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Ocupante da 
cadeira 15 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 

editorial 

Marco Lucches i

Mais um verão, clamava Hölderlin, no conhecido poema “Às 
Parcas”, Nur einen Sommer, que lhe parecia bastante para sa-

zonar os últimos versos. Para nós, entretanto, nessa oposta e presen-
te estação, não houve acordo com aquelas senhoras. Foram-se três 
grandes nomes da cultura brasileira. e nos deixaram, cada qual, um 
livro inédito, revisto e sazonado, sob a chancela do imprimi potest: ivan 
Junqueira, João ubaldo ribeiro e Ariano suassuna, nessa ordem 
exata e dolorosa, no arco de vinte um dias. donde a série de senti-
das homenagens, a que se junta o conto inédito de ivan Junqueira. 

surge aqui também uma temática social, na entrevista de ricardo 
rezende Figueira sobre o trabalho escravo, que aflige o Brasil e o 
mundo, e na ótica vibrante da democracia das cidades, onde o papel 
das comunidades é de primeira grandeza. uma cidade para todos, 
sem faixas de exclusão, sem apartheids, fraterna e republicana. 
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Para tanto, não bastará apenas um verão, Nur einen Sommer, mas uma deman-
da radical para saber quem somos e para onde vamos. Nossos três grandes 
escritores – com Viva o povo brasileiro, o Auto da compadecida e A rainha arcaica – nos 
deixaram um mapa, um programa de sonho. e trabalho.
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regina miranda

este número é enriquecido com as obras de regina miranda.

REGINA MIRANDA é coreógrafa, diretora teatral e gestora cul-
tural. dedica-se a desenvolver projetos artísticos inovadores e a 
promover processos de cidades criativas. Para isso, desenvolve pro-
gramas em cultura e economia criativa, que enfatizam o relevante 
papel da Arte e da cultura na revitalização de organizações, bairros 
e cidades. Possui Bacharelado em teoria da dança, pela state uni-
versity of  New York, Pós-Graduação em Análise de movimento, 
pelo laban/Bartenieff  institute, de NYc, e mestrado em ciências, 
pela Ken Blanchard school of  Business/Gcu, com foco em “Ges-
tão de Processos de transformação cultural”. 

seu trabalho em Artes cênicas, definido pela criação de perfor-
mances instigantes, encenadas tanto em teatros como em galerias de 
Arte e outros espaços não convencionais, convidam a plateia a re-
pensar as Artes em parâmetros contemporâneos. criou e dirigiu 
mais de 40 espetáculos e instalações de teatro, dança e música cêni-
ca, pelos quais ganhou inúmeros prêmios nacionais e internacionais. 

I c o n o g r a f i a
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entre seus espetáculos mais conhecidos estão: Divina Comédia (museu de Arte 
moderna do rio de Janeiro, mAm rJ, 1991), A História do Soldado (ccBB, 
1995), Fundo Infinito (teatro municipal rJ, 1997), Avenida Brasil (Joyce thea-
ter, NYc, 2000), Pernas Vazias (sesc, 2003), Concertos de Cabaret (ccBB rio, 
sP e dF, 2003), Orfeu (Parque lage, 2005), Desfigura (sesc, 2006), Geografias 
Pessoais (Festival Wonderland: s. Francisco, 2009), Variações Freudianas (laura 
Alvim, 2011) e Abram-se os Histéricos (ccJF e espaço tom Jobim, 2012).

em 2012, coreografou Gabriela, novela da tV Globo e criou a performance 
Rua Transitória (Bienal internacional de criatividade/rJ).

em 2013, escreve e dirige Manuscritos de Leonardo (sesc/rJ/Prêmio Fo-
mento smc – rJ, 2013), coreografa A Lição de Charcot, peça de A. quinet 
estreada em Paris e faz a direção cênica de Hilda & Freud (museu Freud, uK). 
em 2014, cria a coreografia Reset para a cia. Pequod (Oi Futuro, Janeiro, 
2014), a performance Beyond S/he em colaboração com Patrícia Niedermeier, 
estreada na Galeria ApexArt/NYc e dirigiu os 06 espetáculos de grande 
formato do Projeto Porto de memórias, ambientados em lugares históricos 
da zona Portuária do rio. com a cia. regina miranda & AtoresBailarinos, 
ensaia A Vertigem das Listas, com estreia marcada para outubro. 

Atuante em ações culturais de transformação social, regina emprega seu 
conhecimento integrado de Arte e empreendedorismo para transformar a vida 
de indivíduos e coletivos sociais. As atividades que integram arte e política 
a levaram a fundar em 2010 a organização cidade criativa/transformações 
culturais, que reúne uma equipe interdisciplinar dedicada ao desenvolvimen-
to de cidades vibrantes, criativas e sustentáveis. seu projeto principal é o “rio 
cidade criativa 2010-2020”, que, de forma colaborativa, integra cerca de 10 
programas.
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E n t r e v i s ta

trabalho escravo 
no Brasil

Ricardo Rezende F igue ira

REvIstA BRAsIlEIRA – sua luta contra o trabalho escravo tem 
merecido apoio e reconhecimento de vários organismos nacio-
nais e internacionais. Como se deu a descoberta desse flagelo 
no Araguaia?
ricArdO rezeNde FiGueirA – Ao mudar para o sul do Pará, em 
1977, e atuar na comissão Pastoral da terra, deparei com histó-
rias terríveis que atingiam pessoas contratadas para a derrubada das 
matas e o plantio do capim. retidas, em nome de dívidas fictícias 
ou reais, algumas tentavam escapar. e, na fuga, podiam ser captura-
das, espancadas e mortas. e muitas o foram. Algumas, apesar dos 
riscos, conseguiam chegar à cidade de conceição do Araguaia e 
revelavam o que se passava em narrativas entrecortadas de silêncios 
e emoção. Os empreendimentos agropecuários, beneficiados pelo 
labor destes trabalhadores, eram de grupos empresariais de capital 
financeiro e industrial do sul e do sudeste do país e generosamente 
financiados por recursos públicos. em nome do desenvolvimento e 

Padre, 
antropólogo, 
professor 
de direitos 
Humanos na 
universidade 
Federal do 
rio de Janeiro, 
publicou diversos 
livros e recebeu 
o Prêmio Jabuti 
e o casa de 
las Áméricas 
pelo Pisando 
Fora da Própria 
Sombra: trabalho 
escravo no mundo 
contemporâneo 
(editora 
civilização 
Brasileira).
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da integração nacional, o estado financiava a transferência de terras públicas 
para grandes empresas, provocava, assim, a concentração fundiária, a destrui-
ção do meio ambiente e o trabalho escravo.

RB – sua vida correu muitos riscos, além do atentado. Como conseguiu 
vencer o isolamento da região, do tema e das vozes, que se traduziram com 
veemência para todo o país? 
rrF – Os riscos sofridos nos 20 anos que estive ali foram pelo apoio prestado 
a lavradores que lutavam por um pedaço de terra para trabalhar e viver e eram 
ameaçados por pistoleiros e pela polícia mais do que pelo combate ao traba-
lho escravo. Para vencer o isolamento, fruto da distância física de centros ur-
banos maiores, mas especialmente da imprensa brasileira que silenciava diante 
da tragédia que se abatia na área rural, foi necessário denunciar no exterior o 
trabalho escravo e a violência sofrida pelos posseiros. e, para obter resultado, 
conjugamos, através da comissão Pastoral da terra e do comitê rio maria, 
pressões políticas e jurídicas, nacionais e internacionais. Foram impetradas 
ações judiciais nas comarcas paraenses e foi interpelado o Governo brasileiro 
nas Nações unidas e na Organização dos estados Americanos. O sucesso 
obtido dependeu do apoio de organizações como a Anistia internacional, a 
Federação internacional dos direitos Humanos e a Human rights Watch 
que têm sede respectivamente em londres, Paris e Washington; e no Brasil, 
da conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Ordem dos Advogados, 
de alguns funcionários públicos dos três Poderes, de advogados que gratui-
tamente se dedicaram à causa dos direitos humanos, dos dedicados agentes 
de pastorais da região e de artistas que emprestaram sua visibilidade para a 
apuração dos crimes e à proteção dos ameaçados. 

RB – O trabalho escravo ocorre em muitas frentes, seguindo a lógica da 
opressão e da vulnerabilidade: na lavoura, nos centros urbanos, dentro e fora 
do país, com brasileiros e estrangeiros. Como responder ao crescente desafio?   
rrF – de fato, o trabalho escravo infelizmente é internacional. Abarca pa-
íses de todos os continentes, pode ser encontrado na América do Norte ou 
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europa e em um lugarejo de um município pobre da Ásia, África ou da Amé-
rica latina e atinge pessoas em área industrializadas e em áreas rurais. de 
um lado, para responder ao desafio da erradicação deste crime, é 
necessário que a sociedade civil fique vigilante para reconhecer 
o problema, denunciar e propor políticas públicas e cabe ao 
Poder Público dar respostas preventivas, punitivas e curativas. 
No caso nacional, as ações punitivas melhoraram, se compa-
rado aos períodos anteriores. diversas operações de fiscalização 
foram realizadas e muitos empregadores assinaram termo de Ajuste de 
conduta, pagaram indenização por danos morais individuais e especialmente 
coletivos. A publicação de seus nomes em sítio eletrônico do ministério do 
trabalho emprego, o Pacto Nacional contra o trabalho escravo também 
tiveram e têm sua importância, No entanto, há muito a ser feito de forma 
especial quanto às ações preventivas e curativas, que são mais estruturais e 
exigem decisões mais complexas.

RB – lendo sua tese primorosa, que se transformou no livro Pisando fora da 
própria sombra, observa-se que outro combate se realizou dentro da Univer-
sidade, em torno da própria definição do trabalho escravo.  De um lado, a 
batalha moral. De outro, a batalha intelectual. Mas haverá realmente dois 
lados?
rrF – A universidade não pode ficar alheia ao mundo real, às questões sus-
citadas pela sociedade, como um castelo fechado e indiferente aos ares da 
cidade e do campo. A ciência não é nem pode ser neutra. O intelectual tem 
como horizonte irrecusável os aspectos éticos e morais. Neste sentido, na 
literatura, autores foram mais ousados e deram o nome aos fatos que se reve-
lavam antes e depois da lei Áurea. A escravidão ilegal, pré e pós a Abolição é 
um desafio também acadêmico. e, no momento, em diversas áreas do ensino, 
estudiosos enfrentam o tema que a lei brasileira reconhece no código Penal 
como trabalho “análogo a de escravo” e a constituição Federal, simplesmente 
como “trabalho escravo”. 
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RB – O sr. criou o movimento humanos (MHuD) direitos, envolvendo 
figuras representativas da sociedade civil. Quais são seus principais ob-
jetivos? 
rrF – sou um dos fundadores. O mHud foi criado em 2003, por uma 
proposta do ator marcos Winter e é composto por artistas e não artistas. seu 
objetivo, desde o início, foi para que estes oferecessem sua visibilidade às cau-
sas sociais defendidas por pessoas e organizações. Para atender esta finalidade, 
os artistas visitam áreas em conflito, participam de audiências públicas com 
autoridades, vão a fóruns, assembleias legislativas estaduais e federal, estão 
presentes em julgamentos; elaboram vídeos para serem utilizados em rede na-
cional de televisão, em redes sociais e para serem projetados em praças e ruas, 
e criou um sítio eletrônico. e, uma vez por ano, concede o Prêmio João ca-
nuto a pessoas e organizações que se destacam na luta pelos direitos humanos.

RB – A lista de empresas envolvidas com o trabalho escravo é um marco 
essencial. Como funciona e quem recolhe os dados?
rrF – quando os auditores fiscais efetuam flagrantes em unidades de produ-
ção, podem constatar o crime e libertam trabalhadores. em seguida, iniciam 
ações administrativas que, ao confirmarem a procedência da denúncia, levam 
o ministério do trabalho e emprego a inserir o nome dos envolvidos no cri-
me em um cadastro dos empregadores, que é atualizado de seis em seis meses. 
uma vez no cadastro, os empregadores são expostos, encontram restrições a 
empréstimos bancários e obstáculos para participar de licitações com órgãos 
públicos. Além disso, passam a ter dificuldade em vender seus produtos para 
as empresas que são signatárias do Pacto Nacional contra o trabalho escravo.

RB – Mobilizar a  reação  da sociedade civil representou uma longa jorna-
da. Avançamos, de fato, embora seja necessário aprofundar no Congresso a 
definição de trabalho escravo para criar uma dimensão penal clara. A que 
ponto chegamos?  
rrF – Não é necessário uma nova definição do que é trabalho escravo. mas é 
o que pretende uma parcela dos parlamentares, conhecidos como da bancada 
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ruralista. Aprovar a emenda constitucional, que prevê a perda da propriedade 
de quem incorre no crime, foi difícil. demorou mais de duas décadas. uma 
vez aprovada a emenda, eles querem regulamentar a lei com uma nova defi-
nição do que é escravidão. em 2003, isso foi feito e sua aplicação tem sido 
algo pacificado juridicamente. mexer no artigo 149 do código Penal é um 
retrocesso, uma armadilha para não se aplicar a lei. 

RB – Quais os próximos passos?
rrF – Garantir a aplicação da emenda. Não é necessária qualquer regula-
mentação para sua aplicabilidade. É hora de vigilância, caso contrário a lei 
não será aplicada.



exílio 1995. 
Foto: Acervo cia. regina miranda



15

Favela é cidade

Vo z e s  da  C o m u n i da d e 

Maríl ia  Pastuk

Quem sou eu para te cantar, favela,  
que cantas em mim e para ninguém a noite inteira de sexta 
e a noite inteira de sábado 
e nos desconheces, como igualmente não te conhecemos? [...] 
 
Tenho medo. Medo de ti, sem te conhecer, 
medo só de te sentir, encravada 
favela, erisipela, mal-do-monte 
na coxa flava do Rio de Janeiro. 
 
Medo: não de tua lâmina nem de teu revólver 
nem de tua manha nem de teu olhar. 
Medo de que sintas como sou culpado 
e culpados somos de pouca ou nenhuma irmandade. 
Custa ser irmão,  
custa abandonar nossos privilégios 

socióloga e 
doutora em 
Políticas Públicas 
sociais. com 
mais de 30 anos 
de experiência na 
coordenação de 
projetos no Brasil 
e no exterior, 
coordenou a 
unidade social 
do PNud/Brasil 
e é consultora 
de agências 
internacionais, 
entre outras. sob 
supervisão do 
ministro João 
Paulo dos reis 
Velloso, coordena 
o Projeto 
Favela como 
Oportunidade ou 
Favela é cidade.
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e traçar a planta  
da justa igualdade. 
Somos desiguais 
e queremos ser  
sempre desiguais. 
 
E queremos ser 
bonzinhos benévolos 
comedidamente 
sociologicamente 
mui bem-comportados. 
Mas favela, ciao,  
que este nosso papo  
está ficando tão desagradável. 
Vês que perdi o tom e a empáfia do começo? 
 
    carlos drummond de Andrade, Favelário Nacional

A palavra de que eu gosto mais é não. Chega sempre um momento na nossa 
vida em que é necessário dizer não. O não é a única coisa efetivamente trans-
formadora, que nega o status quo [...]. A fatalidade do não é que não há 
nenhum não que não se converta em sim. Ele é absorvido e temos que viver 
mais um tempo com o sim. 
    José saramago, 1991

diálogo. comunicação. reconhecimento. respeito. troca. são inicia-
tivas fundamentais num contexto que se quer democrático, pautado 

por uma constituição cidadã. e talvez sejam exatamente iniciativas como es-
tas as que mais estejam faltando para que intervenções públicas, em territórios 
favelizados e outros, alcancem a efetividade necessária, sobretudo com relação 
ao seu desenvolvimento pensado em bases endógenas e de cunho humano e 
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sustentável. tais territórios têm histórias, lutas e conquistas que fazem parte 
da memória e da vida comunitária. têm uma base identitária própria cons-
truída pela coletividade, que faz com que sejam lugares ímpares, plenos de 
signos e significados, que só quem tem a vivência do local tem condições de 
apreendê-los com a profundidade devida (in: Velloso & Pastuk, 2013).

todavia, um não-sim, assim não aconteceu com as favelas cariocas. de 
tanto ser negada sua integração à cidade formal, integraram-se a esta de forma 
perversa porque subordinada: no mundo das mercadorias, do mercado imobi-
liário, da produção cultural e de serviços (Piñon de Oliveira, 2007). 

Não foi por acaso, assim, que quando iniciado o processo de ocupação em 
territórios favelizados, o que mais se viu entrando nessas localidades junto 
com a polícia foram antenas da sky acompanhadas de choques de todas as 
ordens, da chegada precoce de deveres (antes de direitos) e da especulação 
imobiliária, que têm levado a uma nova onda de remoção, ao fortalecimento 
de processos de gentrificação. 

evidentemente, esse enredo está inserido num contexto maior: o das tre-
mendas desiqualdades que caracterizam a sociedade brasileira, as quais se re-
velam na apropriação física do espaço urbano. “Não basta distribuir renda; é 
preciso distribuir cidade”, afirma maricato (2013a), com toda a propriedade. 
O capital imobiliário disputa a semiperiferia e os pobres são empurrados 
para áreas distantes, desprovidas de infraestrutura, afirma a autora. Nas suas 
palavras:

“Habitação é uma mercadoria especial vinculada à terra, como pedaço 
de cidade, e isso faz toda a diferença. ela é o produto de consumo privado 
mais caro para a classe trabalhadora. está ligada à renda. temos o nó da 
terra e o ardil da informalidade. A classe trabalhadora mora no ardil da 
informalidade.” e emenda: “É o não-lugar da classe trabalhadora na não-
-cidade” (maricato, 2013b).

esse é um fato complexo. Na verdade, como bem podera Piñon de Oliveira 
(idem), é preciso considerar o fenômeno das favelas como parte da dialética 
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do processo de urbanização. segundo ele, tal fenômeno desconstrói a cidade 
ao mesmo tempo em que tece o fio de possibilidades de atuação de sujeitos 
sociais que resistem e pressionam o Poder Público, recusando-se a continuar 
a viver a decomposição dos sentidos históricos desta (da cidade), quais sejam: 
i) o da comunidade e encontro; ii) o da proteção e segurança; iii) o da lei e 
ordem; iv) o da celebração e mito; v) o da promoção do bem-estar comum e 
felicidade. 

No registro e na valorização de tais sentidos, reside a possibilidade da 
transformação social necessária. Afinal, Favela é cidade – mantra repetido 
por milhares de sujeitos envolvidos com a causa. O que seria do rio de Janei-
ro sem seus morros e a criatividade, talento, trabalho e potencial de sua gente? 
sem sua ginga? sua resiliência, dignidade e nobreza de caráter? 

Pensando dessa forma, o Fórum Nacional elaborou e coordena o Projeto 
“Favela é cidade”, contemplando mais de uma centena de comunidades loca-
lizadas nos complexos do Alemão, manguinhos, Jacarezinho; nas favelas da 
rocinha, Borel, Formiga, turano, salgueiro, Pavão-Pavãozinho, cantagalo e 
no bairro de cidade de deus, ressaltando-se que este último “nasceu doente, 
com índices altíssimos de pobreza e miséria e com uma identidade ambígua”, 
na percepção de moradores. Fato que tem a ver com intervenções “esqui-
zofrênicas e clientelísticas”, realizadas pelo Poder Público no local: “tudo 
partido, paliativo, incompleto, parcial, endereçado, interessado” (in: Velloso 
et al., 2014)

tal Projeto visa contribuir para reverter o quadro descrito e apoiar o de-
senvolvimento dos territórios supracitados, tomando como ponto de partida 
o reconhecimento dos principais ativos aí existentes: moradores e lideranças 
locais. Partiu dos seguintes pressupostos:

 • o desenvolvimento é construído historicamente em função de um pro-
cesso de lutas e conquistas que identificam um determinado território;

 • num contexto democrático, é fundamental que sujeitos locais se reco-
nheçam e sejam reconhecidos como principais protagonistas de tal pro-
cesso;
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 • a participação qualificada e diferenciada de sujeitos sociais faz emergir 
necessidades e interesses legítimos que têm a ver com trajetórias e pro-
jetos específicos; 

 • as favelas são territórios de potência. contribuem para significar a cida-
de da qual fazem parte. são territórios da criatividade, da ousadia e do 
improviso; 

 • essas são diversas entre si. Não conformam um bloco homogêneo. são 
múltiplas e plurais. 

dessa forma, o desenvolvimento das favelas deve ser concebido de forma 
participativa, por meio de projetos orgânicos e estruturantes, visando con-
tribuir para: i) romper com o paradigma de projetos sociais fragmentados, 
superpostos e desarticulados; ii) buscar consolidar/ampliar e dar visibilidade 
ao que já vem sendo feito nestes territórios por diferentes sujeitos sociais.

Pensando em contribuir com esse processo, o Fórum Nacional publicou os 
livros: Favela como Oportunidade 1 (cantagalo, Pavão-Pavãozinho, rocinha, Borel 
e complexo de manguinhos), 2 (complexos do Alemão e do Jacarezinho) e 
3 (cidade de deus, salgueiro, turano e Formiga).  O maior diferencial destes 
foi o de tentar apreender “a comunidade por ela mesma” e o de registrar “a 
palavra de moradores e lideranças comunitárias”. Aspectos do seu diagnóstico 
foram recorrentes. Por exemplo: 

 • o ativo fundamental que essas favelas contam é a presença de impor-
tantes lideranças comunitárias e de iniciativas realizadas por indiví-
duos, grupos e instituições locais, há muitos anos,  com resultados 
satisfatórios; 

 • são várias as tentativas de registro e preservação da sua memória, bem 
como de afirmação das respectivas bases identitárias, que as caracteri-
zam como territórios únicos e singulares; 

 • é grande a incerteza e insegurança com relação às intervenções públicas 
realizadas no bojo das mesmas, sobretudo no que diz respeito aos pro-
cessos de “pacificação” e urbanização em curso. 
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quanto às necessidades comuns aos moradores, identificadas através das 
referidas publicações, destacam-se as seguintes: 

 • esclarecimentos acerca da natureza, sustentabilidade (viabilidade técni-
ca, política, financeira) e do legado de intervenções públicas realizadas 
nos territórios, além de condições para a participação comunitária e 
controle social com relação às mesmas, prestando especial atenção na 
respectiva relação custo versus efetividade; 

 • apresentação e debate de iniciativas para a regularização fundiária e de 
tentativa de reversão de processos de “remoção branca”; 

 • execução de uma política diferenciada para a cobrança de tarifas e impostos; 
 • concepção de uma política de segurança pública, incluindo moradias 

dignas, trabalho decente, segurança alimentar, saneamento básico, coleta 
e tratamento de resíduos sólidos; 

 • articulação e integração entre os programas, projetos e iniciativas reali-
zados pelo Poder Público e outros no território; 

 • garantia, ampliação e melhor qualidade dos serviços de infraestrutura 
básica e social ofertados; 

 • mapeamento, avaliação e redefinição de iniciativas de qualificação pro-
fissional e inserção no mercado de trabalho (devendo ser dado um basta 
nos cursos de iniciação); 

 • reconhecimento e apoio às iniciativas realizadas por grupos e entidades 
locais em prol do desenvolvimento comunitário; 

 • estímulo a projetos e iniciativas que visam a promover o protagonismo 
juvenil e a formar novas lideranças. Fortalecimento daqueles já existentes; 

 • incentivo e apoio às iniciativas de comunicação comunitária e à forma-
ção de novas lideranças.  

Visando realizar uma ação articulada entre diferentes sujeitos sociais que 
atuam nos territórios considerados, o Fórum Nacional organizou e passou a 
coordenar uma espécie de “colegiado”. Participam deste representantes do 
BNdes, da Arquidiocese do rio de Janeiro, via o Banco da Providência; 
da Federação das indústrias do estado do rio de Janeiro; da Federação de 
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Associações de Favelas do rio de Janeiro; da Fundação Oswaldo cruz; do 
Programa de Aceleração econômica, na sua vertente social; da secretaria es-
tadual de Assistência social e direitos Humanos; do instituto municipal 
Pereira Passos; moradores e lideranças comunitárias. 

No âmbito do mesmo têm sido formulados projetos para cada um desses 
territórios, o que não tem sido uma tarefa fácil, considerando, entre outros, a 
falta de um marco legal apropriado relativo aos mesmos, já que nestes prevale-
cem direitos difusos. Agências de desenvolvimento e bancos, como o BNdes, 
devem contar com regras e mecanismos que se adequem à 
realidade destas localidades, o que não acontece.

 Ainda assim, existe forte expectativa no colegiado 
que se vençam tais entraves. desta forma “de um povo 
heroico” teremos “o brado retumbante” visando rever-
ter o cenário descrito por róbson Borges, do complexo do Alemão, Presi-
dente da coopliberdade, em resposta à entrevista que concedeu por ocasião 
da elaboração do “Favela como Oportunidade 2”, qual seja:

Fórum Nacional: O que você espera do Alemão agora nesse novo horizonte?
róbson Borges – O que que eu espero? Que as pessoas possam desconstruir para construir, 
que possam voltar ao Gênesis e valorizar aquilo que têm de melhor, voltar para dentro de si 
porque as pessoas não são o que mostram e aí está o grande conteúdo. A gente vive atropelado 
e tem que se adequar a uma série de coisas que impedem mostrar como somos, de fato. Que as 
pessoas possam voltar ao princípio, expor o seu verdadeiro eu e retomar a cooperação. Eu paro 
para refletir e questiono: cara, como é que pode? Olha o grito da Independência. Independência 
ou morte! E aí eu te pergunto: por que a maioria da população está morrendo? Porque depende. 
Independência, quem gritou? Quem estava do lado do poder, do lado político, da força e este in-
depende.  Ele não usa os serviços públicos, não depende. Utiliza os melhores hospitais, as melho-
res faculdades. Quem depende do cumprimento da Constituição está morrendo. Independência 
ou Morte, que grito bárbaro, de barbárie. Este foi o entendimento que eu tive, quem depende da 
Constituição está morrendo. Educação, saúde, moradia digna, saneamento básico, entram uma 
série de coisas. É isso (Velloso & Pastuk, op.cit.).  
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 Ȅ um desafio, uma possibilidade, diálogo –  
uma ponte – e sempre a teimosa esperança  
de ter fé na vida! e transformar
Cleonice Dias

Participante do comitê e da Agência de desenvolvimento comunitário de 
cidade de deus e do centro de estudos e Ações culturais e de cidadania

em 2009, surpreendemos-nos com a fala do ministro reis Velloso, no 
Fórum  de manguinhos, somando-se às nossas quando afirmávamos 

que “Favela é cidade”. tempos em que já estava firmado o Plano estratégico 
do rio de Janeiro (1994/1995) usando megaeventos, do Pan Americano às 
Olimpíadas, para alavancar um modelo de cidade-mercado sendo as favelas 
um alvo e ser atacado. de todas as propostas, a que mais nos causou perplexi-
dade foi a da construção de um muro no entorno da rocinha. e as remoções...

sabemos nós que as favelas se mantêm inalteradas ao longo dos anos, rece-
bendo obras transitórias pela necessidade de vulnerabilizar espaços da cidade, 
disponibilizados de acordo com as exigências de mercado. e os governos, 
salvo raríssimas exceções, cúmplices e subalternos às regras e interesses afins, 
acabam lançando mão de remoções. A cidAde de deus é uma testemu-
nha ocular desta história e atesta que não melhora e nem transforma a vida 
daqueles envolvidos.

quando na década de 60, o centro do rio precisava ser limpo da pobreza,  
as favelas saem, se espalham, são divididas, rompem-se laços. muitos mora-
dores são realocadas nos famosos conjuntos habitacionais da cehab, com a 
promessa de vida digna e melhor. em 1966, a cidade de deus (cdd para os 
íntimos) surge como um destes conjuntos, fruto de obras pontuais, ocupando 
áreas em que o município deveria construir equipamentos comunitários. em 
1978, é elevada à categoria de bairro, mas com infraestrutura de refavela, 
adensada e se verticalizando. só não foi pior porque havia e há resistência.
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em contrapartida, a poucos metros, nós da cdd assistimos à Barra da 
tijuca se transformar em área de investimento e nos deparamos com o acir-
ramento da desigualdade, embora sejamos todos contribuintes e paguemos 
impostos. A Barra continua crescendo para os ricos  e nós e outras favelas, 
como rio das Pedras e Gardênia Azul, servindo como estoque de mão de 
obra barata.

Ainda em 2009, o ministro reis Velloso nos convidou para integrarmos, 
junto com outras favelas, um coletivo para buscarmos formas de articulação 
de ações transformadoras da transitória vulnerabilidade de nossos territórios, 
para a afirmação da favela como parte importante da cidade: produtiva, cria-
tiva, solidária, organizada. Aceitamos.

Hoje somos um colegiado constituído por mais de uma dezena de repre-
sentações, onde dialogamos articulações para fazer acontecer projetos que 
afirmem nosso protagonismo de atores sociais das favelas, numa ação de-
monstrativa que aponte caminhos e comprove que é possível transformar.

sabemos que as questões da desigualdade requerem mudanças estruturais 
na base da política e do poder. entendemos que nossas ações se somam no 
sentido de compreender esta dinâmica perversa concentradora e as diversas 
formas de romper com esta estrutura. 

É nesse sentido que se dá nossa articulação com as outras comunidades 
na sua diversidade de propostas: focamos nossas ações para acessar o Fundo 
social do BNdes como forma de possibilitar nossa capacitação e adequação, 
para gerir projetos comunitários de inclusão produtiva que garantam trans-
parência e sustentabilidade. do BNdes almejamos a flexibilização de suas 
exigências; ou melhor, sua adequação à realidade das favelas, fazendo valer o 
s (de social) que o identifica.

Por outro lado, com outros parceiros buscamos realizar ações concretas que 
abrem caminhos, acumulam saberes, nos empoderam e criam jurisprudência 
na forma de articular políticas. A nossa fé e teimosia, nossa esperança e garra  
aliada a parceiros comprometidos com uma nova forma de viver, pensando no 
direito de todos/as, confrontando um consumismo exacerbado e um indivi-
dualismo devastador, é mais um desafio.
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 Ȅ Notas acerca de limites e possibilidades  
em manguinhos
André Luiz da Silva Lima

coordenador do Gt de urbanismo no conselho comunitário  
de manguinhos, onde mora. doutorando em História das ciências  
e da saúde na FiOcruz

Há alguns anos, o Fórum Nacional, a partir de demandas apresenta-
das por líderes comunitários, iniciou um processo para fomentar o 

desenvolvimento de favelas cariocas, sob o lema “Favela é cidade!”. mangui-
nhos, um dos territórios contemplados, teve como primeiro passo o inventá-
rio de demandas, constituído a partir de um diagnóstico participativo. 

um segundo movimento foi uma devolutiva dos diversos atores, especial-
mente daqueles que representavam algum órgão governamental, das iniciativas 
em andamento ou previstas para estes territórios. ressalta-se que em muitos 
aspectos permanece a prática de sobreposição de políticas públicas, desali-
nhamento entre instituições envolvidas, a descontinuidade das ações, e certa 
fragilidade eleitoral em torno do planejamento, implementação e execução 
destas.

de toda forma, o Fórum Nacional, sensível às colocações das lideranças 
nas favelas, defendeu a composição de projetos de desenvolvimento que inclu-
am a dimensão participativa efetiva, não apenas como validadores de decisões 
verticais, mas na sua concepção e operacionalização. também possibilitou a 
articulação com o BNdes, enquanto financiador de projetos, os quais deve-
riam ser estruturantes, sustentáveis e participativos. 

Outro aspecto a se considerar é a figura de um “operador” que fun-
cionaria enquanto um intermediário, entre projetos propostos pelos atores 
nas favelas, e o BNdes. Pelo seu histórico de atuação junto às favelas, que 
estão no seu entorno, a Fundação Oswaldo cruz, através da Assessoria da 
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cooperação social da Presidência, colocou-se à disposição para tanto em 
manguinhos.

Nesse território, atores sociais já estavam reunidos, buscando estabelecer 
mecanismos que garantissem a dimensão participativa, antes dessa deman-
da. considerando que sua delimitação espacial contempla a existência de 
diversas associações de moradores, um sem-número de instituições religio-
sas e diversos líderes comunitários, a saída encontrada e que se solidificou 
foi a canalização das propostas em torno do conselho comunitário de 
manguinhos (ccm).

Vale considerar que o referido conselho originou-se em julho de 2011, a 
partir de uma iniciativa do trabalho social do PAc, com vistas à concepção 
e estruturação de uma Gestão compartilhada dos equipamentos Públicos 
recém-instalados. Organizado em Grupos temáticos (Gts), o ccm tem sua 
assembleia geral como o órgão máximo e deliberativo. sem presidência ou 
diretoria sua gestão se dá pela reunião dos coordenadores dos Gts. 

um aspecto relevante é que este não possui o interesse em se constituir 
enquanto pessoa jurídica, mas, sim, em permanecer enquanto um espaço 
coletivo de debate e proposições. Ao contrário de outros espaços coletivos 
existentes, o ccm não é institucional, ou seja, não faz parte de nenhum órgão 
ou autarquia governamental, e também não é reivindicatório no sentido da luta 
social. A operacionalização de tal conselho tem sua força em seus participantes, 
que debatem nos grupos temáticos seus temas, convergindo na elaboração e/ou 
configuração de propostas, projetos e ideias, seja para a resolução de problemas, 
ou ainda, na proposição de inovações para a coletividade.

Para a parceria com o BNdes, os coordenadores dos Gts do conselho 
abriram aos interessados a proposição de ideias de projetos. deste modo, 
acabaram por surgir 16 ideias, que foram mais bem qualificadas com a par-
ceria da uNisuAm, que contribuiu na enquadramento dentro do modelo 
adotado pelo BNdes. 

Visto que o conselho, apesar de sua pluralidade e da coexistência de dife-
rentes interesses, é um espaço político e de relações de poder, seus participantes 
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entenderam que a seleção de projetos deveria ser feita pelo BNdes, e não pe-
los coordenadores de Gts. O BNdes, por sua vez, selecionou a cooperativa 
de costureiras da Varginha, a princípio. Varginha é apelido dado pelos mo-
radores ao Parque carlos chagas, favela vizinha à Fundação Oswaldo cruz. 
Nesta localidade, cerca de 20 costureiras atuam em regime de facção, há pelo 
menos oito anos. 

esse processo, todavia, permitiu que duas questões chamassem aten-
ção dos representantes do ccm envolvidos: 1.o distorções entre o que 
seja um projeto econômico e um projeto social e; 2.o A fragilidade da 
regularização fundiária. Não apenas em manguinhos, mas em outras favelas 
envolvidas na articulação com o Fórum Nacional, há uma percepção quanto 
a possíveis distorções na compreensão dos atores entre o que seja um 
projeto de desenvolvimento econômico e o que seja um projeto de objetivos 
sociais/culturais. talvez esse entendimento desvirtuado seja erroneamente 
potencializado com o título do fundo do BNdes que está acessível: “Fun-
do social”. Para a referida instituição financeira, o desenvolvimento eco-
nômico é a alavanca do desenvolvimento social, e desta maneira, quando 
se expressa em fundo social, não significa que os projetos tenham cunho 
de assistência social.  quanto à regularização fundiária, este talvez seja o 
grande entrave para a submissão de projetos ao BNdes, visto que a maior 
parte – senão todas as favelas envolvidas – carecem da titulação das ben-
feitorias, onde serão operacionalizados os projetos. A saída alternativa, em 
manguinhos, será a de constituir a sede da cooperativa em espaço locado 
fora do território e, com isso, resolver este entrave. mas isso não resolverá 
a dicotomia simbólica existente para alguns entre morro/Asfalto, visto que 
as operações formais ficariam nos espaços situados nas delimitações da ‘ci-
dade’ enquanto as operações dentro das favelas ganhariam um contorno de 
‘informalidade’.  de qualquer maneira, especialmente para o Gt de urba-
nismo do ccm, torna-se inadiável o aprofundamento do debate em torno 
da regularização fundiária dos espaços populares, ainda que para operacio-
nalização dos projetos sejam adotadas medidas paliativas.
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 H o m e n ag e m  a  I va n  Ju n q u e i r a 

O poeta ivan Junqueira

Carlos  Nejar

Antes de partir para madri, conversamos muito, ivan e eu, 
éramos membros de um júri literário da casa de machado. 

No retorno, soube que estava hospitalizado e muito mal. 
ivan Junqueira era um ser melancólico e contido. Parecia carregar 

uma tristeza secular que lhe pesava sem ilusão no riso, nas frases, 
talvez cumprindo a frase de clarice lispector, que me toca sempre: 
“era doente da condição humana.”

certa soturnidade no olhar, que parecia fixar o velho caronte, 
com sua barca e havia nele um outro lado de amor à vida, mesmo a 
obsessão da morte era a ânsia de continuar vivendo. e na intimida-
de, conhecemos outro ser que não tinha nada do sisudo, um conta-
dor de anedotas inexcedível. lembro nossa viagem a tiradentes, ele 
e mais o saudoso luiz Paulo Horta: ivan era o centro das atenções 
e poucas vezes rimos tanto, no meio dos solavancos da camionete.

era um poeta contido, repito, com obstinado rigor, digno suces-
sor de João cabral de melo Neto, cuja poesia amava, cumprindo 
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o desígnio de t. s. eliot, que admiravelmente traduziu, devendo ser o verso 
como “um epitáfio”. embora tratasse da morte, sempre era a vida que saltava 
da morte. crítico contido nos jornais e nos livros, contido e certeiro nas ma-
nifestações do plenário. Foi secretário-Geral e duas vezes Presidente da casa 
do Gênio do cosme Velho, quando um dia me disse (eu estava secretário-
-Geral) que jamais traria essa responsabilidade tão difícil sobre si. mas reco-
nheço, hoje, que o amor à casa venceu e ele a serviu com grandeza. ivan era 
contido no poema, contido na crítica, contido por amor às palavras, sabendo 
que a única prolixidade é a da alma. mas também generoso. e não se conteve 
na morte – porque ela é larga, espaçosa, fez dela um tema obsessivo (atrás da 
vida), desde Os Mortos, seu livro inicial, até A Sagração dos Ossos, talvez a sua mais 
destacada criação. era homem de bem, íntegro, intelectual de estirpe rara.  
Autor de Testamento de Passárgada, antologia e estudo primoroso sobre manuel 
Bandeira, notabilizou-se também pela sua tradução de charles Baudelaire, 
com quem mantinha afinidade eletiva, sem esquecer a de dylan thomas. 
Nada dizemos diante da morte, porque ela já disse tudo. e parafraseando 
stephane mallarmé, o poeta ivan Junqueira assume forma eterna, invencível, 
guardando o segredo da imortalidade para suas, agora, encantadas palavras.
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O outro lado

Antonio Carlos  Secchin

O que reserva “O outro lado”, para além da vida, indagou 
ivan Junqueira, no poema que deu título a sua derradei-

ra coletânea: “uma luz cega e intolerável?/A salvação? Ou não há 
nada?” impossível responder. mas para todos nós, provisórios habi-
tantes do lado de cá, permanece – pleno – o legado de ivan.

uma vida inteira dedicada, em grau de excelência, à literatura. 
em sucessão a João cabral de melo Neto, foi membro da Academia 
Brasileira de letras, onde chegou à Presidência. ensaísta que, entre 
outros livros, nos proporcionou estudo definitivo e antologia exem-
plar de manuel Bandeira. Primoroso tradutor de Baudelaire, eliot 
e dylan thomas. e, sobretudo, poeta, autor de obras consagradas 
pela crítica, apesar de não suficientemente conhecidas pelo público: 
A rainha arcaica (1980), magistral releitura do mito de inês de castro; 
A sagração dos ossos (1994); O outro lado (2007).

se o reconhecimento de sua importância ainda não se efetivou 
na dimensão merecida, isso se deve, de algum modo, ao próprio 
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temperamento de ivan, avesso ao circuito de autopromoção e intransigente-
mente centrado na paixão pelas letras, sem quaisquer concessões de “facilitá-
-las” para atingir público mais numeroso. Hoje, quando muitas exibições per-
formáticas anestesiam a plateia, em detrimento do valor intrínseco do texto, 
ressalta a lembrança da postura sóbria de ivan Junqueira, “apenas um poeta / 
a quem deus deu voz e verso”. 

tive o privilégio de conviver com ele e sua esposa, a ficcionista cecília 
costa Junqueira, por mais de 20 anos, desde quando editamos a revista Poe-
sia sempre, da Fundação Biblioteca Nacional. seu folclórico mau humor, seus 
rompantes hipocondríacos, mal logravam ocultar o espírito generoso, a leal-
dade para com os amigos, os imperativos éticos que lhe norteavam as ações. 
A tais virtudes se somava o amor pela música clássica, pela boa conversa e 
pelos bons vinhos, o que transformava nossos encontros em celebrações da 
inteligência e dos sentidos.

Nos estudos que dediquei à sua poesia, observei que o reino da morte, 
da dissipação irreversível da matéria, era confrontado pelo fulgor da palavra 
poética, numa espécie de salvaguarda do canto que sobrevive ao naufrágio 
dos cantores. daí, na austera obra de ivan, tantos poemas evocarem a pró-
pria criação, num discurso impecavelmente denso: trata-se de uma “poesia de 
pensamento”, não de meros devaneios líricos, e nela a gravidade dos temas é 
correlata do rigoroso apuro formal, quase sempre expresso em versos regular-
mente metrificados, com largo emprego da rima toante.

se, angustiado, o poeta indagava “Onde estão os que partiram/ desta vida, 
desvalidos?”, é também em sua poesia que encontramos a melhor resposta, no 
último verso de A sagração dos ossos: “A vida é maior que a morte.” O homem, 
o amigo ivan Junqueira falece próximo de completar 80 anos, data em que 
lançaria dois novos livros. Já o poeta tornou-se imune à morte, na acolhida de 
seus emocionados leitores de agora, e de sempre. 
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um fidalgo da poesia

Leonardo Fróes

“O s amigos são sazonais”, disse-me um amigo querido. 
certas circunstâncias os trazem, outras circunstân-

cias os levam. mas até mesmo as amizades efêmeras podem deixar 
marcas profundas nas pessoas que as praticam com intensidade e 
prazer. quantas coisas nós não pegamos dos outros, sobretudo 
quando novos e ainda moldáveis, sem que às vezes se tenha cons-
ciência disso?

sem pertencer a uma só geração, por ter surgido entre duas, 
nem a qualquer movimento ou grupo, porque gosto de viver iso-
lado, tive porém o privilégio de conhecer muitos poetas e me li-
gar fraternalmente a alguns. do convívio entre congêneres, es-
ses amigos sazonais a cujo encontro parti em diferentes etapas, 
ficou-me esta impressão em relevo: há alguma coisa nos poetas, 
seja qual for o temperamento que os leva ou a corrente à qual se 
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filiem, que aos meus olhos sempre os fez parecer, de imediato, membros da 
mesma tribo. O que será que há nos poetas? uma emoção à flor da pele?  
A centelha que os faz ladrões do fogo? Ou a simples postura literária, nesse 
caso um fator residual?

Belicoso como foi do início ao fim, o século XX instaurou nos campos 
da Arte a mesma truculência que havia nos seus sangrentos campos de 
batalha. Assim como surgiram novos países, novas bandeiras de nações 
sempre em litígio, os novos movimentos artísticos do velho século atômi-
co estiveram sempre em guerra contra os movimentos de antes, tomando-
-os por inimigos. À margem das divergências impostas pelas plataformas 
mutantes, conheci, porém, com proveito, nas rodas mais variadas, poetas 
concretistas, comunistas, católicos, tradicionalistas, minimalistas, experi-
mentalistas de todas as vertentes. em todos, ou pelo menos nos que mais 
me interessaram, sempre vi alguma coisa maior que as diferenças de ideais 
ou de ideias.

Vi muita generosidade, no olhar e nos gestos dos poetas, e outros pre-
dicados serenos. Vi o ardor com que alguns defendem pontos de vista. O 
entusiasmo com que nos contagiam. A originalidade sem par de cada um. A 
inventividade de todos. em certas ocasiões delicadas, breves gestos vaidosos, 
mas também, logo depois, sinais de grande pureza e gargalhadas homéricas. 
Nos encontros com tantos companheiros de orientações tão diversas, vi algo 
de rara qualidade que, porém, não sei definir e por isso eu chamaria de alma, 
espírito, coração ou cabeça de poeta.

ivan Junqueira, com seu coração de poeta, conviveu desde moço com ho-
mens de extraordinária cultura e erudição refinada, quatro dos quais ele qua-
lifica, em Cinzas do espólio (2009), como os “maiores mestres” que teve nos 
anos de aprendizado: Hélcio martins, Aníbal machado, Antônio Houaiss e 
Augusto meyer. mais tarde, quando trabalhou com Otto maria carpeaux, fez 
de outro mestre incomum um grande amigo. Ao ingressar na Academia Brasi-
leira de letras, declarou-se em seu discurso de posse, em 2000, já consagrado 
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como poeta e crítico, um “pertinaz e aplicado discípulo” de João cabral, o 
poeta a quem sucedia. 

colocando-se ele, sempre um fidalgo no trato, na condição de eterno e 
aplicado aprendiz, é tocante a modéstia com que ivan Junqueira nos fala, em 
passagens frequentes dos seus muitos livros de ensaios, da gratidão que sentia 
pelo convívio culto com os mestres, incluídos na lista, além de tantos amigos, 
os grandes poetas do passado que ele conheceu pelos livros. em sua poesia, é 
provavelmente nas ‘terzinas para dante milano’, de A sagração dos ossos (1994), 
que esse sentimento mais se manifesta.

O longo poema é um momento exemplar de um livro fundamental na traje-
tória do autor, por trazer a linguagem mais clara, direta e despojada que ele até 
então tinha usado e tentará usar para sempre. Nas ‘terzinas’, ivan relata seus 
encontros com dante, em Petrópolis, “quando na serra se escrevia a história 
/ de um discípulo em busca de seu mestre / e a desse mestre avesso à pompa 
e à glória”.

Poeta culto e rigoroso, firmemente ancorado na tradição europeia, ivan 
Junqueira sempre se opôs, no exercício da crítica, ao que viu e chamou, na 
poesia brasileira, ora de “transbordamento verbal”, ora de 
“adiposidade expressiva”, ora ainda de “relaxamento for-
mal”. quando se disse discípulo de João cabral, de quem 
tanto destoava pelo temperamento, talvez tivesse pensado 
na tendência ao rigor que ambos revelam, como se esculpis-
sem com palavras, cada qual no seu caminho, para buscar 
a forma exata. se cabral é seco, áspero, dissonante, e ivan, 
melodioso e envolvente, ambos, porém, denotam preferir, ao transbordamen-
to, a concisão, a medida, o equilíbrio.

