arbitral. Nesse instante crítico, o 
interesse de Paranhos deixara de ser a insistência na tese da suposta interpre-
tação original. Nada agora lhe seria mais útil do que evidenciar que o Brasil 
nunca contestara a possibilidade da linha oblíqua e, portanto, da soberania 
boliviana no Acre. O que evidentemente condenaria a uma derrota certa qual-
quer intento de arbitragem justificado pela imaginária mudança de postura.

Ora, é nesse momento que em 11 de janeiro de 1904, 15 dias apenas após 
a Exposição de Motivos, que o relator, deputado Gastão da Cunha lê da tribuna 
carta na qual Rio Branco comunica ter sido procurado em Petrópolis por 
um antigo empregado da Secretaria de Estado que lhe viera trazer o mapa de 
Ponte Ribeiro, até então inexplicavelmente desaparecido. A carta prossegue: 
“O exame deste mapa convence-me inteiramente de que na mente do governo 
do Brasil, desde 1860, a fronteira deveria ser formada por uma linha oblíqua, 
se a nascente do Javari fosse achada ao norte do paralelo de 10º 20’ ”.11 

O Barão jamais deixou de protestar que agira de boa-fé e o súbito apareci-
mento do mapa se dera, como na ressalva dos filmes antigos, por mera coin-
cidência. Anos depois da aprovação do Tratado, Gastão da Cunha registraria 

11 RICARDO, Cassiano, O Tratado de Petrópolis, Rio de Janeiro: Ministério das Relações Exteriores, 1954, 
vol. I, p. 232. 
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em seu diário: “Ainda hoje o Barão voltou a dizer-me que até pouco depois 
de escrever a sua exposição de motivos [...] ignorava o tal mapa da linha verde, 
de Ponte Ribeiro.” Luiz Vianna relata o fato e comenta: “Mera coincidência? 
Sonegação? Jamais se saberá com segurança”.12

Afonso Arinos prefere acreditar nas revelações do predecessor de Paranhos, 
Olinto de Magalhães, em seu livro Centenário do Presidente Campos Sales. Publica-
do em 1941, portanto 37 anos depois do incidente e 29 após o falecimento 
de Rio Branco, nele se repete que o chanceler conhecia a existência do mapa e 
teria exigido silêncio a Olinto (que naquele momento se reincorporava à car-
reira diplomática e estava sendo indicado para chefiar missão na Europa).13

As dúvidas persistem e aqueles que exigem, como nos julgamentos de cor-
rupção política pelo Supremo, provas documentais e confissões assinadas te-
rão provavelmente de esperar até o dia do Juízo Final para saber a verdade...

A controvérsia sobre o mapa da linha verde se nutria da convicção dos contem-
porâneos de que um especialista com a erudição de Paranhos não poderia ignorar 
os escritos e a contribuição de Ponte Ribeiro, o diplomata brasileiro que melhor 
tinha estudado o problema da fixação dos limites com a Bolívia e o Peru. Se a 
razão assiste a esses incrédulos, estaríamos diante de caso raro: o de um erudito 
cioso de seu conhecimento que se resigna ao sacrifício da vaidade, vício irredutível 
do intelectual, em favor do senso do Estado e da defesa do interesse nacional.

Seja como for, o episódio desvenda que para ele mapas, livros e papéis de 
arquivo não se esgotavam no papel de testemunhas de uma verdade histórica 
imparcial. Configuravam ao mesmo tempo elementos de valor como compo-
nentes do jogo internacional de poder. Muito antes do professor de Harvard, 
Joseph Nye, reconhecia a importância do poder da inteligência, do conheci-
mento, daquilo que o norte-americano chama de smart, clever power, variante do 
poder brando, suave, ou para usar palavra de que gostava, a força da cordura, 
da qualidade de sensato, judicioso, comedido, aberto ao compromisso e à 
transigência.

12 VIANNA FILHO, Luiz, op. cit., pp. 348-9.
13 MELO FRANCO, Afonso Arinos, Rodrigues Alves, Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 
1973, vol. I, p. 260.



Rio Branco entre  l ivros  e  velhos  mapas   

271

Compreendia com Francis Bacon que “informação é poder”. Na carta 
programática que escreve de Berlim ao ser convidado para Ministro das Re-
lações Exteriores (7/8/02), afirmava: “É preciso [...] restabelecer a seção do 
Arquivo [...] porque esse é o arsenal em que o Ministro e os empregados inte-
ligentes e habilitados encontrarão as armas de discussão e combate. É preciso 
criar uma biblioteca e uma seção geográfica na Direção do Arquivo, como em 
França, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos.”

Como se sabe, deu cumprimento cabal ao programa delineado na carta. 
Hoje, a Biblioteca, o Arquivo Histórico, a Mapoteca do Itamaraty abrigam 
suas coleções de livros raros, de mapas, manuscritos, documentos, adquiridos 
pela República, junto a móveis, quadros, objetos de Arte, por 350 contos 
de reis que o filho Raul teve de queixosamente esperar sete longos anos para 
receber...14

A comparação com arsenais, armas, combate sugere que, em contraste com 
contemporâneos como o presidente Theodore Roosevelt, o homem do cace-
tão, na versão de Oliveira Lima, ele percebia que o poder internacional não 
se esgotava no poder duro, o hard power, a capacidade de impor a vontade pela 
força ou a coerção econômica. Outra variedade existia, a que melhor convinha 
a países como o Brasil: o poder da persuasão, da negociação, da transação e do 
compromisso, em outros termos, o poder da diplomacia.

Não se trata apenas da decorrência da fraqueza militar brasileira. Estava con-
vencido de que “as combinações em que nenhuma das partes interessadas perde, 
e, mais ainda, aquelas em que todas ganham, serão sempre as melhores”, confor-
me escreveu a respeito do Acre e diria de inúmeras maneiras em sua vida. Chega 
a ser paradoxal que um amante da História Militar opinasse que “é melhor 
transigir do que ir à guerra, pois o recurso à guerra é sempre desgraçado”.

Transparece em seus valores a justeza do conceito do internacionalista 
John Bassett Moore, que o descreveu como a mais perfeita combinação de 
scholar e homem de Estado que conhecera. A fórmula capta com perfeição 
tudo o que este texto pretendeu transmitir: que foram os livros, os mapas, os 

14 RIO BRANCO, Raul de, op. cit. , p. 186.
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papéis antigos que alimentaram o gênio político do Barão e lhe permitiram, 
parafraseando T. S. Eliot, evitar perder o conhecimento na informação, ou a 
sabedoria no conhecimento.

O convívio existencial com livros e mapas plasmou o mais profundo do 
ser interior de Rio Branco com valores que exprimiu num artigo onde dava 
balanço na fase conflitiva da política nos países platinos, declarando:

“O Brasil nada mais tem que fazer na vida interna das nações vizinhas 
[...] É para um ciclo maior que ele é atraído. Desinteressando-se das riva-
lidades estéreis dos países sul-americanos, entretendo com esses Estados 
uma cordial simpatia, o Brasil entrou resolutamente na esfera das grandes 
amizades internacionais, a que tem direito pela aspiração de sua cultura, 
pelo prestígio de sua grandeza territorial e pela força de sua população”.

 
Notem que não elenca elementos do poder militar nem da pujança da 

economia entre as razões da projeção do Brasil e faz preceder o território e a 
população de expressão curiosa. Invoca não a cultura em si, o que não poderia 
fazer em momento em que era analfabeta oitenta por cento da população, mas 
a aspiração dela. A frase lembra Antonio Candido, que se referia à Formação da 
Literatura Brasileira, como “a história dos brasileiros no seu desejo de ter uma 
literatura”.15

Da mesma forma, a fórmula significaria que o aspirado lugar para o Brasil 
no mundo deve ser conquistado pela cultura que formos capazes de aqui 
edificar, cultura como símbolo da qualidade da civilização – culta, educada, 
equitativa, equilibrada – construída a partir da base da população e do terri-
tório. Ao proclamar a cultura como o título maior para consagrar a irradiação 
mundial de um povo, mostrou-se Rio Branco digno membro desta Academia 
que ilustrou por tantos anos e hoje lhe honra a memória, homenageando-o 
nos livros e mapas que, junto com a Pátria, amou acima de tudo. 

15 CANDIDO, Antonio, Formação da Literatura Brasileira, São Paulo: Livraria Martins Editora, 2.ª edição, 
revista, 1964, 1.º volume, p. 27.
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C o n t o

Um domingo perdido

Lêdo Ivo

Dom Miguel lhe perguntou:
– Você ainda sabe latim?

Ele baixou os olhos e descobriu, com surpresa, que o bispo usava 
meias de seda; e os sapatos, tipo mocassim, não pareciam ajustar-se  
a certa severidade que, no íntimo, considerava inseparável dos hábi-
tos eclesiásticos.

– Esqueci.
Borracha cruel, a vida fora apagando tudo. Apagara todo o seu 

latim, os princípios de Teologia, as vidas dos santos. Não se lem-
brava mais de nenhum daqueles martírios que tanto o haviam emo-
cionado. Os anos que passara no seminário em Maceió se haviam 
convertido em uma coisa longínqua, mal se recordava da capela ilu-
minada para a comemoração do mês de Maria ou dos oitis maduros 
que caíam no pátio enorme. Mal se recordava dos passeios pela 
cidade de ladeiras nas tardes de domingo.