O classicismo, contraposto à barroquice, planeja eliminar os enfeites, o 
supérfluo, e sendo assim nos encaminha, ao desenhar apenas os traços essen-
ciais de cada coisa, para uma simplicidade crescente. O classicismo que ivan 
Junqueira construiu para si, com rígidos limites traçados para a preservação 
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das normas, numa época em que muitos poetas jovens partiam, no Brasil e no 
mundo, para experiências sem normas, dá a entender como seu trabalho foi 
árduo. No todo, as regras foram respeitadas e a tradição se manteve. mas os 
versos do poeta, refletindo talvez novas vivências e os benefícios da prática, 
se arredondaram com o tempo, inclinação que logo salta aos olhos nos seus 
poemas de amor da última fase. dominada a técnica, veja-se com que natura-
lidade flui, também em A sagração dos ossos, o soneto ‘e se eu disser’, que pede 
citação integral:

e se eu disser que te amo – assim, de cara,
sem mais delonga ou tímidos rodeios,
sem nem saber se a confissão te enfara
ou te apraz o emprego de tais meios?
e se eu disser que sonho com teus seios,
teu ventre, tuas coxas, tua clara
maneira de sorrir, os lábios cheios
da luz que escorre de uma estrela rara?
e se eu disser que à noite não consigo
sequer adormecer porque me agarro
à imagem que de ti em vão persigo?
Pois eis que o digo, amor. e logo esbarro
em tua ausência – essa lâmina exata
que me penetra e fere e sangra e mata.

A poesia é o reino da liberdade. cada poeta segue seu caminho – um ca-
minho que só existe depois que os passos são dados – segundo imposições 
que são feitas, queira ou não queira quem as cumpre, pelo temperamento em 
questão. Foi por isso talvez que as plataformas dos grupos, mesmo que te-
nham sido úteis, no calor da hora, para provocar rupturas e aberturas, criaram 
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tantas controvérsias e brigas durante o século XX. muitas vezes as vanguardas 
faliam, ou simplesmente emperravam, porque os modismos ou receituários 
propostos nem sempre correspondiam de todo às necessidades individuais 
dos poetas.

Nas viradas de séculos, uma forte propensão ao ecletismo pode ser co-
mumente vista na evolução da cultura ocidental. Na conferência que fez  na 
Academia Brasileira de letras, em 18 de novembro de 2000, sobre “A poesia 
brasileira no fim do milênio”, o crítico ivan Junqueira constatou tal pro-
pensão, ao afirmar que em nosso país, no início do novo século, “todos os 
procedimentos poéticos estão legitimados, desde o versilibrismo até o retor-
no à rima, à métrica e às formas fixas”. muito bem informado sobre o que 
acontecia pelo Brasil afora, e não só nos grandes centros, o crítico formulou 
depois seu conceito referente à paz do ecletismo: “O que temos hoje diante 
de nós é um notável pluralismo de tendências, de correntes e de procedi-
mentos estéticos, mas nenhuma grande escola ou movimento da envergadura 
literária e histórica do romantismo do século XiX ou do modernismo de 
1922, cujos mais talentosos herdeiros começaram a escrever na década de 
1930. essa constatação não chega a ser propriamente um mal ou sequer uma 
fraqueza, mas antes uma circunstância da época a que pertencemos, ou seja, a 
do heteróclito mosaico tardo-moderno.”

tudo se aproveita e assimila, ao que parece, nesse mosaico eclético. e 
tudo às vezes se transforma. As guerras entre as nações continuam, cada vez 
mais furiosas, mais abjetas, mais degradantes da condição humana. se isso 
é tão velho quanto o mundo, muito novo se mostra, no novo século, nos 
campos da poesia brasileira, o enorme grau de tolerância entre as diversas 
vertentes. Batalhas literárias berrantes, muitas vezes provocadas por “preli-
minares preconceituais cediças”, como diria ivan Junqueira, hoje são coisas 
do passado.

No belo poema “A história”, de seu livro O outro lado (2007), ivan nos leva 
a um lugar de Portugal chamado são simão de Junqueira. lá tem altares, uma 



 Leonardo Fróes

38

capela, camafeus e pergaminhos, anjos de alabastro, tumbas ancestrais e outras 
tantas relíquias que “ali, no tejo, deixam esse lastro / que ouvi pulsar no san-
gue de meus pais”. O poeta, nesse distante lugarejo, vai tropeçando em seus 
fantasmas: “é daí que venho”, diz ele, “desse impuro / amálgama de trapos 
e diademas”. e foi daí, diz o mesmo texto, que o seu autor “herdou nome e 
fidalguia”. deve, portanto, haver um lastro luso no temperamento exuberante 
desse grande poeta; no seu respeito pela tradição; no seu amor irredutível pela 
língua Portuguesa mais casta; e na fidalguia a que ele próprio se refere e todos 
nós conhecemos.
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 H o m e n ag e m  a  Jo ã o  U b a l d o  R i b e i ro

O escritor brasileiro, 
João ubaldo ribeiro

Nélida P iñon

Foi escritor em tempo integral. um ofício que não expulsou a 
vida, que João ubaldo ribeiro amava em todas as instâncias.

sua irreverência tinha um traço de moralidade, de quem ao apos-
tar no humano explorava os veios da consciência. Podíamos pensar 
que ao adotar o tom satírico, mordaz, divertido, era uma espécie de 
rabelais brasileiro que se sustentava sobre fundamentos sólidos, 
corretivos. sempre pareceu saber que convinha apostar no homem a 
fim de corrigir suas faltas, seus desmandos, e talvez insinuar algum 
traço ou outro do sublime.

Acima de tudo, inspirou amor e admiração. e, em tom jocoso, 
como se não lhe importasse, cobrava afetos e apreços que seu enor-
me talento tinha o direito de cobrar. sempre foi um bom amigo. 
sabia amar.

desde cedo, mal surgiu na cena brasileira, aprendemos a reco-
nhecer a grandeza de sua obra. uma obra em que destacamos ago-
ra, de passagem, Sargento Getúlio, Viva o povo brasileiro, sem mencionar 
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outros tantos. Pois tinha o dom da criação 
que explorou a cada dia sob o impulso de 
suas veias de artista maior.

João, foi, é, um ser raro e ardoroso, pron-
to sempre, ainda fingindo não estar, a de-
fender, destemido, suas crenças, suas uto-
pias, nascidas do regaço paterno, e que se 
aperfeiçoou a partir deste pai que lhe mar-
cou a existência. A figura paterna que exigiu 
do filho, João, que acumulasse na memória 
rigoroso acervo de leitura. Na expectativa, 
decerto, que o menino lhe desse no futuro a 
pujança que pressentia haver nele. 

sua estatura, ampla e universal, era a de 
um intelectual cujo saber abarcava instân-
cias variadas do conhecimento. A serviço da 
literatura, João ubaldo ribeiro empenhava-
-se em dar existência a personagens e a matérias que foram sendo negligencia-
das ao longo da civilização brasileira. uma tarefa, aliás, a que se dedicou com 
engenho, sabedor que era de ser inseparável das obrigações estéticas de um 
criador. Portanto, ostentava por meio de personagens e de reflexões, os signos 
da cultura e da criação literária, que são marcas de um escritor cintilante.

embora por temperamento e por formação lidasse com sentimentos inten-
sos, que rubricou na obra romanesca, perfilhava as ideias com rigorosa clareza, 
perfeita concatenação, jamais abandonando, ou perdendo de vista, no percurso 
de suas enunciações, o que impulsionara a primeira oração até o seu desfecho. 

João ubaldo ribeiro dominava a arte de narrar. esta arte difícil, que para 
muitos se confunde com a falsa simplicidade, ou com a ingenuidade, que ele 
não endossava. como escritor culto, dava-nos romances cujos personagens e 
fulgurante léxico fazem parte hoje do grande repertório narrativo do Brasil.

como poucos, ele sabia conferir a seus personagens amplitude enigmática e 
histórica. com fina, e mesmo dramática percepção, sondava o drama humano 

– A gente se vê,
sabem como? Leiam e
releiam meus livros!
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com o invólucro do bem e do mal. No rastreamento da sua grei, que eram suas 
criaturas, ele assegurava ao seu mundo novelesco um tempo histórico e social, 
uma geografia entre mítica e real, uma intensidade inerente aos seus seres, tão 
secretos quanto pungentes. sem deixar, porém, de submeter sua magnífica 
habilidade verbal e de composição aos rigorosos estatutos narrativos.

muito ri com este João travesso que também se divertia enquanto fazia os 
demais se entreterem. um traço seu de generosidade que conferia leveza ao 
diálogo que travávamos. conquanto de inteireza moral, ele sabia desmembrar 
os falsos códigos de conduta, sabia ridicularizar nossa espécie, na qual eviden-
temente ele se incluía. Não era um submisso fariseu.

Além do que dizia, ao professar incondicional aliança com a vida, desta-
cava-se para o cenário do cotidiano, sua voz poderosamente tonitroante que, 
com os anos, foi deixando de ser barítono para ser um baixo. Hipnotizada 
pelo seu timbre, eu lhe agarrava a voz do mesmo modo como o abraçava com 
enorme bem-querer.

recordo seu rosto iluminado, a mirada múltipla por trás das lentes dos 
óculos, como se houvesse alcançado naqueles dias o ápice do seu universo 
emocional, e com o qual, afinal, entendera uma razão de viver que talvez exce-
desse à criação, quando, em Aracaju, lá para a década de 80, apresentou-me a 
Berenice, bela, amorosa, sempre sábia, sua esposa e companheira até o último 
suspiro. uma mulher da Bíblia que o acompanhou sempre, deu-lhe filhos, e 
que tinha e tem a sensibilidade de entender que homem a vida lhe reservara. 
Aceitou com amor a singularidade do seu ser, do seu imenso talento. e falava-
-lhe em igualdade de condições e, juntos, estiveram até o fim enlaçados pelos 
cordéis misteriosos do amor.

Nós também, como companheiros de ofício e amigos, estivemos juntos 
em muitos países, cidades e ainda na pólis da imaginação, malcrendo que me 
caiba agora falar dele, que já partiu, como se fosse fácil reverenciar um homem 
excepcional que deixará saudades. mas que nos deixa o legado de sua obra 
maior.

repouse em paz, João ubaldo ribeiro.



mercado Negro, 2014
Foto: luis r. cancel
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ubaldo – saudade

Ana Maria  Machado

Não quero repetir comentários sobre a dor da perda do ami-
go. e não pretendo acrescentar a tantas palavras preceden-

tes, que fizeram isso melhor do que eu, novas análises críticas sobre 
a importância da contribuição de João ubaldo ribeiro à literatura 
Brasileira – com suas narrativas magistralmente construídas, seus 
personagens inesquecíveis, a marca pessoal de seu estilo. Gostaria 
apenas de lembrar também que sua linguagem rica, que bebia em 
todas as fontes – das mais castiças às mais populares, da tradição 
literária mais nobre ao colorido espontâneo e inventido da oralida-
de – esteve sempre a serviço de uma consciência aguda da riqueza e 
da beleza de nosso idioma. 

João ubaldo via a linguagem e isso o fazia detectar clichés e frases 
feitas, arrepiar-se com a pretensão de falsos cultismos, ridicularizar 
o lugar-comum e gargalhar com o burocratês e o vazio semântico 
a impregnar o cipoal verborrágico do estado-babá. Nessa condi-
ção de implacável vigilante da língua e da cultura nacional, numa 
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saudável mistura de indignação e humor, apoiados em sua sólida formação 
de cientista político e no melhor sentido de uma esperteza malandra que nin-
guém conseguia enganar, João ubaldo jamais deixou de estar na linha de fren-
te da defesa pública de nossa expressão criadora, contra todas as ameaças que 
volta e meia se levantam. manifestou-se sem papas na língua por todos nós, 
em questões como as variadas tentativas de censura, a exploração do trabalho 
intelectual, o desrespeito aos direitos autorais, a imposição do politicamente 
correto, a defesa da mestiçagem cultural, as patrulhas ideológicas, a polêmica 
das biografias autorizadas, a crescente dependência dos subsídios públicos, 
a ascensão do marketing como chancela cultural. Fosse por meio da tribuna 
que era sua coluna, fosse em mesas-redondas, manifestos, reuniões públicas, 
sempre foi possível ter certeza de que a inteligência brasileira contava com ele, 
com seu destemor, com sua denúncia lógica e corrosivamente divertida, sua 
coragem imune a cooptações, mesmo as mais sutis. Nesse sentido, sua perda 
vai muito além do hoje: empobrece nosso amanhã, privando-nos da certeza 
de contar com uma mente aguda e atenta, ocupando um espaço midiático 
fundamental, informada por um olhar que ninguém enganava e que sabia dis-
cernir ao longe o inimigo camuflado, a se aproximar sorrateiro. Abria os olhos 
de quem o lia, mesmo eventualmente não concordando com ele. conseguia 
enxergar o contexto e o subtexto. Via o conjunto do alto, mas nunca de cima 
do muro.

 Gente assim é imprescindível. mas se conta nos dedos. talvez de uma 
única mão.
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João Ubaldo Ribeiro

Alberto Venancio  F ilho

A Academia Brasileira de Letras, como o templo de Jano, tem 
duas faces, a face que representa a alegria e a que representa 

a tristeza.
Na primeira face, é o contentamento, quando entra um novo co-

lega, que já é nosso amigo ou vai se tornar amigo, para participar do 
seu convívio. A outra face, a tristeza, após vários anos de convívio, 
quando ele nos deixa com saudade.

João Ubaldo Ribeiro nos encantou quando aqui entrou e logo 
se tornou amigo daqueles que não o conheciam, pela sua persona-
lidade alegre, expansiva e agradável. E por isso é grande a tristeza, 
quando agora nos deixa.

Creio que se deva fazer na história da Academia, os grandes fei-
tos e episódios menores, que compõem a fisionomia da Casa. E 
registro a inscrição de João Ubaldo.

Certa ocasião em plenário, Jorge Amado falou da candidatura 
de João Ubaldo Ribeiro e Afrânio Coutinho muitas vezes insistiu 
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com ele para se candidatar. Com o falecimento de Carlos Castelo Branco, 
apresentou-se candidato pessoa que para muitos não correspondia ao perfil 
da Casa e passou-se a pensar em outro nome. Não me recordo de quem foi a 
ideia, mas certo dia, após a sessão de quinta-feira, Eduardo Portella, Nélida 
Piñon, Cândido Mendes e eu fomos à casa de João Ubaldo Ribeiro. Recebi-
dos fidalgamente, ele manteve várias recusas, até que, afinal, apresentou argu-
mento de que precisaria escrever a carta. Atalhei: “Não é preciso preparar a 
carta; ela aqui está pronta para a sua assinatura”; tirei do bolso o papel, que, 
assinado, alegrou o grupo.

Não é esta a hora de examinar o legado literário de João Ubaldo Ribeiro, mas 
creio que uma síntese precisa foi exposta por Eduardo Portella no discurso de 
recepção: “A obra de João Ubaldo recolheu os inúmeros tempos de nossa histó-
ria e os reconstruiu.  Juntou o passado ao futuro e deixou o presente perpassar 
este interminável horizonte que vai e vem do mato ao mar. O Brasil profundo 
respirar, a pleno pulmão, a vida que se renova entre a perda e o encontro.”

Permito, apenas, aditar que de sua obra romanesca, geralmente são citadas 
apenas Viva o povo brasileiro e Sargento Getúlio, mas obras posteriores são do mais 
alto quilate; cito Albatroz azul, que já foi destacada certa vez neste Plenário 
pela acadêmica Ana Maria Machado e há dias em artigo de jornal, que é uma 
verdadeira obra-prima.

O tema das suas obras é a ilha de Itaparica, terra onde nasceu, da qual 
vieram, antes dele, para esta Casa Franklin Dória, Barão de Loreto, fundador 
da cadeira número 25, da qual tenho a honra de pertencer e Xavier Marques.

A descrição em seus livros da ilha e de seus personagens atinge expressões 
quase míticas, à semelhança da ilha Brasil, descrita por Sérgio Buarque de 
Hollanda, que fariam duvidar da sua existência, mas a realidade nos foi trazi-
da com a presença das figuras que vieram ao velório prantear o querido amigo.

Um estudo sobre as amizades na Literatura Brasileira, apenas esboçado por 
Affonso Arinos de Mello Franco, foi por ele exemplificada: Tomaz Antônio 
Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, Bilac e Alberto de Oliveira, Euclides da 
Cunha e Alberto Rangel, Manoel Bandeira e Ribeiro Couto, Gilberto Freyre 
e José Lins do Rêgo. Acrescentou “Este estudo ligaria cada um desses vultos 
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às respectivas correntes literárias, mostrando similitudes e variações de escola 
através de aproximação e diferenças de almas.”

As relações de Jorge Amado e João Ubaldo podem-se enquadrar nesse 
elenco e correspondem a uma das mais expressivas relações de amizade da 
Literatura Brasileira.

Por ocasião de lançamento do livro de contos de jovens iniciantes em Sal-
vador, Jorge Amado se aproximou de João Ubaldo para elogiar o trabalho, daí 
surgindo a aproximação entre ambos por toda a vida.

Quando da eleição de João Ubaldo, Jorge Amado, no exterior, foi grande 
cabo eleitoral, enviando frequentes mensagens para ele e para mim, cobrando 
dele uma atuação maior e solicitando previsão do resultado.

As relações entre os dois não foram de mestre e discípulo, pode-se talvez 
dizer irmão mais moço, pois a obra de João Ubaldo guardou a sua identidade 
própria.

A curiosidade intelectual de João Ubaldo o levou a se interessar pela tec-
nologia e tornar-se um especialista, sempre interessado nas inovações e nos 
aperfeiçoamentos. E, apesar dessa competência, se utilizava de um consultor 
para resolver dúvidas e introduzir novos desenvolvimentos.

Em encontros com Rubem Fonseca, também entendido na matéria, porém 
em grau menor, a conversa sobre computador entre os dois era para um com-
pleto apedeuta algo ininteligível.

Há de se reconhecer que João Ubaldo não foi um acadêmico assíduo. Fre-
quentou algumas sessões após a posse, mas acompanhava as atividades a dis-
tância e enviava os votos para as eleições. E correspondia sempre aos convites 
que lhe eram feitos. Recordo que, no ano passado, ele aqui esteve no Ciclo 
“Vozes Contemporâneas: a ficção”. A conferência tinha um título: “Como eu 
escrevo.” O auditório lotado, falando sem texto, nos deu um relato extraordi-
nário de graça e simpatia.

João Ubaldo Ribeiro demonstrou em suas crônicas nos últimos tempos 
um certo desânimo pela decadência da língua e também pela política do país. 
Mas se pode depreender que ele guardava uma esperança no futuro do país. 
Esta perspectiva está bem expressa em trecho do discurso de posse.
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“Nós brasileiros hoje enfrentamos problemas da mais grave magnitude, 
em meio à injustiça social, à insegurança e à descrença em nós mesmos. 
mas não podemos permanecer descrentes, não se pode viver sem espe-
rança. Não é muito o que está ao alcance dos escritores, para diretamente 
alterar esta situação. mas contribuímos, como todos os artistas, para o 
conhecimento de nós mesmos, a afirmação da nossa identidade. um país 
sem seus livros, suas canções, suas danças, seu cinema, suas pinturas e es-
culturas, suas manifestações culturais, enfim, não é um país, é apenas um 
conglomerado de vizinhos malsatisfeitos. e isto não somos, não queremos 
ser, jamais seremos. e os artistas cumprirão o seu papel. e esta Academia 
fará sua parte.”

muito poderia dizer a respeito da vida e da obra de João ubaldo, por força 
de um convívio estreito de quase 20 anos. mas cabe registrar a lembrança que 
fica do seu convívio, a perenidade de sua obra e a saudade da sua ausência, 
como a lembrança do verso do poeta: “Parting is such a sweet sorrow.”



49

 H o m e n ag e m  a  Jo ã o  U b a l d o  R i b e i ro

Ao longo dos 400 anos

Sergio  Paulo Rouanet

mal a grande ceifadora nos priva da companhia de ivan Jun-
queira, ela reincide brutal e inesperadamente, condenan-

do-nos a um novo sofrimento, desta vez pela morte de João ubaldo. 
A morte é sempre um escândalo, mas o escândalo é especialmente 
injusto quando o luto atinge não somente parentes e amigos, mas, 
no caso de escritores de vasto público, como ivan e João, também 
milhões de leitores, em vários países.

João ubaldo jamais será esquecido em nossa memória coletiva. 
mas como será ele lembrado? quando vimos seu corpo exposto 
no salão da Academia, Bárbara recordou-se das palavras com que 
Goethe referiu-se a seu amigo morto, Wieland, em Weimar. Goethe 
não foi ao enterro, e justificou-se dizendo o seguinte. 

“Por que deixaria eu que os traços amáveis impressos na fi-
sionomia de meus amigos e amigas fossem destruídos por uma 
máscara cadavérica que deforma esses traços? (...) A morte é uma 
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retratista medíocre (...) de minha parte, desejo preservar na memória uma 
imagem mais animada de todos os meus amigos (...) detesto todas as sole-
nidades em torno da morte.”

senti o mesmo com relação a João ubaldo, estendido em seu caixão. Não é 
a imagem que pretendo guardar desse homem jovial, com sua inesquecível voz 
de sarastro, na “Flauta mágica”, rindo com seu riso de Buda ditoso, com a 
cabeça cheia de casos passados em itaparica, capital da Bahia, e nos botequins 
do leblon, capital do rio, lugares diletos de ubaldo, de onde se podem, sem 
ufanismo, dar vivas ao povo brasileiro, e fazê-lo desfilar, século por século, ao 
longo de 400 anos.
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 H o m e n ag e m  a  A r i a n o  S ua s s u n a

Ariano suassuna

Carlos  Heitor Cony

Nada tenho contra os críticos, mas raramente concordo com 
eles. O exemplo mais recente é o lugar-comum a respeito 

de Ariano suassuna. É quase unânime a classificação de “regionalis-
ta”, quando se referem ao autor falecido nesta semana.

quem lê a parte importante de sua obra, descobre a influência 
do dom quixote na feitura de seus personagens e nas suas tramas. 
Oliveira lima considerou O triste fim de Policarpo Quaresma como pa-
ródia da obra de cervantes. tem razão quando entra no espírito do 
cavaleiro da triste Figura, mas não no espaço onde se desenrolam 
suas aventuras.

Ariano buscou a essência da alma e da linguagem do povo que ele 
conheceu. misturou sua erudição com o falar e a sabedoria do ho-
mem nordestino. como cervantes, no meio de sua prosa admirável, 
colocou versos e poemas muitas vezes cortando o desenvolvimento 
de suas histórias. Fez uma genial paródia dos romances da cavalaria 
medieval.
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Ariano buscou casos e figuras que conheceu. sempre dizia que nada tinha 
inventado. Por mais absurdas e assombrosas que sejam suas histórias, ele nun-
ca perde a verdade do homem. Fabulosa a sua capacidade de extrair de uma 

gente simples uma reflexão universal. Nunca viu um 
moinho se transformar no vilão que o perseguia. Para 
os seus personagens, um moinho é um moinho, eles 
não se metabolizam em outras coisas a não ser o que 
são, com a sabedoria própria do homem sem a corrup-
ção da lógica acadêmica e da ciência oficial.

criou um louco dotado de lucidez, expressa numa loucura lúcida, tanto na 
visão do mundo como na sabedoria instintiva do homem em seu estágio de 
inocência e perfídia.

Ao contrário de Guimarães rosa, que criou uma linguagem saborosa e 
uma técnica inédita para contar uma história, Ariano, seguindo o modelo das 
alucinações de dom quixote, criou um universo que atravessará o tempo e o 
modo.
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Homenagem a 
Ariano suassuna

Candido Mendes

Não temos precedentes nessa saudação, em tão poucos dias, 
de dois legítimos fundadores do imaginário brasileiro 

como foram João ubaldo ribeiro e Ariano suassuna, pela origina-
lidade criadora e consciência permanente da sua própria produção. 
Não há espanto nem surpresa nas atividades de Ariano, quase que 
beneditinas, no percurso de sua obra. e não creio que haja prece-
dente na nossa cultura, ou quem possa fazer um contraponto entre 
o que é a produção e o que é o seu escrutínio, no modo pelo qual 
outra admirável obra inacabada, que é A pedra do reino, acompanha 
toda a sua produção, nesta condição de vigília da criação. Ariano 
alcança os três plexos da criação. ele vai à narrativa, da narrati-
va vai ao espetáculo e, depois, ao encantamento, na lição de Paul 
ricœur. devemos, sobretudo, a este pensador a ideia do que é a 
saturação da criatividade. depois da saturação, começa o encan-
tamento, e é este que, como uma aura, circunda a obra do escri-
tor. Passo a passo, a consciência avulta em toda a obra de Ariano.  
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e é preciso associá-lo ao trabalho profundo que desenvolveu sobre o que foi, 
nos primórdios, a romanza. de que forma vem do fundo da latinidade, de que 
maneira ela é o resultado da lenda e acompanha – ninguém o disse melhor do 
que ele – o contar de um inconsciente coletivo. e Ariano pôde continuar. O 
inconsciente coletivo não se perde. O inconsciente coletivo – volto a ricœur 
– é absolutamente saturante do seu dizer. Ariano nos deixou o intocado da 
identidade de uma cultura, essa cultura que, dentro da romanza, vai, como ele e 
como ninguém, ao cordel, ao mamulengo, sabendo evitar a contradição entre 
o popular e o aristocrático, naquilo que é o seu dizer e o seu criar. Podemos 
formular uma questão fascinante sobre onde está o segredo do arcano em 
Ariano suassuna. Não temos outro trato do arcano como ele nos pôde dar, 
e acordá-lo, no seu sentido mais amplo, dentro de um trabalho coletivo, esse 
trabalho de quem, dedicando-se ao teatro, vai além. Já se falou de Hermilio 
Borba, e eu salientaria mais um, ainda não mencionado, das artes plásticas, 
Gilvan samico. O concerto, para Ariano, era esse trabalho coletivo em que 
ele sabia esmaecer-se completamente. era este trabalho conjunto, do ponto 
de vista de uma autoria coletiva, algo de inédito dentro da criação e dentro da 
cultura brasileira. ele nos deu, de uma maneira absolutamente única, a noção 
do heráldico. O que é dentro de uma cultura arcaica? O que ele representa? 
suassuna trabalha com uma distinção pressentida que não chega a enunciar, 
mas que é riquíssima na sua intuição. emblemáticos são os brasões, emblemá-
ticas são as bandeiras. icônicas são as insígnias. Ariano teve a intuição deste 
edifício absolutamente intangível, que é a identidade da cultura nacional, que 
inclusive vence a própria noção do tempo, e vizinha, se eu pudesse dizer assim, 
a eternidade. Vimos como Ariano domesticou a onça caetana, fraternizando-
-nos com a morte. e chega a festa na plenitude da lucidez, e na alegria da 
chegada, no dizer de João cabral: 

“o espaço mágico e feérico 
sem o imediato e o famélico  
fantástico espaço Suassuna 
que ensina que o deserto funda.”   
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Aqui morava um rei

Marcos  Vinic ios  Vilaça

em Pernambuco, andam dizendo que Ariano suassuna foi 
reencontrar o filho médico, tragicamente desaparecido faz 

poucos anos, o pai João e a mãe, dona ritinha. e que ele agora caiu 
de vez nos braços da compadecida. É assim que em Pernambuco 
estão sintetizando o momento. Ariano fez uma auspiciosa travessia 
pelas diagonais da vida. Agora está em uma viagem vertical, sem 
volta, a caminho da sua Ítaca que é taperoá. ele cantou o povo bra-
sileiro como ninguém. ele amou o futebol. e o futebol, nesses últi-
mos dias, pela torcida do sport clube do recife, mostrou seu amor 
a ele. Por escolha de Ariano, teve a honra de recebê-lo na Academia 
Brasileira de letras. chegara ciente de que a casa não se prendia ao 
academicismo. e é lógico, não fosse assim, ele não viria, está claro. 
Porque a Academia apenas reconhece os valores. O seu personagem 
quaderna, que pertencia à Academia de letras dos emparedados 
do sertão da Paraíba, diz a certa altura, ao corregedor-Geral: “A 
Academia vai fazer a minha coroação como gênio da nossa raça.” 
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essas palavras de quaderna antecipavam o que mais tarde a Academia faria, 
coroando o gênio Ariano suassuna. A morte do pai foi uma marca que ele 
levou até o momento final da vida. Gosto de recordar esses versos de Ariano:

Aqui morava um rei 
Aqui morava um rei quando eu menino
Vestia ouro e castanho no gibão,
Pedra da sorte sobre meu destino,
Pulsava junto ao meu, seu coração.
Para mim, o seu cantar era divino,
quando ao som da viola e do bordão,
cantava, com voz rouca, o desatino,
O sangue, o riso e as mortes do sertão.
mas mataram meu pai. desde esse dia
eu me vi, como um cego sem meu guia
que se foi para o sol, transfigurado.
sua efígie me queima. eu sou a presa.
ele, a brasa que impele ao fogo acesa
espada de ouro em pasto ensanguentado.

Ariano vem de famílias de valentes. suassuna, pela varonia. dantas, por 
parte da mãe. esses dantas são um momento curioso na história da Pa-
raíba, na campanha perrepista, com os episódios do coronel José Pereira, 
que tomou à bala dez cidades do interior da Paraíba. Os dantas de dona 
ritinha. quando ameaçaram sua casa, dona ritinha, viúva, disse para a 
família: “toquem o Hino de Princesa.” Alguém foi ao piano e tocou. e os 
nove filhos cantaram: 

cidadãos de Princesa aguerrida
celebremos com força e paixão 
A beleza invulgar desta lida
e a bravura sem par do sertão.
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dessas raízes, Ariano não se apartou: Fazenda Acauã, taperoá, os cariris 
Velhos. Para quem conhece o Nordeste, sabe o que significam os cariris Ve-
lhos. da mãe viúva aos 34 anos, criando nove filhos, ele não esqueceria um 
segundo da vida que viveram juntos. Acredito que Ariano soube conciliar, 
como ninguém, na sua obra, o sangue da tragédia e o riso da comédia, que 
João cabral sintetizou admiravelmente: 

fantástico espaço suassuna
que ensina que o deserto funda.

Ariano confessava que despertara para o mundo dentro de uma rede. uma 
rede que estava dentro do Palácio do Governo da Paraíba. e dizia, com muita 
graça, que uma vez, em João Pessoa, cidade que ele nunca pronunciou o nome, 
ele quis visitar o palácio, recordar o lugar onde morou menino, e o guarda 
disse assim: “O senhor não pode entrar aqui desse jeito, de camisa de manga 
curta e alpercatas.” e ele respondeu: “Pois saiba que eu já andei aí nu, dentro 
deste palácio. e as pessoas achavam até bonitinho e engraçado.” O guarda quis 
saber como ele andara nu e ele explicou: “eu nasci e com 1 ano, 2 anos de 
idade eu morava aqui.” e o guarda permitiu que ele entrasse. 

Penso que continuaremos a escutar a música do martelo, do galope, da 
sextilha e mais do que nunca da gemedeira. Ariano era, sobretudo, um as-
tucioso. tenho para mim que a astúcia é a coragem do pobre. eduardo Por-
tella sintetizou admiravelmente, como sempre, com precisão portelliana: “A 
fidelidade à forma peninsular é, em Ariano suassuna, ademais uma solução 
funcional para um teatro sem tradição que o justificasse. e a tradição não se 
isolou, ao contrário, se harmonizou com o Nordes-
te.” Bacharel em direito pela Faculdade Federal do 
recife – da minha escola, de eduardo Portella e de 
Geraldo Holanda cavalcanti –, Ariano suassuna foi 
trabalhar com murilo Guimarães, jurista pernam-
bucano que o Acadêmico Alberto Venancio Filho 
conheceu muito bem. murilo viu que Ariano não 
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estava muito apto para as lides da advocacia, porque o seu destino era outro, 
como assinalou Niskier há pouco, e deu-lhe uma área que ninguém queria, a 
área de cobrança. Foi um desastre. Porque ele não cobrava e, pelo contrário, 
emprestava mais dinheiro aos clientes que lá se iam queixando que não po-
diam pagar. Aí, ele emprestava mais dinheiro. Foi aí que Ariano saiu para en-
sinar estética na universidade Federal de Pernambuco. e foi um sucesso. está 
presente em Pernambuco, entre as atividades de Ariano, a criação do “movi-
mento Armorial”, onde encontramos Guerra-Peixe e cussy de Almeida, na 
música; Brennand na cerâmica; moacir dos santos também na cerâmica; os 
romances de marciniano campos (filho do ex-governador de Pernambuco 
eduardo campos) e raimundo carrero; e a poesia de marcus Accioly. Penso 
que manuel Bandeira deve tê-lo recebido recitando o seguinte:

Amigo, seja bem-vindo
A casa é sua
Não faça cerimônia
Vá pedindo
Vá mandando
seja seu, tudo o que tenho de meu
e mais a divina graça
Amigo, seja bem-vindo.
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A épica do instante e 
a infância do futuro 

Carlos  Nejar

Cem cavalos cinzentos não fazem um cavalo branco.
Goethe

i

P ara Jorge Guillén, o poeta espanhol de linguagem e poesia, tudo 
conflui para um rigor mediante a depuração e a intensifica-

ção dos meios expressivos. e se a ficção para unamuno não carece 
de argumentos, o poema carece de ossos. Nem que sejam ossos de 
vento.

O poeta é o historiador da infância e o ficcionista é o poeta de 
uma história cheia de infâncias. Porque “a prosa anda e a poesia 
dança” (Paul Valéry). mas há um instante em que a poesia e a prosa 
dançam a mesma música: quando são alcançados pelo ato mágico 

 “ O s  Po e ta s  p e l o s  Po e ta s ” 

* conferência proferida na ABl, em 15 de julho de 2014.
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do mito que faz com que o homem arroste o tempo, exercite a liberdade e 
revele os arcanos memoriais de uma comunidade. e a metáfora, seja na poesia, 
seja na ficção – pois convivemos com ela, mesmo sem repararmos a metáfora, 
repito – é o instrumento de lucidez, uma espécie de relato da imaginação. e 
“imaginar é desenhar, é criar figuras pelo espírito” (cassiano ricardo).

ii

Por ser metafórica a fonte da linguagem, a palavra primitiva contém alta 
voltagem poética, já que a palavra se torna coisa e a coisa, palavra. Por isso, 
ezra Pound, seguindo a lição de Fenelosa, adverte: “A poesia realiza, conscien-
temente, o que as raças primitivas realizam inconscientemente.” e esse voltar à 
infância dos povos é um tornar à infância do futuro, que é descoberto pelo ato 
mágico da palavra. daí porque Novalis assevera que “o poema épico é o poema 
primitivo nobilitado”. e esse é o nosso Brasil e a nossa América inventável, já 
que a infância do futuro só pode ser construída pela linguagem. e a linguagem é 
constantemente futuro de um novo princípio. diz Úrsula, em Cem anos de solidão, 
de García márquez: “É como se o tempo estivesse girando em círculos e agora 
tivéssemos voltado ao começo.” sim, a linguagem é atravessar a infância. Até não 
dar mais pé no futuro. Até o futuro não ter pé mais nenhum.

iii

Porém, todo o tempo é tempo épico. e mesmo que não o fosse, passaria a 
ser épico no momento em que a linguagem, com seu poder ritual, o atingisse. 
Pois o que não tem nome, ganha nome. e é pesável. O ato de revelar é o da 
palavra, que voa aonde quer. O amor não voa, pousa. A língua da poesia é a 
de nomear. No futuro, tudo é nomeado de novo. e o tempo desencadeia nova 
infância. e a infância designada pode já ser o fim da velhice e o revigorar de 
outra infância, pelo simples fato de tudo se mudar em palavra, tudo ser palavra. 
e ao sonhar, já se estão tecendo os fios do acontecimento. A poesia é parição: 
a linguagem.
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iV

Assim, não nos apegamos aos gêneros, apesar de todas as distinções didá-
ticas ou não. Para mim, tanto o poema, como o romance habitam na mansão 
da linguagem. cada vez mais estou convicto do que foi dito , certeiramente, 
no meu discurso de posse nesta casa, pelo grande ensaísta que me saudou:   
O poeta da poesia permanece; o poeta do verso desaparece com ele, por ser perecível.

Pode-se trabalhar o poema, o romance, o teatro e até o ensaio, porque a 
poesia abrange o universo e nela tudo é linguagem. Ao abordar realidades não 
visíveis, recupera a memória oculta do mundo e das coisas. inclusive o divór-
cio moderno entre as palavras e as coisas. Além de ser natural propriedade 
comum. Viabilizando até o espanto da intensidade e a simultaneidade expres-
sional, conforme pretende diderot (Jacques, o fatalista), “com tudo escrito ao 
mesmo tempo”. Jorge luis Borges, em El Aleph, anota que tudo pode ser visto 
de uma só vez e as ações ocupam o mesmo ponto no espaço. Não importa. 
importa que a juventude é algo que se descobre. e a infância do futuro é a 
plenitude da maturidade. como a um rosto que a natureza apenas dá acaba-
mento, vivendo.

V

mas qual a diferença entre poesia e ficção? O debate a respeito se confunde 
com a História da literatura. todo o poema é composto de fala. também a 
ficção. edmund Wilson e coleridge negam qualquer distinção fundamental 
entre a poesia e a prosa de ficção. chegando a afirmar que onde quer que num 
poema se encontre a narrativa, haverá ficção na poesia. e vice-versa. lezzama 
lima salienta que “ao sentir claro, escreve prosa; e ao sentir escuro, escreve 
poesia”. No sentir escuro ou claro, tudo é linguagem e basta! lembrando que 
o poético se estabelece sem precisão de prova. com o encantamento. e é o 
que nos leva também – no poema ou no romance – a um diálogo mais amplo 
de cultura, com todos os períodos e formas, já que “a realidade se esforça 
muito para imitar a ficção” (Balzac) e a ficção – completamos – esforça-se 
por imitar a poesia.
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Vi

Bakhtin distingue a epopeia do romance. A epopeia lida com categorias de 
um mundo completo, acabado – segundo ele. e o romance reflete as tendên-
cias de um processo de criação, seu movimento dinâmico. mas isso Bakhtin 
observava a respeito da épica tradicional, já ultrapassada. Jamais em relação a 
uma nova épica – a do futuro –, que trata de um mundo em transformação, 
tendo o tempo como personagem. e é a minha experiência em A idade da au-
rora: Fundação do Brasil (1990), com Brasílio, columba, durinda, João serafim,  
A Palavra e Abélia – a águia. Ou no meu romance Carta aos loucos (1998, edi-
tado pela record, rio). Pois a épica do futuro pode ajustar-se à ficção mais 
contemporânea. dentro de uma modernidade: a história que, ao parar, sonha. 
e quando o ato poético desvela o futuro, é quando se acha numa infância 
imemorial – a da Humanidade. “O poeta já fala e nós podemos, ao menos, 
falar sobre suas palavras. Através dele é precisamente uma infância que se ex-
prime, mas menos uma infância singular, que a infância da Humanidade, uma 
infância presente ainda em cada um de nós” (michel dufrenne, O poético, p. 
168, ed. Globo, Porto Alegre). e é o mesmo pensamento de Fidelino de Fi-
gueiredo, ao registrar que “a poesia épica é uma febre da juventude dos povos, 
um delírio de criação alógica, dos tempos primitivos ou heroicos dos povos.” 
e tudo é futuro. Por já estar acontecendo. Nós somos o filme que se desenro-
la, onde a consciência não finda, nem o espírito. e como a ficção e poesia são 
apenas linguagem. Para mim, a poesia é quando a linguagem delira e a infância 
sonha; e ficção é quando a linguagem sonha e a infância acorda. mas acorda-
mos sempre uma memória muito antiga, que são os sonhos de nossas palavras. 
conta carlos Fuentes, em seu livro Eu e os outros, que certa tarde, na praia de 
lota, no sul do chile, viu os mineiros na hora em que saíam, como marmotas, 
de seu trabalho muitos metros abaixo do nível do mar, extraindo carvão do 
leito do oceano Pacífico. sentaram-se em torno de uma fogueira e cantaram, 
acompanhados por um violão, um poema do Canto general, de Neruda. disse-
-lhes que o autor ficaria maravilhado quando soubesse que seu poema havia 
sido musicado. – que autor? – perguntaram, surpresos. Para eles, a poesia de 
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Neruda não tinha autor, vinha de longe e sempre fora cantada, como a de 
Homero. era a poesia, como disse croce a respeito da Ilíada, de todo um povo 
poetante. esse trabalho de memória tem, por vezes, a magia de, através da lin-
guagem, captar o espírito inventivo de um povo, seus refrões e sentenças, suas 
perplexidades, numa oralização capaz de nos aproximar dos aedos e rapsodos 
gregos. e em face da sofisticação ou artificialismo, ou à falta de capacidade 
de pensar de muitos dos poemas e de grande parte da ficção contemporânea, 
voltar a Homero é uma imensa revolução, tornando à fonte primeva da lin-
guagem. e é o próprio Karl marx que indaga: “em todas as épocas não se 
julga ver repetido o caráter na verdade natural do temperamento infantil? Por 
que então a infância histórica da Humanidade naquilo precisamente em que 
atingiu o mais belo florescimento, por que esse estágio de desenvolvimento, 
para sempre perdido, não há de exercer um eterno encanto (Introdução à con-
tribuição para a crítica da política, pp. 239-240, estampa, lisboa, 1971) e o que 
impede – acrescentamos nós – de estarmos diante desse futuro? e se há algo 
no ser humano que só a poesia preenche, há algo que vai até a infância do 
futuro pela revelação da palavra. Ao se tentar escrever – não com clareza, mas 
com claridade –, escrevemos com espírito. e estamos – queiramos ou não – 
profetizando a memória de uma nova imaginação. O que, certa vez, referi nas 
minhas Memórias do porão (1984), por não “precisar de clarividência há que ver  
com os olhos dos mortos o que está vivo”. e, hoje, sem precisar de clarividên-
cia, vejo também, com os olhos dos vivos, o que está morto.



Ghazal, 2000
Foto: Bruno Veiga
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emily dickinson (1830-1886) viveu a vida inteira na casa de 
sua família em Amherst, massachusetts. Na escola secundá-

ria de sua cidade, destacou-se pela inteligência; depois foi estudar 
numa faculdade protestante só para moças a alguns quilômetros de 
Amherst; logo, porém, desistiu do curso e voltou para casa. Ainda 
fez umas poucas viagens a localidades próximas, mas gradualmente 
foi-se tornando uma reclusa excêntrica: quase nunca saía de casa; 
vestia-se sempre de branco; e sempre recebia as visitas com uma flor 
na mão. Ao longo de sua vida, mandou um punhado de poemas 
para jornais de Boston. seus editores não viam nada de extraordiná-
rio neles, apenas julgavam que a autora desconhecia as convenções 
da prosódia inglesa e as normas de sintaxe e pontuação. Alguns des-
ses poemas, devidamente “corrigidos” pelos editores, chegaram a 
ser publicados nesses jornais, porém anonimamente. quando emily 

 “ O s  Po e ta s  p e l o s  Po e ta s ” 

* conferência proferida na ABl, em 15 de julho de 2014.



 Paulo Henriques  Br itto

66

morreu, em total obscuridade, aos cinquenta e cinco anos de idade, foram 
encontrados na gaveta de seu quarto pouco menos de 1.800 poemas cuidado-
samente passados a limpo em tiras de papel, que haviam sido costuradas de 
modo a formar cadernos. esses textos foram então publicados, num primei-
ro momento em edições que ainda tentavam corrigir supostos problemas de 
versificação, gramática e pontuação; e o público recebeu-os com entusiasmo. 
Foi só em 1955 que saiu uma edição completa e não adulterada de sua po-
esia. Posteriormente, vieram à luz também suas cartas, algumas delas peças 
literárias de um acabamento formal tão impecável quanto o dos seus poemas. 
em poucas décadas, emily dickinson passou a ser reconhecida como um dos 
maiores nomes da poesia norte-americana de todos os tempos, ao lado de seu 
contemporâneo Walt Whitman.

uma comparação entre emily dickinson e Walt Whitman é elucidativa. 
Os dois viveram na mesma época, não muito distantes um do outro – ela em 
massachusetts, ele em Nova York – sem que um jamais tivesse lido os poemas 
do outro. A poesia de Whitman teve enorme impacto, desde a primeira edição 
de seu livro Folhas de relva, em 1855, e não só sobre a poesia de língua inglesa: 
mais do que ninguém, Whitman popularizou na literatura ocidental o verso 
livre. dickinson viveu e morreu totalmente desconhecida; mas com a publica-
ção póstuma de sua obra também veio a exercer uma forte influência sobre a 
poesia moderna. O lirismo de Whitman é expansivo, retórico, grandiloquen-
te; seu eu lírico é múltiplo, identifica-se com todos os norte-americanos, e 
mesmo com toda a Humanidade. Já a voz de dickinson é discreta, contida; 
as referências tópicas de sua poesia tendem a se restringir ao que ela observava 
no quintal de sua casa; e seu eu lírico é sempre uma consciência singular. um 
tema importante nas edições subsequentes do livro de Whitman é a Guerra 
da secessão; dickinson jamais menciona a guerra em seus poemas, porém seu 
período de mais intensa produtividade se dá justamente entre 1861 e 1865, 
anos que marcam o início e o fim do conflito. mas talvez a diferença funda-
mental entre eles seja a que se dá no tom de suas dicções poéticas: se a marca 
de Whitman é a afirmação categórica, o de dickinson é o questionamen-
to. embora seja Whitman quem tematizou diretamente o mundo moderno, 
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com suas cidades febris, telégrafos e ferrovias, suas máquinas de produção e 
destruição, é a voz cética e irônica de dickinson que parece mais próxima 
de nossa sensibilidade moderna. O influente crítico norte-americano Harold 
Bloom destaca a extraordinária inteligência de dickinson, sua capacidade de 
enfrentar questões filosóficas complexas;1 Gay Wilson Allen, autor de uma 
história da prosódia poética norte-americana, enfatiza a importância das suas 
inovações formais sobre os poetas modernos, principalmente os praticantes 
do verso livre, embora todos os seus poemas sejam metrificados e rimados, 
ainda que de maneiras muitas vezes nada convencionais.2 

uma das marcas da poesia de dickinson é um aparente descompasso entre 
a simplicidade da forma e a sofisticação do sentido. seus poemas utilizam 
exclusivamente as quatro variedades do chamado “metro de balada”. essas 
formas têm em comum duas características: (a) nelas, contam-se o número 
não de sílabas, mas de acentos, por verso; (b) rimam apenas os versos de nú-
mero par em cada estrofe. trata-se de uma forma poética popular que equivale 
mais ou menos à quadra rimada de heptassílabos no Português. No entanto, 
esses poemas aparentemente tão simples, que muitas vezes violam as regras 
já bastante flexíveis da poesia popular, são de grande sofisticação intelectual, 
tematizando o sofrimento, a morte, o conflito entre uma inquietação religiosa 
e um temperamento profundamente cético. muitos poemas partem de uma 
observação de uma cena corriqueira ocorrida no quintal, envolvendo pássaros 
e flores, e no espaço de quatro ou oito versos mergulham em densas questões 
filosóficas. Numerosos poemas parecem dirigidos a um homem nunca identi-
ficado, em relação ao qual a voz lírica se posiciona como discípula e amante, 
mas apenas um deles tem um teor inconfundivelmente erótico. 

Outra característica da poeta é a extrema concisão: emily dickinson con-
segue exprimir sentimentos e ideias complexas em menos de trinta sílabas. 
Nisso ela é ajudada pela língua inglesa, em que muitas palavras têm uma ou 
duas sílabas apenas; mas essa tendência natural do idioma é potencializada 

1  Bloom, H., The Western canon. Nova York: Harcourt, 1994, pp. 290-309.
2  Allen. G. W., American prosody. Nova York: Octagon, 1978, pp. 302-320.
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ao máximo por uma sintaxe personalíssima, marcada pela utilização de for-
mas verbais subjuntivas e estruturas ambíguas, obtidas com a eliminação de 
conectivos. tal como pensavam seus primeiros editores, dickinson de fato 
subverte algumas das regras da língua e da versificação inglesa, mas sempre 
que o faz é de modo criativo e funcional. Por exemplo, as rimas ao final dos 
versos, na poesia inglesa como na das outras línguas europeias, são contadas 
a partir da última vogal tônica. No inglês, porém, muitas palavras terminam 
com uma, duas, três e até quatro consoantes, havendo sílabas finais que não 
possuem nenhuma vogal. emily dickinson foi o primeiro poeta anglófono a 
rimar as consoantes finais das palavras, explorando um recurso do inglês que 
não existe no Francês e no italiano, as duas línguas que mais influenciaram 
a versificação inglesa; e boa parte dos poetas do século XX adotou essa sua 
inovação, entre muitas outras que dizem respeito à estrutura da rima.

todas essas qualidades tornam emily dickinson uma poeta de uma rique-
za e complexidade únicas. Por outro lado, elas também fazem com que sua 
poesia seja dificílima de traduzir. Vamos examinar duas traduções que realizei 
de poemas seus, mostrando o que foi possível recriar e as perdas inevitáveis.

eis o primeiro:

surgeons must be very careful
When they take the knife!
underneath their fine incisions
stirs the culprit – Life!

uma paráfrase literal do poema daria o seguinte: “Os cirurgiões precisam 
ser muito cuidadosos quando tomam da faca! sob suas incisões precisas mexe-
se ligeiramente a culpada – a vida!”

A análise formal nos dá o seguinte:

   /    -     /    -    /  -    /     -
surgeons must be very careful
    /       -     /        -      /  
When they take the knife!
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 \     -     /      -      /   -     /     -
underneath their fine incisions
    /     -       /    -     /  
stirs the culprit – Life!

quanto à forma, o poema é perfeitamente regular: trata-se do “metro co-
mum”, a variante mais utilizada do metro de balada, em que os versos de núme-
ro ímpar – o primeiro e o terceiro – apresentam quatro acentos, e os de número 
par – o segundo e o quarto – têm três. No esquema acima, o símbolo / indica 
um acento primário, \ um acento secundário e – uma sílaba átona. como se 
vê, em cada verso temos sempre uma sucessão sílaba acentuada – sílaba átona, 
cada par formando uma unidade métrica, ou pé; o primeiro e o terceiro verso 
têm quatro pés, o segundo e o quarto têm três. Note-se que no terceiro verso o 
primeiro acento é apenas secundário, mais fraco que o primário, mas tal irregu-
laridade é prevista nas regras da versificação inglesa. tal como manda o modelo, 
os dois versos mais curtos, o segundo e o quarto, apresentam rima – no caso, 
uma rima vocálica completa, perfeitamente convencional, entre knife e life. 

A dificuldade na tradução deste poema não reside em nenhum jogo de pala-
vras nem em qualquer ousadia formal, e sim na concisão. todo o texto contém 
apenas 26 sílabas, pois os versos de número ímpar têm oito e os de número par, 
cinco (aqueles terminam com sílabas átonas, estes com tônicas). Ora, minha 
paráfrase em prosa tem nada menos que 43 sílabas métricas, um aumento de 
mais de 65%. se eliminarmos o longo advérbio “ligeiramente” e traduzirmos 
stir como “mexe-se” apenas, economizamos quatro sílabas métricas, mas mesmo 
assim a tradução é 50% mais longa que o original. Assim, qualquer versão po-
ética de “surgeons must be very careful” terá de eliminar e alterar muita coisa 
para que funcione dentro de um esquema métrico regular em Português.

eis minha proposta de tradução, seguida da escansão:

cuidado, cirurgião,
com tua faca afiada!
sob a pele pulsa a Vida –
A grande culpada!
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    -    /  -    -   \   - /
cuidado, cirurgião,
   -      - -   /   -   - /  -
com tua faca afiada!
   \   -    /  -   /     -      /   -
sob a pele pulsa a Vida –
 -     /     -    -    /   -
A grande culpada!

Observe-se que várias mudanças e cortes foram feitos. No original, o período 
é declarativo, e refere-se a toda classe de cirurgiões, no plural; na tradução, temos 
um imperativo, e “cirurgião” está no singular. As duas manobras visam diminuir 
o número de sílabas, pois o imperativo “cuidado!” resume em três sílabas o 
sentido da proposição “precisam ser muito cuidadosos”, que possui dez sílabas 
métricas (ou nove, se o final do verso vier após “cuidadosos”). O sentido de 
“sob suas incisões precisas” (oito ou sete sílabas métricas) resumiu-se em “sob a 
pele” (quatro); e o verbo stir, “mexer-se ligeiramente”, foi substituído por “pul-
sa”. A ideia de culpa foi isolada no quarto verso, para obter-se uma rima entre 
“afiada” (adjetivo que substitui o “precisas” ligado a “incisões”) e “culpada”, e 
todo o sentido dos dois últimos versos do original, salvo “culpada”, foi expresso 
no terceiro verso da tradução. com isso, fui obrigado a acrescentar o adjetivo 
“grande” ao quarto verso, o qual ficou, mesmo assim, mais curto que os outros 
– os três primeiros têm sete sílabas, o último apenas cinco. essa irregularidade, 
que não havia no original, constitui, sem dúvida, uma perda, atenuada apenas 
pela consideração de que em muitos outros poemas seus, ainda que não nesse, 
emily dickinson usa versos mais curtos do que exigiria o formato adotado. 
Porém, devo também destacar, a favor da minha tradução, que se a regularidade 
rítmica do original não foi observada ao longo de todo o poema, ela o foi, pelo 
menos, no terceiro verso, no qual temos uma alternância bem regular de tempos 
fracos e fortes, reforçada pela aliteração em p. esse pulso regular – ideia também 
acentuada pelo verbo “pulsar” – parece aludir ao bater ritmado do coração do 
paciente sendo operado:
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   \   -    /  -    /    -      /   -

sob a pele pulsa a Vida –

Passemos agora para o segundo poema, que é em duas estrofes e não apenas 
uma, como o anterior.

they say that “time assuages” –
time never did assuage –
An actual suffering strengthens
As sinews do, with age –

time is a test of  trouble –
But not a remedy –
if  such it prove, it prove too
there was no malady –

uma paráfrase em prosa do poema, em Português, seria mais ou menos 
assim: “dizem que o tempo atenua, mas ele nunca fez tal coisa: um sofri-
mento de verdade fortalece com a idade, tal como acontece com os tendões. 
O tempo é um teste para os desgostos, mas não é um remédio; se ele de fato 
revelar-se um remédio, então ele prova que não havia doença.” 

eis a escansão do poema:

     -      /     -         /     -      /  -
they say that “time assuages” –
   /        /    -   -   -       /
time never did assuage –
  -     /  - -    /   - -          /        -
An actual suffering strengthens
 -      /  -        /     -     /
As sinews do, with age –

   /     -   -     /    -       /     -
time is a test of  trouble –
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   -      /  -     /   -   \
But not a remedy –
-     /     -      /     -       /       /
if  such it prove, it prove too
     -        -     /     / -   \
there was no malady –

como classificar esse padrão métrico? O primeiro poema que analisamos 
exemplificava o chamado metro comum, em que se alternam versos de qua-
tro acentos, ou pés, e versos de três. Num outro tipo de metro de balada, o 
chamado meio metro, cada verso de cada estrofe tem três tempos fortes; num 
terceiro, o chamado metro curto, todos os versos têm três acentos, menos o 
terceiro, que tem quatro. esquematizando, temos: 

/   /   /   /
/   /   /

/   /   /   /
/   /   /

metro comum

/   /   /
/   /   /
/   /   /
/   /   /

meio metro

/   /   /
/   /   /

/   /   /   /
/   /   /

metro curto

consultando o esquema acima, vemos que em “they say that time assua-
ges” dickinson parece misturar o meio metro com o metro curto: na primeira 
estrofe, os quatro versos têm três acentos; na segunda, o terceiro tem quatro, e 
todos os outros têm três. Na segunda estrofe, os versos de número par têm dois 
acentos primários e um secundário, o que as regras permitem. mas quanto às 
rimas, dickinson mais uma vez viola uma regra de versificação: na segunda es-
trofe, as rimas não começam com a última sílaba tônica, porém envolvem apenas 
as sílabas finais, fracamente acentuadas. talvez para compensar, a rima começa 
a contar a partir da consoante d, e não apenas da vogal. Poderíamos mencionar 
uma série de outros efeitos formais utilizados nesse poema, mas vamos destacar 
só mais um: as três sílabas acentuadas do primeiro verso da segunda estrofe 
começam com a consoante t, uma aliteração bem marcada.
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Passemos agora à minha proposta de tradução, seguida da análise métrica:

dizem que “O tempo consola” –

mas não – na realidade,

A vera dor, como um tendão,

se fortalece, com a idade – 

O tempo testa a tristeza –

Porém não a remedia –

se cura o mal, prova apenas

que mal deveras não havia –

    /  -       -       /     -    -    /  -
dizem que “O tempo consola” –
    -     /           -  - \  -  /  -
mas não – na realidade,
 -     / -    /     -      -         -    /
A vera dor, como um tendão,
   -   -   -  /  -         -      /  -
se fortalece, com a idade – 

 -      /    -    /   -       -    /
O tempo testa a tristeza –
   -   /     \   -   -    -   /-
Porém não a remedia –
   -   /    -       /       /    -    /  -
se cura o mal, prova apenas
     -      /     -  /  -       -       /-
que mal deveras não havia –

de início, chamo a atenção para uma perda importante: o verbo prove foi 
traduzido primeiro como “cura”, depois como “prova”. É que inglês prove tem 
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dois sentidos possíveis, “revelar-se” e “provar”; no original, portanto, na sua 
primeira ocorrência prove é “revela-se” e na segunda, “prova”. Não consegui 
reproduzir esse jogo de palavras; mas fora isso, do ponto de vista semântico 
e lexical, minha versão está bem próxima do original. quanto à forma, aqui, 
como em outras tentativas de traduzir dickinson, utilizei o verso de sete sí-
labas, a redondilha maior, típico da nossa poesia popular, rimando, tal como 
o original, e como é comum nas trovas populares em nosso idioma, apenas os 
versos de número par. O terceiro verso da primeira estrofe ficou com oito sí-
labas, mas essa variação ocasional é tradicionalmente permitida na redondilha 
maior. Novamente, aqui seria possível examinar uma série de detalhes, mas 
vou-me deter apenas no primeiro verso da segunda estrofe, no qual consegui 
manter a aliteração em t: “time is a test of  trouble” foi vertido como “O 
tempo testa a tristeza”, em que as três sílabas tônicas começam com t, haven-
do ainda duas outras ocorrências do fonema em sílabas átonas. 

Assim, de todas as propriedades do poema original que destaquei, a única 
que não foi recuperada foi o jogo de sentidos com prove. Podemos afirmar que 
a tradução foi bem-sucedida, na medida em que vários elementos importantes 
do poema original de emily dickinson foram transpostos para o Português, 
embora tenha ocorrido uma perda considerável. Pois – para citar uma outra 
notável poeta norte-americana, elizabeth Bishop – a tradução de poesia é 
também uma “arte de perder”: há que valorizar os resultados positivos que se 
consegue obter, mesmo reconhecendo que aqui, como em tudo, a aceitação 
das perdas inevitáveis é necessária.
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em 1989, com a publicação da revista Bric-a-Brac, li pela pri-
meira vez manoel de Barros. Na entrevista, que não fora oral, 

mas, como todas até certo ponto de sua vida, por escrito, manoel 
de Barros reinventava os modos da entrevista e da poesia: a primeira 
era a continuação da segunda, e nesta uma gramática como a lín-
gua Portuguesa não havia escutado se fazia na construção de frases 
inteiramente inesperadas. criava-se ali, ou pelo menos ali se radica-
lizava ao extremo, um novo gênero: o das entrevistas (poéticas) por 
escrito, que manoel de Barros soube explorar como nenhum outro 
escritor, levando-o a um pensamento inteiramente singular. 

Nesse desejo de tornar a entrevista mais uma possibilidade poéti-
ca, manoel de Barros se colocava publicamente todo o tempo como 
escritor. Não à toa, logo no início da entrevista, mal ela tenha sido 
começada, ele declarava: “Bom, mas isso já é literatura.” sim, isso, 

 “ O s  Po e ta s  p e l o s  Po e ta s ” 

* conferência proferida na ABl, em 22 de julho de 2014.
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a entrevista, desde seu começo, já é literatura, já é poesia, já é escrita, e estas, 
tanto faz o nome que privilegiemos, já são a constituição de um escapar, pelas 
frinchas, para criar em si um “aparelho de ser inútil”. temos aqui uma defini-
ção provisória do que é ser poeta: “em quem não presta para nada” (em quem, 
quando menino, “não gostava de estudar”, era “abúlico”, “amorfo”, “vivia-se 
esgueirando”), o escape pela feitura, através de um dom, de um “aparelho de 
ser inútil”. 

se lembrarmos que ele estudava em um internato de padres e, consequen-
temente, a filosofia e o pensamento eram integralmente comprometidos com 
o ensino religioso, fica fácil entender a negativa que precede a afirmação de 
como vê o poeta enquanto “aparelho de ser inútil”: “eu não gostava de re-
fletir, de filosofar; mas os desvios linguísticos, os volteios sintáticos, os erros 
praticados para enfeitar frases, os coices na gramática dados por camilo, Viei-
ra, camões, Bernardes – me empolgavam. Ah, eu prestava era praquilo! eu 
queria era aprender a desobedecer na escrita.” esse trabalho de desobediência 
do poeta, entendido enquanto “um aparelho de ser inútil”, pelo fazer da escri-
ta resultante de um dom, se dá na construção material da frase desse que, por 
não se adequar, precisa escapar, mesmo que andando contraproducentemente 
de costas, encontrando, na fuga, a poesia. 

Antes de ser pontual contra uma ou outra regra, a desobediência do poeta é 
intensiva, abrangendo tudo, pois a ambiência na qual ele vive é “[...] uma fonte 
de escuros. coisas se movendo ainda em larvas, antes de ser ideia ou pensa-
mento. É nessa área do instinto que o poeta está. A coisa ainda particular, cor-
poral, ainda não generalizada e nem mentada. Aquilo que mestre Aristóteles 
falou: ‘todo conhecimento passa antes pelos sentidos.’ O poeta é o primeiro 
a tocar nos ínfimos. Nas pré-coisas.” Antes das ideias e pensamentos, na pura 
imanência, passando pelos sentidos de modo a, impulsionado também por 
rimbaud, desregrá-los imensamente, falar o larval das coisas, seus ínfimos, 
“as coisas ainda inominadas. como no começo dos tempos”, as pré-coisas, 
como já havia intitulado um de seus livros e como escreverá em O guardador de 
águas: “Nas metamorfoses, em duzentas e quarenta fábulas,/Ovídio mostra 
seres humanos transformados em/ pedras, vegetais, bichos, coisas./ um novo 
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estágio seria que os entes já transformados falassem um/ dialeto coisal, larval, 
pedral etc. Nasceria uma linguagem/ madruguenta, adâmica, edênica, inau-
gural –/ que os poetas aprenderiam – desde que voltassem às crianças que/ 
foram/ Às rãs que foram/ Às pedras que foram./ Para voltar à infância, os 
poetas precisariam também de reaprender/ a errar a língua.”

esse larval, “esses começos de coisas/ indistintas”, estava anteriormente 
explicitado em O livro de pré-coisas, de 1985. No encontro com o pré das coisas, 
com a antecoisa, com o larval, ao descobrir que queria apenas se ser nas coisas, 
como escreve, portanto, o poeta, como se dá a desconstrução e reconstrução 
material mesma da gramática das frases do poeta entendido enquanto “o 
aparelho de ser inútil” em sua desobediência generalizada diante do desregra-
mento dos sentidos (dos seus sentidos e dos sentidos da linguagem) em busca 
do “dialeto coisal, larval, pedral” dessa “linguagem madruguenta, adâmica, 
edênica, inaugural”? A gramática de manoel de Barros é uma agramática que, 
perturbando a ordem gramatical dá “coices na gramática” em busca de dizer o 
inominado das coisas e o inominado da linguagem enquanto inominado que 
se preserva no dito, na medida em que “palavras que normalmente se rejeitam, 
eu caso, eu himeneio”. 

sendo capaz de orientar seus descaminhos sem que deles possa se esquivar e 
de dizer obsessivamente que, não servindo para nada, muito menos para a co-
municação, a linguagem dessa agramática, tal como construída pelo “aparelho 
de ser inútil” em exercício de sua desobediência, diz coisas que existem apenas 
na poesia, como: “Agosto estava por um trevo”, ou “lagarto escuma verde antes 
de foder”, “lagartixas piscam para as moscas antes de havê-las”, ou “andar pe-
rante corgos abre arpejos”, “o osso de uma fala minada de harpas”, “um útero 
de lanhos brancos”, “um canteiro de vermes estrábicos”, “o erotismo do chão se 
enraíza na boca”, “a garça aguça o pescoço para ouvir os perfumes do arroio”, 
“um beija-flor de rodas vermelhas”, “quando chove nos braços da formiga o 
horizonte diminui”, “formiga não tem dor nas costas”, “besouros não trepam 
no abstrato”... como tais elementos díspares se juntam ao mesmo tempo em 
cada frase desse que fala de maneira “desmendada”? que relações tensivas e 
insolúveis são essas entre tais momentos em atrito de cada frase? 
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Para manoel de Barros, enquanto a produção, propiciada por um dom, 
de um aparelho de ser inútil em quem não presta para mais nada na vida, o 
poeta escapa através de um trabalho de desregramento do corpo, colocado em 
fusão com as coisas, e de desobediência intensiva dos sentidos da língua. esta 
desobediência atua diretamente na reconstrução material da frase, gerando 
uma agramaticalidade que, perturbando a ordem, busca dizer o inominado, 
o larval, os ínfimos das coisas, as pré- ou antecoisas e o inominado da lin-
guagem. com o inominado que, enquanto inominado, se preserva no dito 
dando a ver o puro ter lugar da linguagem em sua potência não representativa, 
o primeiro poema de O guardador de águas mostra a que o respectivo livro vem: 
“O aparelho de ser inútil estava jogado no chão, quase/ coberto de limos 
–/ entram coaxos por ele dentro./ crescem jacintos sobre palavras./ (O rio 
funciona atrás de um jacinto.)/ correm águas agradecidas sobre latas.../ O 
som do novilúnio sobre as latas será plano./ e o cheiro azul do escaravelho, 
tátil./ de pulo em pulo um ente abeira as pedras./ tem um cago de ave no 
chapéu./ seria um idiota de estrada?/ urubus se ajoelham pra ele./ luar tem 
gula de seus trapos.”

A primeira parte do livro é homônima ao título geral. Nela, 15 poemas se 
sucedem em série, numerados e submetidos ao título da parte e do livro como 
um todo. salta à vista a presença não apenas do poeta denominado como “o 
aparelho de ser inútil”, mas, igualmente, de personagens – fato raro, aliás, 
na poesia – muito singulares como Bernardo (ou Bernardão ou Bernardo da 
mata, que, desde sua aparição em O livro de pré-coisas, se torna o mais recorrente 
em seus poemas) e roupa-Grande; mais adiante no mesmo livro aparecerá 
seu França, que “não presta para nada”, que “disse que precisa de não ser 
ninguém toda vida./ de ser o nada desenvolvido/ e disse que o artista tem 
origem nesse ato suicida”1. Ao poeta entendido como “o aparelho de ser 
inútil” e a esses apelidados de Bernardo da mata e roupa-Grande, juntam-se, 

1 em outros livros, ainda aparecerão o bugre Aniceto, Aristeu, o canoeiro Apuleio (seo Adejunto), 
Bugre Felisdônio, ignácio rayzama, rogaciano, malafincado, sombra-Boa, Andaleço (o Homem do 
saco), mano Preto, catre-Velho, o avô do poeta, mário-pega-sapo, seo Antônio Ninguém, Bola-sete, 
maria Pelego Preto.
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apenas na primeira parte do livro, os “idiotas da estrada”, os “tontos”, os 
“viventes do ermo”, os “donos de nadifúndios”, os “estafermos”, os “entre-
tontos”, que se dizem uns pelos outros... esses entes conversam com águas, 
são coalescentes às coisas, aperfeiçoados pelo nada, têm vozes batráquias, 
criam peixes nos bolsos, vivem, enfim, “– A partir da fusão com a natureza”, 
pela qual “se tornaram eróticos. se encostavam no corpo da natureza para/ 
exercê-la. e se tornavam apêndices dela./ Ou seres adoecidos de natureza.” 

É certo que, aparecendo misturados, esses personagens são entendidos 
como uma espécie de heterônimos do poeta, de seus alter egos, como ele mesmo 
diz no poema “A borra”, de outros nomes que para ele podem ser dados de 
outras vidas pelas quais o poeta se diz, já que parecem se colocar do mesmo 
modo em sua fusão erótica com a natureza, em sua coalescência com o corpo 
do mundo. se o poema mostrado, o primeiro do livro, fala do poeta enquanto 
“o aparelho de ser inútil”, no décimo primeiro verso desse poema constituído 
por 13 versos, é por uma pergunta, entretanto, que o poeta se vincula aos 
“idiotas da estrada”: “seria [“o aparelho de ser inútil”] um idiota da estra-
da?” É uma pergunta de difícil resposta, sobretudo, porque nosso impulso 
imediato, corroborado pelo modo como o poeta é apresentado no poema em 
questão, é responder afirmativamente a ela, como se confirmássemos que, sim, 
o poeta é “um idiota da estrada”, e isso bastasse. 

A se responder afirmativamente tal pergunta, será necessário, primeiro, 
atravessá-la em sua dificuldade. Há um poema tardio da série que causa um 
problema a tal aquiescência apressada. digo tardio porque ele não se encontra 
na primeira edição, publicada pela Art editora, de são Paulo, em 1989; é 
em Gramática expositiva do chão (poesia quase toda), do ano seguinte, que o poema 
número X da primeira edição é deslocado para adiante, para o segundo lugar 
da terceira série do livro, “seis ou treze coisas que eu aprendi sozinho”, dan-
do, a partir daí, em todas as coletâneas subsequentes, seu lugar a um poema 
até então inédito, exatamente esse a que agora me refiro. este é sobre um 
“estafermo”, ironicamente tratado de “o mais engenhoso estafermo”, o mais 
estafermo dos estafermos, o que, contraditoriamente, mais engenho tem na 
arte vital de ser estafermo, palavra que traz para seu campo de compreensão 
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os sentidos de pessoa parada, embasbacada, sem préstimo, mal-ajambrada, de 
mau aspecto, inútil. com sua inutilidade assegurada, o estafermo se relaciona, 
sem dúvida, com o “aparelho de ser inútil” que é o poeta, mas não é comple-
tamente identificado a ele; em sua sintaxe enigmática, o poema termina com 
os versos: “esse homem/ teria, sim/ O que um poeta falta para árvore.”

em sua agramaticalidade, que “[...] desarruma os vocábulos [...]/ e os deixa 
em lanhos na beira da voz” já que “O sentido normal das palavras não faz bem 
ao poema”, tratando-se de “escurecer as relações entre os termos em vez de 
aclará-los” para que se “empoem[e] o sentido das palavras” em “um inaugura-
mento de falas”, o último verso é de grande complexidade gramatical, levando-
-nos, primeiramente, a uma facilitação para melhor clarificar uma leitura possí-
vel de seu erro proposital: esse homem teria, sim, o que [a][em] um poeta falta 
para [ser] [chegar a] árvore. Nesse sentido, o estafermo estaria em um grau mais 
privilegiado que o poeta, pois teria o que falta a um poeta para se tornar plena-
mente coisal. se a preposição (a ou em) não é colocada, parece ser para evitar 
tornar o poeta um sujeito “dentro” do qual algo acontece; em busca do coisal 
do homem, em busca do poeta enquanto “um homem que entrara na prática do 
limo” ou como um “homem de lata” ou como um “promíscuo dos bichos, dos 
vegetais, das pedras”, em busca da fusão da superficialidade de seu corpo com 
o corpo da natureza e do mundo, manoel de Barros cria variações linguísticas 
constantes para evitar que o homem compareça como um sujeito autônomo que 
se opõe a um objeto qualquer (lembro-me, só para dar um exemplo, do magní-
fico verso: “as paisagens comiam no meu olho”). Na retirada da preposição que 
eleva o grau de agramaticalidade da frase, no erro proposital de sua gramática, 
o poeta se encontra encaminhado em sua fusibilidade com a árvore, ainda que, 
nesse poema especificamente, em comparação ao estafermo, não cumprida de 
modo integral. É certo que, nessa poética, a falta se confunde com o homem 
permitindo-o a se tornar coisal, como dito no livro Matéria de poesia, no qual tanto 
“A gente é rascunho de pássaro/ Não acabaram de fazer” quanto “um idiota 
de estrada passava por árvore”. 

Por aquele poema de número X, inserido tardiamente à série, à pergunta do 
que abre o livro, “seria [“o aparelho de ser inútil”] um idiota da estrada?”, a 
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resposta me pareceria ser: não, “o aparelho de ser inútil” não é um idiota da 
estrada. esse privilégio dos personagens e dos idiotas da estrada em relação ao 
poeta é compreensível, como uma homenagem às pessoas com quem o poeta 
aprende aquilo que lhe interessa em sua poesia. sabe-se que manoel de Barros 
reluta nas entrevistas em chamar seus personagens de seus heterônimos, sem 
negar nem aceitar completamente tal colocação, ou aceitando-a e negando-a, 
em titubeio, ao mesmo tempo. Os personagens criados por manoel de Barros 
se constituem como outros eus, paradigmáticos ou exemplares, do poeta, que, 
se encontrando com ele pelo mundo, o impulsionam ainda mais para fora de 
si no movimento de se tornar coisal, fundido à natureza. 

No poema i, entretanto, enquanto “aparelho de ser inútil”, o poeta está, 
em sua coisalidade superficial, completamente fundido ao corpo da natureza, 
levando-nos à indiscernibilidade entre poetas e “idiotas da estrada”, como 
afirma um poema de outra série do livro: “Poetas e 
tontos se compõem com palavras”. enquanto no li-
vro seguinte, o poeta dirá que “(Penso que o rio me 
aprimorava)” e, mais diretamente da relação entre 
o poeta e os “idiotas da estrada”, que “Naqueles 
relentos de pedra e lagartos, gostava de conversar 
com/ idiotas de estrada e maluquinhos de mosca” 
sendo certo que com eles “Ali me anonimei de árvore”, em O guardador de águas, 
onde está o poema em que “o aparelho de ser inútil” é nomeado, em outro po-
ema que se refere aparentemente ao poeta, é afirmado que ele (supostamente, 
o poeta) “um dia chegou em casa árvore”. “esse homem/ teria, sim/ O que 
um poeta falta para árvore.”

Nesse sentido, agora, talvez estejamos aptos a aceitar o fato poético de o 
poeta ser como os idiotas da estrada, vivendo como eles, como tão bem mos-
tra o poema número i de O guardador de águas, um dos, para mim, insuperáveis 
da poesia brasileira. ei-lo, o poema, mais uma vez: “O aparelho de ser inútil 
estava jogado no chão, quase/ coberto de limos –/ entram coaxos por ele 
dentro./ crescem jacintos sobre palavras./ (O rio funciona atrás de um jacin-
to.)/ correm águas agradecidas sobre latas.../ O som do novilúnio sobre as 
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latas será plano./ e o cheiro azul do escaravelho, tátil./ de pulo em pulo um 
ente abeira as pedras./ tem um cago de ave no chapéu./ seria um idiota de 
estrada?/ urubus se ajoelham pra ele./ luar tem gula de seus trapos.” Ainda 
podemos sinalizar que um livro tardio do poeta, de 1998, Retrato do artista 
quando coisa, estende, desviando Joyce, essa dimensão do poeta enquanto coisal.

 se tanto na entrevista quanto em O guardador de águas, ambos de 1989, 
há uma singular posição do poeta entendido enquanto “o aparelho de ser 
inútil”, é no livro de 1980, Arranjos para assobio, que manoel de Barros ha-
via, antes, estabelecido o conceito de inútil e suas derivações como modo de 
pensar a poesia: Só me preocupo com as coisas inúteis, “O poema é antes de tudo 
um inutensílio”, um dos “bens do poeta” é “um fazedor de inutensílios”, o 
bugre Aniceto traz consigo sete inutensílios e no título do respectivo poema, 
Sete inutensílios de Aniceto, há uma nota de pé de página duplamente irônica: 
primeiramente, por usar, nos poemas, como havia antes feito em Gramática 
expositiva do chão, notas de pé de páginas, que são mecanismos de um discurso 
técnico-científico-acadêmico do qual seus poemas querem se afastar, como 
em todo elogio ao que tem “soberba desimportância científica”; depois, por, 
na nota, atrelar os “inutensílios”, além de à tradição indígena brasileira, aos 
mais variados tempos da alta tradição poética ocidental (“estes inutensílios 
foram colhidos entre os mitos cadiuéus, narrados pelo professor darcy ri-
beiro. resguardando-se petulância e distância, exercitou-se aqui a moda posta 
em prática por eliot, incorporando à sua obra versos de shakespeare, dante, 
Baudelaire. e o que fez um pouco James Joyce aproveitando-se de Homero. 
e ainda o que fez Homero aproveitando-se dos rapsodos gregos./ Ai pobres 
cadoveos! esse bugre Aniceto aí de cima é que vai perpetuar vocês? Nem 
xum. (N. do A. ))”. 

se em tal percurso a poesia passou a ser entendida enquanto “fazer coi-
sas desúteis”, descobrindo, nas coisas, suas “desutilidade[s] poética[s]”, o que 
nelas serve para “o desuso pessoal de cada um”, no livro Matéria de poesia, de 
1970, encontra-se um poema, o primeiro do livro, que, sem ainda usar tais 
termos, já traz em si tal compreensão de que servem para poesia “todas as 
coisas cujos valores podem ser/ disputados no cuspe a distância”, “as coisas 
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que não levam a nada”, “cada coisa ordinária”, “cada coisa sem préstimo”, 
“tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma/ e que você não pode vender 
no mercado”, “tudo aquilo que a nossa/ civilização rejeita, pisa e mija em 
cima”, “pessoas desimportantes”, “as coisas jogadas fora”, “como um ho-
mem jogado fora”, “as coisas sem importância”... Ainda que longa, deixemos 
a primeira parte desse poema também serial soar: “todas as coisas cujos va-
lores podem ser/ disputados no cuspe a distância/ servem para a poesia// 
O homem que possui um pente/ e uma árvore/ serve para poesia// terre-
no de 10×20, sujo de mato – os que/ nele gorjeiam: detritos semoventes, 
latas/ servem para poesia// um chevrolé gosmento/ coleção de besouros 
abstêmios/ O bule de Braque sem boca/ são bons para poesia// As coisas 
que não levam a nada/ têm grande importância// cada coisa ordinária é um 
elemento de estima/ cada coisa sem préstimo/ tem seu lugar/ na poesia ou 
na geral// O que se encontra em ninho de joão-ferreira:/ caco de vidro,/ 
garampos,/ retratos de formatura,/ servem demais para poesia// As coisas 
que não pretendem, como/ por exemplo: pedras que cheiram/ água, homens/ 
que atravessam períodos de árvore,/ se prestam para poesia// tudo aquilo que 
nos leva a coisa nenhuma/ e que você não pode vender no mercado/ como, 
por exemplo, o coração verde/ dos pássaros,/ serve para poesia// As coisas 
que os líquenes comem/ – sapatos, adjetivos –/ têm muita importância para 
os pulmões/ da poesia// tudo aquilo que a nossa/ civilização rejeita, pisa e 
mija em cima,/ serve para poesia// Os loucos de água e estandarte/ servem 
demais/ O traste é ótimo/ O pobre-diabo é colosso// tudo que explique/ o 
alicate cremoso/ e o lodo das estrelas/ serve demais da conta// Pessoas desim-
portantes/ dão pra poesia/ qualquer pessoa ou escada// tudo que explique/ 
a lagartixa de esteira/ e a laminação de sabiás/ é muito importante para a 
poesia// O que é bom para o lixo é bom para poesia// importante sobre-
maneira é a palavra repositório;/ a palavra repositório eu conheço bem:/ tem 
muitas repercussões/ como um algibe entupido de silêncio/ sabe a destroços// 
As coisas jogadas fora/ têm grande importância/ – como um homem jogado 
fora// Aliás, é também objeto de poesia/ saber qual o período médio/ que um 
homem jogado fora/ pode permanecer na terra sem nascerem/ em sua boca 
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as raízes da escória// As coisa sem importância são bens de poesia// Pois é 
assim que um chevrolé gosmento chega/ ao poema e as andorinhas de junho.” 

sabe-se que Paulo leminski publicou um ensaio intitulado A arte e outros 
inutensílios no dia 18/10/1986, no caderno ilustrado da Folha de S. Paulo, buscan-
do estabelecer um pensamento “da arte como inutensílio” para além ou para 
aquém da mercadoria e do lucro, como resistência a eles. depois de dizer que 
“coisas inúteis (ou in-úteis) são a própria finalidade da vida”, salientando que 
a poesia não serve para nada, chegando ao fim do texto, sua formulação ganha 
os melhores contornos: “A rebeldia é um bem absoluto. sua manifestação na 
linguagem, nós, homens, chamamos poesia, inestimável inutensílio.” longe de 
mim propor aqui uma interpretação desse conceito de leminski, até porque 
pesquisadores do poeta frequentemente trabalham sua compreensão da poesia 
como inutensílio, mas me cabe assinalar que nenhum de seus comentadores 
chama atenção para o fato de que o termo surge antes em manoel de Barros, 
em 1980. como salientei anteriormente, antecedendo o texto leminskiano em 
6 anos, em Arranjos para assobio, está escrito que “O poema é antes de tudo um 
inutensílio” e que entre os bens do poeta está “um fazedor de inutensílios”. 

Para que não se caia em uma contraposição fácil entre um leminski urbano, 
político e crítico do “lucrocentrismo” em diferença a um manoel de Barros 
de uma poética exclusiva da natureza (entendida, em geral, de modo precário), 
repito a passagem presente em “matéria de poesia”, de 1970: “tudo aquilo 
que nos leva a coisa nenhuma/ e que você não pode vender no mercado/ 
como, por exemplo, o coração verde/ dos pássaros,/ serve para poesia [...] 
tudo aquilo que a nossa/ civilização rejeita, pisa e mija em cima,/ serve para 
a poesia/ [...] Pessoas desimportantes/ dão para a poesia/ qualquer pessoa 
ou escada/ [...] o que é bom para o lixo é bom para a poesia.” e quanto à 
“rebeldia” defendida por leminski, lembro a “desobediência” e o aspecto de 
fusão do corpo com o mundo mostrados desde o começo dessa apresentação. 
certamente, ainda falta uma leitura política dos poemas de manoel de Barros. 
Até onde sei, o vídeo em que leminski fala do “inutensílio” e os outros textos 
que, implícita ou explicitamente, abordam o mesmo termo são de 1985 ou 
1986. teria sido o uso por leminski do conceito presente antes em manoel 
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de Barros uma mera coincidência? teria sido leminski um leitor de manoel 
de Barros quando este ainda era pouquíssimo lido? leminski vinha fazendo 
um uso velado de tal conceito antes do momento em que o trouxe a público? 
tais questões sobreviverão a nossa conversa; que elas fiquem como instigação 
a pesquisas futuras dos muitos especialistas em leminski. 

Foi em 1990 que a civilização Brasileira, com seu editor Ênio da silveira, 
lançou um livro que será um marco na poesia brasileira: Gramática expositiva 
no chão (poesia quase toda), reunindo todos os livros publicados até o momento 
pelo poeta e suas entrevistas singularmente poéticas, suas entrevistas-poemas. 
enquanto o título repetia o de um de seus livros ressaltando o “dicionário 
do ordinário” ali presente, o subtítulo apontava para uma poesia que, mesmo 
quantitativamente completa, será sempre “quase toda”, trazendo uma espécie 
de incompletude ontológica (contrastando integralmente com o de “Poesia 
completa” presente na penúltima e na última edições da leya de 2010 e 
de 2013 de modo equivocado para atender à demanda do mercado. estas 
últimas edições, diga-se, ainda retiraram, de modo incompreensível, talvez 
também por questões de mercado, as entrevistas do livro). 

exatamente sobre esse assunto, abordado logo na primeira pergunta que 
lhe fiz na entrevista com ele publicada em 1994, ele disse: “trato com muito 
carinho o que me falta. e hoje só me falta o começo e o resto. sou freguês da 
incompletude. Não sei até quando irei a me arrastar por pedaços de mim per-
didos. Poesia quase toda há de ser até quando.” A falta, por todos os lados nessa 
frase, inclusive no “até quando” da dimensão supostamente temporal, é uma 
das características principais que perpassa o caminho dessa poesia como um 
de seus pensamentos constantes, como pode ser lido em diversas passagens, 
como em um verso final de um poema de O livro das ignorãças a respeito de Ber-
nardo da mata: “(Pode um homem enriquecer a natureza com a sua incom-
pletude?).” tal enriquecimento da natureza pela incompletude de um homem 
oferece uma nova leitura ao verso mencionado do poema do estafermo, que, 
dizendo “O que um poeta falta para árvore” poderia também significar “O 
que um poeta falta para [a] árvore”, ou seja, à árvore faltaria exatamente a 
incompletude que o poeta lhe daria.
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recordo-me bem do lançamento, em 1990, na livraria dazibao, de ipa-
nema, de Gramática expositiva do chão (poesia quase toda). A livraria era pequena e, 
enquanto eu estava lá, a presença era constitutivamente de familiares e amigos 
próximos. leitores desconhecidos, como eu, se havia, eram poucos, quase 
nenhuns. quando chegou a minha vez de lhe pedir a dedicatória, eu lhe disse: 
“manoel, gostaria de lhe dizer duas coisas: primeiro, agradecer você pela sua 
poesia; e lhe dizer que não consigo ler seus poemas sem rir.” Foi o suficiente 
para criar um vínculo afetivo com a generosidade que lhe é característica. 
depois de, por conta de meu modo de agradecimento, ter dito que eu cer-
tamente era um poeta, me passou o telefone do apartamento que ele tinha 
no leblon, dizendo para eu ligar para ele nos próximos dias para uma visita. 
Poucos dias depois, telefonei mesmo para ele e agendamos a visita imediata. 

Nela, o assunto do riso voltou à tona quando lhe disse que, para mim, 
leitor assíduo e admirativo de João cabral, descobri nele um trabalho de lin-
guagem tão intenso quanto o do poeta pernambucano, mas que, por uma 
direção inteiramente distinta, abria todo um novo campo de possibilidades e 
respiração para a poesia. Foi quando ele me disse, rindo: “A diferença entre 
mim e cabral é que ele não sabe rir.” quando poucos anos depois, na entrevis-
ta mencionada realizada por mim cujas perguntas lhe foram enviadas em fins 
de 1992 e as respostas me chegaram por escrito em 10/05/1993, feita por 
escrito, intitulada As coisas que não existem são mais bonitas, perguntei a ele sobre 
suas brincadeiras sintáticas, dizendo-lhe, mais uma vez, que não conseguia ler 
seus poemas sem rir, ele me respondeu: “Não consigo escrever poesia à vera. 
só sei jogar à brinca em poesia. Fazer o inútil de-sério cheira a necedade. É 
através do riso que a inocência se plena. É tão idiota o solene que tenho sempre 
vontade de constar nele um cago. igual que fizesse o carlitos esfregando uma 
torta na cara de intendente. Pegar no espaço termos subjacentes pra juntá-los 
nas frases, não será o mesmo que pegar moscas no hospício para dar banho 
nelas? depois de deixar as moscas bem úmidas como se fossem uma flor?” 

tal passagem em que diz que o solene é tão idiota que ele sempre tem von-
tade de constar nele um cago compareceu em seguida no poema XV de O livro 
das ignorãças: “Aos blocos semânticos dar equilíbrio. Onde o/ abstrato entre, 
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amarre com arame. Ao lado de um primal deixe um termo erudito. Aplique 
na/ aridez intumescências. encoste um cago ao/ sublime. e no solene um 
pênis sujo”. em uma das cartas enviadas para mim, em 24/12/1996, ao 
saber que eu havia participado do jurado (aliás, juntamente com meu anfi-
trião Antonio carlos secchin) do Prêmio Alfonso Guimarães, da Biblioteca 
Nacional, que considerou O livro das ignorãças o melhor do respectivo ano em 
poesia, ele me escreveu: “Foi bom saber que você estava entre os votantes. Bem 
sei do seu gosto apaixonado por minhas brincadeiras com as palavras. desde 
quando o conheci – me lembro –, você se agachou e disse em meu ouvido 
‘rio muito quando leio seus versos’. em que mais pode alguém acreditar senão 
no riso? que elogio pode um poeta desejar senão de estar brincando com as 
palavras. de fazer graça com elas. meu deus, tenho medo de ser conspícuo. 
tenho medo de ser solene. tenho medo de ser responsável. tenho que ser 
irresponsável para escrever o sério que se quebra no riso.”

Ainda sobre a minha relação com a poesia de manoel de Barros pelo riso, 
não tenho como me esquecer de um fato ocorrido comigo mesmo em um jan-
tar, que acabou por virar um pequeno texto que, por suas características, foi 
publicado tanto em um livro de ensaios quanto em minha poesia reunida, am-
bos de 2007. conto o biograficamente ocorrido pelo breve poema-crítico em 
prosa, intitulado “manoel de Barros”: “recém-chegado ao jantar, de fraque 
branco encardido, dizia-se: deus. indubitáveis, os sinais – a roupa, o ígneo 
cabelo em desalinho, a barba por fazer, a Bíblia de cor e salteada, o sebastia-
nismo com seus mistérios... e não parava por aí... que cada um fizesse uma 
pergunta. e fizeram – as maiores: Por que o sofrimento humano?; O que é a verdade?; E 
a felicidade?; Como recebê-Lo no coração?... A todas, eloquentemente, respondia. sem 
dar-me chance, obrigava-me à pergunta. Apropriei-me, por fim, do poeta: Por 
que a quinze metros do arco-íris o Sol é cheiroso? eis que deus mediu distância, umi-
dade, calor... emputeceu-se: Essa não vale, isso é sacanagem comigo! Pois é, meu caro, 
poesia que é poesia desbanca até deus.” Volto assim com a pergunta do poeta: 
“em que mais pode alguém acreditar senão no riso?”  A última carta que 
recebi de manoel de Barros é uma resposta ao meu envio a ele do ensaio, “do 
esbarro entre poesia e pensamento: uma aproximação à poética de manoel de 
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Barros”, escrito para minha tese de doutorado, defendida em 1999, que teve, 
entre outros, o poeta, professor, crítico, amigo e hoje “acadêmico” Antonio 
carlos secchin na banca, dando-me a alegria de sua presença. Antes de tal 
ensaio, eu havia publicado uma resenha do Livro sobre nada, em 1997, na revista 
Poesia Sempre, cujo editor era, mais uma vez, Antonio carlos secchin. Presente 
no livro Pelo colorido, para além do cinzento (a literatura e seus entornos interventivos), “do 
esbarro entre poesia e pensamento: uma aproximação à poética de manoel de 
Barros” foi publicado pela Azougue editorial/FAPerJ em 2007. Na carta 
de 20/05/2002, o poeta me escrevia: “recebi e li com gosto o seu trabalho 
Do esbarro entre poesia e pensamento. Achei magistral sua leitura. magistral de mes-
tre mesmo. [...] seu trabalho é dos melhores presentes que minha poesia já re-
cebeu.” esta carta é, sem dúvidas, um dos maiores presentes que minha escrita 
crítica já recebeu. Há muito, por pudor, não escrevo para ele, tão somente 
por, como diz o último verso do primeiro poema de Face imóvel, seu segundo 
livro, “[...] eu não vou perturbar a paz que ele depôs na praça, quieto”. Não, 
eu não iria mais perturbar a paz desse homem que ainda teria tanto a escrever 
e sempre se recolhera no afastamento dos grandes centros. 
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shakespeare: o poeta 
e as máscaras

Poeta, roteirista e 
tradutor. Publicou 
catorze livros, entre 
poesia, crônica 
e traduções. Os 
últimos foram 
seus Poemas reunidos, 
em coedição 
da editora 
Nova Fronteira 
e a Biblioteca 
Nacional (2010), 
e O discurso do 
amor rasgado 
(2013), coletânea 
de traduções 
de poemas e 
fragmentos 
de William 
shakespeare. 
escreve também 
para teatro, cinema 
e televisão. 