Ocupante da 
Cadeira 10 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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– É uma pena – respondeu Dom Miguel. – Lembra-se de que costumáva-
mos apostar quem decorava a maior quantidade de versos de Virgílio? Você 
sempre saía vencedor.

Mas agora ele estava ali, desmemoriado e vencido. Não passava de um ven-
dedor de materiais de construção, que escolhera um domingo para visitar um 
de seus antigos colegas. Sebastião observava, de esguelha, Dom Miguel. Este 
sim, era um vitorioso. Os cabelos bem penteados, o rosto azulado – ou es-
verdeado? Ele não sabia que cor conferir à pele irrepreensivelmente barbeada 
–, os dentes brancos e fortes (no seminário, costumava-se dizer que ele tinha 
dentes de cavalo), os penetrantes olhos de confessor, habituados a ler além 
das palavras e gestos desnorteados e a colher os segredos tartamudeantes dos 
pecadores, tudo em Dom Miguel inspirava pensamentos de sucesso e vitória, 
de plenitude e segurança.

Algo incomodava Sebastião. Ele pensou nos tempos em que os bispos eram 
velhos trôpegos e achacosos, que passavam as tardes cochilando. Nos bancos 
do seminário, imaginara uma carreira lenta e monótona, numa pequena cida-
de esquecida, até que se lembrassem dele e o nomeassem cônego. Mas agora 
tudo mudara. A Igreja adquirira uma velocidade surpreendente. Havia bispos 
que não haviam completado ainda 50 anos – Dom Miguel deveria ter 47 –, 
eram quase da mesma idade, um ano a mais, um ano a menos. Chegara a bis-
po muito cedo, reflexionava Sebastião, num desapontamento que beirava um 
ácido despeito. Mas, o que ele tinha a ver com isso?

Desde que deixara o seminário, após tantas conversas em voz baixa com os 
colegas, e entrevistas intermináveis com padres experientes que lhe recomen-
davam calma e preces, a religião deixara de existir para ele. Libertara-se da 
batina como de um fardo. Sua mãe, que sonhava ter um filho padre, jamais se 
conformara com a sua renúncia à vida sacerdotal. Mas seu pai rematava: “Pa-
dre tem que ter vocação.” Ele não tinha vocação; o assunto estava encerrado.

Com o latim aprendido, um pouco de grego, uma profusão de conhe-
cimentos acumulados, Sebastião se considerava munido de todas as noções 
necessárias para vencer na vida. Começou a fumar e decidiu ser professor. 
Uma noite, foi a um puteiro, teve a primeira experiência amorosa, e se viu 
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distanciado para sempre do seminário – era como se estivesse se afastando, 
pela vida inteira, de Deus e dos santos. Após a morte da mãe, deixou de ir às 
missas de domingo. Abandonou o curso de Pedagogia. “Professor tem que 
ter vocação”, comentou seu pai, que ia casar-se com uma moça mais nova do 
que ele uns 20 anos – uma moça sardenta, de quadris espaçosos e que, quando 
sorria, mostrava um dente de ouro no fundo da boca.

Após o novo casamento do pai, Sebastião se tornou independente. Foi para 
o Recife.

A princípio, morou com uma tia que, inconformada com a sua indolência, o 
forçou a mudar-se para uma pensão. Aprendeu datilografia e contabilidade, para 
poder manter-se num emprego – era uma firma de exportação, perto do cais 
do Apolo, e o apito dos rebocadores subia pelas janelas do escritório. Todas as 
manhãs, ao atravessar a ponte, Sebastião gostava de parar um momento e olhar 
os goiamuns que transitavam na lama do rio. Um dia, viu que um padre tam-
bém se inclinava na amurada, acompanhando as águas sujas que corriam para 
o mar. Era um padre já velho, a batina lustrosa, usava óculos de lentes grossas, 
e não fizera a barba naquela manhã: pelos brancos apontavam nas bochechas 
avermelhadas. Sebastião sentiu-se incomodado, confuso, a vida o desnorteava, 
feria-o com o seu contundente silêncio de espinho. Vieram novos empregos, o 
casamento com uma moça de Jaboatão que conhecera numa festa, três filhos 
seguidos, a casa comprada numa rua ainda sem calçamento em Boa Viagem, 
graças a uma herança recebida pela mulher, dias apagados e compridos.

Dir-se-ia que tudo o que lhe fora sucedendo no correr dos anos – e, na 
verdade, pouco ou nada sucedera, a não ser a incômoda evidência dos sonhos 
esmagados, de um futuro que se esfiapara em decepções escondidas e em cer-
vejadas aos domingos, com os dois cunhados que torciam pelo Náutico – se 
juntara para que, naquela visita a Dom Miguel, o magoasse o mistério das in-
justiças. Sim, ele se considerava um injustiçado, a vida lhe fizera uma falseta.

O queixo fino e forte do bispo avançava imperiosamente em sua direção na 
conversa que recolhia informações fastidiosas, era um gume de certezas ina-
baláveis. Sebastião estava arrependido de tê-lo vindo visitar, fora uma ideia de 
sua mulher, certa de que aquele encontro seria proveitoso e capaz de mudar o 
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seu destino, pois o bispo era amigo do governador e poderia arranjar-lhe um 
bom emprego. Não era seu amigo de infância? Sebastião se sentia inferioriza-
do. “Sou um bunda-suja”, pensou, num despeitado silêncio rancoroso. Dom 
Miguel falava, mas ele não o ouvia, embora de vez em quando sua atenção 
retornasse à sala espaçosa do palácio episcopal, aos móveis altos e severos e à 
armação de ouro dos óculos do seu interlocutor.

Os olhos penetrantes de Dom Miguel pareciam intimá-lo a voltar à reali-
dade, concentrar-se em palavras aliciantes, render-se à sua fala que, surpreen-
dentemente, nada tinha de episcopal ou de pomposa – era limpa, gentil e 
até indulgente. Agora Dom Miguel falava de seu rebanho. Quando chega-
ra, nomeado bispo, os empresários e os trabalhadores se haviam unido para 
presenteá-lo com um carro. Naturalmente, a contribuição dos operários fora 
apenas simbólica, tendo cabido aos donos das indústrias a doação reluzente.

– Tem muita miséria aqui? – perguntou Sebastião, com o desejo escondido 
de tornar ostensivos os defeitos deste mundo imperfeito criado por Aquele 
que, segundo as lições teológicas de sua adolescência, era a própria e única 
Perfeição.

Surpreendentemente, Dom Miguel respondeu:
– Sim, muita miséria. É terrível. 
Sebastião não gostou da resposta do bispo. Ela indicava que, mesmo tendo 

ganho dos empresários um automóvel de luxo, Dom Miguel estava ao lado 
dos pobres, dos operários mal pagos e das famílias desamparadas.

– Fui logo às favelas, quando cheguei.
Sebastião olhava os óculos de ouro, os cabelos bem penteados e de um 

castanho bem claro, os dentes que o tempo não ousava estragar, o queixo 
voluntarioso. E tornava a ouvir:

– Há muitas favelas e muita miséria.
Dom Miguel censurou o governo, que não construía escolas, hospitais e casas 

populares, e gastava o dinheiro do povo em obras suntuárias. Mas a Igreja opta-
ra pelos pobres. Dom Miguel falava sobre o Vaticano II. Embora as suas noções 
sobre o assunto fossem fragmentárias e confusas, Sebastião avançou uma frase, 
para fingir familiaridade com as palavras e o pensamento do bispo.
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– A Teologia da Libertação...
Mas Dom Miguel estava aludindo ao trabalho de umas senhoras que o 

ajudavam em sua missão pastoral, citava o exemplo de uma campanha para 
obter cobertores e de outra para instalação de berçários. Quando assumira o 
bispado, ainda no tempo da ditadura militar, o pau-de-arara era muito usado 
na delegacia, para extorquir confissões dos presos. Ele exigira a supressão 
dessa crueldade, e fora atendido.

– Era uma impiedade.
Dom Miguel estava falando de coisas miúdas e terrenas. O Deus que Se-

bastião aprendera a venerar no seminário era um Deus antigo, olímpico e 
barbudo, que não descia até esses pormenores sujos da vida corrente, e a todos 
apontava a bem-aventurança celeste.

Sebastião fora introduzido naquela sala por uma moça de óculos, que lhe 
inspirara alguns pensamentos frascários. Agora estava sabendo que era uma 
religiosa, a irmã Neusa. Mas como, se estava usando um vestido estampado, 
ao qual não faltava uma tinta de elegância? O mundo mudara, Dom Miguel 
não usava batina, mas um terno escuro que o assemelhava aos ministros angli-
canos vistos no cinema. Um colarinho imaculado lhe cingia o pescoço.

– Então a irmã Neusa, que é a minha secretária... Sebastião enxotou uma 
suspeita – mas, na verdade, ele não desejava enxotá-la, e sim evitar que ela 
fosse embora. E o pensamento sujo, tendo ido embora, voltou a atiçá-lo, era 
como uma nuvem caprichosa no céu vadio de domingo.

– Você vai à missa todos os domingos?
Sebastião mentiu:
– Vou, sim. Lá em casa todo mundo é católico praticante.
– Comunga habitualmente?
– Uma vez ou outra.
– O importante é que as pessoas sintam que têm Deus em seus corações. 