Geraldo Car neiro

É conhecida entre os falantes da língua inglesa a história de um 
jovem que, ao ler shakespeare pela primeira vez, constata: 

“mas esse camarada só tem frases feitas.” “ser ou não ser, esta é a 
questão”, ou “somos dessa matéria de que os sonhos são feitos”, ou 
“A vida é uma história cheia de som e fúria, contada por um idiota, 
significando nada”. O leitor não tem nenhuma obrigação de saber, 
mas estas expressões só se tornaram comuns porque shakespeare as 
consagrou.

se as somarmos a centenas de outras frases que se tornaram cor-
riqueiras, como “isto, pra mim, é grego” ou “O mundo inteiro é 
um palco”, a obra de shakespeare nos parece um repertório quase 
tão vasto quanto o da Bíblia. e, ao contrário desta, foi tudo escrito 
por um único ser humano. como explicar que um só autor pudesse 
abarcar um universo tão amplo? 

 “ O s  Po e ta s  p e l o s  Po e ta s ” 

* conferência proferida na ABl, em 29 de julho de 2014.
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como quase todos sabem, as teorias mais estapafúrdias foram engendradas 
para provar que shakespeare não era shakespeare. era provavelmente o duque 
de Oxford, ou Sir Francis Bacon, ou até Sir Walter raleigh, pirata, poeta e 
historiador, que em seu livro A História do Mundo demonstra que, se seu talento 
literário fosse semelhante a suas habilidades como pirata, teria naufragado 
antes de chegar à irlanda, mas era tão esperto que chegou à América e aqui 
batizou a colônia da Virgínia, em homenagem a elizabeth i, que era conheci-
da como a rainha virgem. Pelo menos, para inglês ver. 

 Pode ser difícil, mas não é impossível explicar como um rapaz de educação 
mediana tornou-se o maior dos dramaturgos. shakespeare encontrou em sua 
época grandes aliados e alicerces para tornar-se shakespeare: havia uma língua 
novinha em folha, em processo anárquico de expansão; havia alguns episódios 
da Eneida, de Virgílio, traduzidos em decassílabos não rimados (ou, conforme 
a cartilha deles, pentâmetros iâmbicos) e publicados poucos anos antes do 
nascimento do futuro poeta e dramaturgo. e havia, sobretudo, um mercado 
ávido de novidades poéticas e dramatúrgicas.

No entanto, a soma e a fusão de todas estas circunstâncias e qualidades não 
fizeram de shakespeare um êxito literário, pelo menos em seus primeiros anos 
de posteridade. Os poetas John milton e Alexander Pope, por exemplo, critica-
ram seu uso da linguagem e sua “noção questionável do ofício da dramaturgia”. 
O dr. samuel Johnson, primeiro grande lexicógrafo da língua inglesa, a despei-
to de reconhecer a força de shakespeare na criação de personagens, afirmou que 
o dramaturgo de stratford não era capaz de escrever seis linhas sem cometer 
pelo menos um erro. 

engraçado que o dr. Johnson não tenha percebido que o bardo de strat-
ford se tornaria a alegria dos lexicógrafos do futuro. sem a menor cerimônia, 
shakespeare introduziu numerosas palavras na língua inglesa. O poeta John 
milton, por exemplo, se enchia de cuidados para criar um neologismo como 
pandemonium. Já shakespeare não tinha pudor de misturar palavras latinas e 
gregas com monossílabos anglo-saxões e palavras recolhidas na feira, no por-
to, nos folhetos do mercado. Ao contrário de milton, shakespeare não tinha 
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tempo nem formação acadêmica para examinar-lhes o pedigree. era uma verda-
deira máquina de devorar palavras. 

em parte por isso, seu talento dramatúrgico e linguístico só viria a ser ava-
liado condignamente a partir dos séculos XViii e XiX. Nos últimos duzen-
tos anos, William shakespeare tornou-se, por consenso, o maior dramaturgo 
de todos os tempos. Até alemães e franceses, rivais tradicionais da inglaterra, 
passam a considerá-lo referência para suas dramaturgias nacionais. Ninguém 
menos do que Goethe declara: “A primeira página dele (de shakespeare) que 
li foi uma identificação para toda a vida, e quando terminei a primeira peça, 
fiquei como um cego de nascença a quem um gesto milagroso concede, num 
instante, a visão.”

Hoje, é raro haver discordância quando alguém afirma 
que shakespeare se entranhou de tal forma na tradição da 
literatura e da dramaturgia do Ocidente que passou a ser a 
estrela maior do nosso cânone, como quer Harold Bloom, 
ou é parte fundamental do nosso hard disk, como diriam os 
sábios da informática. O mesmo Harold Bloom, aliás, pas-
sou a cultivar ideias cada vez mais hiperbólicas a respeito do bardo, e afirma 
que shakespeare é o grande responsável pela “instauração da personalidade 
tal como hoje a conhecemos”. Pior é que depois de conviver alguns anos com 
a hipótese, ela nos parece cada vez menos esdrúxula. Não é nenhum exagero 
afirmar que estamos diante do maior criador de grandes personagens da dra-
maturgia ocidental. se Goethe pensava que shakespeare, como Jesus cristo, 
era capaz de fazer milagres, Harold Bloom sugere que ele é o Pai, o Filho e 
muitas vezes o espírito santo. 

O mais estranho é que se conheça tão pouco sobre a vida de um homem 
cuja influência foi fundamental para Freud, Joyce e machado de Assis. en-
quanto os alemães sabem de quase todos os passos da vida de Goethe, as 
biografias do bardo estão cheias de “talvez”, “provavelmente” e de verbos no 
futuro do pretérito. se me permitem o paradoxo, William shakespeare talvez 
seja uma das mais obscuras celebridades da História da literatura. 
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sabemos que nasceu e morreu em stratford, nascimento e morte opor-
tunamente registrados no dia 23 de abril, dia de são Jorge e data nacional 
da inglaterra. era filho de um fabricante de luvas que, mais tarde, se tornou 
prefeito. Frequentou a escola municipal. casou com uma mulher mais velha, 
Anne Hathaway, com quem teve quatro filhos. sabemos também que o casa-
mento de ambos foi precipitado pela gravidez de Anne. 

supõe-se que William deva ter trabalhado como luveiro para ajudar seu 
pai, John shakespeare, o prefeito da cidade – que era menor do que tribobó. 
sabe-se que William desapareceu durante os chamados dark years, que são o 
período de total desinformação a propósito de suas peripécias. isso faz com 
que quase todos os seus biógrafos se aproveitem para criar hipóteses pouco 
verossímeis: ou que William se teria tornado marinheiro e conhecido o mun-
do, sobretudo a itália, onde se situam diversas de suas peças. Ou que teria 
se tornado soldado, assim conhecendo os horrores da guerra. Ou que teria 
cursado a universidade, privilégio que estava muito além das possibilidades 
econômicas de sua família. seria uma tentação recapitular muitas dessas hipó-
teses, mas, para isto, precisaríamos de toda a eternidade e mais um dia. 

de certo, sabe-se apenas que ele foi para londres, participou como ator, 
autor e sócio de algumas companhias teatrais e investiu em imóveis, provavel-
mente por conhecer a precariedade de sua profissão. tentou comprar um bra-
são de nobreza, para agradar a seu pai. caiu no ostracismo como dramaturgo, 
voltou para stratford e morreu. 

se procurarmos em sua obra sinais autobiográficos, creio que será difícil 
encontrá-los. A dor pela morte de seu filho Hamnet, com n, que é quase 
homônimo do príncipe Hamlet, talvez faça parte da construção da dor do 
personagem pela morte de seu pai. Alguns eruditos dizem que a despedida  
de Próspero, no final da peça A Tempestade, seria também a despedida de 
shakespeare da atividade teatral. mas é apenas suposição. uma pessoa discre-
ta como shakespeare jamais se identificaria, por exemplo, com a prepotência 
do rei lear, as excentricidades de cleópatra, as tiradas anárquicas dos bobos 
ou das heroínas de suas comédias. estas são as máscaras através das quais o 
poeta e o dramaturgo expressam a pluralidade de suas descobertas a respeito 
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do ser humano e deste admirável mundo novo. Aliás, nem tão novo nem tão 
admirável, como sabia shakespeare, porque quem diz esta frase, sem se dar 
conta de sua imensa ironia, é uma adolescente chamada miranda, ao conhecer 
uma corja de políticos, que não eram melhores do que os atuais. 

Por outro lado, as falas líricas de seus personagens também não chegam a 
configurar uma personalidade. Por exemplo, a declaração de amor do príncipe 
Ferdinando em A Tempestade:

(...) Já amei mulheres diversas
Por suas mais diversas qualidades:
Nenhuma assim, com toda a minha alma, 
Pois sempre alguma sombra de defeito
Pairava sobre a graça mais perfeita
e desfazia o meu encantamento. 
Você é tão perfeita e incomparável,
Parece feita da pequena parte
de perfeição que há em cada criatura. 

Ou as falas de romeu, antes de conhecer Julieta: 

O amor é uma fumaça de suspiros,
saciado, arde nos olhos do amador, 
É um mar de lágrimas, se não o for. 
que mais? É a mais discreta das loucuras, 
Ou é a mais amarga das doçuras. 

As duas passagens poderiam ter sido escritas por qualquer poeta do pri-
meiro time do renascimento. Onde encontrar sinais da personalidade deste 
poeta capaz de inventar tantas figuras notáveis da nossa dramaturgia? 

Arrisco-me a afirmar que a única verdadeira autobiografia de shakespeare 
são seus sonetos. É o único momento de sua obra em que o poeta, mesmo que 
às vezes à revelia, se despe das máscaras de seus personagens. 
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curioso que essa autobiografia poética – e quase certamente involuntá-
ria – tenha tido sua origem numa encomenda. quase todos os biógrafos 
contemporâneos de shakespeare imaginam que os primeiros 17 sonetos  
tenham sido encomendados pela família de Henry Wriothesley, conde de 
southampton, a quem, por sinal, é dedicada toda a série. A razão da en-
comenda é que o jovem Henry, aos 19 anos de idade, não tinha o menor 
interesse em manter intercurso carnal com as damas, o que lhe subtraía a 
possibilidade da procriação. Naquele tempo, o exercício da fornicação ainda 
era imprescindível para perpetuar a estirpe. Assim sendo, alguém da familia de 
southampton teria encomendado a shakespeare a primeira safra de sonetos. 
O número 15, por exemplo, diz o seguinte:

quando penso que tudo quanto cresce
só guarda a perfeição por um momento, 
que o palco deste mundo só oferece
Aquilo que dos astros ganha o alento;
quando vejo que os homens como as plantas
crescem e declinam sob o mesmo céu,
se jactam e depois, a alturas tantas, 
decaem sem memória do que é seu,
então toda a ilusão da impermanência
te faz mais moço aos olhos meus agora,
em que combatem o tempo e a decadência
Para mudar em noite a tua aurora.
 e, combatendo o tempo por teu amor,
 se ele te toma, eu te faço maior.

Aqui entra uma questão aparentemente insignificante, mas de importância 
crucial. segundo todos os cronistas, Henry, conde de southampton, era um 
rapaz extremamente belo – tanto que as palavras beauty e fair são encontradas 
dezenas de vezes no conjunto dos sonetos. Para os leitores nossos contem-
porâneos, a referência reiterada à beleza de southampton deve ter parecido 
um gesto de bajulação inaceitável para um poeta da estatura de shakespeare, 
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embora fosse comum no tempo dele escrever elogios a patronos e nobres a 
quem os escritores dedicavam seus textos. 

Numa das últimas biografias de shakespeare, no entanto, o Professor  
stephen Greenblat publica um retrato recém-encontrado do jovem sou-
thampton: figura andrógina, de cabelos cacheados, capaz de agradar a gregas 
e troianos. uma graça. 

A publicação desse retrato revoga mais algumas dúvidas quanto à autenti-
cidade autobiográfica dos sonetos. Além disso, shakespeare procurou impe-
dir que seus poemas fossem divulgados fora do pequeno círculo de leitores 
capazes de compreender o exercício paradoxal da poesia. Nele, o poeta expõe 
“de verdade” as próprias vísceras, mesmo que cifradas em forma poética. É a 
teoria do fingidor, depois popularizada por Fernando Pessoa.

A sinceridade, aliás, é fundamental para quase toda a poesia lírica. qual-
quer mentira ou meia verdade faz com que a construção da sua leitura caia 
por terra e o leitor perceba que tem diante de si, na melhor das hipóteses, uma 
ficção. Poema que é poema é um strip-tease físico e metafísico. 

shakespeare talvez não pensasse nisso, empenhado em fazer com que o 
patrono procriasse. eis que surge o soneto número 18:

te comparar com um dia de verão?
tu és mais temperada e adorável.
Vento balança em maio a flor-botão
e o império do verão não é durável.
O sol às vezes brilha com rigor,
Ou sua tez dourada é mais escura;
toda beleza enfim perde o esplendor
Por acaso ou descaso da Natura.
mas teu verão nunca se apagará,
Perdendo a posse da beleza tua,
Nem a morte rirá por te ofuscar,
se em versos imortais te perpetuas.
 enquanto alguém respire e veja e viva,
 Viva este verso e nele sobrevivas. 
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 quando traduzi este soneto, desconhecia as controvérsias em torno de 
sua dedicatória. Pensei que fosse dedicado a uma mulher. recentemente 
descobri que o mesmo erro foi cometido por muita gente no princípio do 
século XVii. talvez nem tenha sido um erro. como o poeta só se refere à 
amada ou ao amado por thou ou thee, cabe ao leitor escolher o sexo da musa. 
O mais importante é que o número 18 lança o tema, recorrente na série dos 
154 sonetos, de que a eternidade – seja ela a de southampton, do próprio 
poeta ou das demais musas cifradas por trás dos versos – só será alcançada 
através da poesia. 

No entanto, esta odisseia amorosa não está sob o controle do shakespea-
re dramaturgo. Não é uma Divina Comédia, em que o poeta começa o inferno 
com a certeza de que chegará ao Paraíso. Ao contrário. shakespeare começa 
pelo Purgatório, cantando as carências procriatórias do outro. O outro, no 
caso, é southampton. mas, no percurso, o próprio shakespeare é submetido 
aos rigores da paixão. O poeta vai perdendo o distanciamento e começa a 
sofrer pela falta do patrono, ou do amado, ou da amada, ou quem sabe de 
todos eles, encarnados ou não na mesma pessoa, como atesta o soneto 28, 
que diz: 

como voltar contente se me negam
Até o descanso como regalia?
se a noite a dor do dia não sossega,
e o dia oprime a noite e a noite o dia? 

e o poema se arremata, cheio de aliterações e assonâncias:

mas cada dia adia o fim da dor 
e à noite o seu açoite ainda é pior. 

Os poemas continuam gravitando em torno do mesmo centro: o amor que 
move o sol e as outras estrelas. mas é apenas no soneto 76 que o poeta decla-
ra, verbaliza, exterioriza com clareza o seu sistema solar, e escreve: 
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Por que meu verso é sempre tão carente
de mutações e variação de temas?
Por que não olho as coisas do presente
Atrás de outras receitas e sistemas?
Por que só escrevo essa monotonia,
tão incapaz de produzir inventos
que cada verso quase denuncia
meu nome e seu lugar de nascimento?
Pois saiba, amor, só escrevo a seu respeito
e sobre o amor, são meus únicos temas,
e assim vou refazendo o que foi feito
reinventando as palavras do poema.
 como o sol, novo e velho a cada dia,
 O meu amor rediz o que dizia. 

talvez shakespeare nem tenha se dado conta da obra-prima de simplici-
dade que escreveu no soneto 76. mas nós, leitores, nos damos conta de que 
ele já era um autor popular, pois “cada verso quase denuncia seu nome e seu 
lugar de nascimento”. se não era um sucesso entre os eruditos, era pelo menos 
reconhecido por seus leitores e espectadores. 

A safra seguinte dos sonetos é dedicada ao poeta rival, ou, como se diz no 
Português castiço de hoje, rival poet. que era, muito provavelmente, christo-
pher marlowe, dono de um talento poético e dramatúrgico que shakespeare 
considerava acima do seu. essa superioridade é manifesta com ciúme e total 
sinceridade em alguns poemas da série. mas, como quase todos sabem, mar-
lowe foi assassinado numa taberna. cometeu entre muitos erros o de morrer 
moço. com isso, a posteridade nunca pôde saber se, comparada à sua obra 
futura, a admiração de shakespeare teria fundamento ou era somente excesso 
de autocrítica. 

Nos sonetos seguintes se insinua a sombra de uma provável batalha amoro-
sa. Não sabemos se o poeta teve algum arrufo com seu patrono ou com um de 
seus musos ou musas, mas é fato que o conflito gerou a ameaça da separação: 
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se me deixares, não seja no fim
quando as mágoas triviais tenham passado,
mas na primeira hora, e eu prove assim
de início o mal maior que possa o fado.
Pois qualquer dor que pareça doer
Não dói, se comparada a te perder.

Aqui começam as confusões amorosas. entra em cena certa dama more-
na, provavelmente lady emilia lanier, casada com certo cidadão que por 
acaso também se chamava William. essa moreninha traz o caos aos sonetos. 
O poeta ainda tenta manter a compostura no soneto 100, evocando o pa-
trono:

Onde estás, musa, que te esqueces tanto
de celebrar a quem te dá o poder?
Gastaste à toa a fúria do teu canto
louvando o que não faz por merecer?

Ou louvando, como de hábito, a beleza dele. Ou já seria a beleza dela? 

É pecado emendar a natureza
e assim desfigurar tua beleza?
Pois não pretendo nada no universo
senão cantar-te as graças com este verso.

O pobre William tenta concentrar-se e, num prodígio de atemporalidade, 
fica parecido com carlos drummond de Andrade:

dispenso o vasto mundo e seu conteúdo,
exceto a ti, minha rosa, que é meu tudo.
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Abra-se um parêntese. No meio da confusão amorosa, o poeta escreve o 
soneto 116. sempre imaginei que shakespeare o tenha escrito pensando em 
sua esposa Anne Hathaway, a única rosa mais ou menos constante num mun-
do em revolução copernicana: 

Não tenha eu restrições ao casamento
de almas sinceras, pois não é amor 
O amor que muda ao sabor do momento,
Ou se move e remove em desamor. 
Oh, não, o amor é marca mais constante,
que enfrenta a tempestade e não balança,
É a estrela-guia dos barcos errantes,
cujo valor lá no alto não se alcança.
O amor não é o bufão do tempo, embora
sua foice vá ceifando a face a fundo.
O amor não muda com o passar das horas,
mas se sustenta até o final do mundo. 
 se é engano meu, e assim provado for,
 Nunca escrevi, ninguém jamais amou.

Outro parêntese dentro do parêntese. A desordem dos sonetos é mais uma 
prova de sua autenticidade lírica. se fossem uma peça de ficção, shakespeare, 
o maior dos dramaturgos, os organizaria de maneira mais eficiente. mas a vida 
não tem dramaturgia. se tivesse, seria uma sucessão de fatos coerentes e cumu-
lativos que caminharia para um clímax e, depois, um granfinale. mas, como diz 
uma das máscaras de shakespeare: a vida é uma história cheia de som e fúria, 
contada por um idiota, significando nada etc.

segundo os cronistas, o poeta tornou-se amante da dama morena, lady 
emilia. É ela a famosa dark lady de tantos estudos sobre a poesia do bardo. 
depois, para complicar, ela se tornou amante de southampton, para ciúme 
e terror do poeta. com isso, os sonetos se tornam cada vez mais ambivalen-
tes. Falam sobre “doenças raras”, provavelmente venéreas. Fazem desabafos: 
“quantas poções do pranto das sereias/ Bebi nas fontes infernais do horror.” 
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Falam de adultério. culpa. claro que o poeta não tem coragem de espinafrar 
o patrono. mas faz algumas insinuações desairosas. 

A partir do soneto 127, dedica-se a se vingar literariamente da moreninha. 
Fala mal da cor do cabelo dela. “Antigamente o preto não era belo/ nem 
conquistava os louros da beleza.” lamenta o tempo perdido em suas aventu-
ras luxuriosas. Até chegar aos Will sonnets, em que a palavra Will, além de ser 
o diminutivo de William, tem todas as acepções habituais e mais a de órgão 
genital feminino e masculino. Ainda não foi descoberto em língua portuguesa 
um monossílabo capaz de encarnar tantos sentidos.

de repente, os sonetos ganham uma tonalidade burlesca. só com a arma da 
ironia o poeta suporta o seu triângulo amoroso. e diz: 

se minha bem-amada diz que jura,
eu creio, embora saiba que ela mente:
que ela não me suponha sem cultura 
Nas falsas sutilezas dessa gente.
Finjo que ela me considera moço,
embora ela me saiba já passado.
sou meu endosso à falsa lábia dela:
suprimo a realidade dos dois lados. 
mas por que ela não diz que é insincera?
Por que eu não digo que sou veterano?
O amor é sábio se parece à vera
e tem horror que alguém lhe conte os anos.
 mentimos um ao outro e assim confio
 Nas mentiras de nossos elogios. 

Pelo menos como nota de pé de página, é preciso assinalar que shakespeare 
estava obsedado pela ideia de que se tornara um velho decrépito: já se aproxi-
mava da casa dos 30 anos, enquanto os outros dois vértices de seu triângulo, 
southampton e lady emilia, estavam ao redor dos 20. Pior é que o poeta não 
tinha o consolo de saber que era shakespeare. Provavelmente nunca soube 
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disso. O maior dramaturgo de seu tempo? Para ele, era marlowe. Para quase 
todos os outros, era Ben Johnson. 

ele ainda não havia escrito suas obras-primas. e, em meio às oscilações do 
mercado dramatúrgico, é também provável que elas não tenham sido reco-
nhecidas como tal. em suma, não há sinal de que shakespeare tenha sido um 
autor consagrado em vida. 

 A dama morena também deve ter sido a inspiração de sua peça Trabalhos 
de amor perdidos, escrita na mesma época em que iniciou os sonetos. Há na peça 
pelo menos um poema que parece inspirado nela, que diz: 

O sol de ouro não beija assim tão doce
O orvalho sobre a pétala da flor
como teu olhar que em raios derramou-se
e derramou meu pranto e me encantou.
Nem brilha cor de prata a luz da lua
Por entre as transparentes profundezas
como brilha o esplendor da face tua
entre as lágrimas minhas de tristeza.
cada gota carrega-te em cortejo
em teu triunfo sobre o meu amor.
quanto mais lágrimas por ti despejo,
Aumenta a tua glória e a minha dor.
mas não te encantes por ti, eu te aconselho,
Nem faças minhas lágrimas de espelho.
rainha das rainhas, tu ultrapassas
O que se pense ou diga de tuas graças.

Nessa altura dos sonetos, a história de amor perde o foco. Ou se torna 
multifocal. Já não sabemos se os poemas finais da série se referem à dama 
morena, a southampton, ou a ambos. 

em suma, o poeta que começa a série dos sonetos supondo-se acima das 
paixões do mundo, acaba por encarná-las como qualquer amador. A palavra 
amador aqui assume toda sua polissemia. como diria camões, transforma-se 
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o amador na cousa amada. só que, mediante a transfiguração da linguagem 
poética, o que antes era só matéria-vida, agora se converte em arte. 

 e talvez o soneto 65 expresse com perfeição essa mutação da vida em 
linguagem. Poderia ser o último da série. mas a esta altura o poeta ainda não 
sabia qual era a arquitetura da viagem: 

O bronze, a pedra, a terra, o mar sem-fim,
se a morte impõe a todos seu rigor,
como a beleza há de durar assim,
se não tem mais que a força de uma flor?
será que o sopro do verão perdura
contra o assédio dos dias de tormenta,
se nem a pedra se conserva dura
Nem os portões de aço se sustentam?
terrível reflexão! como ocultar
do tempo a sua mais cara riqueza?
seu pé veloz, que mão há de parar?
quem lhe proíbe o desgaste da beleza?
 Ninguém: só se um milagre faz-se impor
 e em tinta negra esplende o meu amor. 
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 “A  L i t e r at u r a  d e  Au t o r i a  F e m i n i n a ” 

Atrás do pensamento

* conferência proferida na ABl, em 3 de junho de 2014.

Rosiska  Darcy de  Olive ira

No começo era o Verbo e o verbo se fez selvagem, perto do 
coração de clarice.

Perto do selvagem coração da vida, longe da razão que aplaina o 
mistério, perto da intuição, de assombros e sobressaltos, longe das 
definições que explicam o mundo, numa terra de ninguém, territó-
rio insólito do feminino, raiava em 1943 clarice lispector. 

raiava, a expressão é de Antonio cândido, um dos primeiros 
a reconhecer nessa moça recém-saída da adolescência, objeto não 
identificado das letras brasileiras, a vocação solar que se confirmaria 
ao longo de quase meio século de escrita.

A escrita da época, afeita a uma literatura voltada para o drama 
social, previsível em seus conteúdos e realista na forma, foi deixada 
ao relento pelo transbordamento de uma linguagem em maré cheia, 

Ocupante da 
cadeira 10 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 
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pela fulgurância de uma autora inclassificável, sem passado na história literá-
ria brasileira, excêntrica aos gêneros, estrangeira ao meio erudito.

raiava clarice lispector com Perto do coração selvagem, título extraído da epí-
grafe colhida no Retrato do artista quando jovem, o que induziu a crítica a encon-
trar em James Joyce uma influência decisiva em seu estilo.

toda novidade desnorteia a teoria. Perto do coração selvagem desnorteou a crí-
tica que ora pretendia não compreendê-la, ora buscava influências, ora invo-
cava, o temperamento feminino: “Apesar da epígrafe de Joyce, que dá título 
ao livro, é de Virginia Woolf  que mais se aproxima à sra. clarice lispetor, o 
que talvez se possa assim explicar: o denominador comum da técnica de Joyce 
quando aproveitado pelo temperamento feminino”, interpreta Álvaro lins em 
Os mortos de sobrecasaca.

sabemos hoje, pela própria clarice, que nem sequer lera Joyce, mas apenas 
se encantara com uma frase que lhe parecera pura harmonia com o tom de 
seu primeiro romance. tampouco sabia, então, da existência de uma escritora 
chamada Virginia Woolf. 

razão tinha, pois, Alceu Amoroso lima: “clarice lispector não escreve 
como ninguém, e ninguém escreve como clarice lispector.” Afirmava assim, 
uma verdade simples: a literatura de clarice vem de dentro dela mesma, sem 
explicações, assim como não se explica por que uma fonte aparece de repente 
em determinado lugar e não em outro. O que não significa isolá-la de sua 
época, ignorando que, como qualquer escritor, ela respira o ar de um tempo 
que, imperceptível, é, no entanto, vital a sua obra.

clarice escreve quando o romance moderno, sob impacto de Joyce, Virginia 
e Proust, derrubara as fronteiras entre realidade e construção do real, entre 
fato e versão do fato, entre mundo interno e mundo externo. A verdade hu-
mana, fugidia, esconde-se na miríade de impressões fugazes que atravessam 
subitamente a consciência de um personagem, vindas de algum lugar recôndi-
to do inconsciente, impressões que vão tecendo, às vezes pelo avesso, o tecido 
do real.

clarice escreve quando a linguagem perdera sua naturalidade, desvendada 
sua natureza ambígua. linguagem faca de dois gumes: liberdade que constitui 
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o humano e clausura que estabelece os limites de sua expressão. sua escrita 
é encenação desse drama, busca inventiva das portas secretas dessa clausura, 
exploração de um labirinto que, no entanto, fatalmente se fecha.

A linguagem em clarice não é um instrumento submisso de descrição do 
mundo, mas um espaço de invenção, já que mundo não há além daquele que 
intuímos e aceitamos o risco de tentar dizê-lo. Percurso de acidentes, de re-
núncias, de impossibilidade, em que se aceita a insuficiência da palavra como 
tradutora.

Aprendizado da limitação que ela admitia com humildade: “A palavra tem 
o seu terrível limite. Além desse limite é o caos orgânico. depois do final da 
palavra, começa o grande uivo eterno. mas para algumas pessoas escolhidas 
pelo acaso, depois da possibilidade da palavra, vem a voz de uma música que 
diz o que eu simplesmente não posso aguentar.”

clarice foi escolhida ao acaso por essa voz. dizia-se uma pessoa simples, 
sua obra não lhe parecia hermética ou ininteligível. e não é. risco é tentar 
decifrá-la, entendê-la com o instrumento frágil da inteligência, enrugando 
a fluidez do seu estilo, trazendo-a à força para o território racional de que 
escapou pelas veredas da iluminação e da sensibilidade. risco de desencontro, 
evitável talvez se registrarmos suas palavras. “A melhor crítica é aquela que 
entra em contato com a obra do autor quase telepaticamente.”

mas essa disposição telepática não é fácil para ninguém. quem lê um livro 
chega ao universo do autor, levando consigo angústias do seu tempo e de 
sua vida, procurando nele o que o habita, querendo decodificá-lo segundo 
os seus próprios códigos. Por isso, aceitar a sintonia com clarice pressupõe 
condições: criar dentro de si um silêncio em que ela se possa fazer ouvir, uma 
qualidade de escuta, uma disponibilidade indispensável a esse encontro.

talvez essa telepatia que clarice desejava como maneira de ir ao encontro 
de um autor exija mais um aproximar-se do que um apropriar-se da obra, uma 
lógica de proximidade e não de propriedade. 

como aproximar-se de clarice e do selvagem coração da vida? A escritora e 
crítica francesa Helène cixous queria aproximar-se “claricemente” de clarice. 
como? 
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talvez prestando a Joana, de Perto do coração selvagem, sua primeira anti-heroí-
na, a mesma atenção apaixonada que ela prestava ao mundo. Ou, mais adiante 
no tempo, garimpando em Água-viva que vem a público trinta anos depois, e 
reencontrando a mesma vigília infernal, as mesmas obsessões que já estavam 
presentes em Perto do coração selvagem e que voltam ao texto, a exemplo do encon-
tro aflito com o tempo que ela chama o instante já, com o sentido ambíguo da 
vida e da arte que se misturam e se retroalimentam, com a morte inconcebível 
e insuperável. e com o silêncio, o implacável silêncio de deus.

e, recorrente na obra de clarice, a sensualidade na escrita, que obedece ao 
impulso que vem do corpo, intraduzível sem essa linguagem outra, que cla-
rice criou como a transcrição de um sonho sonhado em outra vida, e que é o 
traço inconfundível de sua literatura. É esse traço esboçado nesse primeiro ro-
mance de juventude que reencontraremos plenamente afirmado em Água-viva. 

Aproximar-se de clarice exige mais do que a atenção, mais do que a con-
centração telepática que ela esperava do leitor. cabe ainda lembrar-se do 
conselho de um influente teórico da literatura, Jean starobinski: “mais vale 
em certas circunstâncias esquecer-se de si e se deixar surpreender. em troca, 
sentir-se-á, vindo da obra, o olhar de uma consciência radicalmente outra, 
que nos fixa, vem ao nosso encontro, nos interroga e nos força a responder. 
O livro nos interroga.”

Abrir-se a esse olhar que Perto do coração selvagem e Água-viva lançam sobre nós, 
deixar-se ler por clarice, assim como ela se deixa ler pelas coisas, talvez seja o 
modo de aproximar-se “claricemente” de sua literatura, acolhendo sensações 
e descobertas que, ao se incorporarem ao nosso dia a dia, já nos aproximam 
um pouco mais do selvagem coração da vida.

Aproximemo-nos de Joana. Joana, sua primeira personagem, Joana é pura vi-
gília. Não tem rosto, dela conhecemos não o perfil, mas as alegrias, não a histó-
ria, mas a memória. e essa menina nos chega, toda atenção, concentração pura. 

A ela, sophia de mello Breyner poderia ter dedicado seus versos “ia e vinha 
e a cada coisa perguntava que nome tinha”. 

menina que bebe o mar e quer morder estrelas, que flagra o tempo que 
tenta passar despercebido, perguntando-se “o que vai acontecer agora, agora, 
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agora? e sempre no pingo do tempo que vinha, nada acontecia se ela continu-
ava a esperar o que ia acontecer”.

Alma atribulada atenta ao ínfimo movimento de tudo que vive, respirando 
no fôlego do mundo, convivendo com o invisível, pensando sem repouso, ela  
pergunta a cada coisa mais do que o seu nome, sua razão de ser mais secreta 
e essa intensidade no viver cria em torno dela uma camada impenetrável de 
incompreensão que a afasta da gente comum. 

Gente comum como a “mulher da voz”, não mais que uma voz, mas que 
lhe diz – ou ela pensa ouvir – um outro estar no mundo possível, instalada 
num cotidiano banal, onde se lavam umas peças de roupa, se toma fresca na 
janela, mulher sem histórias, cujo presente, passado e futuro é apenas estar 
viva. “que compreende a vida porque não é suficientemente inteligente para 
não compreendê-la.” enquanto que ela, tão dolorida, à força de lapidar com o 
pensamento a experiência, suspeita que acaba por perdê-la.

esse outro eu a fascina porque é imantada pela simplicidade, pelo viver 
em mera vida. Ambígua, ela ao mesmo tempo inveja e despreza essa mulher. 
“Pegou um lápis, num papel rabiscou em letra intencionalmente firme: a per-
sonalidade que ignora a si mesma realiza-se mais completamente. Verdade ou 
mentira? mas de certo modo vingou-se, jogando sobre aquela mulher intu-
mescida de vida seu pensamento frio e inteligente.”

Joana não consegue ignorar-se nem a tudo que a cerca. suas alegrias de mu-
lher adulta, sua liberdade mesma, proveem de “percepções que estão aquém 
do pensamento». saber que a terra embaixo dos pés é tão profunda e tão 
secreta que não há entendimento que dissolva o seu mistério. Ouvir a música 
que vibra como o pensamento e ver, ver que as coisas trazem a marca da exis-
tência, descobrindo que é tudo um, o mar, os bichos, ela mesma e que isso não 
se explica sem justamente destruir a essência desse “tudo é um”.

convivemos com ela na alternância do tempo, transfigurado em infância, 
adolescência nas águas do banho, casamento e separação. tempo jogado no 
caleidoscópio de uma mulher casada que espera a saída do marido e, “como 
se tivesse apenas sido interrompida por ele, continuava lentamente a viver o 
fio da infância, esquecia-o e movia-se pelos aposentos profundamente só”, 
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reencontrando a escuta das coisas, já que “basta silenciar para só enxergar, 
abaixo de todas as realidades, a única irredutível, a da existência”.

Joana não é simplesmente uma mulher, é o Feminino em carne viva. Face aos 
homens, fala uma língua ininteligível, dizendo sentimentos desencontrados que 
enlouquecem a bússola que norteia o masculino pelos valores do conhecimento 
e do reconhecimento. Para o marido, Joana é uma exigência de expansão, de 
superação de si, uma provação: para o amante, um susto e um fascínio. Para 
ambos, uma estrangeira. um intervalo separa duas claves, duas frases:

ela – um ponto, um único ponto sem dimensões, é o máximo da solidão. 
um ponto não pode contar nem consigo mesmo, foi-não-foi, está fora de si.

ele – está chovendo, estou com fome, o dia está belo.
esse diálogo de surdos não impede a ternura, mas tampouco a consciência 

de que o casamento transforma-a no que ela não é.
Feminino em exílio que contempla, nostálgica, as tardes de costura em 

salas sombrias onde se espera a hora do banho e do lanche. Horas que teria 
partilhado com lídia, a amante do marido, se fosse, como ela, uma mulher de 
seios fartos, capaz de acolher a cabeça de um homem. se como ela, estivesse 
grávida, se fosse alguém que “não tem receio do prazer e o recebe sem remor-
sos.” mas não é. “talvez a dignidade das mulheres fosse específica, estivesse 
apenas no fato de existirem.”

mas para ela, a existência é muito mais que um apenas. Nada é óbvio, nada 
é dado. longe das mulheres que se aquecem entre quatro paredes, como um 
cavalo solto, disparado, ela corre ao encalço do selvagem coração da vida. 
mais do que mulher, mais do que um ser humano, na irmandade com as 
coisas, ela busca ser parte de um todo, como se viver fosse, em permanência, 
manter-se na vibração própria à experiência mística, como se um simples abrir 
de olhos fosse um ato sagrado. e é a sacralidade da experiência, a revelação de 
cada instante que faz de Joana um personagem grave, solitário e feliz.

Perto do coração selvagem é o frasco de essências da obra de clarice. A ma-
turidade e as experiências da autora ao longo da vida misturaram-se a ele e 
diluíram-no, refinando seus temas e personagens em livros posteriores, na 
Virginia de O lustre, na paixão de G.H. ou no aprendizado de loreley.
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A angústia face à escrita e suas normas, a revolta contra a condenação ao 
enredo, que fazem de Perto do coração selvagem um momento inaugural na lite-
ratura Brasileira, anunciam Água-viva, momento maior do corpo a corpo da 
autora com o texto, improviso que se deixa viver e se dita a si mesmo, como 
um sussurro de amantes que ignoram tudo que os cerca e que escapa a sua 
intimidade.

 escolhi Água-viva para garimpar porque o livro me parece ser o clímax da 
liberdade que clarice conquistou face a si mesma e à linguagem. 

em Água-viva, clarice, na voz de uma narradora, retoma, desvenda e realiza 
as promessas de Joana e seu coração selvagem e os desafios que ela, clarice, 
colocou desde o início à literatura. 

Água-viva, publicado em 1972, é um ato de cria-
ção sobre a criação. É a criação se criando, em im-
proviso. “sei o que estou fazendo aqui: estou im-
provisando. mas que mal tem isso? improviso como 
no jazz improvisam música, jazz em fúria, diante da 
plateia. luto por conquistar mais profundamente a 
minha liberdade de sensações e pensamentos, sem 
nenhum sentido utilitário. sou sozinha, eu e minha 
liberdade.”

comentando o livro Uma Aprendizagem ou o livro dos 
prazeres, publicado em 1969, o crítico eduardo Portella 
escreveu: “mas se nos perguntássemos qual o tema preciso desse romance, nós 
diríamos que é a linguagem (...) O romance de clarice se esquiva ao figurativo, 
porque sua movimentação tem lugar no interior da linguagem, e a representação 
da realidade que nos propicia se amplia numa manifestação – para usarmos uma 
construção dela própria – ‘mais real do que a realidade’, como uma narrativa 
realista mas de um ‘realismo novo’, alegórico, metonímico-metafórico.” 

com Água-viva, o desinteresse pelo enredo, pela caracterização realista do 
personagem, que vinha amadurecendo ao longo de sua obra, atinge seu mo-
mento maior. Por que, afinal, o que é Água-viva? É uma obra de ficção? É uma 
não-crônica? É um não-romance? A que gênero literário pertence Água-viva? 
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e clarice responde: “estou lidando com a matéria-prima. estou atrás do 
que fica atrás do pensamento. inútil querer-me classificar: eu simplesmente 
escapulo não deixando, gênero não me pega mais.”

quem narra o livro nos faz uma advertência definitiva. “Posso não ter sen-
tido, mas é a mesma falta de sentido que tem a veia que pulsa.”

clarice viveu alguns anos em Berna onde também viveu Paul Klee, que, em 
seu livro Teoria da arte moderna, ensina que a Arte não reproduz o visível. ela 
torna visível. clarice não precisa de enredo, de personagens nítidos, bem de-
senhados, para tornar visível o que procura. e o que ela procura é a vibração 
do que está atrás do pensamento. Bastam-lhe as palavras, como a um pintor 
abstrato as linhas e as cores porque “não é um recado de ideias que te trans-
mito e sim uma instintiva volúpia daquilo que está escondido na natureza e 
que adivinho”.

e talvez a chave do mistério de Água-viva esteja na epígrafe que ela escolheu, 
de michel seuphor, um crítico de Artes Plásticas, dedicado à Arte Abstrata. 
“tinha que existir uma pintura totalmente livre da dependência da figura – 
objeto – que, como a música, não conta uma história, não lança mão de um 
mito. tal pintura contenta-se em evocar os reinos incomunicáveis do espírito, 
onde o traço se torna existência.”

É esse lugar atrás do pensamento, os reinos incomunicáveis do espírito 
onde a palavra se torna existência, que clarice busca em Água-viva. e quanto 
ao improviso, ainda aqui ela coincide com o impulso criador de Paul Klee, 
que pensava que um dia deveria ser possível improvisar livremente no teclado 
cromático dos potes da aquarela.

A narradora de Água-viva é uma pintora – e que é pintora só sabemos por 
levíssimas pinceladas – que se lança às palavras, à escrita, com o regozijo de 
quem descobre a liberdade do improviso, algo próximo da liberdade que Paul 
Klee almejava e que realizou, e anuncia essa aleluia, uma palavra recorrente em 
clarice: “esse não é um livro porque não é assim que se escreve. O que escrevo 
é um só clímax. meus dias são um só clímax. Vivo à beira.”

Água-viva realiza, assim, o que talvez se possa chamar de uma litera-
tura abstrata ou não figurativa assim como existe uma pintura abstrata. O 
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despojamento e ao mesmo tempo a fulgurância de uma literatura não figu-
rativa.

Água-viva não é um livro sem objeto. É um livro-objeto, e essa é a diferença. 
de uma maneira enigmática, misteriosa o texto nasce de clarice, ganha vida 
autônoma, torna-se obra, objeto autônomo que nos interroga, que joga sobre 
nós o seu olhar e nos inquieta.

A narradora explica: “escrever é o modo de quem tem a palavra como 
isca. A palavra pescando o que não é palavra. quando essa não-palavra, a 
entrelinha, morde a isca, alguma coisa se escreveu. uma vez que se pescou a 
entrelinha, pode-se jogar a palavra fora.”

O substrato da literatura de clarice lispector está nessas entrelinhas, na-
quilo que a palavra como isca pescou, e o que ela pescou é o que nos alimenta.

sua arte maior, como se vê aqui, repousa na maestria com que ela maneja a 
invenção da linguagem, a forma, em perfeita adequação ao conteúdo. 

em Água-viva, o texto todo tem como pretexto uma carta que a pintora escreve 
a um amante, que não saberemos jamais quem é. carta escrita, na verdade, ao lei-
tor porque esse amante sem rosto é ele, já que, no fenômeno da criação, é o leitor 
quem colhe os frutos da paixão inventiva, é para ele que a autora está escrevendo. 

como personagem, esse amante tem tão pouca consistência quanto tinha ‘a 
mulher da voz’, de Perto do coração selvagem, ou quanto tinha em A Paixão segundo 
G.H. aquela mão que G.H. pedia que segurasse a sua, sem o que não conse-
guiria continuar. 

clarice dá às suas narradoras um interlocutor vago, impreciso, uma alteri-
dade que as ajuda a narrar. com ele, ela formula a pergunta que se esconde 
nesse texto misterioso que nos chega na voz de G.H. “Não, nem a pergunta 
eu soubera fazer. No entanto, a resposta se impunha a mim, desde que eu 
nascera. Fora por causa da resposta contínua que eu, em caminho inverso, fora 
obrigada a buscar a que pergunta ela correspondia.” 

essa resposta que se impunha a ela, desde que nascera, é o seu poder cria-
tivo que, ao longo da vida, construiu uma obra literária luminosa, onde a 
pergunta é ela mesma, essa mulher que não está certa de pertencer ao gênero 
humano, que alimenta a nostalgia de não ter nascido bicho. e o sentimento 
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de viver na fronteira entre o humano e o animal, alguma coisa que precede a 
consciência humana, que vem de uma consciência antiga, uma consciência que 
ainda não é consciência, uma experiência de mundo anterior à sua, que é a dos 
bichos que não sabem da morte. 

Por isso, quando um bicho uiva, ela ouve o chamado, e este chamado se 
manifesta por uma forma de inquietação que não se exprime, não fala. “Não 
ter nascido bicho é a minha secreta nostalgia. eles às vezes chamam de longe 
muitas gerações atrás e eu não posso responder senão ficando inquieta. É o 
chamado. eu estou tentando fotografar o perfume ou reproduzir o gosto com 
palavras.”

Na voz da narradora, o livro retoma uma velha obsessão já presente em 
Perto do coração selvagem, a tentativa de capturar o ‘instante já’, que atraía toda a 
atenção de Joana. “tente entender o que pinto e escrevo agora. Vou explicar: 
na pintura como na escritura, procuro ver estritamente no momento em que 
vejo – e não ver através da memória de ter visto num instante passado.”

A menina Joana tem na adulta narradora de Água-viva uma alma gêmea que 
ecoa e prolonga seu aflito estar no mundo. 

seu tempo é o instante, o agora. sem passado nem futuro, ela se pergunta 
então: “será que eu passei para o outro lado?” “O outro lado”, diz ela, “é 
uma vida latejantemente infernal. latejantemente infernal porque é um estar 
acordado, estar vivo permanentemente para todo o ‘instante já’. O instante 
que se está passando.” 

É no ‘instante já’ que clarice habita sua Água-viva que se desenrolará em 
torno de si mesma como as imagens de um caleidoscópio. convivendo com o 
invisível, como fazia Joana, enfeitiçada, escrevendo como se fora música que é 
feita para ser sentida e não compreendida.

Água-viva põe em cena o ato de criar, é uma autobiografia encantatória de 
uma artista obcecada pela própria criação. “eu tomo conta do mundo o tem-
po todo. Por quê? Porque já nasci incumbida.” 

Os artistas nascem incumbidos. estão condenados a dar a ver o invisível, 
queiram ou não, eles criarão. que eles sejam pintores, escultores ou escritores, 
eles criarão, e essa criação é intrínseca à própria pessoa, é útero e placenta 
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dando à luz a si mesma. A narradora de Água-viva come a própria placenta 
para melhor amamentar.

Os personagens mais fortes de clarice são mulheres e criadoras: G.H. é 
escultora, a narradora de Água-viva é uma pintora que escreve. macabéa, seu 
personagem mais dissonante, é como um avesso, a que não cria nada e ouve na 
radio relógio o instante que passa em branco. 

A criação para clarice, em palavras suas, é uma aleluia e uma liberdade. 
Água-viva é um cântico à alegria da escrita: “estremeço de prazer por entre a 
novidade de usar palavras que formam intenso matagal.”

É a alegria intensa da criação que torna a morte – o grau zero da liberdade 
– inaceitável. O que foi Aleluia, transforma-se em réquiem.

Água-viva é um pungente réquiem por si mesma, lamento, inconformidade 
frente ao escândalo da morte. deslizamento de uma denúncia do ‘horror alu-
cinante de morrer’ para um apelo aflito à presença ou à ausência de deus. e 
um pungente pedido de socorro.

“eu é que estou escutando o assobio no escuro. eu que sou doente da con-
dição humana. eu me revolto, não quero mais ser gente. quem? quem tem 
misericórdia de nós, que sabemos sobre a vida e a morte quando um animal 
que eu profundamente invejo – é inconsciente da sua condição? quem tem 
piedade de nós? somos uns abandonados? uns entregues ao desespero? Não, 
tem que haver um consolo possível... 