Deus está dentro de nós, entende? Deus é a Verdade.
Sebastião entendia, ou fingia entender. E o olhar do bispo o devassava. Ele 

apreciava o tato de Dom Miguel. De seus colegas, fora o que mais tentara 
dissuadi-lo do propósito de deixar o seminário. Quando alegara não possuir 
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uma vocação capaz de justificar a vida sacerdotal. Dom Miguel insistira para 
que continuasse no seminário: a fé inabalável de que precisava haveria de vir 
depois.

Sim, Dom Miguel era um homem forte, poderoso e que, com a sua presen-
ça e palavras, gestos e sorrisos, o humilhava e o levava a reconhecer a diferença 
existente entre os homens.

– Sou apenas um padre, um pastor...
Certamente Dom Miguel chegaria a cardeal – admitia Sebastião.
A irmã Neusa entrou na sala, com uma bandeja que depositou na mesa do 

centro. Dom Miguel pousou um olhar de aprovação nos dois copos de uísque, 
ambos com gelo.

– Vamos ao uísque – convidou o bispo.
No momento em que se inclinava para lhe estender o copo, Sebastião re-

cuou. E, quase num gaguejo:
– Estou fazendo dieta. Prefiro um refrigerante.
Era mentira. Apenas temia ficar tonto, dizer uma inconveniência. Como a 

irmã Neusa já havia desaparecido, o bispo se levantou (e parecia mais alto e 
espigado) e foi até a porta. Sebastião já estava arrependido de ter recusado o 
uísque. Pela cor, pelo copo de cristal, pela segurança com que Dom Miguel o 
convidara a bebê-lo, tinha a certeza de que era escocês, do legítimo. A diocese 
gastava dinheiro em bebidas? Ou teria sido presente dos empresários? Mas 
como, se o bispo estava ao lado dos trabalhadores e dos pobres? Sebastião se 
sentia desnorteado, como se tivesse bebido daquele uísque que Dom Miguel 
ia sorvendo com a naturalidade e o desembaraço de quem cumpre um rito 
matinal.

Irmã Neusa voltou, trazendo o refrigerante. Sebastião gaguejou algumas 
explicações sobre uma indisposição estomacal, mas logo se arrependeu. Cada 
vez se via mais frágil, crescia a sua vulnerabilidade, tornava-se mais evidente 
a sua inferioridade.

Dom Miguel se levantou, foi até a console sob a qual estava pendurado 
um retrato do Papa João XXIII e voltou brandindo um charuto. Já sentado, 
acendeu-o.
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– Foi com ele que começou a revolução da Igreja – e apontou para o retrato 
do Papa.

A fumaça do charuto envolvia Sebastião, igual a um incenso profano. Ele 
deveria ter aceito o uísque – mas agora era tarde, já esvaziara o copo de refri-
gerante. No copo lapidado, as pedras de gelo se diluíam.

Sebastião se levantou, esquivava chamar o bispo pelo nome, inclusive não 
sabia mais como tratá-lo. Durante toda a visita, evitara usar o você, e de vez 
em quando engastava nas frases um consigo.

– Tenho que voltar para o Recife ainda hoje.
Era uma mentira, mas uma mentira que o salvava, possibilitava-lhe transpor 

o umbral da grande porta aberta para a escadaria, atravessar o jardim, alcançar 
o portão do palácio e sair pela ladeira abaixo, branca de sol.

– Eu pensava que você fosse ficar para almoçar comigo. Lembre-se de que 
hoje é domingo. E vamos ter um leitão de leite, presente do presidente da 
Associação Comercial, que tem uma fazenda aqui perto.

– Tenho uma hora marcada – e, ao mesmo tempo que censurava mudamen-
te o leitão empresarial, lamentava tê-lo perdido.

O bispo se levantou – alto, forte, seguro, no vigor de uma juventude que se 
recusava a abandoná-lo.

– Vou mandar meu motorista levá-lo.
Na porta da entrada, enquanto o carro não vinha – o carro dado pelos 

empresários! – Dom Miguel observou:
– É uma pena que você tenha esquecido o latim.
Em voz baixa, como se estivesse falando apenas a si mesmo, recitou:

Ibant obscuri sola sub nocte per umbram,
Perque domos Ditis vacuas et mania reqna...

E pondo a mão forte no ombro de Sebastião, num gesto que ressuscitava 
a amizade antiga:

– Todas as noites leio Virgílio.
Pela primeira vez, desde que estava ali, Sebastião observou o anel do bispo. 

Esquecera o nome daquela pedra roxa. Qual seria? Só quando, já se tendo 
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despedido de Dom Miguel com um aperto de mão, estava sentado no assento 
traseiro do carro, foi que a palavra lhe acudiu. Era ametista.

O carro desceu suavemente a alameda ajardinada. Da colina, o palácio epis-
copal dominava toda a cidade. Era um lugar privilegiado para que o pastor 
vigiasse o seu rebanho. Sebastião  descobriu, entre árvores, o quadrilátero azul 
de uma piscina. Então Dom Miguel tomava banho de piscina!

Por um instante, Sebastião Sentiu que era ele, e não o outro, que ficara 
no salão, sorvendo goles do segundo copo de uísque e mamando o charuto 
oloroso. O destino sonegado veio-lhe ao encontro, numa baforada. Sim, ele 
poderia ter chegado a bispo – ele poderia ter sido Dom Miguel.

– Fiz uma grande besteira – dizia para si mesmo.
O carro atravessava favelas. Era domingo, e as favelas transbordavam de 

gente e de cores. Depois foram fábricas, um botequim com telhado de amian-
to, a nesga de barro avermelhado de um campo de futebol onde a grama não 
conseguira prosperar, um cemitério de automóveis, um motel, uma agência 
bancária, um cruzamento ferroviário. Crianças andavam pela beira da estrada 
– era domingo. Um urubu passou voando baixo, como se fosse projetar-se 
contra o para-brisa do carro. Uma jamanta estava parada num posto de ga-
solina.

Sebastião já deixara de ser Dom Miguel, fora devolvido à sua insignificân-
cia, começara a conversar com o motorista, alardeando a condição de amigo 
de infância do bispo (“Foi meu colega no seminário de Maceió”), e dono 
de uma loja de eletrodomésticos no Recife – o que era mais uma inverdade 
acrescentada ao pecúlio das ilusões daquele domingo.

– Dom Miguel é um santo – assegurava o motorista. – O senhor não ima-
gina o que ele faz pelos pobres daqui. É adorado pelos pobres. Todo domingo 
reza missa na cadeia, para os presos. Ainda hoje esteve lá.

Sebastião relembrava o conforto do palácio episcopal, aquela irmã Neusa 
que não usava hábito e ia e vinha pela sala como uma sombra furtiva, o uísque, 
o charuto, o leitão de leite enviado pelo presidente da Associação Comercial, 
a piscina, a sombra das árvores na alameda, o sol forte – e caía sobre ele uma 
tristeza espessa, de dia de chuva, era como se não fosse domingo.
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Deixado à porta do hotel, foi comer uma pizza num boteco próximo. De-
pois, até o anoitecer, rodou por praças e ruas que cheiravam a domingo. “Um 
dia perdido!” – foi o seu comentário final, ao tirar a roupa para dormir. 
Naquela noite; dormiu mal. Não se habituava ao colchão mole. Na cama de 
casal, procurava um lugar fresco onde pudesse acomodar-se. Mexendo-se na 
escuridão, ouviu o toque de uma corneta. Havia algum quartel por perto? E 
por que se tocaria uma corneta em plena treva e em pleno domingo? Talvez 
fosse apenas um sonho mal sonhado.

Na manhã seguinte, tomou o ônibus na rodoviária e voltou para o Recife. 
À sua mulher, disse que não conseguira encontrar-se com Dom Miguel.

– Mas, por quê? Você não o procurou?
– Procurei, sim, meu bem, mas era domingo, e você sabe que, aos domin-

gos, os bispos têm que rezar várias missas seguidas, até na cadeia. Parece que 
ele ia fazer uma visita pastoral.

– Que azar!
Engoliu em seco a observação da mulher, que o feria. E sentia um gosto 

amargo na boca – mas era da pizza calabresa comida na véspera. Aquelas rode-
las de linguiça deveriam estar estragadas.

Uma vida perdida! Assim Sebastião se definiu a si mesmo, naquela noite, ao 
deitar-se junto da mulher a quem não mais amava. Na verdade, não amava a 
nada e a ninguém. A visita a Dom Miguel – e ele confiava tanto naquele domin-
go! – tinha sido a gota d’água para que descobrisse o vazio de sua existência.

Toda atenção acumulada em sua vida se detinha na evidência indesejável 
que o estonteava. Era um merda, um fodido.

Tarde da noite, Sebastião ouviu o toque de uma corneta, longe, num quar-
tel. Mas não sabia se estava sonhando ou acordado. Ou se era domingo ou 
segunda-feira.
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C a l i g r a m a s 

Exposição  
Evandro Lins e Silva

Ana Maria  Machado

Nesta casa idealizada por Lúcio de Mendonça, ministro do 
Supremo, e neste momento em que o Supremo Tribunal 

Federal ocupa no imaginário dos brasileiros um lugar de destaque, é 
oportuno lembrar a magnífica estatura de um grande integrante de 
nossa história conjunta.

Jurista, escritor, ocupante de importantes cargos políticos, o aca-
dêmico Evandro Lins e Silva foi, antes de mais nada, um advogado 
criminalista. Um advogado exemplar, modelo de gerações.

Esta exposição comemora seus 100 anos de nascimento e evoca 
sua biografia. Recapitula as principais etapas de sua vida de mui-
tas conquistas e relevantes serviços ao país. Evoca sua preocupação 
constante com a política brasileira, a democracia e nossas questões 
sociais.