Porque é cruel demais saber que a vida é única e que não temos como 
garantia senão a fé em trevas – porque é cruel demais, então respondo com a 
pureza de uma alegria indomável.”

tanto mais inaceitável para o criador que a morte incontornável descria. 
daí o convite ao leitor: “Vamos não morrer, como desafio?”

É aqui que clarice tece armas com a morte, com deus.
“Não vou morrer, ouviu, deus? Não tenho coragem, ouviu? Não me mate, 

ouviu? Porque é uma infâmia nascer para morrer não se sabe quando nem 
onde. Vou ficar muito alegre, ouviu? como resposta, como insulto. uma coisa 
eu garanto: nós não somos culpados. e preciso entender enquanto estou viva, 
ouviu? porque depois será tarde demais.”
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clarice lispector faleceu em 9 de dezembro de 1977, no rio de Janeiro, 
aos 59 anos. No epitáfio, gravado em sua sepultura, lê-se uma frase de G.H: 
“dar a mão a alguém sempre foi o que esperei da alegria.”

A vida não enganava clarice: por baixo dos fatos, do enredo, borbulha a 
matéria misteriosa de que é feita a existência e é ela que emerge fulgurante em 
sua literatura vinda de trás do pensamento.

clarice não me engana. entre bicho e mulher, um ser improvável, que tudo 
que queria era a mão que segurasse a sua, não encontrou semelhante. Foi úni-
ca. como um cavalo solto, solitária e feliz, viveu e escreveu perto do selvagem 
coração da vida.
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 “A  L i t e r at u r a  d e  Au t o r i a  F e m i n i n a ” 

Gilka machado: corpo, 
verso e prosa

doutor em 
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Brasileira e 
professor adjunto 
da disciplina na 
Faculdade de 
letras da uFrJ. 
É autor de 
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(Verve, 2014), 
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Gilberto Araújo

No Brasil de início do século XX, a manifestação do desejo 
feminino se amoldava, quase incondicionalmente, à super-

visão masculina: os livros escritos por mulheres não deveriam ultra-
passar o cerco do lirismo cheiroso e bem-comportado. melancolia, 
tristeza e languidez eram as qualidades preferencialmente esperadas, 
devendo a alegria e o viço serem canalizadas para o lar e a família. 
exemplar desse bom mocismo é o livro Horto (1900), da potiguar 
Auta de sousa, em que o motivo floral do título destaca os espinhos 
do eu lírico adoentado e sofredor, encontrando consolação apenas 
em deus, na família e nas recatadas amigas de colégio. Na mesma 
linha, citem-se os manuais de boa conduta escritos por Júlia lopes 
de Almeida, como Livro das noivas (1896), Livro das donas e donzelas 
(1906), Maternidade (1925), entre outros.

* conferência proferida na ABl, em 10 de junho de 2014.
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O cenário excludente agrava-se ao examinarmos a vida literária, que afas-
tava as mulheres dos principais circuitos de legitimação do escritor: edito-
ras pequenas, baixas tiragens, impressões de má qualidade. É eloquente nesse 
sentido o fato de poucas serem editadas pela Garnier, uma das casas mais 
renomadas de nossa belle époque (Júlia lopes de Almeida foi uma das seletas). 
dispunham ainda de espaço reduzido nos periódicos, levando-as a criar ni-
chos de publicação feminina, destacando-se A Mensageira – Revista literária dedica-
da à mulher brasileira, dirigida por Presciliana duarte de Almeida. tampouco se 
deve esquecer o veto do ingresso feminino na Academia Brasileira de letras, 
que só abriu portas às escritoras 80 anos após sua fundação, com rachel de 
queiroz eleita em 1977.

desde o século XiX, várias escritoras brasileiras se insurgiram contra esse 
quadro segregador, desenvolvendo uma série de questionamentos que culmi-
naram na rebeldia dos três primeiros decênios do século passado. Antes mes-
mo da atuação inflamada de Pagu, apareceram livros polêmicos como o ensaio 
Virgindade anti-higiênica: preconceitos e convenções hipócritas (1924?) e o romance Vir-
gindade inútil: novela de uma revoltada (1927), ambos de ercília Nogueira cobra, 
bem como o algo premonitório A sua Ex.a: Presidente da República no ano 2500 
(1929), de Adalzira Bittencourt, ou ainda Sexologia ou bíblia moderna (1937?), 
de tarcila Henriques. 

tais livros reivindicavam dois direitos básicos às mulheres: a liberdade 
afetivo-sexual e a intervenção nas instâncias de poder literário e/ou político. 
A dicção agressiva encontrava no texto dissertativo o veículo mais imediato e 
eficaz para defender as novas ideias. Proliferavam, no âmbito ensaístico, car-
tas abertas e libelos, em que as mulheres, ancoradas em filósofos e escritores 
contemporâneos, vociferavam contra os ditames sociais, exigindo o direito ao 
divórcio, ao segundo casamento e mesmo ao aborto; nessa linhagem inserem-
-se ercília cobra e tarcila Henriques. Na prosa de ficção, o teor combativo 
se converte em narrativas de tese, com romances e contos em que a trama 
encena, algo esquematicamente, as opiniões das escritoras. Assim se configu-
ram, por exemplo, A luta (1911) e Almas complexas (1934), de carmen dolores. 
em contrapartida, a poesia feminina da época permanece majoritariamente 
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convencional, devotando-se a mármores parnasianos (Francisca Júlia) e a lân-
guidas vibrações simbolistas (Júlia cortines), ocasionalmente intermediadas 
por sugestões mais eróticas. Predominava, enfim, uma poesia da alma.

Gilka machado situa-se ambiguamente em relação a essas tendências ge-
rais. embora adote o verso como principal recurso expressivo, problematiza a 
condição da mulher, pouco recorrendo, entretanto, à inflexão desaforada da 
prosa contemporânea. Ao insulto contra dogmas sociais, prefere a valorização 
ostensiva do corpo feminino, concebido como terreno radicalmente sensível 
ao mundo externo, seja ele representado por um pêssego, um homem ou o 
sol. A revolução ocorre, portanto, dentro da mulher.

sua estreia ocorreu em 1915, com Cristais partidos, publicado por Jacinto 
ribeiro dos santos. Na época, a poesia brasileira se caracterizava pela coexis-
tência de duas linhas de força: a neoparnasiana e a neossimbolista. semelhan-
tes no requinte da forma, a primeira levou ao extremo a ginástica formalista 
do Parnaso: vocábulos cada vez mais empolados, raras formas fixas como o 
vilancico, consoantes de apoio, intricados esquemas rímicos, alexandrinos e 
decassílabos desfilavam nos versos de Goulart de Andrade, José Albano e 
outros. Os herdeiros do simbolismo mantiveram a musicalidade fluida e o de-
sejo de transcendência (leia-se o manuel Bandeira de Cinza das horas, de 1917), 
mas, enquanto os predecessores enfatizavam a alma, alguns poetas de agora, 
na esteira aberta por cruz e sousa, passaram a privilegiar o corpo, como se 
nele pudessem encontrar faíscas de transcendência. O enfoque material – de 
nítidas ressonâncias em Augusto dos Anjos – explica o forte apelo sinestésico 
e a atmosfera erótica de muito da produção neossimbolista, na qual se entron-
cam Gilka machado, da costa e silva, Hermes Fontes e rodolfo machado 
(marido da poetisa), apenas para citar três. Hermes, a quem a poetisa dedica 
diversos textos, é autor de poemas de sucesso na época, encartados no livro 
Apoteoses (1908), reunindo composições de temática sensual, vazada em for-
mas inusitadas e irregulares, vizinhas do verso livre. 

inovações similares comparecem em Cristais partidos e convivem com eleva-
do número de sonetos metrificados, comprovando intercâmbio entre fontes 
parnasiana e simbolista. conforme praxe da época, o volume se abre com 
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poema metalinguístico, escrito à sombra do monte Parnaso: “No tórculo 
da forma o alvo cristal do sonho, / ó musa, vamos polir, em faina singular: 
/ os versos que compões, os versos que componho, / virão estrofes de ouro 
emoldurar” (1992: 19).1 conquanto evoque a musa para auxiliá-lo no burila-
mento textual, o sujeito lírico não assume posição inferior a ela: ao contrário, 
irmana-se à musa para juntos comporem o poema. O código parnasiano da 
labuta formal fica a serviço da proposta simbolista de flagrar o “infinito 
esplendor da beleza infinita” (19). Os signos sugerem clareza e transparência: 
o poema deve ser espelho do “cristal do sonho”. Aparentemente, não haveria 
qualquer dificuldade nessa operação mimética. contudo, ao final do texto, 
surge “o sonoro rumor do choque de cristais” (19): ainda que lapidarmente 
concebida, a linguagem sempre fraturará a limpidez do sonho, pois a Arte é 
apenas “ânsia de conter o infinito numa expressão” (18), segundo a epígrafe 
do livro. consciente da precariedade do verbo já na abertura do livro, Gilka 
passa a reunir os cacos que, utopicamente, comporiam sua integridade. em-
bora multifacetados, esses fragmentos tentam coligar duas forças antagônicas: 
a volúpia incontornável (“Beijo”, “sensual”) e a ascese espiritual (“espiri-
tuais”). examinemos melhor a questão.

No extenso poema “Ânsia de azul”, a poetisa emparedada almeja à liber-
tação da alma “amarrada, tolhida / num corpo exausto e abjeto” (1992: 
25). O anseio se replica na forma despojada, de métrica e estrofação irre-
gulares (com blocos de 4 a 17 versos). No livro inaugural, a procura da 
transcendência pressupõe a sublimação da libido, driblada de modos diver-
sos. um deles consiste na projeção do desejo na paisagem: “Nesta ausência 
absoluta de prazer / buscam sempre os prazeres exteriores, / estes olhos 
cansados de fitar / minhas íntimas dores” (41). compensatoriamente, o 
sujeito se debate para extrair o máximo de sensações das mínimas experi-
ências (“Perfume”, “Odor de manacás”, “incenso”, “rosas”, “Violeta”, 
“sempre-viva”). A natureza devolve ao sujeito as pulsões rechaçadas: a luz 

1 como todas as citações foram extraídas da mesma edição (discriminada nas referências), doravante 
mencionamos apenas o número das páginas.
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lunar, por exemplo, “qual um pólen, cai na minha cútis nua”, “umente e 
untosa, como cola” (82). A denegação do desejo gera culpa, verificável, por 
exemplo, quando o eu lírico lamenta o nascimento do filho, “fruto da volú-
pia” (88), “o grande mal da vida” (87). Outra prevenção contra o instinto 
encontra-se na moderna defesa do distanciamento conjugal, que evitaria 
“essa náusea, esse tédio, esse aniquilamento / que vem sempre depois de um 
desejo saciado” (59). No mesmo ânimo preventivo, canta-se o companheiro 
de maneira metonímica, privilegiando-lhe órgãos (do pescoço para cima) e 
qualidades menos erógenas, como olhos e fala.

As eventuais referências a um indivíduo amado respondem pela rarefeita 
nota de intimidade em Gilka machado, aproximando-a, às vezes, da atmosfe-
ra doméstica da maioria das poetisas finisseculares. entretanto, sobressai em 
Cristais partidos certa desparticularização metafísica, devedora da procedência 
simbolista. empenhada em superar a própria subjetividade, a poetisa se lan-
ça ao “meu coletivo sofrimento” (73); “que saudade enorme, não do meu 
passado, / mas de uma outra vida que jamais foi minha” (88). Aliás, o tema 
da saudade, explorado no romantismo, retorna em Gilka machado: agora, 
em vez da queixa pela ausência do amante, da infância ou da pátria, sofre-se 
uma falta difusa e carente de precisão: “(...) ó saudade do ignoto! / sem saber 
explicar a mim mesma porquê” (72). tal incursão por domínios inconscien-
tes fareja, frustradamente, uma unidade irrecuperável (daí talvez os cristais 
partidos do título), onde tudo vibrava amalgamado, na “primeira noite da 
embrionária inconsciência” (75). A sondagem desse estado inicial também 
justifica o diapasão analógico da poesia de Gilka machado: as associações e 
metáforas inusitadas fundem elementos díspares, como se assim os devolvesse 
ao tempo matricial, forjado a luz e sombra, ordem e caos, vida e morte. em 
“estival”, por exemplo, o sol é comparado a “uma placa / de alumínio” (29), 
e seus raios, a “poeira de vidro que cai da altura” (28). O “Beijo” é “igní-
voma, nervosa e zumbidora vespa” (44). em Mulher nua (1922), o problema 
do inconsciente se esclarece em “escutando-me” (242), quando o sujeito se 
reconhece depositário de voz “multiforme”, “múltipla” e “tumultuária” de 
“velhos mortos seres” que ele precisa externar.



 Gilberto Araújo

120

do pendor associativo decorre, em boa parte, a índole sinestésica da  
poetisa, pois, ultrapassando a especialização dos sentidos, ela pode ver com 
o nariz, cheirar com os olhos ou comer com o tato, já que seu corpo é um 
todo sensorial. insistimos na ideia de conjunto, porque ela agrega o físico ao 
intelecto; com efeito, muitos poemas, sobretudo a partir de Estados de alma 
(1917), analisam sutis experiências sensoriais, promovendo inextricável elo 
entre emoção e abstração: são exemplos do livro de 1917 “impressões do 
som”, “emotividade da cor”, “Particularidades...”.

ressalte-se, ainda sobre Cristais partidos, a rigorosa estruturação da obra, ou-
tro aspecto que, em certa medida, a distingue das demais coletâneas de poesia 
feminina de então, marcadas por certa aleatoriedade na recolha dos textos. 
iniciam-se os Cristais com “silêncio” e terminam com “invocação ao sono”, 
sugerindo que o discurso poético, como a vida, nasce de um nada original e 
intraduzível para, ao fim, retornar a ele. sobre o silêncio, afirma Gilka: “Foste 
o início de tudo e de tudo és o termo” (20). Pontuando as etapas do percurso 
vital, predominam no começo textos solares (“luz”, “estival”), progressi-
vamente obscurecidos por extensa faceta noturna (“dentro da noite”, “No-
turnos”, “Falando à lua”, “luar de inverno”, “lunar”, “Noite selvagem”, 
“insone”). em paralelo, o campo semântico do nascimento e da juventude 
(“Natal”, “Aranhol verde”, “Beijo”, “sensual”) cede passo ao da velhice e do 
esgotamento (“canção de uma doente”).

A reflexão sinestésica também embasa a conferência A revelação dos perfumes, 
proferida em 1914 na Associação dos empregados no comércio do rio de 
Janeiro e publicada em 1916. A palestra defende que os perfumes evidenciam 
estados psíquicos ou mórbidos e podem gerar efeitos diversos nos indivíduos. 
Para comprovar a ideia, Gilka enceta breve retrospecto histórico sobre como 
diferentes civilizações utilizaram as fragrâncias. Na parte inicial da comuni-
cação, predominam referências científicas, agenciadas como argumentos de 
autoridade: aparecem monin, Févre, Hammond e outros. Progressivamente, 
no entanto, o discurso médico é substituído pelo poético, “temendo que se 
imprima na leveza de minha palestra a feição enfadonha e pesada de uma 
tese científica” (1916: 14). doravante, utilizam-se poemas para ratificar as 
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explanações: ao lado de Baudelaire, Alberto de Oliveira e Olavo Bilac, os 
nomes mais frequentes são os de rodolfo e Gilka machado, esta com textos 
de Cristais partidos, embora nunca assuma a autoria: alude difusamente a “uma 
poetisa”. Os textos versificados sintetizariam aquilo que a prosa luta por su-
gerir; é o caso do odor agressivo do sândalo: após dissertar sobre ele, Gilka 
prefere exemplificá-lo com o poema que transcrevemos anteriormente. com a 
intromissão da poesia, multiplicam-se as cadeias analógicas: as frases são com-
paradas a “pétalas soantes” (1916: 12), “o perfume é o idioma dos vegetais” 
(1916: 26). A busca do “sabor olfativo” faz com que a palestra termine numa 
espécie de poema em prosa, diferindo-se do vazio monótono das intervenções 
de alguns parnasianos, como Bilac e coelho Neto. Aliás, nas duas primeiras 
décadas do século XX, a moda das conferências literárias sofre certa cliva-
gem: abandonam o palavrório generalizante em favor de acuradas reflexões 
estético-filosóficas, a que não faltam incursões francamente poéticas, caso de 
Albertina Berta nos Estudos (1920) e, sobretudo, de colatino Barroso, em 
Da sugestão do belo e do divino na natureza (1917) e A beleza e suas formas de expressão 
(1918). mesmo desses autores, Gilka se destaca pela comunicabilidade: além 
do constante diálogo com a plateia, cria momentos de humor, inesperados 
para a seriedade de que se revestiam certas conferências: “O aroma, algumas 
vezes, prejudica, por ser denunciante. quem 
acaso o possui não se pode ocultar; anuncia-
-se à chegada, deixa rastro na passagem. ele 
se propaga pelo ambiente, grava-se nos obje-
tos ao nosso contato, põe-nos em situações 
embaraçosas... é mesmo comprometedor” 
(1916: 24-5).

em Cristais partidos, a volúpia aparecia em 
negativo, na sua contraparte espiritualizante. 
Já em Estados de alma (1917), a evasão metafí-
sica não desaparece – veja-se o título –, mas é 
endossada a partir do corpo: “o infinito, que 
está de desejos repleto / é uma palpitação 
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voluptuosa de fluidos” (168); “os nossos pensamentos / são forças genitais 
que igualmente se dão” (168). 

No poema de abertura, escrito na primeira pessoa do singular, não há qual-
quer alusão ao concurso das musas: a solidão se torna, pouco a pouco, tônica 
da obra de Gilka machado. Há defesa mais ostensiva da liberdade artística – 
“quero a arte livre em sua contextura” (111) –, cabendo ao verso o registro 
de “sensações de gozo ou de pesar” (111). com isso, reduz-se o imperativo 
do depuramento formal em nome do registro das emoções: “a estrofe deve tão 
somente ser / diagnóstico da alma” (112). tal reconfiguração se propaga à es-
trutura do livro, composto por muitos poemas longos, a maioria polimétricos, 
e por sonetos, mas até as formas fixas aparecem sutilmente reordenadas: em 
Estados de alma, um mesmo poema é às vezes constituído por dois (“Particula-
ridades...”), três (“impressões do luar”) ou mais sonetos (“Poema de amor”). 
eventualmente, um único texto promove convivência entre formas tradicionais e 
inovadoras: assim, em “impressões do som” ou “Poema de amor”, por exemplo, 
os sonetos dividem espaço com poemas longos, de versos livres ou polimétricos, 
criando conjunto algo disforme, como as tortuosas sensações que se desejam 
registrar. Nesse sentido, Estados de alma consolida na obra gilkiana o que era 
esboço em Cristais partidos: a noção de sequências formais, segundo a qual um 
poema não é apenas constituído de versos livres ou metrificados, rimados ou 
brancos; agora, o “ou” cede vez ao “e”. O volume de 1917 também se destaca 
pela crescente exploração do verso curto, em geral para emprestar ritmo lento ao 
poema, processo que culmina em Meu glorioso pecado (1928) e Sublimação (1938). 

O sujeito poético de Estados de alma, como de resto em toda obra de Gilka 
machado, intenta expandir-se, vertical e horizontalmente. O primeiro tra-
jeto cobre a volição ascensional: aspira-se à “existência quase incorpórea” 
(113), distante da “estreiteza desta vida social” (114). quando se distende 
na horizontal, o eu lírico comunga com o amado (“cabelos negros”) e com 
a natureza (“manhã de bonança”). enquanto a ascese é cantada com dureza 
e abnegação – “atitudes de montanha” (179) –, a dilatação no plano terreno, 
mais frequente em Estados de alma, se reveste de intenções carnais e de texturas 
macias e emolientes. A subida é seletiva, a expansão lateral, escancarada: “amo 
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quanto me cerca, amo o bem, amo o mal” (127) ou ainda “e não podes sa-
ber do meu gozo violento, / quando me fico, assim, neste ermo, toda nua, / 
completamente exposta à Volúpia do Vento!” (164). 

essa espécie de alteridade erótica leva o sujeito a definir-se por imagens elás-
ticas ou úmidas, ambas indicativas de sua constituição porosa: “ponte alongada 
e esguia” (166); “tu te esqueceste em mim em fluido” (181). em Mulher nua 
(1922), o enunciador se apresentará “lírico elastério”, dotado de “ânsia de se 
expandir indefinidamente, / ânsia de se esticar, de se esticar” (239). 

todavia, a integração com o outro às vezes se rompe, e o eu lírico se en-
clausura: ao arroubo de “cabelos negros” e “manhã de bonança”, sucede o 
“tédio” na natureza e no sujeito, enodoando o sol como signo de estagnação. 
O dia se torna tempo de “incertezas”, “desmaios” (125). No entanto, o dis-
curso pessimista não deve ser entendido como avesso ao surto sensual: a rigor, 
trata-se antes de faces complementares, unidas pela dor. sofrer pode ser tão 
bom quanto gozar. de fato, a abnegação do desejo parece, por vezes, derivada 
de certo masoquismo: “Bendita a dor que no meu ser atua, / porque, apesar 
de tudo, a dor é boa” (192). Apesar disso, Estados de alma finaliza amargamen-
te: “minha existência é toda, toda errada” (197).

A tonalidade sombria se espraia ao próximo livro, Mulher nua (1922), que, 
malgrado o título, pouco ou nada preserva do calor erótico de Estados de alma, 
trapaceiramente menos espiritual. Agora dominam poemas timbrados de me-
lancolia: “tristeza”, “miséria”, “Agonizando” (neste, a poetisa, aos 29 anos, 
reclama de sua velhice!). Portanto, o desnudamento prometido incide em as-
pectos emotivos ou existenciais. contudo, o que aqui se desvela já fora bas-
tante mostrado, tornando o livro modesto continuador de obras anteriores. 
A natureza (“No cavalo”, “Felina”, “estos da natureza”) e o outro (“Olhos 
nuns olhos”) ainda são correlatos objetivos do sujeito incompleto.

conquanto Mulher nua acompanhe o ciclo das estações, prevalece a atmos-
fera crepuscular, balizada, no início do volume, pelo inverno (“Analogia”, 
“Pelo inverno”, “Noite de junho) e, no desfecho, pelo outonal “esfolhada”. 
O poema inicial, “comigo mesma”, atribui à salomé a condição de musa: sua 
dança febricitante sintetizaria a alma ondulante do livro: “musa satânica e 
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divina /.../ amando em ti a sua própria vida, / sua vida carnal / e espiritual.” 
(202). daí muitos textos celebrarem a mobilidade: “impressões do gesto”, 
dedicado a uma bailadeira, “Balanceio” e outros. Aliás, o crescente interesse 
de Gilka machado pela dança também se deve ao sucesso de sua filha eros 
Volúsia, renomada bailarina.

Mulher nua mantém acesa a fagulha feminista vislumbrada em Cristais partidos: 
na obra de 1915, no antológico (e fraco) soneto “ser mulher” (106), a condi-
ção feminina se resumia à “alma talhada / para os gozos da vida”, à “vida triste, 
insípida, isolada” e aos “pesados grilhões dos preceitos sociais”. No volume de 
1922, o repúdio vira pranto, perante os homens de “trato rude”, “de perfídia em 
riste” (250). Passagens assim previsíveis confirmam que o feminismo de Gilka  
machado é tão mais poético quanto menos panfletário. Ainda no domínio das 
ressonâncias de obras anteriores, deve-se ressaltar a pouco exitosa incorporação 
de temas e formas populares na obra de Gilka, em poemas apegados à natureza 
e à gente simples do interior e da cidade: assim são “lunar” (CP), “Numa rede” 
(EA), “A uma lavadeira” (MN) “samba” (S). A rarefeita cessão ao coloquial não 
corresponde, porém, à adesão aos preceitos modernistas eclodidos no mesmo 
ano da publicação de Mulher nua: os versos polimétricos e livres nele presentes já 
eram constantes de outros títulos da autora, como na de outros poetas neossim-
bolistas. mesmo a incursão de figuras e hábitos do povo parece mais estimulada 
pela herança familiar da poetisa, descendente, por parte de mãe, de Francis-
co muniz Barreto, grande poeta repentista de nosso romantismo. A presença 
modernista se torna mais evidente no livro de 1938, Sublimação, sobretudo na 
exploração da temática social.

Opondo-se ao “santo pecado” de Mulher nua, Meu glorioso pecado (1928) cor-
responde a um dos pontos altos da obra de Gilka: o da afirmação menos 
assombrada do desejo. diminuem os fósseis simbolistas: praticamente inexis-
tem maiúsculas e vocativos, e mesmo sinestesias sofrem considerável retração. 
destaque-se ainda o emprego mais abundante do verso curto, que proliferará 
em Sublimação (1938). A ambiência confessional faz com que os poemas não 
recebam títulos, como se constituíssem fragmentos de um diário. isso permite 
contato mais familiar com o amado, em geral invocado por um “tu”.
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sucedem-se aproximações (271) e desencontros (272) com o outro; há, 
porém, certa nota de maturidade ao constatar que, mesmo fisicamente próxi-
mo, o casal permanece separado: “e nós, embora como dois amantes, / sozi-
nhos, na ilusão destes instantes, / nunca nos poderemos encontrar” (267). A 
distância ainda é elemento mantenedor do sentimento amoroso (268), assim 
como o silêncio (279) e o sonho: “Oh! como eu amo a distância” (282). Os 
seres apaixonados devem manter-se em estado puro, sem submeter o amor 
às análises da “pobre Psyché” (278). O sujeito gilkiano afirma-se, por isso, 
distinto da maioria das mulheres, por não conseguir parar de refletir. 

Meu glorioso pecado sobressai-se ainda pelos rearranjos analógicos, empres-
tando novas conotações mesmo a signos gastos na produção gilkiana: a lua, 
por exemplo, abundante na literatura Brasileira desde o romantismo, perde 
os traços edulcorados e melancólicos e se narcotiza (abrindo alas para a “lua 
diurética”, de drummond, ou o “satélite”, de Bandeira): “A lua desce numa 
poeira fina, / que os seres todos alucina, / que não sei bem se é cocaína / ou 
luar...” (269). Pinçam-se no título outros elementos do campo semântico da 
droga: “O etéreo entorpecente, / pela janela, / chega-me à boca, meus lábios 
gela...” (269); “ébria de pó da lua” (269); “carinho feito de morfina” (296); 
“língua-cocaína” (302), “roçar o corpo pelas plumas do éter” (307). Antes 
dessa data, a cocaína já se alastrara na literatura Brasileira, figurando como 
vício elegante e emblema de modernidade. em 1922, a escritora chrysanthè-
me publicara a coletânea de contos Enervadas, cujas personagens viviam êxtases 
químicos com ópio, haxixe e outras drogas. em Gilka, no entanto, os paraísos 
artificiais não são captados como agentes alteradores da percepção; servem 
antes para ecoar a visão do sujeito transbordante de sensações e sentimentos. 
Bem a propósito, há várias referências à embriaguez em Meu glorioso pecado, o 
que, em última instância, se afina à índole cambaleante do livro, perpassado 
de afeto e ódio, resignação e protesto, culpa e satisfação.

O amor se torna mais complexo: não caminha somente de uma pessoa para 
a outra, mas transita entre as múltiplas personalidades que essa dupla pode 
carregar. Os amantes se espelham e se multiplicam um no outro. em um dos 
sonetos, por exemplo, a mulher lamenta que o homem deseje não sua carne, 
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mas seu “íntimo avantesma” que ela própria desconhece: “e o meu amor, que 
ciúme dessa estranha, / dessa rival que os dias me acompanha, / para ruína 
gloriosa de mim mesma!” (275). 

A segunda parte do livro, “O Grande Amor”, dispõe, de modo quase simé-
trico, as faces apolínea e dionisíaca do sentimento, expressas, respectivamente, 
em formas fixas (sonetos) e livres. O sonetário não elimina a força do pathos, mas 
revela um eu lírico mais sóbrio perante obstáculos afetivos, como a separação: 
“de mim distante viverás a esmo, / dias e noites, numa inútil fase / de insano 
desperdício de ti mesmo.” (306). se os sonetos exibem resignação meio ressen-
tida, os poemas mais extensos trazem a lume a mulher ainda dilacerada pelo 
“homem que passa” (291), cantado nos mesmos ângulos dos livros anteriores: 
cabelo (294), olhos (300), boca (305), voz (295) e mãos (298). entretanto, 
o erotismo do corpo alheio, e seu reflexo no eu lírico, brota de modo mais 
evidente (cf. “tuas mãos são quentes, muito quentes, 299). Nas obras pregres-
sas, a sensualidade era mais explícita em cenas solitárias (“Particularidades...”) 
ou vividas juntos à natureza (“Poema de amor”), das quais o homem estava 
fisicamente afastado, embora presente no interior do sujeito. Além disso, em 
Meu glorioso pecado, o desejo se associa, cada vez mais, à escrita, introduzindo sutil 
metalinguagem na obra de Gilka. A tendência se consuma em interessante po-
ema dedicado à língua (cf. “lépida e leve”), incorporada como signo duplo de 
erotismo e de expressão. destacando a mobilidade lingual, o texto se organiza 
em longas aliterações do /l/, talvez a consoante que mais exiba o órgão.

se o livro de 1928 nada ecoa das linhas de força do modernismo contem-
porâneo – a Antropofagia e o movimento da anta –, Sublimação (1938) afina-se 
com o enfoque coletivo, predominante sobretudo a partir de Sentimento do mundo 
(1940), de carlos drummond de Andrade. No mesmo passo, surgem referên-
cias urbanas, como arranha-céus e telefones, ausentes de títulos anteriores. em 
Gilka machado, a motivação social não elimina o furor sensual, antes o ratifica: 
volúpia e denúncia buscam resgatar nossa humanidade primordial, sintetizada 
na figura do Homem, em maiúscula: “O mundo precisa de poesia / cantemos, 
poetas, para a humanidade” (315); a missão do poeta é “propalar a existência 
eterna” (315). sublimar constitui, insistimos, retroceder às matrizes humanas: 
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“desejo de migração / dos elementos vitais / às fontes primitivas; / ânsia de 
desagregamento / dos átomos / pela atração irresistível das origens” (318). em 
busca do Homem, o eu lírico também se coletiviza: “sou mais que uma mulher 
– sou a mulher” (364). No entanto, há eventual desarmonia entre as musas 
íntima e cívica: o poeta tem “ânsia de penetrar / pocilgas e choupanas, / de in-
quirir os miseráveis, / de aconselhá-los, / de animá-los” (384), mas esbarra em 
seu “humano egoísmo” (383), limitação também constatada por drummond. 

A fase mais solidária da poetisa possui raízes biográficas: morto o marido 
em 1923, a viuvez representou período penoso na vida de Gilka, cujas difi-
culdades financeiras a levaram a trabalhar como diarista na estrada de Ferro 
central do Brasil e a abrir uma pensão, mantida a duras penas. com isso, sua 
produção poética se foi escasseando, ainda mais com os maldosos boatos de 
que os poemas teriam sido escritos por outrem... Algumas dessas informações 
encontram-se no doloroso prefácio que escreveu ao livro de poemas de seu 
marido Divino inferno (1924), lançado postumamente.

Na esteira do componente popular que porejou aqui e ali ao longo da obra 
poética, a faceta coletiva de Sublimação agrega dois grupos de poema: aqueles 
que cansativamente cantam cidades, hábitos e vultos brasileiros (“Aos heróis do 
futebol brasileiro”, “encantamento”, “serenata”, “Bahia”, “canção tropical”, 
“dança de filhas de terreiro”, “samba”) e os que se compadecem dos desfavore-
cidos, como “Ode aos trabalhadores que construíram a cidade do rio de Janei-
ro” e “Alerta, miseráveis”. esta vertente, assumindo a dicção de púlpito, celebra 
o homem comum, alçado a “super-homem” (364), na luta contra os “Pro-
prietários das altas posições”, “senhores dos capitais” (390). em alguns casos, 
Gilka supera o teor panfletário, extraindo denúncia e sublimação inclusive de 
pontos turísticos, em geral reificados pelo cotidiano mecanizador. É o caso do 
poema “diante do cristo redentor”, em que o sujeito, bendizendo a escultura, 
na verdade abençoa o homem que a erigiu. A feição humanitária do livro prefere 
cristo a deus, pois este se mantém distante da maioria dos homens. chega a 
ser preterido em favor do diabo, que, rivalizando-o, teria despertado seu lado 
humano (“carne e diabo”). embora não desapareça a temática do amor irrea-
lizado (“ódio”, “Para meu triunfo”), há um nicho de satisfação, composto por 
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três poemas subsequentes cujos títulos delineiam a trajetória afetiva: “esboço”, 
“Fecundação” e “reminiscências”. esses textos se caracterizam pela brevidade 
(cf. “esboço”): o metro curto cria atmosfera doméstica, engrandecendo lirica-
mente os detalhes em operação que desembocará na poesia erótico-confessional 
de Ana cristina césar, Alice sant’anna, Astrid cabral, Hilda Hilst, Olga savary, 
rita moutinho, entre outras autoras. 

A entrada do verso curto apontaria importante redirecionamento da obra 
gilkiana, que, em Sublimação, perde bastante da grandiloquência anterior. O 
tom menor ajuda a explicar a inexistência de sonetos no volume, pois a for-
ma fixa, de versos geralmente longos, se tornou pesada e talvez muito reca-
tada. infelizmente, no entanto, Gilka não pôde desenvolver essa tendência, 
digamos, minimalista: seu último livro, Velha poesia (1965), publicado no cin-
quentenário de lançamento de Cristais partidos, apenas diluiu temas e formas já 
explorados, quando não registrou precariamente episódios da vida da autora, 
como sua viagem aos estados unidos para acompanhar a filha bailarina. A 
poesia envelhece para Gilka, cuja carreira declina na mesma proporção que 
seus poemas almejam ascender. Falecida apenas em 1980, não alcançou o 
merecido reconhecimento. Foi celebrada nos anos 1930 e 40, inclusive com 
a eleição, pelo periódico O Malho, como maior poetisa brasileira, bem como 
com a publicação de antologias poéticas – Poesias (1918), Carne e alma (1931), 
Meu rosto (1947). depois, apesar da edição de suas Poesias completas (1978) e do 
Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de letras (1979), Gilka 
machado figura como uma poetisa que poderia ter sido e que ainda não foi.
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 “A  L i t e r at u r a  d e  Au t o r i a  F e m i n i n a ” 

cecília meireles, 
Poeta e educadora

escritora com mestrado 
em literatura brasileira 
pela uFrJ cuja tese 
versou sobre lygia 
Bojunga, e foi publicada 
no livro De Lobato a 
Bojunga as Reinações 
Renovadas (2.a ed., Nova 
Fronteira). integrou 
o grupo que criou a 
Fundação Nacional do 
livro infantil de Juvenil, 
da qual foi diretora 
executiva por 17 anos 
e hoje integra seu 
conselho consultivo. 
traduziu, organizou e 
escreveu vários livros 
de análise da literatura 
infanto juvenil, e faz 
palestras sobre o tema 
em universidades do 
Brasil e do exterior. 
É honorary member do 
iBBY (International 
Board on Books for Young 
People), entidade ligada 
à unesco com sede em 
Basiléia, suiça. 

* conferência proferida na ABl, em 3 de junho de 2014.

Laura Sandroni

A vocação de educadora que surgiu cedo em cecília meireles, 
é, sem dúvida, a face menos conhecida hoje de sua múltipla 

personalidade. são temas que nascem no início dos tempos e per-
meiam a história até os nossos dias. cecília meireles, educadora e 
poeta, é título suficiente para mostrar a importância desta mulher 
e sua grandeza, mas há mais, muito mais. dama admirável, ami-
ga de meus pais, nossa vizinha na confluência das ruas smith de 
Vasconcelos e cosme Velho, muitas vezes encontrei-a no ponto do 
ônibus ou do bonde. No rápido bate-papo, demonstrava cultura, 
claridade e franqueza: mas ao referir-se a si mesma, a conversa reve-
lava a modéstia. Parecia repetir Pascal, Le moi est haissable e assim pré-
-adolescente, pouco aprendi sobre ela. Hoje, bem mais velha do que 
ela quando morreu, posso recordá-la, na imaginação, em um dos 
nossos encontros casuais, com os olhos verdes plenos de ternura a 
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reclamar, quando lhe informo que no século seguinte falaria sobre ela na Aca-
demia Brasileira de letras. “que é isso, laura? Para falar sobre esta professora 
que escreveu poesia precisa ir tão longe?” tento responder mas o bonde chega, 
não tive tempo e agora serei rápida.

ela mesma nos conta como tudo começou:

“sempre gostei muito de livros e, além dos livros escolares, li os de 
histórias infantis e os de adultos: mas estes não me pareciam tão inte-
ressantes, a não ser, talvez, Os Três Mosqueteiros, numa edição monumental 
muito ilustrada, que fora de meu avô. Aquilo era uma história que não 
acabava nunca; e acho que esse era o seu principal encanto para mim. 
descobri o dicionário, uma das invenções mais simples e mais formidá-
veis e também achei que era um livro maravilhoso por muitas razões. O 
meu interesse pelos livros transformou-se numa vocação de magistério. 
minha mãe tinha sido professora primária e eu gostava de estudar em 
seus livros. desses velhos livros de família, as gramáticas, sobretudo a 
latina e a italiana, me seduziram muito. Assim também as partituras e 
livros de música.”

O grande interesse da menina pelo estudo foi notado desde cedo. Ao ter-
minar o curso primário em 1910 ela recebeu de Olavo Bilac, então inspetor 
escolar do distrito Federal, medalha de ouro com seu nome gravado, por ter 
merecido sempre o grau de “distinção e louvor”. 

Nascida no dia 7 de novembro de 1901, devido à morte prematura dos 
seus pais, passou a ser criada pela avó materna e decide seguir o curso normal 
do instituto de educação, diplomando-se professora em 1917. Ao mesmo 
tempo estudou línguas e música – canto e violino – e iniciava suas primeiras 
tentativas literárias. declarava não saber precisar quando começou a fazer lite-
ratura, mas dizia possuir “uma visão da vida através da palavra – e isso, desde 
o princípio, desde as primeiras histórias ouvidas, das primeiras cantigas, dos 
primeiros brinquedos. quando eu ainda não sabia ler” – recordou-se, certa 
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vez, “brincava com livros, e imaginava-os cheios de vozes, contando o mun-
do. sempre me foi muito fácil compor cantigas para os brinquedos e, desde 
a escola primária, fazia versos – o que não quer dizer que escrevesse poesia.”

educadora por vocação, cecília meireles exerceu o magistério, ao mesmo 
tempo em que se preocupava com tudo relacionado à infância. com a revo-
lução de 1930 formou-se no Brasil um movimento destinado a reformular 
a educação, liderado pelo paulista Fernando de Azevedo, o baiano Anísio 
teixeira e Venâncio Filho. cecília empenhou-se ativamente nessa esperança 
de renovação, editando no Diário de Notícias, de junho de 1930 a janeiro de 
1933, uma página diária dedicada à educação. Graças ao esforço do Professor 
leodegário de Azevedo Filho, de resgate desse trabalho para a editora Nova 
Fronteira, pude compulsar muitas dessas folhas de jornal.

A página continha, em seu canto esquerdo, uma coluna assinada, intitulada 
“comentário”, na qual a educadora se detinha sobre os temas mais importan-
tes do momento, com a seriedade e conhecimento de causa que a caracteriza-
vam. escreveu ela em suas primeiras colaborações no jornal:

“todos os dias se repete que a criança é o futuro cidadão e que a escola é 
o vestíbulo da vida. mas, não é bastante dizê-lo. Faz-se mister senti-lo pro-
fundamente e integrar esse sentir na própria personalidade; agir todos os 
dias no sentido de dar uma realidade positiva a essas convicções subjetivas.”

em outro momento:

“Nós somos a saudade de nossa infância, e vivemos dela, alimentando-
-nos do seu mistério e da sua distância. creio que são eles, unicamente, que 
nos sustentam a vida, com a essência da sua esperança.”

Partidária da revolução de 30 como a maioria dos intelectuais do seu tem po, 
cecília via nela a possibilidade de mudar os rumos da educação no Brasil e 
aprovou com entusiasmo a criação do ministério dos Negócios da educação 
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e da saúde Pública, por decreto de 14 de novembro do mesmo ano. No en-
tanto, a nomeação do Professor Francisco campos para dirigir o ministério 
foi duramente combatida por cecília, que apoiava a linha seguida por Fer-
nando de Azevedo, em são Paulo, e Anísio teixeira, no distrito Federal. em 
muitos artigos, cecília meireles assim se manifestou:

“As atitudes do senhor Francisco campos, refletindo-se nos vários atos 
do ministro da educação, são absolutamente incompatíveis com os ideais 
avançados de democracia que todas as pessoas de boa-fé supuseram existir 
na revolução de outubro.”

essa visão da educação como meio de dar ao homem a possibilidade de 
pensar por si mesmo é recorrente nos artigos de cecília. diz ela por exemplo:

“educar é preparar para a vida completa, para que o homem não tenha 
medo da vida e saiba agir de acordo com ela. É dar ao homem uma cons-
ciência de si mesmo, que as civilizações e os cativeiros há muito tempo lhe 
andam todos os dias roubando.”

Portanto, é a reforma do homem que possibilitará a reforma da sociedade.
quando Anísio teixeira é escolhido para o cargo de diretor-geral da instru-

ção do distrito Federal, cecília louva suas qualidades “que o tornam digno 
de inteira confiança, tanto quanto de respeito e admiração”. meses mais tarde 
reitera:

“O doutor Anísio teixeira, em quatro meses de administração, conse-
guiu elevar de novo a obra educacional iniciada por Fernando de Azevedo 
ao nível previsto por este reformador.”

em 1932, cecília meireles assina o manifesto dos Pioneiros da educação 
Nova, ao lado dos citados educadores, além de roquette-Pinto, delgado de 
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carvalho, lourenço Filho e tantos outros. É importante recordar aqui as 
principais características desse movimento denominado escola Nova. inspi-
rados no que pregaram dewey e William James nos estados unidos, seus 
seguidores brasileiros, principalmente, como já vimos, Fernando de Azevedo, 
Anísio teixeira e Venâncio Filho, desejavam democratizar a educação, derru-
bando as estruturas do ensino bacharelesco, de noções inúteis e desligadas da 
vida cotidiana, cujo objetivo era manter os privilégios das elites. eles lutavam 
por uma escola aberta a todos, sem distinção, e defendiam a liberdade de 
ensino, que não teria mais currículos rígidos, em todo o território nacional: o 
meio social definiria o modelo de ensino a ser seguido. A formação seria mais 
prática, voltada para as reais necessidades do educando, contrapondo-se ao 
excesso de intelectualismo da velha escola.

esse movimento, talvez utópico à época em que foi lançado, desempenhou 
importante papel na história da educação no Brasil, criando uma nova pers-
pectiva educacional. escola para todos foi a sua grande bandeira, pois, sem a 
educação universal, não seria possível formar uma nação democrática. 

cecília meireles foi uma grande divulgadora desses ideais, pelos quais luta-
va nas páginas do Diário de Notícias. mas ela não tratava apenas da política edu-
cacional em seus comentários. também se preocupava com todos os detalhes 
do processo educativo. O aspecto físico das escolas, por exemplo:

“As escolas do distrito Federal são em grande parte um atestado dolo-
roso da nossa pobreza, e consequentemente do retardamento a que estare-
mos condenados, se esse estado de coisas não evoluir, de modo a permitir 
a eficiência da ação ainda não conseguida.”

Ou ainda:

“quando ouvimos falar do ambiente como fator importante na forma-
ção da personalidade, lembramos os pobres interiores das nossas escolas 
primárias, desprovidos, em geral, de tudo quanto possa atrair a criança e 
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estimular-lhe a vida profunda. Fala-se na escola atraente para a criança. 
que é preciso um ambiente agradável, sugestivo, rico de inspirações para 
a infância: acrescente-se que é preciso um ambiente assim também para os 
professores.”

em sua última coluna, diz cecília:

“esta página foi durante três anos um sonho obstinado, intransigente, 
inflexível, da construção de um mundo melhor, pela formação mais ade-
quada da humanidade que o habita.”

Neste sonho obstinado, ela não esteve sozinha. um jovem candidato a 
jornalista, chamado carlos lacerda, ajudou-a. É ele quem conta no seu Depoi-
mento, publicado pela editora Nova Fronteira, logo no primeiro capítulo, que 
trata de sua formação política:

“Foi nesse tempo (carlos está falando da época em que frequentava o 
curso de direito 1932/33) que comecei no jornalismo, no Diário de Notí-
cias, com cecília meireles, que fazia a página de educação. eu fui procurar 
emprego lá, mas eles não tinham lugar para mim: em suma, não tinham 
muito dinheiro, nem lugar para um “foca”. mas o Nóbrega da cunha re-
solveu pagar, do bolso dele, 150 mil réis para que eu ajudasse a cecília na 
página de educação.”

É pena que carlos lacerda não tenha deixado um depoimento mais deta-
lhado sobre seu trabalho com cecília. mas, anos mais tarde, como governa-
dor, reformou o cinema colonial, perto do Passeio Público no centro do 
rio, transformou-o numa sala destinada à música clássica e deu-lhe o nome 
de cecília meireles.

mas outro jornalista que a conheceu, Fernando segismundo, ex-presidente 
da ABi, recordou-se daquele tempo:
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“Nesse período eu era garoto de 16, 17 anos e estudava no colégio 
Pedro ii. Já me interessavam as discussões sobre educação e, muitas vezes, 
subia os dois lances de escada do prédio da rua Buenos Aires – onde então 
funcionava o Diário de Notícias – para pedir a cecília meireles que publicasse 
uma ou outra nota sobre o Pedro ii.” 

encontrava-a sempre em sua mesa de trabalho, escrevendo ou meditando: 
seus maravilhosos olhos verdes olhando para o infinito. sempre me recebeu 
com muita simpatia. mais tarde, em 1937, já técnico em educação e jornalis-
ta, fui trabalhar no Diário de Notícias e coube-me, exatamente, a página sobre 
educação. sob recomendação de Orlando dantas, o dono do jornal, consul-
tava sempre os arquivos e as colunas de cecília, e assim conheci bem o seu 
pensamento e pude dar continuidade à sua luta. e depois, em 1945, durante o 
governo linhares, fizemos parte juntos de várias bancas 
examinadoras de concursos e minha admiração por ela, 
conhecendo-a mais de perto, só fez crescer.” A página 
de educação do Diário de Notícias, assinada por cecília 
meireles, se encerra em janeiro de 1933, quando ela 
confessa sentir um grande cansaço e desencanto com as 
manobras políticas do governo. em 1934, a convite do 
Governo Português visita este país e faz conferência em 
coimbra sobre aspectos da literatura Brasileira. Anos 
depois, foi professora-visitante na universidade do te-
xas e em stanford, na califórnia, e viajou sempre divulgando nossos autores 
por vários países da América do sul e ainda à Índia e a israel. sempre abor-
dava também o folclore brasileiro. em 1935, cecília foi nomeada professora 
de literatura luso-brasileira e, em seguida, de técnica e crítica literária na 
universidade do então distrito Federal, onde lecionou até 1938. retornou, 
no entanto, ao jornalismo na década de 40, com uma coluna semanal sobre 
folclore, outro de seus grandes interesses, em A Manhã. e, em 50, volta ao Diá-
rio de Notícias assinando um rodapé de crítica no suplemento literário. 
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mas o amor de cecília pelos livros levou-a a realizar um outro sonho que 
a tornou pioneira em questão que até hoje é prioritária para todos os que tra-
balham com literatura para crianças e estímulo ao hábito de leitura: a criação 
em 1934 da primeira biblioteca infantil do rio de Janeiro, instalada no antigo 
Pavilhão mourisco, no fim da praia de Botafogo. era um edifício neoislâmico, 
projetado pelo arquiteto espanhol Adolfo morales de los rios, na enseada de 
Botafogo. em estrutura metálica, era coroado por cinco cúpulas. demolido 
em 1950, o nome mourisco denomina até hoje aquele trecho do bairro. ins-
pirado no estilo do grande prédio, seu primeiro marido, o pintor Fernando 
correia dias, criou um ambiente das mil e uma noites, que encantava os 
pequenos frequentadores. sobre esse lugar, que se abria para o mundo da 
fantasia, pude ouvir o depoimento de ruth Villela Alves de souza, minha 
companheira na equipe criadora da Fundação Nacional do livro infantil e 
Juvenil, no ano de 1968.

disse-me ela:

“eu era aluna do colégio Bennett onde havia uma biblioteca moderna, 
ao estilo americano, na qual o acesso aos livros era livre e o empréstimo, 
rotina. A bibliotecária-chefe nos incentivava a conhecer outras bibliote-
cas. e uma tarde fui com duas colegas visitar aquela criada e dirigida por 
cecília meireles, no Pavilhão mourisco, a primeira inteiramente dedica-
da a crianças, nesta cidade. Ficamos encantadas. Não apenas a decoração 
deslumbrante nos envolveu naquele mundo de fantasia, como pudemos 
observar aspectos técnicos, raros em outras bibliotecas. Havia, por exem-
plo, uma seção de recortes de jornais e revistas, muito bem organizada, à 
disposição das crianças; além da variedade de títulos existentes à época. 
infelizmente essa biblioteca não durou muito. Foi fechada pela ditadura em 
1937 e os livros do seu acervo foram levados para uma escola pública na 
urca, onde pude vê-los amontoados, praticamente destruídos. ela foi, no 
entanto, a semente que mais tarde frutificou na criação das seções infantis 
das bibliotecas públicas do município do rio de Janeiro.”
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Na administração de Anísio teixeira, o centro de cultura infantil – esse 
era o nome oficial da biblioteca – reunia mil e quinhentos leitores inscritos. 
em recorte da Folha de S. Paulo de 1996, Valéria lamego, autora de A farpa e a 
lira, editora record, que estuda a atuação jornalística de cecília meireles, dá, 
entre outras informações, a seguinte:

“em 1937, em plena vigência do estado Novo, o centro é invadido 
pelo interventor do distrito Federal que apreende de sua biblioteca As 
Aventuras de Tom Sawyer, de mark twain, por considerá-lo comunista. O caso 
teve repercussão nacional e internacional. em seu artigo “A última aventura 
de tom sawyer”, o jornalista Austregésilo de Athayde registra que o The 
New York Times tenha denunciado ao mundo que, no Brasil, o clássico ame-
ricano tenha sido retirado de uma biblioteca infantil por ser considerado 
“material subversivo”.

depois de invadido pela polícia, a Prefeitura fecha o centro de cultura in-
fantil e, em seu lugar, instala um posto de arrecadação fiscal. O fechamento da 
biblioteca infantil do Pavilhão mourisco não significou o afastamento de cecí-
lia meireles das questões relativas à leitura e ao livro para crianças. em 1949, a 
convite da secretaria de educação de minas Gerais, proferiu três conferências 
sobre literatura infantil no curso de Férias, promovido por aquele órgão públi-
co. em 1951, a própria secretaria publica-as na sua coleção Pedagógica com o 
título de Problemas da Literatura Infantil. Numa explicação prévia, a Autora informa 
que retrabalhou o texto apresentado oralmente, aprofundando-lhe alguns pon-
tos, ressaltando a importância de vários aspectos do tema em estudo. 

chamou-me a atenção agora, ao reler essas palavras introdutórias de cecí-
lia, o seguinte trecho:

“se em tal assunto pudesse a Autora exprimir alguma aspiração, talvez fosse 
a da organização mundial de uma Biblioteca infantil que aparelhasse a infância 
de todos os países para uma unificação de cultura, nas bases do que se poderia 
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muito marginalmente chamar um ‘ humanismo infantil’. Na esperança de que 
se todas as crianças se entendessem, talvez os homens não se hostilizassem.”

meu interesse se deve ao fato de que, essa ideia de um entendimento 
universal, baseado na literatura para crianças, norteou também a obra da 
bibliotecária alemã Jella lepman, fundadora, em 1953, do international 
Board on Books for Young People, (iBBYP) organização internacional que 
a Fundação Nacional do livro infantil e Juvenil representa no Brasil e da 
Biblioteca internacional da Juventude, sediada em munique, Alemanha,  
em 1945, que reúne livros para crianças e jovens de todo o mundo. Jella 
lepman também publicou, em 1968, o livro A Bridge of Childrens Books ( Uma 
ponte de livros infantis) no qual defende esse mesmo ponto de vista humanis-
ta: a paz mundial através da literatura para crianças. É bom saber que em 
1951, antes de Jella, cecília meireles, no Brasil, já pensava da mesma ma-
neira e atuava na mesma direção.

Problemas da Literatura Infantil foi um livro marcante que veio para ficar. reedi-
tado mais tarde pela summus editorial, em convênio com o instituto Nacional 
do livro, encontra-se hoje em sua quarta edição com o selo da Nova Fronteira. 
Nesse livro ela discute a caracterização de uma literatura infantil no contexto da 
literatura em geral e é objetiva e firme ao dizer que poucos livros para crianças 
têm atributos literários; são apenas livros para crianças, e não literatura. 

Na realidade, com exceção da monumental obra de monteiro lobato, es-
crita entre as décadas de 20 e 40, é forçoso reconhecer que a maior parte da 
literatura infantil da época se encaixava na definição de cecília. só a partir 
de 1970 registra-se entre nós um crescimento significativo da produção de 
qualidade editada para crianças e jovens e um progressivo amadurecimento da 
literariedade de sua forma.

em Problemas da Literatura Infantil encontramos um vasto panorama histórico 
do gênero, destacando a importância da literatura oral como fonte primeira 
e constante da narrativa, a contribuição inestimável dos primeiros pesquisa-
dores como Perrault, os irmãos Grimm, Andersen, passando pelos autores 
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europeus do século XViii e XiX. A adoção pelas crianças de títulos original-
mente escritos para adultos é outro tema de cecília. diante da evolução dos 
costumes, que aboliu a separação entre o mundo infantil e o mundo adulto, 
ela se pergunta: “que leituras daremos às crianças deste século?” Ouso dizer 
que ela ficaria feliz com os rumos da literatura infantil e juvenil brasileira 
contemporânea. 

“A formação de bibliotecas infantis,” diz ela, “corresponde a uma necessi-
dade do nosso tempo, visto não existirem mais amas, nem avós que se inte-
ressem pela doce profissão de contar histórias.” A hora do conto nas escolas é 
lembrada como paliativo, mas a ênfase na importância da criação de bibliote-
cas infantis é taxativa. e essa é uma luta que continua, pois embora pareça já 
existir algum tipo de consciência política a esse respeito, estamos ainda longe 
de alcançar a meta de uma biblioteca em cada município.

mas é a poesia que escreveu para crianças, que torna cecília meireles co-
nhecida e querida junto ao público infantil. e, ao dizê-lo, refiro-me principal-
mente a Ou isto ou aquilo, obra-prima da literatura infantil brasileira, indispen-
sável em qualquer biblioteca pública ou particular. 

Vejamos o que a própria cecília meireles dizia, em crônica datada de 9 de 
novembro de 1930, sobre a importância da literatura infantil: 

“escrever para crianças tem de ser uma obra de arte, porque senão esti-
vermos diante de alguém, que tenha o dom de fazer de uma pequena e de-
licada coisa uma completa obra de arte, não possuiremos o livro adequado 
ao leitor a que se destina.”

e foi exatamente isso que ela realizou em Ou isto ou aquilo. em maio de 
1977, eu comentava para O Globo a edição recém-publicada pela editora civi-
lização Brasileira em convênio com o instituto Nacional do livro.

“trata-se de um trabalho em que cecília pôs toda sua alma de poeta ao 
alcance da criança. cada um dos pequenos poemas é pleno de sensibilidade 
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e humor, vazados em linguagem de grande simplicidade. deixando vir à 
tona a criança que nunca deixou de ser, fala de temas que lhe são próximos, 
de objetos de seu mundo doméstico, da natureza que a cerca. e brinca com 
as palavras do jeito que a criança faz.”

dez anos depois quando do lançamento da edição da Nova Fronteira, 
voltei a comentar:

“Ou isto ou aquilo, há anos fora de mercado, reaparece agora para alegria 
de todos os que acreditam que a poesia é necessária. em cada um de seus 
poemas, transparece uma nova visão de mundo, sempre através de jogos 
verbais, com sons e ritmos que se alternam em rimas originais. O pitoresco, 
a emoção, a situação próxima da vivência infantil, a palavra instigante são 
os fios com que cecília tece seus versos simples e belos, que têm o raro 
dom de agradar a crianças e adultos.”

Podemos ainda observar nos versos de cecília meireles a riqueza de ima-
gens de que se utiliza, a musicalidade da linguagem e o uso das figuras literá-
rias que caracterizam a obra de arte como metáforas, metonímias e compara-
ções. É preciso lembrar ainda que as crianças gostam muito de poesia, talvez 
por sua forma sintética, ou pela rima, que é um instrumento lúdico de sua 
grande intimidade. elas vêm o mundo com olhos de poeta, por isso se iden-
tificam tanto com obras do nível de Ou isto ou aquilo.

Ainda uma observação interessante a respeito desse livro, que o torna único 
na literatura Brasileira para crianças. É o número de diferentes ilustradores 
que ele tem tido, ao longo dos anos. também sobre este tema, cecília teceu 
considerações teóricas. diz ela, em 1930:

“O livro infantil deve ter um aspecto gráfico educativo, isto é, capaz de es-
timular todas as faculdades do leitor; porque ilustração não serve apenas para 
reproduzir o que está escrito.” e sob esse ponto de vista sua obra é também 
exemplar, pois teve a enriquecê-la a leitura de diferentes artistas.
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e agora, depois de anos fora de catálogo por questões de direitos autorais, 
sai a bela edição da Global ilustrada por Odilon moraes. Para verem que te-
nho razão, lerei dois pequenos poemas dentre os meus preferidos.

A bailarina
esta menina 
tão pequenina
quer ser bailarina.

Não conhece nem dó nem ré
mas sabe ficar na ponta do pé.

Não conhece nem mi nem fá
mas inclina o corpo para lá e para cá.

Não conhece nem lá nem si,
mas fecha os olhos e sorri.

roda, roda, roda com os bracinhos no ar
e não fica tonta nem sai do lugar.

Põe no cabelo uma estrela e um véu
e diz que caiu do céu.

esta menina
tão pequenina
quer ser bailarina.

mas depois esquece todas as danças, 
e também quer dormir como as outras crianças.
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Ou isto ou aquilo
Ou se tem chuva e não e tem sol,
Ou se tem sol e não se tem chuva!

Ou se calça a luva e não se põe o anel, 
Ou se põe o anel e não se calça a luva!

quem sobe nos ares não fica no chão, 
quem fica no chão não sobe nos ares.

É uma grande pena que não se possa 
estar ao mesmo tempo nos dois lugares!

Ou guardo o dinheiro e não compro o doce,
Ou compro o doce e gasto o dinheiro.

Ou isto ou aquilo:
Ou isto ou aquilo...

e vivo escolhendo o dia inteiro!

Não sei se brinco, não sei se estudo,
se saio correndo ou fico tranquilo.

mas não consegui entender ainda
qual é melhor: se é isto ou aquilo.

em Mar absoluto e outros poemas, encontramos este autorretrato que bem de-
fine a personalidade de cecília:



Cecíl ia  Meireles ,  Poeta e  Educadora 

143

Autorretrato

se me contemplo,
tantas me vejo,
que não entendo
quem sou, no tempo
do pensamento.

Além de poeta, jornalista, cronista, professora e uma pessoa extraordinária, 
querida por todos que a conheceram, cecília meireles, que, como já vimos, 
estudou, quando menina, canto e violino, dedicou-se também ao estudo do 
Folclore. Não apenas ao estudo teórico, mas também ao desenho dos gestos, 
dos ritmos e das roupas, principalmente de carnaval, um dos mais importantes 
temas do Folclore brasileiro. Vocês podem acompanhar a beleza do desenho.

seu livro Batuque, samba e macumba, estudos de gestos e de ritmo – 1926-1934, 
publicado pelo instituto Nacional do Folclore em 1983, quando o acadêmi-
co marcos Vinicios Vilaça era secretário da cultura, órgão do ministério da 
educação, que antecedeu o ministério da cultura. É um projeto gráfico que 
junta a imagem e a palavra e mostra o místico e o profano, os costumes, a festa 
e a devoção que se tramam num tecido cultural uno.

A publicação patrocinada pelo Banco crefisul, do qual nosso querido ami-
go Henrique sérgio Gregori era diretor, mostra dois aspectos até então inédi-
tos da obra de cecília meireles – o seu dom para o desenho e o seu trabalho 
de folclorista. considerada autoridade no assunto, discursou na iii semana de 
Folclore de Porto Alegre, em 1950, e expôs a relação que, para ela, era clara 
entre Folclore e educação. No i congresso Brasileiro de Folclore realizado 
no ano seguinte, no rio de Janeiro onde exerceu a função de secretária-geral, 
o folclorista baiano, renato Almeida, dá ênfase às suas duas principais reco-
mendações: a integração da disciplina Folclore no currículo ministrado pelas 
escolas e o incentivo à criação de museus de arte popular, como um dos meios 
para atingir esse objetivo. Foi ela igualmente uma das primeiras folcloristas a 
debruçar-se de maneira regular sobre a cultura do povo.
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A partir de 1924, conhecemos alguns desenhos de cecília. certamente o 
convívio com seu primeiro marido, o talentoso desenhista e ilustrador portu-
guês Fernando correia dias de Araújo (1896-1935), que muito colaborou 
com a imprensa do rio, levou cecília a desenhar regularmente nos doze anos 
em que permaneceram casados.

seu tema principal foi o estudo dos gestos, ritmos e das roupas das baianas, 
e dos bambas que podemos admirar nessas belas imagens que estamos vendo.

sem dúvida, em 1933, cecília ainda não se teria dedicado plenamente ao 
estudo do Folclore, mas sua sensibilidade levava-a a perceber a importância da 
contribuição do negro na formação da cultura brasileira, que Gilberto Freyre 
analisaria em Casa-Grande e Senzala.

em Batuque, samba e macumba, admiramos os belos desenhos de cecília, num 
projeto gráfico de seu marido, em cores fortes como geralmente são as roupas 
feitas para essas ocasiões.

sobre sua modéstia, podemos senti-la nas palavras com que iniciou seu 
discurso na iii semana de Folclore em Porto Alegre, em 1950:

“eu não vim aqui propriamente, como uma especialista na matéria. eu 
vim como uma pessoa que, cansada de buscar caminhos para que os ho-
mens se entendam em outros setores de atividades intelectuais, procura 
talvez, no Folclore um caminho mais ameno, um caminho mais possível. 
desejo que os homens encontrem no Folclore a solução para muitos de 
seus problemas pela compreensão de suas origens, da sua identidade, da-
quilo que neles é transitório e também daquilo que neles é permanente.”

Além dos livros que escreveu, cecília também traduziu várias peças de tea-
tro como por exemplo Bodas de Sangre, Yerma, Doña Rosita, todas de García lorca, 
Antígona, de Anouilh, e Peer Gynt, de ibsen. 

sobre esse aspecto, Paulo rónai nos deixa um belo depoimento. diz ele 
que estava traduzindo para o Português Cartas de um jovem poeta, de rainer 
maria rilke. 
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“Procurei cecília para que desse os últimos retoques, pois ainda me 
sentia inseguro. Não somente ela concordou gentilmente em acudir-me, 
mas encontrou uma forma especial para livrar-me de qualquer constran-
gimento: ‘Pois é, Paulo, eu estou traduzindo A canção de amor e de morte da 
porta-estandarte, de cristóvão rilke, estava precisamente à procura de quem 
me ajudasse a resolver certas dificuldades do original alemão’. essa grande 
dama que nos recebia com tão fina cortesia praticava a amizade como arte.”

Os livros de cecília meireles mais bem recebidos foram Viagem, que me-
receu o prêmio de poesia da Academia Brasileira de letras em 1938, o que 
a fez ingressar na primeira linha dos poetas brasileiros. É deste livro que o 
primeiro poema intitulado “motivo” foi musicado por raimundo Fagner. 
Vejam a beleza de alguns dos seus versos: 

eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa
Não sou alegre nem sou triste: 
sou poeta
(...)
sei que canto. e a canção é tudo.
tem sangue eterno a asa ritmada.
e um dia sei que estarei mudo: 
mais nada

em seguida, vieram Vaga Música, Mar absoluto, entre outros.
em 1953, publicou Romanceiro da Inconfidência, que lhe custou um tempo 

infinito de pesquisa histórica e no qual enpregou o melhor de sua técnica. 
Nas palavras de darcy damasceno, “em suas linhas mestras, Romanceiro da 
Inconfidência exibe uma bem lograda combinação de dados históricos e ele-
mentos inventivos, de relato, monologação e diálogo, de planos temporais e 
espaciais. um fio narrativo passa através dessa centena de romances sem que 



 Laura Sandroni

146

a ação se sobreponha à reflexão; cortes periódicos ora determinam a mu-
dança de ambientes ou de figuras, ora permitem ao narrador surgir frente 
ao público e sugerir-lhe nova situação dramática. Obra panorâmica no mais 
legítimo sentido”.

sobre Solombra, o último livro publicado por cecília meireles, diz-nos o 
também poeta Antonio carlos secchin, na edição de 2013 pela Global:

“Neste livro, reúnem-se alguns dos mais densos textos de sua obra, for-
mando um livro austero e complexo, que desafia o leitor a partir do pró-
prio título.”

cecília, que faleceu um ano depois da edição portuguesa deste título datada 
de 1963, assim o explica: “tenho pena de ver uma palavra que morre. me dá 
logo vontade de pô-la viva de novo. Solombra é uma palavra que encontrei por 
acaso e que é o nome antigo de sombra.”

Ainda na bela edição bilíngue feita pela Academia Brasileira de letras e 
pela Academia chilena de la lengua, em 2003, que reúne as grandes poetas 
Gabriela mistral e cecília meireles, lemos na introdução de Adriana Valdés 
algumas semelhanças entre as duas escritoras. em ambas, a infância marcada 
por abandono e orfandade; a preocupação pelas crianças e pelos livros para 
crianças; a luta pela renovação e democratização educacional. Ambas em seus 
textos sobre educação mostram-se polêmicas e lutadoras, ambas escrevem 
para jornais e viajam constantemente. Parecem-se em sua fortaleza pessoal e 
no apelo popular de seus poemas.

com incontáveis livros e artigos sobre seu trabalho, cecília meireles teve 
suas obras completas publicadas pela Aguilar em 1958. Na primeira Bienal 
internacional do livro em são Paulo, em 1964, foi lançada a primeira edição 
de Ou isto ou aquilo, com belo projeto gráfico de maria Bonomi. A obra recebeu 
o prêmio de melhor livro do ano, o que muito emocionou o poeta português 
sidônio muralha, que o editou. cecília meireles faleceu no dia 9 de novem-
bro do mesmo ano e recebeu post mortem o Prêmio Machado de Assis da 
Academia Brasileira de letras pelo conjunto da obra em 1965.
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Para terminar este trabalho, que pretendeu apenas relembrar a importân-
cia de uma cecília meireles educadora, jornalista atuante, preocupada com 
a qualidade dos livros para crianças, além da grande poeta que foi, decidi 
acrescentar-lhe um texto inédito. trata-se de bilhete que ela escreveu a uma 
jovem de 20 anos, cujo pai lhe dera de presente a edição de uma plaquete, com 
os poemas que ela havia escrito anteriormente no colégio, durante as aulas que 
não lhe interessavam, tal como a personagem do belíssimo poema de Jacques 
Prévert que se transforma em passarinho e sai pela janela da sala de aula, para 
ver a vida lá fora. diz cecília no seu bilhete:

“rio, 25 de setembro de 1954

laura constância: muitas coisas me têm impedido de agradecer os seus 
“Poemas”, desde que os recebi e li. Apenas agora posso fazê-lo – com a 
alegria e ternura que todos os poetas sentirão diante destes seus versos, 
ao recordarem as antigas experiências e emoções que você canta, com tal 
sinceridade e pureza.

Pudesse a vida ser sempre assim, transparente, como nos teus olhos!
muito obrigada pelo oferecimento, e um carinhoso abraço de cecília 

meireles.”

de nada, cecília. eu que agradeço, e muito, seu incentivo, que se não valeu 
para transformar-me em poeta, serviu para que eu me dedicasse à luta pela 
qualidade literária dos livros para as crianças e jovens brasileiros.
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E n s a i o

José de Anchieta: O espanhol de 
alma brasileira que virou santo

Ar naldo Nisk ier

Em certos momentos, a poesia do padre Anchieta denuncia a presença de 
um humanista. Um humanista, é verdade, inteiramente absorvido, e até 
prejudicado intelectualmente pela catequese. E esse mesmo e permanente 
empenho pela catequese lhe vai valer o título, que lhe conferiu Cassiano 
Ricardo, de o nosso primeiro escritor indianista.

Eduardo Portella

O nascimento de uma criança no município de são cristóvão 
da laguna, província de tenerife, nas ilhas canárias, espa-

nha, no dia 19 de março de 1534, teve um reflexo histórico muito 
importante para o Brasil, que havia sido descoberto há pouco mais 
de três décadas pelos portugueses. tratava-se do menino José de 
Anchieta, que, em poucos anos, estaria vivendo em terras brasileiras, 
deixando trabalhos marcantes, principalmente nas áreas educacio-
nal, cultural, política e religiosa.

seus pais, João lopes de Anchieta, um revolucionário devoto 
da Virgem maria, que chegou a lutar contra o imperador espanhol 
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carlos V, e mência dias de clavijo y larena, filha de cristãos-novos (judeus 
convertidos), teriam muitos motivos para se orgulhar da cria. dizem que a 
ascendência judaica da família teria sido o motivo para que o menino fosse 
levado, aos 14 anos, para realizar os estudos em coimbra, Portugal, já que o 
movimento inquisitorial era muito efetivo naquela época na espanha. estu-
dou então Filosofia no colégio das Artes, uma unidade anexa à universidade 
de coimbra, onde aprofundou os estudos em dialética, letras, latim, Filo-
sofia e Português.

sua trajetória na vida religiosa foi brilhante, após ingressar na companhia 
de Jesus, fundada por inácio de loyola, atingindo a categoria de noviço jesuíta 
aos 17 anos de idade. seu empenho era tanto na hora de ajudar na preparação 
das missas que dizem que chegou a colaborar na realização de até 10 celebra-
ções por dia. Não se sabe como conseguia fôlego para a nobre missão, já que 
a sua saúde sempre inspirou cuidados durante a infância. 

dois anos se passaram e ele foi autorizado pelos superiores para vir para o 
Brasil, trabalhar como missionário. um dos motivos que o levaram a pensar na 
imigração foi exatamente a questão dos problemas de doença que atravessava 
(uma tuberculose óssea que provocava dores constantes nas juntas e nos ossos). 
segundo as recomendações médicas, os ares do novo país eram melhores que 
os da europa e poderiam fazer muito bem ao religioso. Foi quando embarcou 
para o Brasil, no dia 8 de maio de 1553, junto com um grupo de religiosos, na 
equipe que iria colaborar com o governador-geral duarte da costa. 

Ao chegar em terras brasileiras, aos 19 anos, José Anchieta começou a es-
crever uma bela história de vida. O capítulo final é o que estamos assistindo 
agora, ao acompanhar a sua elevação à figura de santo pela igreja católica 
Apostólica romana, por decisão do Papa Francisco.

 Ȅ A chegada ao Brasil e o trabalho com indígenas
No dia 13 de julho de 1553, José de Anchieta desembarcou em salva-

dor, na Bahia, cheio de disposição para desenvolver sua missão de evangeli-
zação junto aos indígenas e atendimentos a doentes. A primeira etapa do seu 
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trabalho, em solo baiano, foi de curta duração, ficando apenas três meses, 
transferindo-se logo após para a então capitania de são Vicente. Foi neste lo-
cal que ele ficou por mais de 10 anos, trabalhando em conjunto com o padre 
manuel da Nóbrega, deixando importantes colaborações. 

uma das suas principais ações foi ter participado, no Planalto de Piratinin-
ga, da fundação do colégio de são Paulo, no entorno do qual surgiu a cidade 
de são Paulo. O fato ocorreu exatamente no dia 25 de janeiro de 1554, a data 
em que se comemora a conversão do apóstolo Paulo. em carta aos seus supe-
riores, em Portugal, José de Anchieta relata que houve a realização da primeira 
missa no local, celebrada em uma “paupérrima e estreitíssima casinha”. Hoje, 
passados 460 anos, a cidade de são Paulo é uma das mais ricas e populosas, 
colaborando para o desenvolvimento econômico e cultural do Brasil.

Para poder catequizar os indígenas com convicção, ele 
resolveu aprender a língua tupi-guarani, o que ajudou em 
muito o seu trabalho. sabia explorar como poucos as qua-
lidades musicais dos indígenas, promovendo nas suas pro-
duções teatrais fusões criativas. uma outra faceta da obra 
anchietana era a facilidade com que conseguia unir em seus 
textos todos os idiomas – Português, espanhol, tupi-guarani e latim. 

José de Anchieta tornou-se um autor efetivo de peças teatrais, que usava 
como forma de interação com os indígenas, das quais podemos destacar as 
seguintes: Auto de Santiago, Auto pastoril, Auto de São Lourenço, Diálogo de Guaraparim, 
Auto da pregação universal, Auto das onze mil virgens, Auto de São Sebastião, Auto da Vila de 
Vitória, Auto da visitação de Santa Isabel e Tragédia do rico avarento. 

O jesuíta também investiu em sua veia poética, incorporando temas bra-
sileiros, relacionados à fauna e à flora. dentre as suas poesias, algumas são 
consideradas exemplos de lirismo, como Ao Santíssimo Sacramento, A Santa Inês e 
Bem-Aventurada Virgem Mãe de Deus – Maria (conhecida como Poema à Virgem). esta 
última é a mais famosa, e foi escrita nas areias da praia de iperoig, no litoral de 
são Paulo, quando se encontrava refém dos tamoios, durante uma negociação 
de paz entre os indígenas e os portugueses. dizem que ele a compôs nas areias 
da praia, guardou na memória e depois passou para o papel.
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 Ȅ As habilidades intelectuais do Jesuíta

Para definir a personalidade de José de Anchieta, temos que levar em conta 
as diversas denominações que o acompanharam e o qualificaram durante toda 
a sua existência (e que não são poucas): professor, catequista, cronista, missio-
nário, poeta, reitor, dramaturgo, filólogo, gramático, epistológrafo e filósofo, 
podendo ser acrescentadas ainda outras. 

As cartas enviadas por José de Anchieta aos superiores da companhia de 
Jesus são consideradas como as primeiras manifestações literárias brasileiras, 
e hoje são utilizadas para se pesquisar como era a sociedade brasileira no 
período quinhentista. Os documentos possuem preciosas informações an-
tropológicas da sociedade da época, além de detalhes relacionados a aspectos 
geográficos e climáticos, e também sobre a fauna e a flora. Podemos, então, 
considerar que José de Anchieta foi um dos primeiros a lidar com a ciência da 
Antropologia no Brasil.

Por seu trabalho ininterrupto no atendimento aos necessitados, ficou co-
nhecido como o Apóstolo do Brasil, título carinhoso e simples que agora 
adquire ares de grandeza, com a sua canonização. Por suas diversas atividades 
intelectuais, tem sido reconhecido pelos especialistas como o fundador da li-
teratura, do teatro e da Poesia brasileira. sem falar que também é conhecido 
como o Patrono da educação Brasileira.

desde cedo José de Anchieta revelou-se como um dos mais operosos evan-
gelizadores do século XVi em nosso país. Habituando-se a lidar com os indí-
genas, procurou e conseguiu cativar-lhes a amizade. estudou profundamente 
a sua língua e ensinou os filhos a ler. divertia a todos com suas peças rústicas, 
com fundo religioso. Na verdade, os indígenas o tinham não apenas como 
um amigo, mas também como educador, médico e sacerdote. Numa avaliação 
suprema, José de Anchieta dedicava a eles todos os cuidados para que tivessem 
os corpos, as almas e as mentes saudáveis. 

um bom exemplo que mostra a grandeza e a preocupação em atender 
àqueles que necessitavam de seus préstimos foi produção de Arte de gramática da 
língua mais usada na costa do Brasil, lançada por José de Anchieta em 1595, dois 
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anos antes de sua morte. trata-se de uma obra que revolucionou os costumes 
da época, por sua originalidade. uma pesquisa mais aprofundada poderia até 
trazer à luz mais aspectos históricos contidos na gramática, como um possível 
pioneirismo nos métodos de abordagens de conceitos linguísticos (descritivos 
ou normativos), que passariam a ser usados apenas posteriormente. 

 Ȅ José de Anchieta na visão de especialistas
Analisando tudo o que José de Anchieta viveu no país, o resultado é po-

sitivo pelas obras realizadas e pela satisfação que demonstrou ao ajudar a 
todos que necessitavam de sua atenção e cuidados. mas as dificuldades fo-
ram muitas, algumas delas relacionadas a conflitos entre nações indígenas, em 
que a sua vida chegou a ser ameaçada. No livro História concisa da Literatura, o 
acadêmico Alfredo Bosi analisa a sua obra com precisão e mostra como foi a 
passagem do jesuíta no país:

Pelo zelo religioso e pela sensibilidade humana, Anchieta ficou na história da colônia 
como exemplo de vida espiritual particularmente heroica nas condições adversas em que se 
exerceu.

da mesma forma, o também acadêmico eduardo Portella já chamava a 
atenção, em 1959, na primeira edição do seu livro Nossos Clássicos – José de An-
chieta, sobre a importância da obra poética do padre Anchieta, inclusive para 
alguns escritores brasileiros já consagrados: 

Em certos momentos, a poesia do padre Anchieta denuncia a presença de um humanista. 
Um humanista, é verdade, inteiramente absorvido, e até prejudicado intelectualmente pela cate-
quese. E esse mesmo e permanente empenho pela catequese lhe vai valer o título, que lhe conferiu 
Cassiano Ricardo, de o nosso primeiro escritor indianista. Aliás, nesse seu interesse e nessa sua 
admiração pelo poeta jesuíta, Cassiano Ricardo confiava a admiração e o interesse que tem sido 
também o de escritores da altura de um Fagundes Varela, um Euclides da Cunha, ou, mais 
modernamente, um Antônio de Alcântara Machado ou um Jorge de Lima.
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O saudoso acadêmico Afrânio coutinho, em sua Enciclopédia de Literatura 
Brasileira, que lançou em parceria com José Galante de souza, reconheceu a 
importância do ‘José de Anchieta missionário e catequista’, e sua figura be-
nemérita, mas ao mesmo tempo não deixou de chamar a atenção para o valor 
da obra do ‘José de Anchieta criador literário’, como podemos registrar nesse 
pequeno trecho:

Ao lado da literatura de conhecimento da terra, escrita por viajantes e curiosos, e fazendo 
parte da vasta literatura quinhentista portuguesa de expansão e descobrimento, avulta a obra 
de Anchieta pelas suas qualidades didáticas e valor estético intrínseco, já brasileira, e como a 
alta expressão do espírito e do estilo barroco na América em seu tempo.

 Ȅ exemplo de vida
Além de catequizar e educar os povos indígenas, José de Anchieta também 

procurava defendê-los dos maus portugueses, evitando abusos e tentativas 
de escravização. Vale registrar que participou intensamente da campanha 
pela expulsão dos franceses do rio de Janeiro, tendo sido um fiel escudeiro 
de mem de sá. esta saga está registrada no poema Os Feitos de Mem de Sá, todo 
escrito em versos decassílabos, no melhor estilo de Virgílio, e que muitos 
consideram o primeiro poema épico brasileiro. caso esta teoria seja aceita, 
tiraria o pioneirismo de Prosopopeia, de Bento teixeira, que foi publicada em 
1601.

um fato importante que deve ser sempre analisado é que, independente 
das orientações da companhia de Jesus, que pautava a atuação de José de 
Anchieta, as suas atividades no Brasil tiveram tanta repercussão que é possível 
que ele tenha criado o que podemos definir como um “projeto pedagógico 
anchietano”, a partir de suas intervenções junto aos indígenas e colonos. esse 
projeto educacional poderia ser atestado a partir das cartas que ele enviava, 
detalhando suas ideias em relação às necessidades da população, esboçando 
suas preocupações e reforçando o seu pensamento humanista. esta didática 
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pedagógica usada por ele, na catequização, de uma certa forma teria o objeti-
vo de investir na formação moral dos indígenas e dos colonos, e também de 
seus companheiros seminaristas, que admiravam a sua atuação e a sua figura 
de educador.

José de Anchieta passou seus últimos anos em iriritiba, no espírito santo, 
que hoje se chama Anchieta, em sua homenagem. ele passou a viver na cidade 
a partir de 1587, vindo a falecer em 9 de junho de 1597, aos 63 anos, sen-
do sepultado em Vitória. mais de 3.000 indígenas percorreram cerca de 90 
quilômetros, de iriritiba até Vitória, para acompanhar enterro e homenagear 
o padre jesuíta. 

O modelo de vida de José de Anchieta serviu de exemplo, por isso ele era 
muito respeitado por todos – espanhóis, portugueses, brasileiros e indígenas. 
isso explica a devoção dirigida a ele, e que fez surgir o movimento pela sua 
beatificação, em 1617, na capitania da Bahia. séculos depois, coube então 
ao Papa João Paulo ii o ato solene em que ele foi beatificado, no dia 9 de 
junho de l980. data dessa época o começo do processo de canonização, que 
finalmente foi concluído agora, no mês de abril, finalizando um trabalho de 
mais de 400 anos. Pelo decreto do Papa Francisco, de 3 de abril de 2014, 
houve uma cerimônia no dia 24 de abril, na igreja de santo inácio de loyola, 
em roma.
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Minha alma, por que tu te abandonas ao profundo sono?
Por que no pesado sono, tão fundo ressonas?
Não te move à aflição dessa Mãe toda em pranto,
Que a morte tão cruel do Filho chora tanto?
E cujas entranhas sofre e se consome de dor,
Ao ver, ali presente, as chagas que Ele padece?
Em qualquer parte que olha, vê Jesus,
Apresentando aos teus olhos cheios de sangue.
Olha como está prostrado diante da Face do Pai,
Todo o suor de sangue do seu corpo se esvai.
Olha a multidão se comporta como Ele se ladrão fosse,
Pisam-No e amarram as mãos presas ao pescoço.
Olha, diante de Anás, como um cruel soldado
O esbofeteia forte, com punho bem cerrado.
Vê como diante Caifás, em humildes meneios,
Aguenta mil opróbrios, socos e escarros feios.
Não afasta o rosto ao que bate, e do perverso
Que arranca Tua barba com golpes violentos.
Olha com que chicote o carrasco sombrio
Dilacera do Senhor a meiga carne a frio.
Olha como lhe rasgaram a sagrada cabeça os espinhos,
E o sangue corre pela Face pura e bela.
Pois não vês que seu corpo, grosseiramente ferido
Mal susterá ao ombro o desumano peso?
Vê como os carrascos pregaram no lenho
As inocentes mãos atravessadas por cravos.

(Bem-aventurada Virgem mãe de deus – maria,  
“Poema da Virgem”, padre José de Anchieta)
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José  Thomaz Brum

ernest Hello (1828-1885), mestre de léon Bloy e de Barbey 
d’Aurevilly, representa a quintessência do “catolicismo radi-

cal e místico” (Patrick Kéchichian). em suas obras admiradas por 
um Henri michaux (“Gostei, sem qualquer restrição ou explicação, 
de dois homens: lautréamont e ernest Hello”),1 encontramos ar-
roubos proféticos e intonações excessivas. tudo isso para cantar ou 
celebrar o cristianismo.

Os santos, esses eleitos que habitam um universo variado e, ao 
mesmo tempo, unitário, possuem, para Hello, um valor exemplar: 
são as testemunhas vivas de deus. Por isso, ele insiste em que “os 
eleitos diferem em inteligência, em aptitude, em vocação... e, no en-
tanto, uma semelhança irrefutável reside no fundo dessas enormes 

1 Henri michaux, le disque vert. Opinions. In: lautréamont, Oeuvres complètes, Biblio-
thèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 2009, p. 399. As traduções para o Português dos 
trechos citados são livres.
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diferenças. todos eles possuem uma determinada marca, a marca do mesmo 
deus”.2

Hello, “o louco”, como dizia léon Bloy, fez todo o possível para “espalhar 
sua fé como as lavadeiras a roupa a quarar”.3 Hello, “o crente”, era obsedado 
pela fé em seu sentido absoluto. Por isso, ele escreveu textos tão ardentes so-
bre os santos, esses aventureiros, esses exploradores de deus. Hello também 
traduziu santa Angela de Foligno et ruysbroeck, O Admirável. Fez tudo para 
seguir a voz excessiva desses buscadores do Absoluto. 

O que é a santidade para os católicos? segundo a doutrina da igreja, a 
santidade do homem é “o dom que deus, que é santo por essência, faz de 
si mesmo ao homem”.4 A santidade assim compreendida é uma graça so-
brenatural e gratuita, uma “participação na santidade de deus”. todos esses 
homens e mulheres, essas criaturas, que transgridem os limites do humano, 
vivenciam uma aventura única, pois “apenas os excessos podem-nos aproxi-
mar de deus”.5

ernest Hello, o cristão e católico absoluto, só teve “a vaidade da crença 
e o orgulho da humildade”.6 Os santos são, para ele, “eleitos” que, em sua 
variedade, “cantam o mesmo credo”.7

santidade, êxtase, mística... de onde vêm esses termos, essas experiências? 
É Jean-Noël Vuarnet (1944-1996), conhecido de cioran, que nos ensina: 
“do adjetivo ‘místico’ e do substantivo ‘êxtase’, nascidos de obras de obscuros 
neoplatônicos de Alexandria, retomados na idade média por ordens monásti-
cas teutônicas, surgiria um tipo de homem e de mulher extremamente singular 
e como que capaz de romper com a própria infelicidade, a ponto de nos fazer 
duvidar da nossa: os santos, os extáticos, os beatos”.8

2 HellO, ernest. Prefácio. In: _____. Physionomie des saints, Paris, Éditions du sandre, 2008, p. 5-6.
3 GOurmONt, rémy de. Hello ou le croyant. In: _____ le livre des masques (deuxième série), Paris, 
manucius, 2007, p. 300.
4 rAHNer, Karl e VOrGrimler, Herbert, Petit dictionnaire de théologie catholique, Paris, seuil, 1970, p. 438.
5 VuArNet, Jean-Noël. Le dieu des femmes, Paris, l’Herne, 1989, p. 183.
6 GOurmONt, rémy de. Op. cit, p. 301.
7 HellO, ernest. Op. cit, p. 6.
8 VuArNet, Jean-Noël. cioran, les larmes et les saints, Nouvelle Revue Française, nº 411, 1987, p. 67.
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carta digitalizada de emil cioran cioran endereçada ao prof. Brum em 25 de março de 
1988. trata-se da primeira carta de cioran ao prof. Brum. A tradução para o português da 
mesma, feita pelo próprio prof. Brum, está publicada na reedição de sua tradução de Exercícios 
de admiração de cioran (rio de Janeiro, rocco, 2011, p. 7).
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santidade definida historicamente e indicada como experiência humana 
que “acrescenta à santidade de deus” (Gilson) a dimensão terrestre da busca, 
da aventura. ernest Hello, portanto, ilustre representante de uma linhagem 
que vai de Huysmans, claudel e Péguy a Bernanos. 

qual era a visão helloniana da santidade? talvez, a de uma experiência 
sublime de eleição, de escolha. Os santos, para Hello, atravessam a História, 
o alarde da História, enquanto cantores “de um único evangelho”.9 Hello 
ressalta que eles são plácidos “em meio a rufares e canhões”.10 cantam e 
escrevem esse movimento, esse esforço rumo ao Absoluto. 

quanto a emil cioran, também ele teve grande interesse pelo fenômeno da 
santidade. Fenômeno no sentido grego, platônico: naquilo que aparece. A santi-
dade pode-se mostrar em estados físicos: êxtases, estigmatas, levitação, odores, 
vozes... A santidade é igualmente uma aventura fenomênica. Para cioran há, 
de fato, uma “questão da santidade” que se encontra “anunciada no Livro das 
Ilusões, tratada com quase exclusividade em Des larmes et des saints (Sobre lágrimas e 
santos), retomada no Breviário de decomposição, em La tentation d’exister (A tentação de 
existir), ou seja, em toda a obra”.11

se há uma “questão da santidade” em cioran, a partir de que momento ela 
se coloca? creio que ela ocorre do ponto de vista da anormalidade. O impor-
tantíssimo texto sobre Guido ceronetti nos alerta: “A não ser pelo que possui 
de essencial, a santidade tem a ver com as aberrações dos órgãos, com uma 
série de anomalias, com uma inesgotável variedade de disfunções – o que vale 
para tudo que é profundo, intenso, único.”12 mas, mesmo antes dessa fórmula 
lapidar, cioran já havia ressaltado que “não há santidade sem a volúpia do 
sofrimento e sem um refinamento suspeito. A santidade é uma perversão sem 
igual, um vício do céu”.13

9 HellO, ernest. Op. cit, p. 6.
10 Ibidem.
11 VAN itterBeeK, eugène, l’essentiel et la sainteté, In: Cahiers Emil Cioran – Approches critiques XI, 
sibiu, editura universitatii lucian Blaga, lovaina, les sept dormants, 2010, p. 72.
12 ciOrAN, emil, Guido ceronetti – l’enfer du corps, In: Exercices d’admiration, Paris, Gallimard, col. 
Arcades, 1986, p. 193.
13 _____, Des larmes et des saints, Paris, l’Herne, trad. sanda stolojan, op. cit., p. 67.
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O texto romeno de 1937 ressoa na visão desencantada do Breviário de de-
composição (1949): “Os santos foram grandes perversos, como as santas, mag-
níficas voluptuosas”.14 e reafirma: “santidade: fruto supremo da doença”.15

A atmosfera irônica do Breviário acolhe todo o desgosto nostálgico de Des 
larmes et des saints: “Os santos são imperdoáveis por não terem vertido uma 
única lágrima em sinal de reconhecimento pelas coisas perecíveis”.16

essa obsessão pela santidade surge, igualmente, em Le commerce des mysti-
ques (1956). Nesse texto essencial para a compreensão da visão da santidade,  
cioran afirma que os santos, “demônios voltados para o bem”, sabem perfei-
tamente que “a caridade sorve sua força nos dramas fisiológicos e que, para se 
manterem ligados ao ser, eles tinham que declarar guerra ao corpo, pervertê-
-lo, martirizá-lo e submetê-lo”.17 Os santos, segundo cioran, são monstros 
que têm “obsessão pelo absoluto”. essas “aberrações”, com seu gosto pelo 
ceu, têm, ainda, preferência pela autodestruição, pois “a vida em deus é a 
morte da criatura”.18

se aceitarmos a ideia de que “o misticismo de cioran se configura, essen-
cialmente, como um misticismo ateu à moda de schopenhauer, em que tudo 
desemboca numa experiência do nada”,19 podemos ver no interesse de cioran 
pela santidade um movimento de admiração por esse ardor por um alhures 
inefável. se “deus, assim como os santos, é uma oportunidade para escapar à 
avassaladora banalidade do verdadeiro”,20 e se “uma coisa explicada deixa de 
nos interessar”,21 como dizia Nietzsche, podemos ver nos santos uma fonte 
infinita de interesse e até mesmo de liberdade. 

14 ciOrAN, emil. Précis de décomposition, Paris, Gallimard, col. idées, 1966, p. 181.
15 Ibidem p. 183.
16 _____, Des Larmes et des saints, op. cit., p. 67.
17 _____, La tentation d’exister, Paris, Gallimard, col. Les Essais lXXXii, p. 163. 
18 _____, Des larmes et des saints, op. cit., p. 78.
19 mArtire, clotilde, cioran, e. m., iONescO. e. : vies parallèles, In: Cahiers Emil Cioran – Approches 
critiques III, sibiu-lovaina, 2001, p. 107.
20 ciOrAN, emil, Des larmes et des saints, op. cit., p. 66.
21 Apud. cardinal Henri de lubac, sur les chemins de dieu, In: Oeuvres complètes I, Paris, cerf, 2006, 
p.186.
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entre a visão sublime de ernest Hello e a paradoxal e trágica de emil 
cioran, há um ponto de vista que considero lúcido e equitável: o de rémy de 
Gourmont (1858-1915). Gourmont, “o melhor resumo do espírito civiliza-
do entre 1885 e 1915” (ezra Pound), disse dos santos que eram “tão livres 
que mal podíamos compreender um tal estado de liberdade”22 e que, “ao não 
desejarem nada de humano, recusando de antemão qualquer participação nas 
alegrias conhecidas”, eles incomodavam absolutamente. 