É impossível, porém, trazer para ela o prazer de sua companhia, 
suas tiradas de humor e inteligência, sua lógica rigorosa, a rapidez 
de seu raciocínio, seu acúmulo de leituras variadas, sua memória 

Ocupante 
da Cadeira 1 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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prodigiosa sempre capaz de resgatar um dado preciso.  A gravação de algumas 
entrevistas nos traz apenas uma pequena amostra dessas qualidades.

 Afável e equilibrado, treinado para se controlar, Evandro Lins e Silva foi, 
no entanto, capaz de grandes paixões cívicas. Como assinalou Josué Montello, 
pode-se dizer que foi aos gritos que tirou um governante do poder, imbuído 
do papel de defensor do povo brasileiro e da República. Mas foi em surdina 
que, a vida toda, estudou e se preparou para garantir a defesa da liberdade 
individual e dos direitos da cidadania.

Ao celebrar o centenário de Evandro Lins e Silva, a Academia Brasileira de 
Letras reitera sua confiança na Justiça e sua fé no Direito.
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Com os irmãos a cavalo. 

Barbosa Lima Sobrinho, Marcos Almir Madeira e Evandro Lins e Silva. 
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Afonso Arinos recebe de Evandro Lins e Silva a medalha da Ordem de Rio Branco. 
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Visita a Mao Tsé-tung em Hanchow. Primeira fila: senador Dix-Huit Rosado, ministro do 
Exterior Chen-y-ii, João Goulart, Mao Tsé-tung, senador Barros de Carvalho, um secretário 
do governo chinês e deputado Franco Montoro. Segunda fila: deputado Gabriel Hermes, 
Dirceu di Pasca, Evandro Lins e Silva, Raul Ryff  e João Etcheverry.
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Postal enviado por Raul Lins e Silva à noiva Maria do Carmo quando promotor em Araranguá, 
em 21 de agosto de 1907: “Ofereço-te este postal, que representa o juízo da comarca de 
Araranguá. Em oportunidade responderei a tua delicada cartinha de 14 de julho, recebida hoje. 
Muitas saudades. Adeus Teu Raul”.



Sem Título, 1986
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Sociólogo (UFRJ), 
especialista em 
gestão de políticas 
culturais (UNB). 
Documentarista, 
diretor dos 
documentários 
“Tudo é exílio” 
(sobre e com 
o poeta Dante 
Milano); Rubens 
Corrêa, o futuro 
dura muito tempo 
(em co-direção com 
Yanko Del Pino); 
Possibilidades 
Estéticas na 
Diferença; Diálogos 
Estéticos e Inclusão 
e A medida 
do homem é a 
imperfeição. Autor 
do livro O cinema 
de Humberto Mauro 
(2000).

C i n e m a

Um filme sobre um 
grande poeta

André Andries

Cena 1 Ȅ
O poeta Ivan Junqueira é um cinéfilo. Tal como seu antecessor na 

Cadeira de número 37 da Academia Brasileira de Letras, o também 
poeta, João Cabral de Melo Neto. Ivan gosta de clássicos norte-
americanos, ingleses e, sobretudo, franceses da década de 1940 e 
1950, período sempre referido como o auge da sétima arte enquan-
to expressão estética. Cabral, por sua vez, era maníaco de cinema, 
como se definiu em entrevista a Geraldo Couto Pereira. Em Lon-
dres, lembrava, existiam muitos clubes de cinema, e eu era sócio de 
uma porção deles. Praticamente todas as noites eu ia com a minha 
mulher a um cineclube desses. Eles passavam filmes antigos, clás-
sicos, de forma que eu vi praticamente toda a história do cinema. 
Agora, cinema contemporâneo mesmo, eu via muito até ir para a 
Europa, porque aqui no Brasil era legendado. Quando eu cheguei na 
Espanha, encontrei o cinema dublado, que me tirou completamente 
o interesse pelo cinema (1994).
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Ivan Junqueira também é ator, formado nas primeiras turmas de O Tablado, 
teatro fundado por Maria Clara Machado, em 1951. Lá atuou em algumas 
peças, textos adultos e infantis. A vida, no entanto, o levou para outros cami-
nhos e expressões, mas o manteve próximo e sempre interessado nas formas 
de representação cênica e fílmica. Prova cabal foi seu envolvimento na pro-
dução do meu primeiro documentário “Tudo é exílio”, sobre e com o poeta 
Dante Milano, em 1988. 

Fazia tempo que Ivan Junqueira visitava Dante Milano em Petrópolis, onde 
ele se abrigou depois de décadas no Rio de Janeiro. Ivan era um dos poucos 
amigos que lhe restava e que ainda se dispunha a subir a serra. Sempre aos 
sábados. Um dia inteiro para ouvir e prosear com o poeta quase nonagenário 
por quem nutria profunda admiração e respeito. Num daqueles sábados, Ivan 
fez o convite e subimos juntos, carregando uma tralha que juntava câmeras, 
microfones, gravadores, spots e luzes, centenas de metros de fios que ocuparam 
todo o bagageiro do carro e mais dois técnicos para realizarmos o primeiro e 
único registro daquele poeta de fala pausada e mansa, contemporâneo e amigo 
de Manuel Bandeira, Villa-Lobos e Ribeiro Couto. Um ano depois, “Tudo 
é exílio” foi exibido em rede nacional pelas TVs Educativas. Além de Dante 
e Ivan, atuaram os poetas Leonardo Fróes, Elizabeth Veiga, Paula Gaetán e o 
saudoso Tite de Lemos (1942-1989).

Cena 2 Ȅ
Outono de 2010. Encontro o poeta no pátio interno da ABL e antes de 

qualquer saudação, vou logo afirmando: quero fazer um filme sobre você! Ele 
fica pasmo, balança a cabeça negativamente, vira-se e segue adiante, também 
sem despedidas formais. Em instantes, retorna carrancudo, cenho franzido 
para indagar fulminante à moda dos atores da escola shakespeariana: 

– Por quê? Por quê?
Não tenho resposta plausível. Apenas murmuro. 
– Porque está na hora, Ivan. 
O poeta vai de vez, furibundo. Imaginei todos os possíveis para uma 

atitude tão drástica. Até a mais plausível: teria o poeta das despedidas – o 
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que finge partir para permanecer mais, na observação de Eduardo Portella 
–, imaginado que eu estava antevendo seu fim próximo. Um mês depois ele 
telefona e responde:

 – Vou aceitar a sua proposta. Acho mesmo que está na hora! 

Cena 3 Ȅ
O poeta é imenso e indescritível. A lente da câmera, ao contrário, é aparato 

técnico mínimo, que apenas vê e captura superfícies. O entrevistado, quando 
generoso, é quem a conduz para os ermos, interiores brumosos, quase invisí-
veis, onde habitam poemas, quase nunca imagens. 

À procura de imagens, a lente penetra ávida e silenciosa num outro reino, o 
das palavras e lá encontra o poeta e sua obra prontos para uma representação 
audiovisual. Ricardo Thomé (2003) notou o gosto do poeta pelos mitos e 
pelo místico, por tudo aquilo que se relaciona ao mistério e ao obscuro, e que 
vai redundar em uma paisagem quase sempre onírica, enigmática e fantástica. 

Se a intenção fosse um filme de ficção, a obra de Ivan Junqueira está posta 
para feitura de vários de roteiros. Os mortos (1964), A rainha arcaica (1980) e 
A sagração dos ossos (1994) contêm aquilo que é essencial a todo filme: ritmo, 
estrutura, emoção e estética.

No entanto, desde o nosso primeiro contato, claro estava que a opção seria 
um documentário, uma provável elegia visual, lírica e melancólica, coerente 
com o estar do poeta no mundo, o mesmo que confessou em O outro lado 
(2007) ser apenas um poeta, a quem Deus deu voz e verso. Essa unção divina, 
no entanto, confessa, não o desvencilhou da fatalidade e do destino reservado 
a todos os humanos. Desse depoimento, capturamos o título e a epígrafe que 
abre o documentário “Ivan Junqueira, apenas um poeta.”

Durante seis meses, realizamos dezenas de filmagens com o poeta. Inicial-
mente em seu apartamento no Leme e também na casa da praia Rasa, em Bú-
zios, que tem na portada uma pequena placa, Pasárgada, tributo a outro poeta 
de sua maior admiração; tempos depois, o filmamos durante uma caminhada 
matinal na praia do mesmo bairro, com os amigos e poetas Alexei Bueno e 
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Antônio Carlos Secchin quando se debateram questões sobre o fazer poético e 
a gênese da poesia moderna; em seguida, registramos depoimentos de poetas e 
escritores contemporâneos, como Alberto Costa e Silva, Carlos Nejar, Ferrei-
ra Gullar, Ledo Ivo e Luiz Paulo Horta. E, para finalizar essa primeira etapa, 
uma viagem a Teresópolis para gravar o encontro do poeta com o seu melhor 
e fiel amigo, o escritor Per Johns, uma amizade que remonta a Ipanema dos 
anos 1950 a 1960, onde os dois passaram a infância e uma agitada juventude. 
Foi no Bar Jangadeiros, famoso ponto de encontro dos jovens ipanemenses, 
que Ivan leu para o amigo o “Soneto ao unicórnio”. No documentário, Per 
Johns relembra emocionado esse momento e o poema inicial “escrito num 
jorro ali na mesa em meio ao burburinho”. Ao fim dessa etapa, apenas com 
falas do poeta e seus depoentes, somamos 18 horas de gravações, desvelando 
histórias de remontam ao menino amedrontado pela Grande Guerra, a des-
coberta dos primeiros amigos de praia e livros, o encontro iniciático com o 
escritor Aníbal Machado e o início de uma fase tormentosa, “naqueles anos 
duvido que alguém tenha tido uma vida mais louca que a minha”, confessou. 
Fase que culminou numa difícil e sofrida desistência do curso de Medicina. 
“O vírus da poesia tinha-me contaminado”. A esse material bruto, ainda um 
bosquejo de um perfil, foram acrescidas outras gravações e filmes obtidos por 
meio de pesquisas em acervos públicos e privados, perfazendo ao final 25 
horas de imagens, que demandaram quase um ano em trabalho de edição. 

A edição, por certo, foi o período mais complexo do filme. Como descartar 
falas e fatos que significam mais de 60 anos de histórias, trechos ou depoi-
mentos inteiros, todos fundamentais para uma narrativa sobre a trajetória do 
poeta? Como juntar e correlacionar seus poemas com as traduções de Eliot 
e Baudelaire a outros acontecimentos que foram marcantes em sua trajetória 
pessoal e do país? 

Impossível não destacar a decisiva participação do poeta na organização das 
celebrações do 25.º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
em 1973, no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, no momento mais 
violento da ditadura militar em nosso país. Ali ele foi o organizador e o agitador, 
o arauto aclamado após a leitura de cada um dos 30 artigos do documento. 
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Foram escolhas, cortes, recortes, costuras, para uma inimaginável com-
pressão dessas 25 horas brutas em 40 minutos, de forma que todo esse 
processo de edição se tornasse invisível para o público. Também para não ser 
notado, mas implícito na edição final, é a tentativa do emprego da técnica do 
palimpsesto, tomada de empréstimo e inspirada no próprio Ivan Junqueira, 
que por vezes a utilizou, rasurando textos de outros autores que lhe são 
pregressos e, sobre esse texto rasurado, escreve (u) o seu texto, deixando à 
mostra, todavia, o do autor que lhe serviu de matriz. (Thomé, 2003, p. 12)

O autor e o filme matriz foi Joaquim Pedro de Andrade e o documentário 
“O poeta do castelo” (1959), sobre o poeta Manuel Bandeira. Passados mais 
de 50 anos de sua realização, ele permanece como referência de uma preciosa 
junção entre o cinema e a poesia. Outra obra pregressa e matriz, porém mais 
recente, é o já citado documentário “Tudo é exílio”.

A morte, a indesejada das gentes, tema destacado em toda sua poética, tam-
bém se faz presente no documentário. No poema homônimo que preludia o 
documentário, ela é descrita como um cavalo seco que pasta sobre o penedo; 
no poema que o encerra, “Sapatos”, ela se insinua no calçado gasto e cambaio, 
esquecido sob os cupins de um velho armário.

O poeta confessa ao final: 

“– a morte continua sendo para mim um impasse muito grande e agu-
do. De modo que há um permanente sentimento de desolação e insatis-
fação diante da vida. Isso é terrível quando você não acredita numa vida 
posterior a que você levou aqui. É uma situação aterrorizante. Eu penso 
seriamente algum dia em voltar a acreditar em Deus para que essa situação 
seja mitigada, mas até hoje eu não consegui alcançar esse estágio fabuloso 
de entregar-me a uma crença que venha do coração. No entanto, se você 
observar melhor, essa preocupação com a morte revela, na verdade, uma 
celebração pela vida. Eu adoro estar vivo!”

“Apenas um poeta” celebra a trajetória de quem já sabia que o espetáculo 
da vida é sempre maior que o da morte.
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Álvaro Alves  de  Faria

Da Geração 60 de Poetas de São Paulo, Álvaro Alves de Fa-
ria é autor de mais de 50 livros, incluindo poesia, novelas, 

romances, ensaio literário, livro de entrevistas com escritores e peças 
de teatro. Mas é fundamentalmente poeta. Como jornalista cultu-
ral, por seu trabalho em favor do Livro, recebeu por duas vezes o 
Prêmio Jabuti, em 1976 e 1983, e por três vezes o Prêmio Especial 
da Associação Paulista de Críticos de Arte, em 1981, 1988 e 1989. 
Foi o iniciador, nos anos 60, dos recitais públicos de poesia em 
São Paulo, quando lançou seu livro O Sermão do Viaduto, em pleno 
Viaduto do Chá, então o cartão-postal da cidade. Com microfone e 
quatro alto-falantes realizou nove recitais no local e foi preso cinco 
vezes pelo DOPS como subversivo. Voltou a ser detido em 1969, 
por desenhar os cartazes do então clandestino Partido Socialista 
Brasileiro. Faz 15 anos que se dedica à poesia de Portugal, país 
onde tem 12 livros publicados, 11 de poesia e uma novela. Foi o 
poeta homenageado no X Encontro de Poetas Ibero-americanos, 
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em 2007, em Salamanca, na Espanha, esse ano dedicado ao Brasil. Teve publi-
cada no evento uma antologia de poemas, Habitación de Olvidos, de 370 páginas 
(Fundación Salamanca Ciudad de Cultura), com seleção e tradução do poe-
ta peruano-espanhol Alfredo Perez Alencart, da Universidade de Salamanca. 
Em 2012, publicou Domitila, poema-romance para a Marquesa de Santos, no 
Brasil, e O tocador de flauta, poemas, em Portugal.
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Aquele homem

Sou aquele homem que não voltou,
que saiu de casa ao amanhecer
e se perdeu para sempre.

Sou aquele homem da fotografia na parede
da casa fechada por dentro.

Sou aquele homem que inventou a tarde,
mas não viu anoitecer.
Sou aquele homem que se perdeu sem saber.

Aquele que não soube nunca,
sou aquele que não soube.

Sou aquele homem que desapareceu,
aquele que acreditou,
e ao se ausentar de si mesmo
sentiu o vazio absoluto de todas as coisas.

Sou aquele homem que se foi
e quando pensou em voltar
não tinha mais tempo,
era tarde demais.

Sou aquele homem que se desfez
depois de enlouquecer
e enlouquecido
tentou refazer o seu destino.
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Sou aquele homem que engoliu
um rio
e se afogou adormecido. 

Aquele que falou sozinho
diante do espelho
se vendo do avesso.

Sou aquele homem que falava com as pedras
palavras desesperadas
que saltavam da boca
como gafanhotos doentes.

Aquele homem que conversava com os santos
numa igreja sem portas
e que dizia silêncios
em sílabas de gesso.

Sou aquele homem 
que enfiou um punhal no coração
como um poeta romântico do século 18.

Sou aquele homem quase lírico
que chamava os pássaros
para uma ceia de sementes.

Aquele homem que rezava 
com os anjos expulsos do céu,
sem saber que eu estava
expulso de mim.



Poemas  

301

Sou aquele homem que amou 30 mulheres
e matou-se por amor 29 vezes.

Sou aquele homem que ao jogar xadrez
fugiu com a Rainha
para um castelo medieval.

Aquele que diante de Deus
pediu para ser destruído,
mas como castigo deixou-me viver mais.

Sou aquele homem que amou
mulheres de porcelana,
com sexo de porcelana,
boca de porcelana,
beijo de porcelana,
língua de porcelana.

Sou aquele homem de porcelana
que se quebra como uma xícara
que cai da mesa.

Sou aquele homem que saiu para dar uma volta
e esqueceu de regressar.
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37 anos
Devia ter-me matado aos 37 anos.
De lá para cá pouca coisa aconteceu
que mereça sem lembrada.

Tirei algumas fotografias,
fiz algumas viagens imaginárias,
amei mulheres tristes
e comprei dois relógios antigos.

Fiz mal
em não ter-me matado aos 37 anos.

De lá para cá
as coisas se repetiram
com a frequência de sempre.

Tive dois punhais
e uma espada japonesa.
Devia ter-me matado aos 37 anos.

De lá para cá só aconteceram
ausências e distâncias,
como um vaso que se quebra,
uma jarra de reminiscências
que não sei recordar.

Escrevi alguns poemas
que depois esqueci em algum lugar.

Devia mesmo ter-me matado aos 37 anos,
ao abrir a janela
para a que seria minha última manhã.
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Talvez um tiro no coração,
para não ferir o rosto.

Talvez uma xícara de veneno
que me fizesse adormecer.

Fiz muito mal a mim mesmo
em não matar-me aos 37 anos.

Não veria as coisas inúteis que vi
nem teria rezado tanto para salvar minha alma.

Dela, nada sei
e ela nada sabe de mim.

Também não teria inventado
tantas histórias para viver
esse tempo que afinal
passou sem que eu percebesse.

Não teria sangrado tanto
se tivesse me matado aos 37 anos.

Peço desculpas aos amigos
e aos três anjos que hoje vivem comigo
e comigo falam em silêncio
no meio das noites e dos temporais.

Devia ter-me matado aos 37 anos.

De lá para cá
foram anos que não contei,
só andei perdido de mim
como se não existisse mais..
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Procura-se
Procura-se um homem
que desapareceu no dia 14.

Calçava sapatos pretos
e vestia uma espécie de nuvem,
dessas que se acham em qualquer lugar.

Costuma falar sozinho,
especialmente quando caminha.