Nietzsche, um dos mestres de Gourmont, dizia dos santos que eram 
“esses infelizes que se recusavam o labora” (jene Unglücklichen die sich das labora 
versagten, die Heiligen!).23 rémy de Gourmont, ao contrário, fazia desses ex-
ploradores de deus modelos de poder e de liberdade: “tudo o que tende a 
desapegar o homem da terra não é bom, porque o gosto pela vida e pelas 
atividades animais é necessário ao animal humano, mas há um tipo de de-
sinteresse desdenhoso que aumenta o nosso poder sobre as coisas, ao exaltar 
o sentimento de liberdade.24

22 GOurmONt, rémy de. la logique d›un saint, In: Promenades philosophiques, quinta edição, Paris, 
mercure de France, 1913, p. 67.
23 NietzscHe. Friedrich, Le voyageur et son ombre, Paris, Gallimard, col. idées, 1981, p. 272 (trad. de 
robert rovini). Para o texto em alemão, ver der Wanderer und sein schatten, in. KsA 2, dtv / de 
Gruyter, p. 586. No Brasil: O Viajante e sua sombra. Tradução de Antonio carlos Braga e ciro Nioranza. 
são Paulo: escala, 2007.
24 GOurmONt, rémy de. la logique d›un saint, op. cit p. 78.
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Octavio Paz e suas 
saudades do Brasil1

Celso Lafer

Na universidade de cornell, nos euA, quando conheci ma-
rie Jô e tive o privilégio de ser aluno de Octavio Paz, ele 

autografou o meu exemplar de El Arco y la Lira, nos seguintes termos: 
A Celso Lafer, que me ha dado antecipada saudade del Brasil, su amigo, Octavio 
Paz, Ithaca, a 20 de abril de 1966.

A palavra saudade é uma singularidade da língua Portuguesa, 
sem equivalentes apropriados em outras, inclusive o espanhol, como 
sabia muito bem Octavio, tradutor e intérprete de Fernando Pessoa. 
É uma palavra de muitos significados que tem duas constantes, o 
desejo e a lembrança. É um sentimento que provém do coração e da 
sensibilidade, como expôs d. duarte no Leal Conselheiro, o primeiro a 
tentar, já no século XV, uma fenomenologia da palavra, que adqui-
riu um sentido próprio, aclimatado ao Brasil, a partir da “canção 

1  texto apresentado em evento de celebração do centenário de nascimento de Octavio Paz, 
realizado em março-2014, no méxico. (Versão condensada.)

Ocupante da 
cadeira 14 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 
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do exílio” de Gonçalves dias, nosso grande primeiro poeta romântico. esse 
antecipado sentimento de desejo de lembrança de Octavio indica porque tem 
sentido e cabe uma voz brasileira nessa sessão de testemunhos.

terá sido Alfonso reyes – el jinete del aire como o qualificou Octavio, em-
baixador do méxico no Brasil na década de 1930, que desvendou, nos seus 
despachos diplomáticos, o nosso país, com seus dotes de inteligencia, sol y  
corazón – quem inseriu o Brasil nas antenas da sensibilidade de Octavio.  
Alfonso reyes, como me observou Octavio, foi feliz no Brasil e por isso sabia 
o que eram saudades. É o que revelam os seus “romances del río de enero” 
nos quais a evocação, por reyes, do rio, é expressão de desejo e lembrança.

Numa visada mais abrangente, a antecipada saudade do Brasil se insere no 
mapa intelectual de Octavio porque considera, com toda pertinência, que a 
literatura Brasileira, como a mexicana, no âmbito da hispano-americana e 
também a norte-americana, é uma literatura de fundação. Nasce da expansão do 
universo cultural, linguístico e utópico da europa e a ela se contrapõe para, na 
lida com a realidade concreta das Américas, engendrar uma tradição própria, 
distinta das suas matrizes europeias.

Octavio sabia que a literatura Brasileira, por ser escrita em Português, diz 
respeito a um universo linguístico irredutível ao espanhol. daí a sua fisio-
nomia própria. mas Octavio afirma que existem relaciones muy especiales entre la 
literatura de lingua espanhola y las literaturas fronteriças como a catalã, a portuguesa e 
a brasileira. estas relações muito especiais explicam o seu interesse pela lite-
ratura Brasileira, particularmente pelos seus poetas, que procurei alimentar no 
nosso convívio amigo. Na dedicatória do sobretiro da sua tradução e comentá-
rios do Soneto en ix de mallarmé, datado de delhi em 25 de setembro de 1968, 
agradecendo nova remessa de livros, generosamente observou: Es usted un guia 
excelente de la literatura brasileña, que cada dia me interessa más.

Octavio conhecia e apreciava, como escreveu e me disse, a poesia de ma-
nuel Bandeira, na qual o cotidiano se converte em poesia, a de drummond, de 
uma dicção concentrada e sem concessões, a de João cabral – seu contempo-
râneo – caracterizada pelo rigor geométrico – e a de murilo mendes a quem 
conheceu pessoalmente, prezando sua capacidade de renovação. No entanto, 
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foi com os poetas concretistas brasileiros que efetivamente dialogou – inclu-
sive na sua criação poética. Penso em Topoemas (1968) e Discos Visuales (1968) 
que ele, em entrevista de 1970 a rita Guibert, explicitamente considera seus 
experimentos de poesia concreta, mencionando, a propósito, a inteligência e a 
radicalidade com as quais Haroldo e Augusto de campos formularam a teoria 
da poesia concreta.

como tive um papel na aproximação de Octavio com os concretistas, 
especialmente Haroldo, como este mencionou tantas vezes inclusive quando 
recebeu, no méxico, o Prêmio Octavio Paz de Poesia e ensaio em 1999, 
é sobre esta aproximação e seus desdobramentos que quero dar meu teste-
munho. 

Octavio foi professor visitante em cornell, no semestre acadêmico da pri-
mavera norte-americana de 1966. inscrevi-me no seu curso e a entrevista de 
praxe deu-se da seguinte maneira: O que o sr. está estudando? respondi:  
ciência Política, ao que observou que não ia dar um curso de ciência Política. 
A seguir indagou: O sr. sabe quem eu sou? sim, e li com encantamento El La-
birinto de la Soledad, também na perspectiva de um brasileiro interessado no tema 
da identidade nacional. O curso que eu vou dar, disse Octavio, no âmbito da 
literatura comparada, é sobre a teoria e a Prática da Poesia moderna, do 
simbolismo aos nossos dias. É o que me interessa, respondi, porque além de 
ter-me formado em direito na universidade de são Paulo, estudei letras, fiz 
curso de literatura comparada e escrevi sobre camões e Gil Vicente – duas 
figuras exponenciais da literatura Portuguesa, que me valeram uma captatio 
benevolentiae, pois no capítulo das “relações especiais” a que alude Octavio, 
ambos têm obras escritas em castelhano. 

ele me aceitou como aluno do seu curso, que foi um deslumbramento. 
iluminou o fenômeno poético, esclareceu o que significa a poesia de Nerval, 
Baudelaire e de lautréamont, o alcance de Un coup de dés de mallarmé, arti-
culou a paradoxal tradição da ruptura das sucessivas vanguardas que depois 
elaborou em Los Hijos del Limo. Foi um deslumbramento único porque o curso, 
muito mais que uma qualificada análise acadêmica da sua temática, foi a de-
fesa da poesia e da presença poética por um grande poeta que exerceu em sala 



 Celso Lafer

168

de aula, como de resto em sua obra e vida, a liberdade com la valentia del espirito 
y la intrepidez de la mirada.

ithaca, onde se situa cornell, está distante da ebulição dos grandes cen-
tros. isto facilitou uma convivência mais próxima, fora da sala de aula, com 
Octavio e marie Jô e permitiu grandes conversas sobre os temas do cur-
so e sobre tudo mais. tive acesso a muitos dos textos depois recolhidos 
em 1967 em Corriente Alterna, a fragmentos da elaboração in fieri de densa 
criatividade da sua obra na década de 1960 e naturalmente Octavio abriu 
portas para o meu entendimento do méxico e da sua literatura e ofereceu 
vislumbres da Índia.

O impacto da sua pessoa e da sua obra levou ao meu empenho em torná-
-lo conhecido no Brasil. No plano político logrei, a seu pedido, na situação-
-limite da sua renúncia do cargo de embaixador na Índia, divulgar na Folha de 
S.Paulo (de 25/10/1968) e no Jornal do Brasil (de 16/11/1968) a sua carta 
protesto dirigida ao Programa cultural da XiX Olimpíada realizada no mé-
xico, por conta do massacre de tlatelolco, assim como o poema “méxico: 
Olimpíada de 1968”. O poema assinala a limpidez com a qual se afastou do 
serviço diplomático mexicano, dando início, com a coragem e desapego, a 
uma nova etapa de sua vida.

No plano cultural e tendo em vista que no Brasil nenhuma obra sua tinha 
até então sido publicada, concebi uma estratégia e mobilizei um parceiro para 
esta empreitada: Haroldo de campos. Não foi difícil, pois a ele encaminhei 
Los signos en rotación ainda na edição da Sur de 1965, que subsequentemente se 
tornou, a partir da segunda edição, o epílogo de El Arco y la Lira – e sabia, pelos 
meus contatos com o Haroldo, que este manifesto poético estava alinhado 
e era convergente com a sua visão do desafio da criação poética no mundo 
contemporâneo. A isto cabe agregar outra inequívoca convergência com o 
percurso de Haroldo, pois para Octavio: El poema es una totalidad viviente, hecha de 
elementos irremplazables. La verdadera traducción no puede ser, asi, sino – recreación (como 
está dito em El Arco y la Lira e elaborado em El signo y el garabato) e praticou na 
sua transcriação para o espanhol dos poetas com os quais tinha afinidades, de 
que um exemplo é o livro Versiones y Diversiones.
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Organizamos, assim, Haroldo e eu, a primeira antologia publicada no Bra-
sil de ensaios de Octavio que reunia textos sobre literatura e Arte e incluía 
também trabalhos expressivos sobre questões da sociocultura mexicana e so-
bre desafios filosóficos da moral e da política que sempre fizeram parte da sua 
trajetória. A antologia, intitulada Signos em Rotacão, foi publicada pela editora 
Perspectiva em 1972, superiormente traduzida pelo poeta e ensaísta sebastião 
uchoa leite, que também escreveu para o livro o arguto ensaio “Octavio Paz: 
o mundo como texto”. O livro incluiu um ensaio meu, “O Poeta, a palavra e 
a máscara – sobre o pensamento político de Octavio Paz”, que ramón Xirau 
tinha previamente acolhido, em tradução para o espanhol, num número de 
Diálogos de 1971. 

um dos pontos altos do livro é de responsabilidade de Haroldo. refiro-
-me à “constelação para Octavio Paz”, uma antologia do movimento da sua 
poesia até 1958, recolhida em Libertad bajo palavra, a ele ofertada na transcriação 
em Português, precedida de uma introdução na qual destaca a sua singulari-
dade como poeta-crítico no quadro da literatura Hispano-Americana, e sua 
ousadia e invenção formal. A introdução também relata o início da corres-
pondência que trocaram, as convergências e afinidades que encontraram, que 
foi o começo da amizade que os uniu. um dos belos frutos desta amizade foi 
a tradução – a transcriação – para o Português, de Blanco, um dos grandes e 
mais ambiciosos poemas de Octavio.

A nossa antologia foi o ponto de partida do que veio a ser, a partir de sua 
publicação, a crescente presença no Brasil de obras de Octavio em Português, 
e de suas intervenções na agenda da discussão pública brasileira. Assim, quan-
do marie Jô e Octavio finalmente vieram em 1985 matar saudades do Brasil, 
o Brasil já tinha antecipadas saudades da sua pessoa e da sua obra. 

A estada de marie Jô e Octavio no Brasil foi plena de atividades e de con-
tatos. um exemplo foi a mesa-redonda realizada em 6 de maio de 1985 no 
auditório do Jornal O Estado de S.Paulo, intitulada Octavio Paz: o encontro da poesia 
com a política. dela participaram, num grande diálogo com Octavio, Haroldo 
de campos e eu, João Alexandre Barbosa, léo Gilson ribeiro, Nilo scalzo, 
ruy mesquita, Júlio de mesquita Neto e décio Pignatari. O texto integral 
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desta mesa-redonda foi inserido no livro organizado por maria esther ma-
ciel, A Palavra Inquieta – Homenagem a Octavio Paz, publicado em 1999 e voltado 
para celebrar a importância do seu legado, logo após o seu falecimento em 
1998. como para Octavio a poesia foi o centro irradiador do seu percurso, 
quero concluir evocando um momento especial do qual guardaram e guarda-
mos saudades.

Octavio, desde o início da sua trajetória de Poeta lidou com a dualidade 
poesia de soledad y poesia de comunión. Neste contexto valorizou a leitura pública da 
poesia na qual a palavra viva coincide com a palavra vivida por meio da parti-
cipação, no poema, dos ouvintes. O alcance deste laço entre o poeta e o grupo 
que o escuta é o que pude presenciar acompanhando Octavio e Haroldo, 
quando transformaram o Anfiteatro da usP em La casa de la presencia da poesia, 
lendo sucessivamente, dividida oralmente em sessões, Blanco no seu original e 
na sua transcriação para o Português.
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E n s a i o

450 anos de desrespeito 
às regras

ensaísta, tradutora 
e crítica de teatro 
brasileira, além de 
reconhecidamente 
uma autoridade na 
obra de William 
shakespeare.
Foi condecorada 
pelo ministério 
da cultura da 
França com a 
Ordre des Arts et des 
Lettres e, no Brasil, 
pela Academia 
Brasileira 
de letras, 
conquistando 
a medalha João 
ribeiro.

Barbara Hel iodora

O aplauso globalizado a William shakespeare, neste 450º ani-
versário de seu nascimento, pode criar a ilusão de que ele te-

nha sido sempre um colecionador de elogios; e por isso mesmo talvez 
valha a pena lembrar que, durante pouco mais de um século depois de 
sua morte, é muito modesta sua fortuna crítica em seu próprio país, 
e praticamente ninguém sequer ouvira seu nome fora da inglaterra; 
pior, do final do século XVii até quase o final do XViii, ele foi quase 
execrado, inclusive pelos próprios ingleses que abraçaram as regras e 
os preconceitos do classicismo. O choque dos cultores das rígidas 
regras classicizantes que dominaram a itália e, mais ainda, a França 
diante da liberdade – para eles, irregularidade – de shakespeare só 
pode ser comparado, em tempos recentes, com a reação de críticos 
e público ao aparecimento de Esperando Godot, de samuel Beckett, em 
1953, veementemente acusada de não ser teatro.

O primeiro e mais radical desses críticos na inglaterra foi tho-
mas rymer (1641-1713), historiógrafo real ao tempo de William e 
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mary (1689-1702), rígido aderente aos princípios, arbitrariamente tomados 
a Aristóteles, que julgava todos os seus conterrâneos da literatura elizabetana 
como bárbaros, graças à sua completa falta de respeito pelas então sacrossan-
tas doutrinas clássicas. Aliás, o fato é que os dramaturgos elizabetanos não 
“desrespeitaram” as ditas doutrinas, simplesmente as desconheciam, assim 
como sua visão do teatro era desconhecida por rymer. suas críticas aparecem 
em The Tragedies of the Last Age consider’d and Examin’d by the Practice of the Ancients e 
principalmente em Short View of Tragedy; reclamava ele que a construção drama-
túrgica de uma peça devia partir de um fato provável, e seus personagens de 
se enquadarem no princípio do decoro, isto é, que fique cada um restrito ao 
fato de pertencer a uma nacionalidade, uma classe, uma faixa etária, ou uma 
profissão, e todas as suas falas e ações condicionadas por essa sua condição. É 
com base na estreiteza desse conceito que rymer condena Otelo, já que, para 
ele, o amor e o ciúme não podem fazer parte do caráter de um soldado. A 
mesma peça é objeto de horror porque a conveniente perda de um lenço é im-
provável e abaixo da dignidade de uma tragédia. Além do mais, era imperioso 
que toda peça apresentasse uma lição moral, coisa que shakespeare jamais 
inclui em suas obras.

O preconceito de rymer fica ainda mais lamentável quando ele argumenta 
que shakespeare poderia falar sobre Otelo e iago, por estarem ambos dentro 
dos limites que o crítico determina estivessem ao alcance do poeta em sua vida 
real, mas não sobre césar e Brutus, muito acima do nível de suas conversas, 
sendo “vesti-los de tolo ou palhaço em trajes shakespearianos um Sacrilégio”. 
Acrescenta ainda que a cabeça desse autor estava cheia de vilanias, imagens 
antinaturais, e que a história romana só lhe deu grandes nomes, usados para 
recomendá-lo ao mundo...

de outra categoria, porém também marcado pelo peso das regras neoclás-
sicas, é o maior homem de letras inglês do século XVii, John dryden (1631-
1700), poeta, dramaturgo e crítico. É em seu Essay of Dramatic Poesy (1668) que 
fica enunciado o que é considerado a mais importante contribuição inglesa 
à crítica literária de seu século. Nesse ensaio, dryden expõe o dilema crítico 
essencial de seu tempo, na forma de uma questão prática, a de qual o modelo 
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os dramaturgos seus contemporâneos deveriam seguir: o dos antigos, o fran-
cês ou o elizabetano. A visão de dryden define virtualmente todo o tom da 
crítica shakespeariana inglesa até quase o advento do romantismo, mais de 
um século mais tarde.

Homem de seu tempo, dryden é em grande parte dominado pela for-
ça do formalismo francês e italiano, que invadiu com grande impacto o 
pensamento inglês da época da restauração da monarquia (1660); mas a 
inteligência e a sensibilidade pessoais do crítico faziam com que, a par das 
ressalvas classicistas, ele julgasse shakespeare “o homem que, de todos os 
poetas modernos, e talvez os antigos, teve a maior e mais abrangente alma”. 
muito dentro do espírito de seu tempo, dryden criticava severamente a 
dramaturgia não construída em torno de um enredo unificado; para ele, 
as peças históricas não passavam de amontoados cronológicos, com os as-
suntos de trinta ou quarenta anos compactados em uma representação de 
duas horas e meia que reduziam tudo a uma visão pequena da vida, sem 
sentir, infelizmente, a evolução da “peça crônica” dos Henrique VI do início 
da carreira de shakespeare para o conteúdo crítico unificador que empresta 
sentido muito mais amplo do que o biográfico, de algum modo já presente 
mesmo do Ricardo III de 1593.

em alguns textos, como Péricles, Conto de Inverno ou Medida por Medida, dryden 
considera que os enredos têm base em impossibilidades, ou são mal escritos 
em suas partes cômicas ou sérias, com ações compostas só por tambores, 
cornetas e simulacros de marchas; e lhe parece grave o desrespeito ao que ele 
chama de justiça poética, que fica exemplificado pelo fato de créssida ser falsa 
e infiel, mas não ser exemplarmente punida. É interessante,por outro lado, 
dryden justificar o que considera os “erros” de shakespeare, já que ele escre-
veu durante uma época obscura, em que o público adorava histórias ridículas 
de mágica e sobrenatural, com o poeta pecando por escrever para esse público. 
mais que tudo, dryden critica o que considera excessos de linguagem, que 
se torna imprópria para o que está sendo apresentado, seja por muitas vezes 
se degenerar em grosseria nas comédias, ou em inchado bombástico nas tra-
gédias, além de toda e cada página conter algum solecismo ou alguma grave 
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falha de sentido. A extraordinária riqueza imagística de shakespeare é, para 
aquela época, exagerada e muitas vezes incompreensível.

dramaturgo ele mesmo, dryden tentou por três vezes aprimorar shakespe-
are em termos clássicos; A Tempestade, Antônio e Cleópatra e Troilus e Créssida foram 
seus alvos, porém só a segunda, All for Love (Tudo por Amor) é ainda lembrada e 
apreciada; se shakespeare cobre um período de onze anos em quarenta e duas 
cenas, com trinta e quatro personagens, dryden se circunscreve ao último dia 
de vida dos memoráveis amantes, com doze personagens, e até mesmo uma 
grande cena de confrontação entre cleópatra e Otávia, reduzindo a monu-
mental tragédia romântica à disciplina formal do classicismo francês, mesmo 
que, sem dúvida, alcançando um considerável nível de poesia trágica. 

Na época em que fez o tipo de restrição acima (1679), sem dúvida, dry-
den ainda era influenciado pelos desmandos de rymer; mas, por sorte, ele 
ainda viveu o bastante para apresentar reações bem mais pessoais e menos 
preconceituosas; em 1694, ele diz dos elizabetanos: “A sua era uma raça de 
gigantes, anterior ao dilúvio.” e é o que ele escreve na Epístola a Kneller (1694) 
que melhor expressa a admiração que suplanta as restrições críticas; falando 
da suposta falta de preparo educacional em shakespeare, diz ele: “ele era 
naturalmente erudito; não precisava dos óculos dos livros para ler a Natureza; 
olhava para dentro, e a encontrava lá.” igualava-o, nesse aspecto, a Homero, 
pois em ambos podemos encontrar todas as artes e as ciências, toda a filosofia 
moral e natural, sem que saibamos se jamais as estudaram.

O caso mais interessante, quase que de amor e ódio, é o de Voltaire, que 
descobriu shakespeare durante seu exílio na inglaterra. sua primeira referên-
cia ao dramaturgo aparece em Essai sur la poésie Épique(1727), mas contribuições 
mais significativas aparecem no Prefácio de Oedipe, em Discours sur la tragédie 
(1731) e nas Lettres philosophiques (1731). muito embora os ingleses tenham 
ficado mais que ofendidos, com o dr. Johnson acusando os comentários de 
Voltaire de serem “cavilações mesquinhas de uma mente mesquinha”, esta 
frase é resultado de um preconceito tão forte quanto o de Voltaire.

O notável francês, símbolo do classicismo, na verdade concedeu que mui-
tas das falhas de shakespeare não passavam do preço que ele pagou à barbárie 
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de sua época, e é interessante ler sua afirmação sobre as irregularidades “gros-
seiras, mas atraentes” do inglês, e mais ainda sobre o temor de Voltaire de 
que a tradição clássica francesa fosse abalada ou desfigurada pelos “anglo-
maníacos” que começavam a aparecer. maiores preocupações ainda aparecem 
quando Pierre le tourneur, tradutor de shakespeare, inclui em um prefácio 
um ataque muito ligeiramente disfarçado, contra os “censores”, cuja cruzada 
em favor da liberdade não atingia a área das Artes. Na verdade, as consequên-
cias da descoberta de shakespeare, que foi do próprio Voltaire, escaparam do 
seu controle, e de certo modo são o prenúncio do fim do domínio das teorias 
críticas que ele representava.

Na inglaterra, aos poucos a crítica começava a descobrir que o julgamento 
segundo a regularidade das regras da tragédia francesa não era o instrumento 
ideal para a dramaturgia elizabetana. Alexander Pope (1688-1744) tornou-se 
o maior poeta de sua época, apesar de ter tido de lutar contra uma aparên-
cia física diminuta e nada atraente, uma saúde de grande precariedade e até 
mesmo contra o grande preconceito contra o seu catolicismo; mas o fato é 
que, chegado a londres, ele conquistou a amizade dos maiores nomes da li-
teratura e da crítica, ao mesmo tempo que, com suas sátiras, colecionava igual 
número de inimigos. em 1725, ele publicou sua edição das obras dramáticas 
de shakespeare. infelizmente, ele tomou como base, 
para seu trabalho, o texto do quarto Folio, que não 
é bom, e seu talento de poeta o levou a uma triste 
tendência a corrigir o que lhe parecia errado, alte-
rando e acrescentando cada vez que lhe parecia ser 
capaz de aprimorar o ritmo e a fluência do que en-
contrava em shakespeare que lhe ferisse a ideia de 
bom gosto.

esse tipo de correção o fez um dos grandes cor-
ruptores do texto shakespeariano, porém Pope pres-
tou imenso serviço ao trabalhar na separação das 
cenas, que facilitou para sempre a leitura do leigo. 
Grandemente criticado por lewis theobald, um dos 
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primeiríssimos editores das peças de shakespeare, Pope trabalhou com serieda-
de e colaborou para instaurar a grande escola anglo-saxônica de crítica shakes-
peariana, apesar de corrigir o dramaturgo segundo a forma poética de um tem-
po em que a elegância ficava bem distante da paixão do período elizabetano.

O século veria a exegese shakespeariana encontrar seu caminho independente 
principalmente na monumental figura de samuel Johnson. Apenas uma quin-
zena de anos mais moço que Voltaire, ele representa uma nova postura crítica, 
que busca no profundo conhecimento da obra a estética que ela representa. ele 
foi o centro de um notável círculo literário, e sua erudicão e postura científica 
já podem ser medidas por ter sido ele o criador do primeiro grande Dicionário da 
Língua Inglesa. shakespeare, ao que parece, fez parte de sua vida desde a infância, 
constando que ficou tão chocado com a morte de cordélia ao ler o Rei Lear pela 
primeira vez, aos dez anos, que se recusou a ler de novo a última cena da peça até 
ter de fazê-lo ao preparar sua edição das obras completas. Nenhum dos primei-
ros editores de shakespeare, rowe, Pope, ou theobald, lhe pareceu satisfatório, 
e Johnson começou a preparar seu trabalho em 1745. como desafio inicial ele 
publicou um longo ensaio, Miscellaneous Observations on the Tragedy of Macbeth, que no 
final, discretamente, apresentava um adendo no qual se encontrava a Proposta de 
uma nova edição de toda a obra dramática de shakespeare.

O Dictionary of the English Language, no entanto, foi publicado em 1755, e foi 
só em 1765 que apareceram os oito volumes da edição prometida das obras 
de shakespeare. do ponto de vista textual, a edição de Johnson não faz grande 
contribuição; insatisfeito com boa parte das emendas feitas pelos primeiros 
editores, Johnson tinha plena consciência dos problemas, porém, ao contrário 
dos editores que eram tão ansiosos por deduzir ou imaginar emendas, John-
son afirmou: “Ao recorrer às conjecturas (...) fui aprendendo a confiar cada 
vez menos nelas; e, depois de impressas algumas peças, resolvi não inserir mais 
qualquer de minhas próprias leituras do texto.” A intenção de Johnson era a de 
apresentar um texto de leitura fácil, mas o mais próximo possível do original.

É como crítico shakespeariano que Johnson deixa sua marca indelével, 
seja em suas explicações para trechos que apresentem dificuldades, seja para 
esclarecimento de fatos, seja para os brilhantes e inspirados momentos de 
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apreciação crítica, e não pode haver dúvida de que sua experiência com a 
elaboração de seu dicionário o tenha ensinado a redigir com clareza precisa e 
compacta todas as suas considerações. A par disso, é notável também a sim-
plicidade de sua linguagem, pois Johnson jamais alardeou sua extraordinária 
erudição; embora seus comentários sejam dos mais consultados por estudan-
tes ou acadêmicos, nada fala tanto de sua postura diante da obra quanto a 
afirmação de que, para aqueles que vão entrar em contato com shakespeare 
pela primeira vez, o melhor é ler a peça do princípio ao fim, sem se preocupar 
com o que possam dizer os vários comentaristas.

que no continente também a postura em relação a shakespeare estava 
mudando fica atestado pelas opiniões de Gotthold ephraim lessing (1729-
1781), precursor do romantismo e autor de obras de tom e forma modernos, 
como Minna von Barnhelm, cuja memorável Dramaturgia de Hamburgo atacava o 
efeito paralisante da influência da tragédia clássica francesa sobre a drama-
turgia alemã, que a imitava com uma série de obras péssimas, e apontava o 
exemplo de shakespeare, como o dos gregos, como caminhos mais livres e 
saudáveis. lessing defende shakespeare em termos do que diz Aristóteles, 
afirmando que a unidade de ação era a primeira lei dos autores da Antiguida-
de, com lugar e tempo sendo apenas consequências dela; a diferença aparece 
no fato de lessing compreender como ação o conjunto total significativo de 
uma peça, e não a centralização em uma única ação específica.

O século XViii terminaria, em termos críticos, com a memorável edição 
das obras de shakespeare de edmund malone. irlandês, frequentou a uni-
versidade em dublin, e lá chegou a atuar como advogado; mas, chegando a 
londres, ligou-se às principais figuras intelectuais da capital, e seu trabalho 
shakespeariano começa quando vai trabalhar com George stevens, que pre-
parava sua edição. Foi ainda para stevens que malone produziu a primeira 
tentativa jamais feita de se estabelecer a cronologia das peças atribuídas a 
shakespeare e uma história do palco. em 1790, malone publicou finalmente 
sua magistral edição em onze volumes (dez com as peças, um com os poemas, 
uma introdução dele e reprodução dos notáveis Prefácios de samuel Johnson 
e Alexandre Pope). 
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Nenhum editor até malone teve a amplitude de seu domínio factual e 
documentário, que ele usou a serviço de seu talento e disciplina crítica; suas 
emendas e soluções para problemas textuais são sempre resultado de objetivi-
dade e pesquisa, nunca de caprichos pessoais ou exibição. A própria inclusão 
de Johnson e Pope dá uma medida de seu respeito pela obra e pelo bom tra-
balho a respeito da mesma.

Não é gratuita a afirmação, já feita, de que edmund malone é o resumo, a 
síntese, de todo o trabalho de um século – com todo esse trabalho criteriosa-
mente submetido à sua própria investigação, servida por todo o vasto material 
novo que ele pesquisou e descobriu. 

Assim, ao final do século XViii, estavam em princípio estabelecidos os 
critérios segundo os quais a obra de William shakespeare viria a ser estudada 
e avaliada. É claro que não desapareceram, do dia para a noite, os detratores; 
mas ao menos ficou claro que eram específicos os valores estéticos segundo os 
quais ele deveria ser analisado.
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E n s a i o

Biografia de uma palavra 
chamada saudade

Ocupante da 
cadeira 23 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 

Antônio Tor res

Esta pequena dor à portuguesa
tão mansa quase vegetal

Alexandre O’Neill

Para isso fomos feitos.
Por isso temos longos braços para os adeuses.

Vinicius de Moraes

Para Moacyr Scliar, Lêdo Ivo e Ivan Junqueira.

eis o meu inescapável destino: ser ambígua por natureza. tra-
go no coração alegria e martírio, de que decorre uma tristeza 

que rima com beleza, a enovelar um sentimento mais ou menos 
melancólico de incompletude, ligado pela memória a situações bem 
vividas. em outras palavras: privação da presença de alguém ou de 
algo que muito se quer, ou a ausência de certas experiências e pra-
zeres do passado, que se deseja reviver. Saudade assim até que não é ruim, 
eu tiro isso por mim, cantava o saudoso luiz Gonzaga, o rei do baião, 
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numa música popular que também dizia que saudade faz doer, amarga que nem jiló. 
Pode-me chamar de uma faca de dois legumes, que corta na alma, ui!

modéstias à parte, sou uma palavra para muita prosa e verso, ponteio de 
viola, conversa mole, papo perfunctório (perdão, leitores), devaneio, pieguice, 
riso e lágrima. e é aí que mora o perigo. O de ser a musa inspiradora dos 
suspiros e ais das mais compungidas almas deste mundo: Saudade, palavra triste, 
quando se perde um grande amor... daí um célebre vate dantanho haver-me definido 
como a presença da ausência. Outro, de gosto mais duvidoso, cravou-me um espi-
nho cheirando a flor. e tome metáfora enternecedora servida em frasco de xarope 
e frases lapidares como as tumbas: Punge-me agora trágica saudade...  

(com a palavra um professor, saudoso das aulas de civismo, que incluíam 
a cantoria de hinos patrióticos e a declamação de poemas tão inolvidáveis 
quanto os boleros que ele gostava de dançar.)

O professor pigarreia, para desembargar a sua emocionada voz. e ensina: 
“quem poderá aprofundar melhor do que qualquer outra pessoa as singulari-
dades poéticas que se enrodilham na essencialidade dos sentimentos humanos 
e suas expressões vocabulares, se não um poeta? e não precisa ser dos maiores. 
Basta que seja poeta.” Os meninos: “Ai que saudades que eu tenho, da aurora 
da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais.” 
Vossos aplausos, por favor. 

Ora, dizem que sou intraduzível. Ora, que estou entre as dez palavras da 
língua Portuguesa de mais difícil tradução. Ambiguidade é isso aí: altamente 
valorizada para consumo interno, não possuo valor de troca no mercadão 
universal das letras. tirando-se nuestros hermanos de habla hispánica, que têm lá a 
saudosinha Soledad, os demais tradutores devem-me achar uma encrenca, uma 
pedra na língua deles. mas quer saber mesmo? meto-me em sapatos altos, 
vaidosíssima, toda vez que ouço essa história de que sou uma autêntica filha 
da última flor do lácio, significando isto que tenho o latim no meu dNA. 
descendo de Solitas e Sólus, quer dizer, de uma família chamada solidão. É 
preciso dizer mais?

mas digo: vindo há muito do tempo, não posso afirmar com exatidão 
em que dia, hora, mês e ano nasci, e se foi já no século Vii, quando surgiu 
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um conjunto dialetal galego-português no noroeste da Península ibérica, 
ou mais tarde, quando os portugueses investiram contra os árabes, para a 
reconquista de suas terras dominadas por eles, e com isso o idioma alastrou-
-se pelo sul, lá pelas bandas dos Algarves, separando-se do galego e tornan-
do-se o veículo de expressão de um novo reino; ou se foi quando o Portu-
guês se consolidou como língua literária, entre os séculos XV e XVi, cujo 
coroamento viria a acontecer com a publicação de Os Lusíadas, em 1572. 
Antes disso, ele, o Português, já havia feito muita travessia pelos mares, na 
voz dos intrépidos marinheiros que atingiram o cabo Bojador, em 1434, 
chegaram à foz do congo, em 1483, dobraram o cabo da Boa esperança, 
em 1487, e deram com seus costados no Brasil, em 1500. eu fiquei em terra 
e me fiz ao mar ao mesmo tempo, a recitar: Cantando [me] espalharei por toda a 
parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. em terra, com os olhos cansados de 
olhar para o além, cantava La barca, um bolero que ainda ia ser inventado, 
séculos adiante, enquanto outra parte de mim seguia as pegadas em ceuta 
do soldado luís de camões, e nos quinze anos mais em que ele se meteu em 
guerras na Índia, tendo sido ele próprio um herói da epopeia que escreveu. 
No regresso, pegou o mote Se me levam águas, nos olhos as levo, e disso saiu um 
poema que começa assim: Se de saudade morrerei ou não, meus olhos dirão... e nessas 
suas linhas, que me podem servir se não de certidão de nascimento, mas de 
batismo, ele via no espelho das águas a minha condição ambígua: Todas são 
salgadas, porém as choradas, doces me parecem. enfim, se eram do mar, da saudade 
seriam. Navegar era preciso.

Eu nasci para marinheiro,
Mas pus os óculos e fiquei em terra.

       Alexandre O’Neill

 A esta altura, parece claro que minha biografia começa mesmo é no tempo 
das grandes navegações. quanta aventura, tanta desventura, conquistas e es-
pantos, cobiça e sonhos. Feliz o tempo que passou, passou. Tempo tão cheio de recordações... 
Bota saudade nisso. 
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ó mar salgado, quanto do teu sal
são lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
quantos filhos em vão rezaram!
quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!

(lágrimas de Portugal? cá entre nós, isso não parece lavrado numa taba-
caria da zona portuária, por um bardo alambicado que queria passar-se por 
outra pessoa? e pessoa cujo estro iria deixar a posteridade a babar nas gravatas?)

mas sim, assim me veem, por séculos, seculorum, amém. uma enlutada viúva 
à beira do cais, a salgar o mar de fados, boleros e guarânias, sambas-canções, 
toadas, valsas, xotes, maracatus e baiões, e a acenar para o navio que lá vai à li-
nha do horizonte, já a adentrar a fronteira da nostalgia. e, enquanto o mundo 
gira e a lusitana roda, Portugal volta a cantar um dos maiores sucessos de sua 
música ligeira: Ó tempo, volta pra trás. quem anda em busca do tempo perdido 
está sentindo o quê? sodade, mô bem, sodade.

Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.

       Fernando Pessoa

do heroico tempo ficou-se a ver navios. e com olhar esfíngico e fatal. e a fitar 
o futuro do passado, vendo entre a cerração um vulto baço, que torna. e de quem 
seria esse saudoso vulto cujo retorno se esperou, dia após dia, ano após ano, 
século após século? de quem poderia ser se não de O Desejado, o rei morto 
no campo de batalha em Alcácer-quibir, no dia 4 de agosto de 1578, seis 
anos depois da publicação de Os Lusíadas?! este, sim, salgou o mar com o mais 
transatlântico saudosismo legado ao mundo que o português criou, ao passar 
além da dor.

eis-me aí: passar além da dor. Agora, sim, dá saudade da pessoa que escreveu 
isto, e não aqueles bafios marinhos lacrimosos e filosofantes, tudo vale a pena se 
a alma não é pequena, valei-me minha Nossa senhora do Perpétuo socorro. 
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Haverá santa que me salve da poesia barata, a que deveras afaga e consola, 
e da qual nem aquela venerável pessoa ficou imune? mas vamos combinar: uma 
coisa é o saudosismo individual, para consumo privado, sem perturbações da 
ordem pública; outra é o coletivo, que vem em cruzadas assustadoras em busca 
do futuro do passado, heil! ideologicamente, porém, não favoreço apenas as 
margens direitas do mundo. estou em todos os lados, todas as torcidas, cor-
rentes de pensamento, credos etc., onde quer que haja um coração que a seu 
modo sente saudade de tempos mais felizes – eis aí por que atualmente estou 
arrebentando nas bolsas dos sentimentos, nas quais a minha cotação atinge 
índices nunca dantes imaginados. 

recentemente, encontrei num romance brasileiro um personagem a dizer 
para o retrato oval do seu finado avô – um fervoroso fiel à igreja católica, 
apostólica, romana –, que só sentia saudade de duas coisas: o tempo dos bo-
leros e o tempo dos comunistas, embora não soubesse exatamente por quê; 
talvez houvesse mais sonhos naquele tempo, ele acabou por concluir, ao final 
de seu solilóquio. Pode-se deduzir que uma saudade como essa é consequên-
cia dos estilhaços projetados pela queda do muro de Berlim, acontecida em 
anos recentes do passado. mas veja: um mapa-múndi que não inclua a Utopia não é 
digno de consulta. quem escreveu isso foi Oscar Wilde. e ele morreu no ano de 
1900. eu vim de longe e para longe vou, porque o ser humano está sempre 
sentindo falta de alguma coisa que acha que já teve melhor.

O teu perfume predileto exala
No piano saudoso, à tua espera.

        Castro Alves

Presumivelmente cheguei ao Brasil acompanhando o movimento utópico 
dos barcos. Aqui me espraiei. tanto mar, tanto chão, quanta selva. então me 
desdobrei em duplo sentimento: oceânico e telúrico. Juntando os dois em um, 
dá a solidão de um país grande. No ano de 1836, tive a subida honra de ser 
homenageada em um livro que entraria para a história literária como o marco 
inicial do romantismo brasileiro. título: Suspiros poéticos e saudades. chamemos 
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isso de um desconvite à leitura. Autor: Gonçalves de magalhães. era o pre-
cursor de uma corrente que cantava o desgosto da vida, a infância, o amor 
impossível, a melancolia, a tristeza, ufa! O inefável poeta veio a se superar em 
outro volume, intitulado Cantos fúnebres.

Passos mais adiante, eu viria a me sentir muito mais bem tratada (ou re-
tratada) nas mãos do maranhense Gonçalves dias, que se consagrou como o 
primeiro grande poeta romântico do Brasil, e que sentia orgulho de ter em seu 
sangue as três raças formadoras do povo brasileiro, por ser filho de um co-
merciante português com uma mestiça de índios e negros. Pelo menos dois de 
seus poemas puxam a brasa para a minha sardinha: Ainda uma vez, adeus e Canção 
do exílio, este escrito quando ele cursava direito na universidade de coimbra e 
morria de saudades do Brasil: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que 
aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. com essa estrofe fica a sugestão de mote para o 
seguinte capítulo: Do quanto a saudade esteve, está e sempre estará no coração dos exilados. 
mestrandos e doutorandos, mãos às teses.

sim, sim, também tive alguma influência na lírica do pop star do romantis-
mo made in Brazil, e sua mais bela cabeleira, o baiano castro Alves, que, embora 
tivesse colocado a sua pena a serviço de um mundo mais justo, comprometida 
com a construção de uma nova ordem social, e com a causa republicana e 
abolicionista, não deixou de ser também um flamejante poeta do amor e da 
melancolia. Na sua obra há pelo menos uns sete poemas com um Adeus no 
título. em Horas de saudade, escreveu: No piano saudoso, à tua espera/ Dormem sono de 
morte as harmonias/ E a valsa entreaberta mostra a frase/ A doce frase qu’inda há pouco lias. 
castro Alves e Gonçalves dias foram os românticos brasileiros que deixaram 
saudades.

No Brasil se diz: “triste é não ter de que sentir saudade.” e mais: “saudade 
não tem idade.” Aqui me mimam, fazem-me cafunés, carregam-me nos colos, 
ora como vó coruja, ora como mãe gentil, ou mana do peito, ou filha querida, 
amada amante. e até me puseram no andor das 100 palavras para melhor conhe-
cer o Brasil, espécie de breve dicionário afetivo japonês-português, publicado 
em 2008 dentro das comemorações do centenário da imigração japonesa. 
Não deu para entender nos caracteres nipônicos que palavra corresponde à 
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saudade, mas o certo é que ganhei um verbete amoroso, assinado por Paulo 
Nathanael Pereira de souza, um educador paulista já premiado pela Academia 
Brasileira de letras. Arigatô.

 Aqui tenho data: 30 de janeiro. É o dia Nacional da saudade. Por que 30 
de janeiro? Naveguei (nada a ver com uma volta às minhas origens, pois, pois) 
na internet e não encontrei nenhuma pista. escolheram uma data e pronto, 
estamos conversados. Homenagem é igual a cavalo dado: não se olham os 
dentes. Além do mais, em vez de continuar a pesquisa em outras vias, liguei-me 
catatonicamente a um programa dedicado ao assunto, na televisão. um repórter 
saiu às ruas para saber de que as pessoas mais sentem saudades. um nordes-
tino que mora no rio disse que de sua terra natal. um carioca mostrou-se 
saudoso do tempo em que sua cidade vivia em paz, sem a violência atual. 
Outros, de um passado mais glorioso no futebol brasileiro. La nave vá. Ontem 
os heróis eram os dos mares. Hoje, os dos gramados.

Por fim, mas não por último, registre-se que há brasileiros que passam por 
mim fingindo que não me conhecem. Para estes, saudade e melancolia são 
sentimentos retrógrados, reacionários, bregas. múmias paralisantes. melhor 
devolvê-las a Portugal – de onde nunca deveriam ter saído –, aos cuidados da 
alma imortal de Fernando Pessoa, aquele que em vida carregou nos dedos três 
anéis irreversíveis: a tristeza, a desgraça, a solidão.

Chega de saudade decretou a dupla Vinícius de moraes-tom Jobim, ao com-
por a música tida e havida como o marco da Bossa-Nova. mas olha que coisa 
mais linda, mais cheia de graça: saudades do tempo de tom e Vinícius. e de 
caymmi, o que cantou as saudades da Bahia.



moderato cantabile, 1995
Foto: marcio rm
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Carlos  Sepúlveda

desejo expressar, de início, meus agradecimentos à Acade-
mia, na pessoa de meu amigo, domício Proença, pelo con-

vite. também ao meu mestre, eduardo Portella, pela oportunidade 
de interlocução e pelas fronteiras com que me orienta até hoje, por 
mais de 30 anos. Ao colega e amigo, manuel Antônio de castro, 
pelas quatro décadas de diálogo.

A cultura tem razões que a própria razão desconhece. mas a contra-
cultura também, por isso, de início, é preciso um certo cuidado no tra-
tamento do tema, porque se trata de uma sutil armadilha. Não vamos 
encantar-nos com a confortável dicotomia, preguiçosa, como diria sil-
viano santiago, e deixar de lado a intensa e rica complexidade do tema, 
como demonstrou, com sua costumeira elegância, o professor Portella.

Não nos conformemos com apenas opor duas concepções daquilo 
que bem pode ser uma artimanha do mesmo, do idêntico. Aprendi 
com Portella a evitar esse mal-entendido. como ele gosta de dizer, 
relações de produção não são, por suposto, produção de relações.
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Pensemos na palavra cultura. trata-se da nomeação de um conceito com-
plexo que o senso comum simplificou e que constitui, ainda hoje, um sentido 
quase universal. O senso comum entende por cultura apenas uma segmen-
tação, como se fosse um privilégio de classe. ter cultura ou não ter cultura, 
dentro deste senso comum, significa deter algum tipo de informação, supos-
tamente sofisticada e que qualifica o detentor dessa informação a se imaginar 
um sujeito socialmente diferenciado, ciente de sua excepcionalidade intelectu-
al, sofisticado e, não raro, porta-voz das chamadas classes dominantes, orgâ-
nico ou tradicional, como se pode dizer em outro diapasão. estamos a repetir 
a vulgata da dialética da luta de classes.

O conceito de cultura é significativamente ambíguo em seu uso comum. 
costumeiramente, “ cultura” é representada como a soma total das ativida-
des que possui a aura da intelectualidade, quer dizer: as Artes e as ciências. 
mas há outro sentido, igualmente significativo, nas ciências sociais, que define 
cultura como o conjunto de certas tradições intersubjetivas, significados, va-
lores, instituições, costumes e atividades típicas, características, dentro de um 
espaço-tempo em dada formação social.

É muito comum ouvirmos dizer que uma pessoa não tem cultura, ou tem 
cultura, porque ouve música erudita, ou porque se expressa com uma seleção 
vocabular pouco comum. No universo da classe média, é comum investir em 
viagens para “adquirir cultura”, visitando museus, ou simplesmente passean-
do pelos lugares que o turismo indica como culturais. É uma operação de débi-
to e crédito, uma contabilidade que leva em conta o rendimento da economia 
simbólica: mais vale gastar em Paris, do que na disney. No Brasil profundo 
e mais antigo, em face do padrão ruibarboseano de modelo intelectual, não 
raro se confunde cultura com falar difícil.

sabemos, porém, que este conceito de cultura, que facilita, sobremodo, a emer-
gência de uma contracultura, é apenas um aspecto do conceito, pois não existe 
apenas uma cultura erudita, clássica, existe a popular, existe a cultura de massas, 
existe a cultura proletária, e tantas outras que só a Antropologia pode dar conta.

mas, como o título da palestra indica e provoca, o conceito de cultura, 
como manifestação de um poder, como acesso a estéticas mais ou menos 
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elaboradas, é um preconceito. A cultura como propriedade de uma classe, 
como produto de uma prática enclausurada, num ambiente elitizado, não au-
toriza um julgamento de qualidade. esse mito só vale num universo algo 
estreito e que hoje se encontra em confrontação, sobretudo numa cultura ba-
belizada como acontece nas formações culturais urbanas, nas grandes cidades.