Quando desapareceu,
carregava uma bolsa
com alguns poemas sem palavras
e alguns acenos suicidas.

Comia morangos
quando desapareceu.

Também carregava
duas estrelas mortas
no bolso da camisa,
do lado esquerdo.

Dizia que não tinha nome,
mas era por esquecimento.

Procura-se esse homem
que sumiu com alguns segredos.

Disse que ia falar com as pedras
e desapareceu no dia 14.
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Quem tiver alguma notícia
sobre seu paradeiro
por favor
não informar a ninguém.

O contrário
Quando comecei a andar de costas
não sabia ainda que já tinha enlouquecido.

As coisas
começaram a andar para trás,
mas tudo me parecia normal.

Os relógios marcavam as horas ao contrário,
só porque comecei a andar de costas,
sem saber que já tinha enlouquecido.

Os dias seguiam quinta-feira – 15,
quarta-feira – 14,
terça-feira – 13,
segunda-feira – 12,
domingo – 11.

No domingo 11 fui à missa,
mas cheguei no sábado – 10,
pela manhã.

O Deus que me esperava
já tinha ido embora para outro paraíso,
maltratando-me ao sacerdote
que também já não estava lá,
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só porque comecei a andar de costas,
sem saber que já tinha enlouquecido.

As janelas não se abriam mais,
só se fechavam
a um vento ao contrário,
e a chuva saía do chão para o alto,
arrancando as árvores enterradas
com flores de raízes nos vasos.

Quando comecei a andar de costas,
os anos foram voltando no tempo.

Minha cara também mudou,
não era mais a minha,
e o cão que me seguia sempre
ainda não tinha nascido.

A mulher que me matou devassa
tomava hóstias sagradas
diante de altares antigos,
mas antes que me matasse
dormi com ela sempre saindo dela
numa cama que ainda não existia.

Depois passei esmalte nas unhas
e coloquei um véu no rosto,
rezei preces desesperadas,
procurei os anjos expulsos do céu,
sempre andando para trás,
ao contrário de mim mesmo,
com sapatos do avesso,
o direito do lado esquerdo,
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o esquerdo do lado direito,
meus pés virados para trás,
vendo na minha sala
as telas que se apagaram.

Até que na tarde
do dia 25 de abril de 1852,
que ainda não tinha chegado,
eu desapareci para sempre
com meu casaco abotoado nas costas.

Baralho
Jogo minha sorte e minha vida,
mas eles têm as cartas melhores.

Tenho somente o 2 de paus
2 de ouro,
2 de copas
2 de espadas.

Eles têm o ás
além dos reis, dama e valete.

Fora os noves de todos os naipes.

Jogo o que me resta jogar
com uma luz acesa
em cima da minha cabeça.

Com as cartas que tenho
não me resta qualquer chance.



 Álvaro Alves  de  Faria

308

Eles então me olham
com o jogo decidido,
dizem palavras que não ouço
e pedem que me encoste à parede:

o primeiro soco é na boca do estômago.

Minhas cartas caem na mesa,
abertas como uma manhã de setembro.

Então eles rasgam
o que me restou do jogo
e me dão o tiro de misericórdia.

Morte 
Quando morreu o poeta
que vivia em mim,
não tive outra alternativa
senão enterrá-lo num vaso
que tenho no quintal,
como se a escondê-lo de todos
para que não se perturbasse
sua paz definitiva.

Anda ele a espreitar-me
desse vaso junto ao muro
e todas às noites sai de si
em busca não se sabe do quê.

Pouco lhe valeu a morte
porque continua a colher
os silêncios das árvores
e as asas dos pássaros que não alcança.
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Quando sai desse vaso
em que o sepultei,
esse poeta vai a se descobrir
nas esquinas das ruas
entre pessoas
que nem sabem que ele existe.

E quando volta em horas perdidas,
traz o bolso cheio de estrelas,
de folhas que caem das plantas
e de palavras esquecidas.

Às vezes volta com algumas luas nas mãos
e traz ainda rios
que lentos caminham
pela margem do rosto.

Quando volta esse poeta que morreu em mim,
volta como se não voltasse,
fica sempre longínquo,
quase desaparecido no fundo do que fui
e ainda me acomete:
o poema inacabado no corte brusco da poesia
e a poesia brusca no corte do poema.

Agora dorme esse poeta que em mim morreu,
dentro do vaso num jardim que me guarda:
dele guardo segredos e gestos que cultivou,
mas tudo está na memória,
é assim que a vida permanece.



Anamórfico, 2012
Acrílico
180 x 70 x 70 cm
Foto: Daniel Venosa
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Ludwig Zeller

Floriano Martins Poeta, tradutor, 
ensaísta e editor. 
Dirige a Agulha 
Revista de Cultura.

A poesia do chileno Ludwig Zeller (1927) possui uma íntima 
relação com o abismo, em um sentido quase carnal, nele 

considerando a criação como uma exploração incansável da vas-
tidão e profundidade da existência. Sua poética é uma espécie de 
Arqueologia dos mundos abissais. Poeta e artista plástico, os dois 
personagens se confudem, tamanha a intensidade da alquimia que 
vem até hoje realizando com essas fontes expressivas, movido por 
uma singular força erótica, as inesgotáveis anotações de sonhos e 
uma imaginação prodigiosa. A paixão pelo Surrealismo o levou a 
uma condição de destaque, como editor, curador, diretor de revis-
tas, promotor cultural e excepcional criador. A natureza sensivel-
mente associativa, sempre favoreceu afetiva cumplicidade de muitos 
envoldidos na realização de edições e exposições.

Sua vida está marcada por três residências produtivas: desde a 
criação da Casa de la Luna, em Santiago (Chile), até a direção da re-
vista Vaso Comunicante, em Oaxaca (México), passando pelo período 
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em Ontario (Canadá), quando esteve à frente da Oasis Publications. Nos três 
países se destacou por extensa atividade criativa e promocional. Criador de 
um estilo inconfundível na colagem, realizou até o momento mais de 40 ex-
posições individuais em países como Chile, Argentina, Canadá, Estados Uni-
dos, França, Alemanha, Espanha, Islândia, Bélgica, Venezuela e México. Ao 
lado de sua esposa, Susana Wald, tem produzido livros e exposições, valioso 
trabalho a quatro mãos mesclando colagem e pintura.

Na poesia cumpre destacar títulos como Cuando el animal de fondo sube, la ca-
beza estalla (1976), Salvar la poesía, quemar las naves (1988), Aserrar la amada cuando 
es necesario (1994), Los engranajes del encantamiento (1996), El embrujo de México 
(2003), Piel de los delirios (2008), Infinito presente (2010), sem falar em publi-
cações singulares como Ludwig Zeller, a Celebration (1987) – edição do poema 
“O faisão Branco” em 50 idiomas; o belíssimo catálogo da exposição Zeller 
sueño libre (1991); e o romance Río Loa, estación de los sueños (1994) – escrito com 
base em sistemática anotação de sonhos. Sua múltipla e incansável atividade 
tem resultado em marcante influência na compreensão e desdobramento do 
Surrealismo em vários países, o que lhe destaca como um dos poetas e artistas 
mais importantes em nosso tempo.

Os poemas aqui presentes integram o volume Um novo continente – Poesia e 
Surrealismo na América (2012), de Floriano Martins, também ele responsável 
pela tradução de Rio Loa, estação dos sonhos (2012).
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Sem título, 2005 (pormenor)
Aço corten
238 x 117 x 0,3 cm
Foto: Angelo Venosa
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La abandonada a los espejos
Veinte años he buscado los bruñidos
cristales, los puros que vibraron
al rumor de las alas que acaricia el silencio,
los labios que entreabriéronse al lenguaje imposible
de la Divina Imagen.

Y ella dóblase mustia, pobre brizna de polvo
que cae sin piedad en dormidos estambres.
Pájaro-ayer, codiciada serpiente, abrid,
cortad los hilos que atravieso temblando,
pupilas que florecen en impenetrables signos.

¿Qué máscara he de usar? ¿Qué hilos surcan la sien
del dormido que grita? Cuervo que se desprende hacia el abismo,
graznido que ilumina las ventanas de la cárcel de sombras,
¡oh desgarrada piel, el Laberinto! – Allí, temblando, sola,
yace la abandonada a los espejos.

¿Descifraré tu sed? ¿El sueño se hará olvido?
No mováis más los filos con que choca en la sombra,
buscad, buscad de nuevo en la estancia sedienta.

[Las marionetas, 1957]
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A abandonada aos espelhos
Por vinte anos busquei os polidos
cristais, os puros que vibraram
ao rumor das asas que o silêncio acaricia,
os lábios que se entreabriram à linguagem impossível
da Divina Imagem.

E ela se dobra murcha, pobre fibra de poeira
que cai sem piedade em adormecidos estames.
Pássaro-ontem, cobiçada serpente, abram,
cortem os fios que atravesso tremendo,
pupilas que florescem para impenetráveis signos.

Que máscara devo usar? Que fios sulcam a têmpora
do adormecido que grita? Corvo que se desprende até o abismo,
grasnido que ilumina as janelas do cárcere de sombras,
oh! destroçada pele, o Labirinto! – Ali, tremendo, sozinha,
jaz a abandonada aos espelhos.

Decifrarei tua sede? O sonho será ouvido?
Não movam mais os fios com que se choca na sombra,
Procurem, uma vez mais procurem na estância sedenta.

[Las marionetas, 1957]
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Un viaje inevitable
Los relojes golpearon los carbones la noche
Cierra a enhebrar sus hilos a esconderse en los huecos,
Jadeando sorbo a sorbo siento acercarse pasos
Mientras crece la córnea de pelos en su mano.

No hay salida, no entiendo, nos arrastran las aguas
Partimos, con un garfio nos tiran desde el vientre,
Arañamos, golpeando contra el muro nos clavan animales
Ventrílocuos, escuchemos la huincha ya sin voz va cantando.

Dan un número, apaga su desnudez el monstruo, no tenemos
Cigarros, guardo sólo en mi bolso comisuras marchitas,
No hay regreso, en el fondo del vaso se repiten los gritos.

[Las reglas del juego, 1968]
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Uma viagem inevitável
Os relógios golpearam os carvões a noite
Se fecha para enfiar seus fios para esconder-se nos buracos,
ofegando gole a gole sinto que se aproximam passos
enquanto cresce a córnea de pelos em sua mão.

Não há saída, não entendo, as águas nos arrastam 
Partimos, com um gancho nos puxam desde o ventre,
Arranhamos, golpeando contra o muro nos cravam animais
Ventrílocos, escutemos a faixa já sem voz vai cantando.

Dão um número, o monstro apaga sua nudez, não temos
Cigarros, em meu bolso guardo apenas comissuras murchas,
Não há regresso, no fundo do copo os gritos se repetem.

[Las reglas del juego, 1968]
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Imágenes al sol
Del centro misterioso de la espira que mueve el horizonte,
desgránanse los seres cual semillas, sumidos
en el sueño, cerrados tras la piel de sus mareas.

El impulso nos mueve – planeta de armonía –
donde fluye y refluye el equilibrio, latidos
de relojes invisibles, imágenes al sol.
Bajan los garfios, suben las espinas, 
¿qué separa a los hombres perdidos en el propio laberinto?
Delira el separado de su fuente, mientras el satisfecho
está impasible, lamido por la vida, encadenado
al ser vertiginoso, ídolo celebrante en su engranaje.

Bajamos a la entraña del aliento; la llama contra el mono,
la cobra contra el Fénix, bandadas que pasaron mellándose
en los filos de la noche. ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde
si el misterioso mueve un enjambre de élitros al fondo?

Ahora y en miríadas, sobre nuestras cabezas
rómpese el eslabón, giran los párpados, el cielo
sin la red se abre a los fuertes y el portador de paz,
liberado en el tiempo otea el límite:
       en la arena
la semilla sagrada canta al sol.

[Del mantantial, 1962]
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Imagens ao sol
Do centro misterioso da espira que move o horizonte,
debulham-se os seres como sementes, sumidos
no sonho, encerrados atrás da pele de suas marés.

O impulso nos move – planeta de harmonia –
onde flui e reflui o equilíbrio, latejar
de invisíveis relógios, imagens ao sol.
Descem os ganchos, sobem as espinhas,
o que separa os homens perdidos no próprio labirinto?
Delira o separado de sua fonte, enquanto o satisfeito
está impassível, lambido pela vida, acorrentado
ao ser vertiginoso, ídolo celebrante em sua engrenagem.

Descemos à entranha do fôlego; a chama contra o macaco,
a cobra contra a Fênix, bandos de aves que passaram rompendo-se
nas arestas da noite. Onde está a resposta? Onde
se o misterioso move um enxame de élitros ao fundo?

Agora e em miríades, sobre nossas cabeças
rompe-se o elo perdido, giram as pálpebras, o céu
sem a rede se abre aos fortes e o portador de paz,
liberado no tempo, examina o limite:
          na areia
a semente sagrada canta ao sol.

[Del mantantial, 1962]



 Floriano Martins

320

Delirio automático
Un deseo se enciende y mil bocas se entreabren
En palabras, florecen las imágenes esa locomotora de la noche
Que avanza suena el vértigo si tú aprietas la almohada
Recuerda de quitarte los anteojos porque hay un nudo ciego
Donde hierve la sangre te percatas que no existen los límites.

Los recuerdos se guardan en cajitas, aparta tú los huesos
Enroscando los gritos que suben por la espalda a borbotones
Esa raíz volcánica que devora a los hombres
Tras de tu corazón abre un ramo de venas el relámpago.

Sobre la geografía de los cuerpos parpadea aquel ojo
Van las aves que portan la semilla infinita, rompe en ti
Ábrete en dos en cuatro nos cubre la marea
Como a esos endemoniados en el baile buscando la madeja.

Todo en sentido inverso aquel vientre de nutria
Vibra al llanto en enjambres multiplica el torrente
Las piedras del placer vibran al tic-tac de la lluvia
Se despiertan en el reloj las víboras. ¿Por qué te duele el llanto?

Esa guitarra hirviente que delira es tu cuerpo
Fiebre de zarzamora es la delicia de volver a soñarte
Extiende en las arenas aquellos muslos blancos del almizcle
Te acorrala el deseo, cuando gritas desciende la miel de tus pezones.

[Piel de los delirios, 2008]
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Delírio automático
Um desejo se acende e mil bocas se entreabrem
Em palavras, florescem as imagens essa locomotiva da noite
Que avança soa a vertigem se apertas o travesseiro
Recorda de tirar os óculos porque há um nó cego
Onde ferve o sangue percebes que os limites não existem.

As lembranças são guardadas em caixinhas, afastas os ossos
Enroscando os gritos que sobem pelas costas aos borbotões
Essa raiz vulcânica que devora os homens
Por trás de teu coração o relâmpago abre um ramo de veias.

Sobre a geografia dos corpos pestaneja aquele olho
Vão as aves que portam a semente infinita, rompe em ti
Abre-te em dois em quatro cobre-nos a maré
Como a esses endemoninhados no baile buscando a meada.

Tudo em sentido inverso aquele ventre de lontra
Vibra ao pranto em enxames multiplica a torrente
As pedras do prazer vibram ao tique-taque da chuva
As víboras despertam no relógio. Por que te dói o pranto?

Esse violão fervente que delira é teu corpo
Febre de framboesa é a delícia de voltar a sonhar contigo
Estende nas areias aquelas coxas brancas do almíscar
O desejo te encurrala, quando gritas goteja o mel de teus mamilos.

[Piel de los delirios, 2008]
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Paisaje para ciegos
Ya no me acuerdo cuando me aparté de esas llagas.
Voy gritando a oscuras, con la cabeza escarbo
En el muro los años multiplican su enjambre,
No sé si estoy despierto me dan leche o vinagre.

Abro en uñas mis yemas, pero ellas se prolongan
Más allá donde laten sus voces crepitando,
Volverá con las lluvias me he comido la lengua
Los globos dados vuelta ajustaban las cuentas.

Dónde estamos a tientas buscamos un camino
Bajo el sol los muñones inscripciones con ira,
De hielos encendidos nos llevamos nos metimos carbones
En los ojos – dulcemente se lamen las miradas.

¿Qué ves tú? Yo te veo boquear como pez en otro aire.
¿Qué ves tú? Sólo un yermo de espejos y el cuchillo.
¿Qué ves tú? Mi raíz arrancada de las plumas tu entraña.
¿Qué ves tú? Yo no veo. Yo sólo te presiento.

[Las reglas del juego, 1968]
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Paisagem para cegos
Já não me lembro quando me afastei dessas chagas.
Vou gritando às escuras, com a cabeça escavo
No muro os anos multiplicam seu enxame,
Não sei se estou desperto se me dão leite ou vinagre.

Abro em unhas minhas gemas, porém elas se prolongam
Bem além onde latejam suas vozes crepitando,
Regressará com as chuvas comi a própria língua
Os globos dando volta ajustavam as contas.

Onde estamos às tontas buscamos um caminho
Sob o sol os tocos inscrições com ira,
De gelos acesos nos levamos nos metemos carvões
Nos olhos – docemente se lambem os olhares.

O que vês tu? Eu te vejo bocejar como peixe em outro ar.
O que vês tu? Apenas um ermo de espelhos e a faca.
O que vês tu? Minha raiz arrancada das plumas tuas entranhas.
O que vês tu? Eu não vejo. Eu apenas te pressinto.

[Las reglas del juego, 1968]
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M e m ó r i a  F u t u r a

Variações sobre Ética e Moral

Quarto ocupante 
da Cadeira 14 
na Academia 
Brasileira de 
Letras.

Miguel  Reale 

Um ilustre leitor de meus artigos quinzenais nestas páginas de 
O Estado de S. Paulo sugere-me que esclareça a distinção que 

existe entre Ética e Moral, cujos conceitos, a seu ver, andam baralha-
dos, com análoga confusão no que se refere ao Direito e à Política, 
considerados ou não subordinados aos mandamentos éticos.

É natural que isso aconteça na praxe cotidiana, pois Ética e Moral 
versam sobre ideias intimamente relacionadas, de difícil distinção, como 
é reconhecido pelos maiores estudiosos do assunto. Também no plano 
da Filosofia elas não raro se confundem, chegando a ser empregadas 
como sinônimos, mesmo porque, do ponto de vista etimológico, tanto 
em grego como no latim, ambas provêm da palavra costume, que indica 
as diretrizes de conduta a serem seguidas.

Isto não obstante, talvez se possa perceber alguma nota distintiva 
entre elas, pois a Ética tem por fim determinar os VALoreS FUnDAn-

TeS do comportamento humano, ao passo que a Moral se referiria 
mais à posição subjetiva perante esses valores, ou à maneira como eles 
se apresentam objetivamente como regras ou mandamentos. Sob esse 
ângulo, a Moral representaria a realização da Ética in concreto, em nossa 
experiência de todos os dias.

Ademais, cabe ponderar que a palavra ética veio, aos poucos, adqui-
rindo sentido genérico, bem mais extenso do que lhe foi atribuído por 
Aristóteles, o primeiro a estabelecer os fundamentos essenciais dessa 
matéria.
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Parece-me que a questão, atualmente, deve ser posta em novos termos, à vista 
do que representou no mundo das ideias, a cavaleiro dos séculos XIX e XX, o 
advento da Teoria dos Valores, ou Axiologia, com a substituição do conceito de 
BeM, tradicionalmente apontado como finalidade da Ética, pela noção de valor. 
Foi nos domínios da economia, a partir de Adam Smith, que esta palavra pas-
sou a ter aplicação mais generalizada, sem se esquecer o impacto da expressão 
“mais-valia” concebida por Karl Marx, com repercussão em todos os campos 
da Filosofia.

o termo valor, hoje em dia, é como que a palavra-chave de todas as ciências 
humanas, indicando ALgo QUe DeVe Ser em virtude do significado e papel que lhe 
atribuem as opções ou preferência dos indivíduos e dos grupos sociais.

no meu entender, o valor, como o demonstram as ideias sobre a verdade, a 
beleza, a utilidade etc., situa-se no “mundo do dever-ser”, que corresponde ao 
que não pode ser apenas pensados por implicar sempre uma necessária tomada de 
posição no plano de sua realização. Com efeito, se o que é considerado valioso ja-
mais se realizasse, seria apenas uma ilusão ou quimera, não merecendo um minuto 
sequer de nossa atenção.

Isto posto, poder-se-ia afirmar que a Ética é a parte da Filosofia que tem por 
objeto os valores que presidem o comportamento humano em todas as suas ex-
pressões existenciais. Daí a sua preeminência em relação à Moral, à Política e ao 
Direito, os quais corresponderiam a momentos ou formas subordinadas de agir.

entendem alguns pensadores que os valores éticos fundamentais seriam ina-
tos, ou seja, inerentes à natureza espiritual do ser humano, enquanto que outros 
os consideram modelos alcançados pela espécie humana ao longo da experiência 
histórica.

no meu entender, é, efetivamente, essa a origem dos valores primordiais da 
Ética, firmando-se como conquistas definitivas do processo cultural. A tais va-
lores básicos, reconhecidos em uníssono pelos povos culturalmente mais desen-
volvidos, eu dou o nome de invariantes axiológicas. Como se vê, não obstante 
sua historicidade, há valores que, uma vez atingidos, não mais desaparecem do 
cenário cultural, a começar pelo valor da pessoa humana, que eu qualifico como 
valor-fonte dos demais valores.

não é demais salientar que a Ética pode ser entendida como expressão de 
ideias dominantes, como a de pessoa ou a de liberdade, ou então ser vista como 
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o resultado de motivos os mais diversos, como seriam o desejo do prazer ou do 
útil. Muito embora possa ela ser compreendida sob vários ângulos, o certo é 
que se põe sempre como uma instância superior, à qual se subsumem a Moral, 
como teoria das normas de conduta que emergem dos usos e costumes; o Direi-
to, como ciência das relações sociais de natureza bilateral-atributiva; e a Política 
como ciência e arte do governo dos povos à luz do princípio de cidadania.

nem se deve esquecer que a experiência moral tem como consequência o de-
ver de moralidade, que não se confunde com o de letalidade, a qual se contenta 
com a adequação da conduta à norma legal, quando é indispensável, para que 
haja justiça concreta, que se leve em conta, tanto na Política quanto no Direito, 
o que emerge de normas morais como exigência de boa-fé, lealdade, correção 
ou integridade.

Como se vê, estou dando à Ética um sentido lato, de tal modo que – uma vez 
reconhecidos os valores fundantes do comportamento humano – todos os mortais 
se subordinem a eles, na vivência da sociedade civil, na qual se pode ter em vista 
tanto a realização de regras morais, como jurídicas ou políticas, três espécies de 
normas éticas.

essa colocação do problema, penso eu, é uma decorrência da compreensão 
da Ética como a ciência axiológica ou valorativa por excelência, que se vai 
enriquecendo, anos após anos, de novos valores fundantes, o último dos quais 
é o ecológico, que, todavia, não pode prevalecer sobre o da pessoa humana 
e seus imperativos existenciais, o que é esquecido por certos ecologistas com 
grave dano para a coletividade.

É claro que essa inserção das ciências humanas no quadro geral da ética só é 
possível se ela for conceituada, não como ciência formal de caráter puramente de-
ontológico, do dever pelo dever, mas sim como uma teoria material de valores, a 
exemplo do que foi feito por Max Scheler e nicolai Hartmann e é sustentado por 
todos os culturalistas que não contrapõem a cultura à natureza, vendo-as antes 
como entidades harmônicas e complementares.

em conclusão, mais do que alcançar uma distinção perfeita entre Ética e Moral, 
o que importa é a compreensão integral e unitária das ciências humanas, sendo os 
valores éticos fundantes os elementos formadores do horizonte espiritual, em cujo 
âmbito se desenvolve a existência humana concebida, consoante Jackson de Figuei-
redo, como a oportunidade única que temos de aperfeiçoarmo-nos.



Petit Trianon – Doado pelo governo francês em 1923.
Sede da Academia Brasileira de Letras,
Av. Presidente Wilson, 203
Castelo – rio de Janeiro – rJ



PATronoS, FUnDADoreS e MeMBroS eFeTIVoS  
DA ACADeMIA BrASILeIrA De LeTrAS

(Fundada em 20 de julho de 1897)

As sessões preparatórias para a criação da Academia Brasileira de Letras realizaram-se na sala de redação da revista Brasileira, fase III 
(1895-1899), sob a direção de José Veríssimo. Na primeira sessão, em 15 de dezembro de 1896, foi aclamado presidente Machado de Assis. 
Outras sessões realizaram-se na redação da Revista, na Travessa do Ouvidor, n.o 31, Rio de Janeiro. A primeira sessão plenária da Instituição 
realizou-se numa sala do Pedagogium, na Rua do Passeio, em 20 de julho de 1897.

Cadeira  Patronos  Fundadores  Membros  Efet ivos

 01 Adelino Fontoura Luís Murat Ana Maria Machado
 02 Álvares de Azevedo Coelho neto Tarcísio Padilha
 03 Artur de oliveira Filinto de Almeida Carlos Heitor Cony
 04 Basílio da gama Aluísio Azevedo Carlos nejar
 05 Bernardo guimarães raimundo Correia José Murilo de Carvalho
 06 Casimiro de Abreu Teixeira de Melo Cícero Sandroni
 07 Castro Alves Valentim Magalhães nelson Pereira dos Santos
 08 Cláudio Manuel da Costa Alberto de oliveira Cleonice Serôa da Motta Berardinelli
 09 Domingos gonçalves de Magalhães Magalhães de Azeredo Alberto da Costa e Silva
 10 evaristo da Veiga rui Barbosa Lêdo Ivo
 11 Fagundes Varela Lúcio de Mendonça Helio Jaguaribe
 12 França Júnior Urbano Duarte Alfredo Bosi
 13 Francisco otaviano Visconde de Taunay Sergio Paulo rouanet
 14 Franklin Távora Clóvis Beviláqua Celso Lafer
 15 gonçalves Dias olavo Bilac Marco Lucchesi
 16 gregório de Matos Araripe Júnior Lygia Fagundes Telles
 17 Hipólito da Costa Sílvio romero Affonso Arinos de Mello Franco
 18 João Francisco Lisboa José Veríssimo Arnaldo niskier
 19 Joaquim Caetano Alcindo guanabara Antonio Carlos Secchin
 20 Joaquim Manuel de Macedo Salvador de Mendonça Murilo Melo Filho
 21 Joaquim Serra José do Patrocínio Paulo Coelho
 22 José Bonifácio, o Moço Medeiros e Albuquerque Ivo Pitanguy
 23 José de Alencar Machado de Assis Luiz Paulo Horta
 24 Júlio ribeiro garcia redondo Sábato Magaldi
 25 Junqueira Freire Barão de Loreto Alberto Venancio Filho
 26 Laurindo rabelo guimarães Passos Marcos Vinicios Vilaça
 27 Maciel Monteiro Joaquim nabuco eduardo Portella
 28 Manuel Antônio de Almeida Inglês de Sousa Domício Proença Filho
 29 Martins Pena Artur Azevedo geraldo Holanda Cavalcanti
 30 Pardal Mallet Pedro rabelo nélida Piñon
 31 Pedro Luís Luís guimarães Júnior Merval Pereira
 32 Araújo Porto-Alegre Carlos de Laet Ariano Suassuna
 33 raul Pompeia Domício da gama evanildo Bechara
 34 Sousa Caldas J.M. Pereira da Silva João Ubaldo ribeiro
 35 Tavares Bastos rodrigo octavio Candido Mendes de Almeida
 36 Teófilo Dias Afonso Celso João de Scantimburgo
 37 Tomás Antônio gonzaga Silva ramos Ivan Junqueira
 38 Tobias Barreto graça Aranha José Sarney
 39 F.A. de Varnhagen oliveira Lima Marco Maciel
 40 Visconde do rio Branco eduardo Prado evaristo de Moraes Filho
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