Aliás, sem esta visão estereotipada de cultura, seria improvável a existência 
de uma contracultura, já que, como parte do movimento da dialética mate-
rialista, a contracultura existe como uma etapa da negação, dentro daquele 
famoso estágio de negação e negação da negação, de viés hegeliano, conforme 
a vulgata do marxismo.

seria, então, interessante olharmos com um pouco 
mais de cuidado a cultura para além do entretenimento e 
do senso comum que já apontamos.

A definição de Ortega y Gasset pode-nos ajudar, com a 
clareza de sua cortesia. Para ele, cultura é o repertório de soluções 
que encontramos para a vida.

dentro de sua perspectiva vitalista, como não poderia deixar de ser, Ortega já 
nos adianta uma imagem que a tradição do Ocidente adotou, desde que Heráclito 
cunhou o aforismo Polemos pater panton – o conflito é a origem de todas as coisas.

Pois começamos por entender que vida é luta, conflito, caos até, pois vida 
não se dá gratuitamente. ele fala em soluções para resolver os conflitos hu-
manos e nossa condição humana é sempre movida pela cultura, isto é, modos 
e estilos de vida. então, cultura é um modo de morrer, de comer, de fazer 
amor, de conviver. É algo absolutamente único para o homem (Dasein, diria 
Heidegger) e muito de nossa história dependeu e depende da transmissão 
das soluções bem-sucedidas que uma geração passa para a outra, sempre em 
busca da preservação da razão suficiente, isto é, uma explicação racional para 
o mundo, nem sempre fácil de ser percebida.

Volto a don Ortega y Gasset que explicou, naquele seu modo único e 
jocoso de se divertir com a complexidade dos conceitos: afinal, tudo o que, em 
uma sinfonia de Beethoven, não é tripa de cabra, nem madeira, nem metal, nem ar agitado, 
é cultura.
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com isso, passamos da apreciação pura e simples da materialidade para o 
universo complexo e maravilhoso do imaginário. também nossa imaginação 
depende de modos e estilos culturais. 

quando fomos capazes de representar, metaforizar, traduzir em som, ima-
gem, imagística, impressões sonoras, movimento de corpos, tudo isso repre-
sentando um mundo que não é, mas poderia ter sido, damos margens ao 
verossímil e produzimos uma cultura monumental, sublime até. Fazemos arte, 
nos tornamos artistas, e descobrimos o que cecília meireles escreveu poetica-
mente: a vida só é possível reinventada. Ou, em diálogo com camus, que escreveu: 
se o mundo fosse claro, a arte não existiria. Nem provavelmente o mundo, digo eu.

Pois bem, é dessa cultura que aqui falamos. da cultura, digamos, letrada, 
no sentido do logos, de nossa infinita capacidade de criar um mundo apenas 
de representações, simbólico, afinal, como disse mallarmé, o mundo foi feito para 
acabar em livro. e é devastador o poder desta cultura que se abriga no sujeito, 
começa no sujeito, é subjetiva em sua essência, pois é lá, na profundidade da 
experiência do sujeito que a cultura começa, e a consciência é uma elaborada 
conversação entre um “eu” originário e um “tu” acidental, por isso o diálogo 
é uma presença, um logos.

Assentamos, e aqui nos estamos debatendo, que a cultura (e a contracul-
tura) de que tratamos aqui é esta complexidade feita de mais de três mil 
anos de tradição e que nunca foi apenas um objeto de contemplação, mas de 
inquietação.

recordemos a narrativa da fuga de enéas, lá na Eneida, carregando nas costas 
seu pai, Anquises, para fundarem roma. e também a história de um homem 
que carrega sua tradição e memória nas costas, que se curva, por reverência ou 
por esforço, ao peso dos deuses que vão juntos naquela aventura de fundar o 
império. enéas é a geração que suporta nos ombros o passado de sua própria 
riqueza, que carrega o pai, no meio da destruição e do incêndio de troia, para 
fundar um novo mundo.

e se vamos escolher o percurso narrativo, aí então é que cultura e contracul-
tura perdem a clivagem, aliás, falsa. Ou não é contracultura o discurso do velho 
do restelo em camões, a magistral paródia do quixote, o monumental texto 
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maneirista de montaigne, pleno de crítica à modernidade, mal saída do forno, 
ou o teatro de shakespeare, ou mesmo os poetas goliardos, na idade média?

temo que a oposição não subsista, pois há muita contracultura na cultura. 
Aliás, podemos dizer que há mais contracultura na cultura do que sonha nos-
sa vã teoria literária. tem sido, porém, no mundo da baixa modernidade que 
esta questão se radicalizou.

duas grandes influências: o marxismo, lido como teoria da cultura e não 
como legitimação de estado, e a transmutação de todos os valores, de Nietzsche. 
este último num desafio sobre-humano de promover a Grande recusa, des-
truindo a metafísica clássica num salto de 2.500 anos com sua declaração 
cortante de que “deus está morto, e nós o matamos”. No entanto, isso é 
também uma teologia.

datadamente, a escola de Frankfurt foi muito importante, em face dos 
horrores do nazismo. Walter Benjamin pontificou numa lição magistral quan-
do ensinou que: todo documento de cultura é, ao mesmo tempo, um documento de barbárie, 
desconstruindo o caráter salvífico da cultura em face do nazismo.

Bem, meus amigos e amigas, a geração dos anos 1960, nesse nosso Brasil, 
descobriu os valores da crítica radical aos modos de vida modernos. Os jovens 
europeus saíram da reconstrução da europa com a sensação de logro, pois 
os benefícios econômicos da vitória da democracia e do capitalismo tinham 
condenado à miséria boa parte do mundo dito civilizado, e, como contra-
ponto, o comunismo acendeu a chama da esperança juvenil, o que, naquelas 
circunstâncias, era compreensível. Anos depois, a desilusão.

1968 assinala a radicalização da primeira geração do pós-guerra que se 
julgou traída, se julgou injustiçada pelo egoísmo e avareza. exasperou os sen-
timentos e reputou errôneo e fracassado o percurso histórico do Ocidente a 
partir da vitória do cristianismo. Para aqueles jovens, foi preciso negar tudo o 
que em dois mil anos de tradição tinha sido posto para, finalmente, construir 
um mundo de liberdade, igualdade e justiça. Por ironia, defendiam a essência 
da tradição iluminista, e encontraram em Karl marx seu profeta.

quem, no entanto, aceita marx como representante de uma razão univer-
sal, não aceita uma filosofia, no sentido da questão do ser, na verdade, assume 
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uma práxis. Para aqueles jovens inquietos, filosofia rimava com ação, é um agir 
que funda verdades e não as pressupõem. logo, torna-se papel da política e 
da economia desenhar o futuro da Humanidade na idade da técnica. É este o 
fundamento do que se chamou contracultura, uma aplicação da 11.a tese contra 
Feuerbach, segundo a qual não cabe contemplar o mundo, cabe transformá-lo.

Aqueles jovens, que não mais se vestiam como seus pais, mas, ao contrá-
rio, os pais é que se vestiam como os filhos, explodiram em 1968 com todo 
seu descontentamento. Nas praças, nas ruas, nas universidades, o é proibido 
proibir virou o lema e hino da contracultura. A revolta ecoou por aqui, no 
ano de 1968, o ano que zuenir Ventura disse, muito apropriadamente, que 
não acabou.

No entanto, para nossa tristeza, toda aquela energia criativa foi suplantada 
pelo medo. A guerra-fria ameaçava o fim do mundo com a primeira escatolo-
gia profana que o homem construiu. sim, porque era perfeitamente possível 
destruir o planeta algumas vezes, com um artefato nuclear, feito pelo avanço 
científico e tecnológico, puro (ou impuro) produto de uma ciência sem cons-
ciência. Os deuses não eram mais necessários para a destruição do planeta, 
nós mesmos podemos fazê-lo. Vejam aonde foi parar Prometeu.

1968. No entanto, para a nossa tristeza nacional, abriram-se as portas do 
inferno e uma ditadura nos levou de roldão. Aí, a contracultura só sobreviveu 
porque soube negociar sua própria sobrevivência, com muita coragem e idea-
lismo e dores e horrores.

Hoje, passadas já mais de três décadas, é hora de uma reavaliação crítica, 
não para que cultura e contracultura marchem para um duelo inútil, mas 
para que se reconheçam como intérpretes de um Brasil diferente, quem sabe, 
renovado?

Ou podemos achar que é um mero acaso o sucesso surpreendente do livro 
de Paulo leminsk?

cultura e contracultura não são conceitos que se submetem ao jogo mecâ-
nico de uma dialética, mas são as marcas de um percurso de nossa cultura e só 
podem ser compreendidos em diálogo, de preferência construtivo.



Cultura e  contracultura na atual idade bras ile ira  

193

A contracultura é também um dos imperativos categóricos da juventude 
que cobra de nós, os mais velhos, uma existência autêntica, livre do paradoxo 
de Bossuet, que descreve uma situação na qual os homens censuram, publica-
mente, aquilo que permitem em particular. É o paradoxo de nossa cotidiana e 
atual esquizofrenia, condenamos as consequências, enquanto somos parte das 
causas. É isso que nos mostra a desigualdade cada vez mais presente em nossa 
sociedade. Por isso, os jovens foram às ruas e é provável que nem saibam disso. 

mas alguns sabem.
encerro com uma pequena lembrança da poesia que não se importa em ser 

cultura ou contracultura. um jovem de meu tempo de estudante, militante, 
preso político, sincero, deixa escrito, na parede da cela em que registrou aquele 
horror de cujo nome não quero lembrar-me, o seguinte verso: você me prende 
vivo, mas eu escapo morto.

Hoje, distante dos tempos dos duros embates da contracultura e tudo o 
que nela representou sofrimento e medo, espero que as gerações atuais possam 
recolher a memória daquele tempo, para talvez compreender que a maior e 
mais bela lição da cultura e contracultura tem sido a esperança, a meninice do 
mundo, segundo machado de Assis. com ela é que me despeço.

encerro com Borges: meu coração se alegra com essa elegante esperança.
Obrigado.



Pernas Vazias, 2003
Foto: chico lima
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E n s a i o

O entrançado da lembrança 

Jurista.Guilher me D’Olive ira  Martins

Alberto da costa e silva é símbolo das culturas da língua 
Por tuguesa. e mia couto salientou muito bem a sua capa-

cidade de compreensão da memória de África e o persistente tra-
balho de resgate dessa relação complexa, que assumiu “com a arte 
e elegância”. quando lemos o ensaísta e o poeta, percebemos que 
estamos diante de alguém para quem a cultura é uma realidade viva, 
feita de inesperados encontros, de paisagens misteriosas e surpreen-
dentes. O mundo que o escritor nos revela não é algo de separado 
da vida, e esse quotidiano leva-nos a entender mil pormenores, que 
nos permitem descobrir-nos e encontrar as realidades que nos in-
fluenciam. dirse-ia que acompanhamos o autor na invocação de 
sombras antigas e modernas, tornando-nos mais cientes da impor-
tância de um difícil diálogo de diferenças e complementaridades. “A 
imaginação foi alterando com o tempo o entrançado da lembrança.”

 Ao lermos Espelho do Príncipe, onde o memorialista e o historiador 
se encontram, somos levados à recordação de um jovem de sobral, 
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no ceará, até a ida para rio de Janeiro, que relembra episódios e, que a na-
tureza, as condições e a sociedade que evolui se encontram, como no célebre 
episódio do ritual da morte de uma galinha, onde percebemos que o lado 
melancólico apela à magia da existência: “A visão da moça a matar a galinha 
frequentou a sua infância. ele acordava cedinho e, encolhido na rede, assistia 
à cena repetir-se, com o corredor escuro, o quadrado branco da porta e, no 
patamar de tijolos gastos da escada que descia para o quintal, a moça , a mu-
dar de modinha, ou não mais cantando, porém sempre alegre, completa em 
seu riso, permanentemente ressonhada a degolar a galinha.”

conhecemo-lo. Alberto é um amigo de Portugal. O embaixador do Brasil 
foi com ele muito mais do que um representante diplomático. É como que um 
familiar próximo, despretensioso e aberto, cuja presença nos põe-à-vontade, 
num fluir de aproximações, de temas e de naturais revelações. sendo um pro-
fissional competente, nunca deixou de ser muito da nossa casa portuguesa, 
capaz de separar águas, sem nunca deixar de ser um afetuoso cultor da arte de 
pensar, de escrever, de lembrar, de ressonhar ou de celebrar. e como lembrar 
a sua fulgurante escrita, é alguém de cativante presença. Voltando ao Espelho do 
Príncipe, poderemos lembrar essa fantástica capacidade de imaginar: “quando 
lhe pediam que falasse de um tema sobre o qual pouco sabia, o menino, sem 
falsidade, inventava.”

qual a virtude fundamental do escritor ou do poeta? “Não seriam esses 
os seus melhores discursos, mas tampouco os piores. Nunca havia visto uma 
catedral de verdade, mas desatava a palavra das pedras e dos vitrais, das torres 
e da nave, e lá ia, a imaginá-las, em clarões como os que lhe magoavam os 
olhos, a pô-la no centro do jardim e da cidade, a dar-lhe velame e remos. cada 
palavra era um início de assombros. O súbito puxar de uma noite estrelada.” 
O criador confessa-se assim, dando campo ao desenvolvimento imaginoso.

Ao lembrar manuel Bandeira, mestre inolvidável de “Vou-me embora para 
Passárgada”, Acs invocou um dia as qualidades excepcionais que admirou 
no poeta pernambucano: “serenidade, coerência, ordem e limpeza”, a que 
se juntavam “a bondade, a paciência e o enternecido bom humor”. essas as 
qualidades que o jovem estudante percebeu logo no artista consagrado. e, ao 
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descobri-las, deu-nos a possibilidade de entender que a cultura também se faz 
nesse reconhecimento da humanidade e dos afetos. quantas vezes, em encon-
tros com o nosso querido António Alçada Baptista, fomos testemunhas dessa 
empatia, desse amorável entendimento, que o poeta cultivava com persistência 
e naturalidade. como afirmou no seu discurso de investidura na Academia 
Brasileira de letras, “a diplomacia foi um jamais concluído”, já que ele foi 
sempre poeticamente uma “sombra emigrada”. 

e, ao lembrar um querido amigo comum, marcos Vinicios Vilaça, disse 
o essencial que o aproxima do modo humaníssimo de ver a vida. “Não per-
tence ele à raça dos que dividem e, ao dividir, muitas vezes dilaceram, mas 
como carlos chagas Filho” (o acadêmico que o antecedeu na cadeira que 
hoje ocupa) “à linguagem rara dos que somam para multiplicar, atentos não 
só à riqueza da diversidade, mas sobretudo à força fundadora das lembranças.”

Pode dizer-se que com Acs a lusofonia ganha um sentido e um significado 
que ultrapassam a lógica justificativa e retrospectiva. daí a relevância da apre-
ciação de mia couto. temos de entender que um diálogo autêntico entre cul-
turas diferentes e complementares, em virtude do contacto histórico, obriga à 
capacidade de ver os diversos lados e os diferentes aspetos das realidades. O 
Prêmio camões foi atribuído ao conjunto da obra, reconhecendo o modo de 
encarar o mundo de uma língua de várias culturas. Nesse ponto, singulariza-se 
o agora galardoado. Afinal, o futuro da lusofonia e a sua originalidade basear-
-se-ão muito mais nos caminhos múltiplos, no sentido crítico, na capacidade 
inovadora, na dialética dos encontros, nas tensões e na força de compreender 
o inesperado e o incômodo, do que na tentativa de unificar ou simplificar.

Fiz, pessoalmente, uma experiência inesquecível no Benim, tendo nas mãos 
um livro de Alberto, Francisco Félix de Sousa – Mercador de Escravos. Fui testemu-
nha presencial do impressionante quadro com que a obra se inicia: “este é 
um quarto de Francisco Félix de sousa. Não repare nos descascados e nas 
manchas das paredes. cuide da cama portuguesa, de madeira sólida (não sei 
se pau-ferro, jacarandá ou mogno), ressequida e fosca por míngua de verniz, 
de cera ou de óleo. Há lascas neste torneado e falta um pedaço naquela pinha 
ou carrapeta, no alto do baldaquino que sustentava o mosqueteiro. O dono 
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do jeito jaz ao lado, sob uma campa em cuja cabeceira se ergue a imagem do 
santo de seu nome e devoção. sepultaram-no como um príncipe da terra. e 
dentro de casa, à daomeana. No que dizem, teria sido o seu quarto...”.

Aí nos esperava, a mim e a miguel real, com grande simpatia, o neto de 
Félix de sousa, que nos recebeu naquele lugar reservado e escondido dos 
olhares do mundo... compreendemos nesse momento como a obra nos dá 
conta dos claros e escuros de “um medonho pesadelo” – e o autor fá-lo com 
um saber e uma consciência que nos permitem entender o essencial da liga-
ção entre Àfrica e o Brasil. O historiador de A manilha e o libambo e de Um rio 
chamado Atlântico, conhecendo bem essa relação complexa, abre-nos pistas para 
que o futuro se não construa de equívocos ou paternalismos, mas sim de uma 
consciência crítica e de uma fecunda abertura de novos horizontes. O entren-
çado da lembrança obriga-nos a olhar para diante sem receio de conhecer o 
passado. 
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E n s a i o

Jocy de Oliveira no 
espelho de suas cartas

escritora francesa
Professora 
de História 
da música na 
universidade 
Paris-sorbonne
correspondente  
da Academia de  
Belas-Artes.

 � Um Diálogo emocionante  
e  r ico em ens inamentos

Danièle  P i stone 

J ocy de Oliveira permanece uma pianista, artista multimídia 
e compositora de grande renome, cuja carreira internacional 

levanta inúmeras particularidades e lembranças. todos lhe somos 
enormemente gratos por nos confiar este Diálogo realizado com uma 
dezena dentre os maiores músicos entre 1960 e 2010, bem como 
partes de seu Diário.

como veremos, estes textos, tão ricos em informações, são tam-
bém impressões de rara emoção. A leitura de tão antigas e expres-
sivas cartas desencadeiam tanto uma plêiade de recordações como 
observações explicativas, fazendo-nos mergulhar em uma verdadeira 
e insólita festa artística.

toca-nos particularmente que o universo francófono nos seja 
apresentado com tantas narrativas e reflexões. isto a partir de seu 

* tradução do francês por suzana martins.
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parentesco materno com o famoso general Gaston de sonis. se na infância 
viveu no Brasil entre curitiba e são Paulo onde foi aluna de Joseph Kliass, 
logo veio para Paris aperfeiçoar-se com marguerite long; conheceu, portanto, 
a capital francesa dos anos 1950 e os cursos da célebre pianista no número 
16 da Avenida Grande-Armée. Foi, aliás, graças à intervenção de marguerite 
long que, em 1956, fez seu primeiro grande concerto público, com o Concerto 
em sol, de ravel, em tanglewood, euA. esta obra, como Capriccio ou Movements 
de stravinsky, Momoprecoce de Villa-lobos ou Oiseaux exotiques, de messiaen, 
acompanharão Jocy em sua carrreira de solista.

trabalhou, em seguida, com o compositor robert Wykes na Washington 
university de saint-louis (missouri), cidade importante, sobretudo em re-
lação a igor stravinsky, luciano Berio e a alguns memoráveis concertos. em 
saint-louis obteve, em 1968, o master of  Arts, em trabalho baseado em sua 
composição de Estória for voice, percussion and 2 channel tape, que robert craft ates-
ta em carta que leu com grande interesse. Nesta época, estava casada (desde 
1955) com eleazar de carvalho, diretor musical da saint-louis symphony 
Orchestra, onde abraçava brilhantemente a música contemporânea.

É neste ambiente que Jocy de Oliveira reforça indubitavelmente sua ligação 
com a arte sonora de seu tempo, que ela mesma viria a representar artistica-
mente como pianista e compositora. esta dupla atividade a fez relacionar-se 
com vários mestres ilustres, cujos admirados testemunhos figuram ao longo do 
livro. Vêm daí suas poderosas ligações com a França, principalmente através de 
messiaen e Xenakis. do primeiro, gravou importantes peças para piano,1 do 
segundo, uma redução de Synaphai, que permanece pioneira neste contexto.

Francesas também são suas fontes de inspiração, sobretudo na figura de la 
stilla, célebre cantora italiana de Châteaux des Carpathes, de Júlio Verne, que sobressai 
em um episódio (“Naked diva”), na quinta obra de música-teatro de Jocy, As Ma-
librans (2000), escrito em homenagem a quem tão bem fez desdêmona e efigênia 
e que esteve tantas vezes em Paris, onde nasceu. Franceses são também os ecos de 

1 Catalogue d’oiseaux e os Vingt regards sur l’Enfant Jesus (Vox, 1972 e 1977) figuram, em sua interpretação, no 
fichário eletrônico da Biblioteca Nacional da França (departamento de Audiovisual).
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satie, cujas 18 horas de Vexations tecem a 
trama de sua Homage à Duchamp (1974).

Ao longo dessas décadas, reflexões da 
artista, bem como de seus corresponden-
tes, ilustram bem o que foi a vida de mú-
sicos brasileiros deste tempo: a impor-
tância do rio de Janeiro, Villa-lôbos, a 
atração pelos estados unidos, sobretudo 
Nova York, ou as condições de vida dos 
que haviam escolhido o exílio longínquo, como cláudio santoro, na Alemanha. 
Juntaram-se à trajetória artística de Jocy de Oliveira elementos poderosos, como 
milão (Berio) e o Oriente (cage). No limite deste confronto com seu passado, 
os elementos poéticos de seu último capítulo (Vozes silenciadas) colocam em 
grande evidência os resíduos dominantes do sonho apenas esboçado: 

[...] um caruru no Chalé em Botafogo,lustres de cristal no silêncio de Berlim, um restau-
rante japonês no Rio de 1961, uma marimba numa discoteca, carregando um gongo pelas 
ruelas de Paris, o grito de uma mulher pelas vielas de Marrakech, um rosto sem idade em 
Mahabalipuram, um descarnado piano na Bósnia, o Natal numa catacumba de Belgrado, o 
teto de um palco que desmorona em Anvers, rostos sem traços, uma história, um doce muito 
doce, os pássaros de Bellagio, o gargalhar, o som dos barcos no Bósforo, a água gelada dos fior-
des, lágrimas e aplausos no Hollywood Bowl, o eco dos minaretes, a perda de manuscritos 
roubados, um olhar, um sorriso, o cheiro ácido de um camarim, a dor de um desencontro, do 
corpo, cicatrizes, o reencontro com o piano, novamente uma fratura, um acorde que silencia, 
um intervalo que se perde, a voz primordial, vozes silenciadas, o revisitar, o desejo de uma 
revelação, e, como a vida – impermanências...
 
todavia, ao lidar com o efêmero através de vozes e silêncio, Jocy de Oli-

veira sabe sempre ressaltar, aguçar nossa atenção, proporcionar uma espessura 
sonora no tempo, desdobrando-o em múltiplos talentos como em algumas 
especificidades de seus encontros musicais, tais como Time cycle (1960) ou 
Echoi (1963) de lucas Foss; ou ainda a curiosa Nascemorre, para coro misto, 
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stockhausen e Jocy. 
Foto: Fredrik Kirsebom
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banda e duas máquinas de escrever (1963) sobre um poema de Haroldo de 
campos, de Gilberto mendes na sua fase experimentalista. mas as mais belas 
culminâncias de seu texto estão, sem dúvida, na história da composição e cria-
ção da Sequenza IV de Berio ou “desta nova maneira de tocar piano” aos dez 
toques simultâneos, um para cada dedo, imaginada por Xenakis em Synaphai, 
duas célebres partituras dedicadas a Jocy de Oliveira.

Ao longo dessas confidências que despontam com grande espontaneidade 
e rara sinceridade, que recriam o imprevisível cordão umbilical entre presente 
e passado, é apaixonante compartilhar a maneira como se sucedem, se con-
frontam e se desfazem, para finalmente se mesclarem a criação e a interpre-
tação, o palco e o piano. Não surpreende que o tempo como tema seja tão 
primordial em sua obra. este tempo que sabe erigir o passado em memória 
do futuro. este tempo contraposto que vibra em suas vídeo-óperas recentes  
(Revisitando Stravinsky, Berio sem censura...) como a integralidade dos atuais retor-
nos aos fundamentos de sua personalidade e de sua arte.

Além de seus concertos, de tantas e importantes criações pianísticas, de sua 
discografia, de seu imponente catálogo de obras que incluem seis óperas (de 
Fata Morgana, em 1987, a Kseni, em 2007) será necessário contar principalmen-
te com esta publicação de seus arquivos comentados, vibrante contribuição 
para a história musical do século XX.2

Obrigada, Jocy, por estas páginas tanto históricas como pessoais, corajosas, 
generosas e pungentes, preciosas não só para a comunidade musical interna-
cional, mas também abertas ao grande público capaz de apreciar as intensas 
alianças entre o ouvido, o olhar e o espírito.

 �

Diálogo com minhas cartas, de Jocy de Oliveira, foi publicado recentemente no 
Brasil pela sesi-sP, editora com patrocínio da Oi.

em versão francesa, Dialogue avec mes lettres será lançado nos próximos meses 
pela Éditions Honoré champion, Paris. 

2 Para o catálogo de suas obras e algumas criações multimídias, ver os sites www.jocydeoliveira.com e 
www.youtube.com/jocy de oliveira



cabelos, 2007
Foto: luis r. cancel
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E n s a i o

Os senhores da palavra de 
murilo melo Filho

Evanildo Bechara

Numa epígrafe para o seu livro O Brasil anedótico, em que re-
lembra frases históricas que reescrevem a crônica do Brasil-

-colônia, do Brasil-império e do Brasil república, Humberto de 
campos transcreve do escritor italiano Adolfo Padovani os seguintes 
comentários: “se a história é uma árvore de gestas memoráveis que 
lhe formam o tronco, os ramos e as folhas, a anedota é a flor que se 
esboça entre a verdura, e lhe garante o aroma, a frescura e a graça.”

estas palavras com que Humberto aplica à historiografia brasi-
leira facilmente se podem estender às instituições humanas de todos 
os quadrantes do mundo e de todas as épocas. chegam até nós os 
comentários chistosos, inteligentes, profundos e alegres dos grandes 
homens da Humanidade, e por eles ficam mais conhecidos e ines-
quecíveis em nossa memória, e reverenciados. que sabe a maioria das 
pessoas do grande matemático siracusano Arquimedes senão a célebre 
frase Eureca! enquanto tomava banho, encontrara a solução do pro-
blema de hidrostática proposto pelo rei de siracusa, e se pôs desnudo 

*

* lido em sessão plenária no dia 26 de junho de 2014.

Ocupante da 
cadeira 33 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 
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pela cidade a gritar a famosa expressão; ou da silenciosa discrepância do cosmó-
grafo italiano Galileu diante dos seus inquisidores, no séc. XVii: Eppur si muove! 
(e, contudo, se move!).

Para a tradição popular, tais acontecimentos não precisam ter sua afirma-
ção em documentos históricos, embora, no contestado episódio de Galileu, 
exista uma tela do pintor murilo com a repetição do conhecido mote. Podem 
ser histórias ou estórias.

Nesta Academia, se não foi o primeiro, foi dos primeiros a reunir e escrever 
sobre episódios anedóticos, Humberto de campos é um modelo desse gênero, e 
se tornaram clássicos o seu O Brasil anedótico, Antologia dos humoristas galantes, e apare-
cida em 1929, encetou um gênero de pesquisa que está a exigir continuador para 
a moderna literatura Brasileira, com o livro O conceito e a imagem na poesia brasileira.

O saudoso confrade Josué montello prosseguiu com a tarefa de reunir con-
ceitos e frases, restringindo o material ao que colheu ou leu sobre seus pares, 
no livro Pequeno anedotário da Academia Brasileira, em 1963.

Agora, a curiosidade e a perspicácia do nosso querido confrade murilo 
melo Filho levaram-no a entrar no rol desse tipo de pesquisador, e eis que 
nos brinda com Os senhores da palavra, especialmente acerca da temática do 
humor. estava com certeza influenciado pelo escritor, ator e humorista norte-
-americano George carlin que, consultado sobre de que maneira gostaria de 
morrer, respondeu que gostaria de morrer de tanto rir.

O novo livro de murilo vem com prefácio de ivan Junqueira, além de con-
siderações iniciais de Arnaldo Niskier e deste que lhes fala. A preocupação 
didática do Autor levou-o a uma introdução histórica sobre o início e a tra-
jetória da casa de machado de Assis até nossos dias. As histórias recolhidas 
por murilo melo Filho têm como autores acadêmicos da velha-guarda, dos 
“tempos difíceis”, até os mais recentes. A delicadeza do Autor só trouxe à 
cena aqueles que já não fazem parte do nosso convívio. uma leitura agradá-
vel nos proporciona o nosso murilo melo Filho, além do simples sorriso, a 
interpretação das personalidades envolvidas nas histórias – muito bem sele-
cionadas e melhor ainda narradas. em muitos casos, junta-se o humorismo à 
saudade, num reencontro com amigos queridos.
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E n s a i o

discurso de posse na Academia 
Pernambucana de letras

Maria  Let íc ia  Cavalcanti

As primeiras palavras são de agradecimento a todos e a cada 
um dos acadêmicos, pela generosa acolhida nesta casa. de-

verei para sempre o gesto. Por ser honra, e privilégio, estar entre os 
que dedicam suas vidas ao ofício de pensar e escrever. que vivem ad 
lucem (para a luz), não por acaso lema desta Academia Pernambuca-
na de letras. um templo de palavras e de ideias que tem a relevante 
missão de “velar pelo passado literário pernambucano, estimular 
seu estudo e lutar pela preservação das suas obras”, assim consta 
nos seus estatutos. e, também, velar pela “defesa da língua Portu-
guesa e da cultura”, como está nos estatutos da Academia Brasileira 
de letras. dois belos compromissos. que proteger a cultura (do 
latim colere, cultivar) é compreender a importância dos conhecimen-
tos produzidos e transmitidos pelo homem. e valorizar a língua 
significa não apenas compreender seu caráter de realidade vir tual, 
conjunto de símbolos articulados para produzir uma ideia. É ir 
além. É aceitar novas formas de expressão, em permanente processo 

Ocupante da 
cadeira 23 
na Academia 
Pernambucana  
de letras. 
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de mudança, nos seus ambientes próprios – o artesanato, a dança, o canto, 
as maneiras de fazer, ver ou representar. e, muito especialmente, os sabores 
– que devem ser compreendidos também como linguagem, no tanto em que 
expressam a própria identidade dos povos a que pertencem. revelando tra-
dições. mediando hábitos diversos. transmitindo valores de natureza variada 
– econômicos, sociais, políticos, religiosos, étnicos, estéticos. eça de queiroz 
dizia: “entre todas as manifestações culturais, aquela que melhor revela o 
gênio de uma raça é sua culinária.” e João cabral de melo Neto chegou a 
comparar o ato simples de catar (de escolher) feijão com o ato complexo de 
escolher (catar) palavras para um poema. Para ele o poeta faz, exatamente, 
como o catador de feijão:

Catar feijão se limita com escrever:
jogam-se os grãos na água do alguidar
e as palavras na folha de papel;
e depois, joga-se fora o que boiar.

Primeiras manifestações dessa linguagem foram desenhos nas paredes das 
cavernas. Nascidos do desejo de registrar experiências. “A palavra no começo 
era silêncio, palavra recolhida e quieta”, disse o poeta padre daniel lima. 
depois vieram símbolos em placas de argila. e o que mais aparece nelas é o 
ato de comer, representado pela combinação de uma cabeça ao lado de um 
pão. imagem que é linguagem. Na Ilíada e na Odisseia, Homero usa a expressão 
“comedores de pão” como sinônimo de “homem”. Na epopeia de Gilgamesh 
(primeiro texto escrito na mesopotâmia), está que o homem deixou de ser 
“selvagem” quando conheceu o pão. só depois vieram as palavras. sophia de 
mello Breyner Andresen até escreveu: “O homem soube de si pela palavra. 
e tudo emergiu porque ele disse.” Através dessa linguagem, aprendemos que 
os primeiros homens se alimentavam só para sobreviver. depois, começaram 
a se organizar para garantir um suprimento estável de alimentos. Passaram a 
plantar e domesticar animais – uma mudança decisiva na relação entre homem 
e território. Foram então selecionando as plantas mais produtivas e nutritivas. 
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em função do clima, cada região elegeu seu cereal preferido: trigo, no medi-
terrâneo; sorgo, no continente africano; arroz, na Ásia; milho, nas Américas. 
em torno dessas “plantas de civilização”, na definição de Fernand Braudel, 
organizou-se toda uma vida naquelas sociedades – relações econômicas, for-
mas de poder político, rituais religiosos, imaginário cultural. A própria inven-
ção das cidades vem do desenvolvimento da agricultura.

tão importante foi esse processo que lévi-strauss definia o grau de desen-
volvimento dos povos a partir dos hábitos alimentares. Baseado nesses estu-
dos, sedimentou seu método estruturalista, segundo o qual o homem passa do 
estado “natural” (quando usa o alimento cru) ao “cultural”, quando começa 
a “transformar o alimento”, algo tão importante quanto “usar a linguagem e 
construir objetos”. Assim, aos poucos, os sabores de um povo vão-se forman-
do. Primeiro, aproveitando ingredientes e jeitos de fazer da própria terra. de-
pois, também os de lugares distantes. Até que um dia, nessa mistura de muitas 
heranças, ganha uma forma própria. “O alimento se torna familiar”, explica 
roberto damatta, sendo “por isso mesmo definidor de caráter, de identidade 
social, de coletividade”. Nesse momento, converte-se em linguagem. e ganha 
um valor próprio. No dizer de césar leal, 

Linguagem que é ventre,
linguagem é bandeira, 
linguagem é porta aberta ao canto.

A linguagem é nossa própria pátria. “minha pátria é a língua portuguesa”, 
disse Fernando Pessoa. “inculta e bela”, como que completa, Bilac. uma lín-
gua que foi, também ela, se formando aos poucos. A partir da influência dos 
muitos povos que sucessivamente dominaram a Península ibérica. deixando, 
ali, suas marcas. As majestosas legiões romanas, no séc. ii; os bárbaros germa-
nos do Norte, no séc. V; e, sobretudo, a partir de 711, os mouros – árabes da 
mauritânia que habitavam o norte da África. entre todos os invasores, foram 
os que mais influenciaram aquele chão. Na Agricultura, na Arquitetura, na 
Botânica, na matemática, na medicina. mas em nenhum outro campo essa 
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herança foi maior, e mais definitiva, que na culinária. como se comprova 
pelas muitas palavras deixadas naquela língua Portuguesa então nascente. O 
mesmo se deu com nossos índios, que tanto legaram de sua língua à terra em 
que um dia viveram seus antepassados: nas frutas, nos peixes, nas caças, nas 
receitas. com os escravos africanos, também, fiéis aos sabores de suas origens. 
tanto que, para eles, a hora da refeição era um momento sereno de alegria 
em meio a tanta dor. com os pratos na mesa se misturando a cantos e danças 
da terra distante, batuques, lamentos, zoadas, crenças, chocalhos, saudades. 
“A identidade é uma trajetória”, dizia Foucault. e essas como que pegadas, a 
partir dos sabores, são marcas de nossa própria identidade. de nossa língua. 
de nossa história. de nossa alma. 

somos, como país, uma mistura mágica do sagrado e do profano, do provi-
sório e do eterno, de ilusões e de promessas, de sonhos e de mistérios. A partir 
das múltiplas influências que integram nossas três culturas – a portuguesa, na 
obsessão de formar por aqui um povo novo; a africana, ferida pela lembrança 
sem-fim do passado perdido; e a indígena, com a nostalgia que vem de ver sua 
terra invadida por estranhos. Graça Aranha falava nessa comunhão das três ra-
ças – “a melancolia portuguesa, a metafísica do terror dos índios e a infantili-
dade africana, em seu terror cósmico”. e ronald de carvalho dizia que nosso 
rosto se formou da “saudade portuguesa adoçada pela sensibilidade ibérica, 
da inquietação indígena e do travo do sentimento resignado dos africanos”. 
são marcas de passado, e de história, que estão presentes no território que 
um dia foi da santa cruz e é hoje um grande Brasil. mas, ao mesmo tempo, 
também um conjunto de brasis distintos. culturalmente autônomos.

um deles é Pernambuco. com mapa que mais parece um corpo que se deitou 
reto. Por não ter aprendido a se curvar, perante ninguém. lembrando uma estra-
da quase sem curvas, chão de retirantes que vão das areias secas dos interiores à 
amplidão generosa do mar azul, quente e profundo. renato carneiro campos 
dizia: “se tivesse que escolher um estado da Federação, para representar dom 
quixote, este seria Pernambuco – não lhe faltam magreza, loucura e sonho 
para tanto.” Nem antecipações, nem pioneirismos. impulsionados, talvez, por 
uma geografia que representa um desafio. Posto vivermos, palavras de Gilberto 



Discurso de  posse  na Academia  Per nambucana de  Letras  

211

Freyre, “sob um sol contra o qual todas as sombras são poucas, sob um sol ti-
rânico”. e por habitar, nesse pedaço de terra, uma gente que nos orgulha. dona 
Brites (Beatriz), mulher de duarte coelho, foi a primeira mulher governante 
das Américas. Aqui tivemos o início da literatura, no país, com a Prosopopeia, do 
judeu Bento teixeira. desse povo que é “noivo da revolução”, nas palavras de 
carlos Pena Filho, vieram os primeiros movimentos sociais contra a domina-
ção portuguesa – a Guerra dos mascates (1710), a revolução Pernambuca-
na (1817), a confederação do equador (1824), a revolução Praieira (1848). 
Aqui também se dirá do pioneirismo de acolher, em uma Academia, alguém que 
escreve sobre gastronomia. Na compreensão de que nossa culinária – afirmativa, 
forte, simples e generosa – está marcada na nossa carne. espelha o irredentismo 
que está em nosso sangue. revela nossa própria alma.

disso tudo já sabia minha avó maria José, mãe de meu pai. com ela aprendi 
a importância do preparo dos alimentos. Algumas vezes consultava seu velho 
caderno de receitas – de capa dura estampada e folhas precocemente amareladas 
pelo tempo. escrito por ela mesma, com aquela letra desenhada que as moças de 
antigamente aprendiam em exercícios nos cadernos de caligrafia. Nele guardava 
segredos que ninguém mais podia decifrar. Algumas vezes faltando ingredien-
tes importantes. com dosagens pouco precisas. Ou modo vago de preparar. 
Penso que de propósito. Os outros, quando as lessem, até poderiam não saber 
exatamente como prepará-las. ela não. com aquelas receitas fazia milagres – 
curava doentes, juntava desafetos, celebrava a vida. em uma cozinha que mais 
parecia sua sala de visitas – com rostos, barulhos e cheiros que para sempre 
guardarei na memória. manuel Bandeira, em sua Evocação do Recife, fala da casa 
do seu avô, onde “tudo parecia impregnado de 
eternidade”. Para mim, esse espaço impregna-
do de eternidade e saudade é aquela cozinha. 
talvez porque, assim disse uma vez mauro 
mota, “ninguém se muda jamais do domicílio 
da infância”. Aprendi com ela também que o 
gosto é uma realidade coletiva. uma experiên-
cia de cultura que nos é transmitida desde o 
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nascimento. como se estivesse em nosso próprio sangue. daí a importância de 
preservar, como um tesouro, essas receitas tradicionais, passadas de mãe para 
filha. 

chego a esta casa para uma cadeira antes ocupada por homens ilustres.  
e, às responsabilidades de lhes dar sequência, cabe-me velar por suas memó-
rias. A imortalidade, concedida pelas Academias, não tem a ver com a finitude 
terrena. É mais ampla, mais profunda e mais generosa. Porque decorre do 
compromisso de reverenciar os que vieram antes. e tão importantes foram, 
para nossa cultura, que me senti no dever de, não só lembrar, também registrar 
a vida e a obra de cada um deles – o que faço nesse pequeno livro, agora distri-
buído. muito diferentes entre si, nos caminhos e nas palavras, o que os une é 
um tipo especial de permanência que vem de dentro. A certeza de que ficarão 
no exemplo e nas ideias. sobretudo no que pensaram e escreveram. “somos 
todos mortais, com uma duração justa, nunca maior ou menor. Alguns mor-
rem logo que morrem, outros vivem um pouco na memória dos que os viram 
e amaram; outros ficam na memória da nação que os teve. mas a todos cerca o 
abismo do tempo”, disse Fernando Pessoa. Assim será. difícil saber a duração 
exata dessa permanência. O tempo, no fundo, será juiz de todos nós. dirá das 
saudades que ficaram. dos sonhos. dos gestos. das sementes plantadas. e, 
sobretudo, das influências da obra. em todos subsistindo, apenas, a certeza 
que se pressente nos versos iluminados de césar leal: 

Sobre o chão pisamos,
nossos rastros não duram:
um rastro de cem anos
no tempo é vida curta.

Patrono da cadeira é Phaelante da câmara. Professor de direito criminal 
na Faculdade de direito do recife, jornalista e político atuante, era abolicio-
nista, republicano e, sobretudo, um democrata. segundo o acadêmico Ade-
mar tavares: “sempre corajoso na luta, sempre firme no ostracismo, ninguém 
foi mais leal nem mais devotado ao seu partido.” Publicou livros de direito, 
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de Poesia, reunindo conferências e discursos proferidos enquanto deputado. 
quando morreu, Neto campelo escreveu: “Parece que se apagou uma das 
luzes que ardem no mundo do pensamento.” 

Primeiro ocupante da cadeira, Neto campelo foi professor e diretor da 
Faculdade de direito do recife. deputado federal, contribuiu no anteprojeto 
do Código Civil redigido por seu amigo clóvis Beviláqua. Publicou trabalhos 
importantes no Correio do Recife, na Tribuna Literária, na Revista Acadêmica (da Fa-
culdade de direito) e deixou muitos livros na área do direito.

segundo ocupante da cadeira foi Gilberto Osório. um intelectual que, se-
gundo Gilberto Freyre, “à erudição, e à criatividade, juntou um senso estético, 
uma sensibilidade verbal, a serviço de uma personalidade incomum de escri-
tor-artista”. ensinou direito internacional Público, direito constitucional e 
teoria Geral do estado na Faculdade de direito do recife. mas sua grande 
paixão foi a Geografia, matéria que passou a ensinar em colégios e faculdades 
da cidade. Jornalista de grande mérito, segundo manuel correia de Andra-
de era “profundamente equilibrado no julgamento dos que dele divergiam”. 
deixou artigos de jornal, conferências, discursos, ensaios. e gostava das boas 
coisas da vida. sobretudo, cozinhar. era um grande gourmet. morreu como 
queria – ouvindo Wagner, sentado em sua cadeira de balanço e nos braços 
da mulher. seu último pedido acabou atendido. “Não coloquem sapatos nos 
meus pés. Não me cubram de flores. Não façam do meu enterro uma festa. 
deixem-me ir, sem estardalhaço, para a casa do Pai.” Assim foi. 

terceiro ocupante da cadeira foi Gilberto Freyre. desde quando voltou ao 
Brasil (em 1923), depois de andar pelo mundo, seus primeiros escritos já cha-
mavam a atenção para a importância de preservar as tradições regionais, todas 
fortemente ameaçadas pela descaracterização. em 1926, realizou congresso em 
que leu o que depois chamou de Manifesto Regionalista. em lisboa, iniciou pesqui-
sas que o levariam à Casa-grande & Senzala – em que mostrou não virem, os males 
do país, da mestiçagem; mas de um sistema econômico socialmente injusto, da 
monocultura opressiva da cana-de-açúcar, e de uma deficiente alimentação para 
vastas parcelas da população. “sua competência foi logo reconhecida por todo 
o país”, confirma césar leal. dos muitos livros, destaque também para Açúcar, 
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onde transcreve receitas que chama “de pedigree”, que têm história, que têm pas-
sado. É que os alimentos tiveram, sempre, grande importância na vida e na obra 
de Gilberto Freyre. talvez por relacionar ditos sabores aos lugares por onde 
andou, em uma espécie de memória indissociável entre espaço e experiência; ou 
por compreender a íntima relação que tinham na formação da própria identida-
de dos povos. Ninguém deu mais importância aos alimentos que ele. Ninguém 
escreveu mais sobre os alimentos que ele. e tão importante sentia serem que 
dizia: “uma cozinha em crise significa toda uma civilização em perigo.” Outra 
coisa não fez, segundo monteiro lobato, “senão revelar-nos a nós mesmos, 
contar o que somos e por que somos assim e não de outro modo”. Até mor-
rer, manteve intensa atividade intelectual. sem perder o otimismo, jamais. em 
um programa de televisão, no sul, assim se apresentou: “sou um brasileiro, de 
Pernambuco. Gosto muito dessa província. sou sedentário e ao mesmo tempo 
nômade. Gosto de rotina e gosto de aventura. Gosto dos meus chinelos e gosto 
de viajar. meu nome é Gilberto Freyre.”

quarto ocupante da cadeira foi evaldo coutinho. Professor paciente e es-
critor de estilo rebuscado, segundo césar leal era “um pensador de surpreen-
dente originalidade”. desenvolveu sua teoria filosófica a partir da ideia de que 
“o universo é produto da nossa imaginação, o universo tem a idade de cada 
um de nós”. A única realidade, para ele, é o eu individual de que se tem consci-
ência. evaldo tinha como verdade que só seria incontestável o ato de pensar 
e o próprio eu. Para Nélson saldanha, “criou mais do que uma obra, um 
gênero. um estranho gênero filosófico e literário, e com ele uma linguagem”.

O quinto ocupante da cadeira foi Francisco césar leal, que nasceu no ce-
ará e viveu no recife. um professor de grandes méritos que recomendava aos 
alunos ler muito. sempre. escrever livros e pintar quadros, também. só assim 
seria possível, para ele, adquirir cultura artística e filosófica. recebeu título de 
Ns (Notório Saber), concedido pelo conselho Federal de educação. também foi 
jornalista. coordenou o Suplemento Cultural do Diário de Pernambuco e a revista  
Arrecifes, do conselho municipal de cultura do recife. dirigiu a revista Ensaios. 
Foi um extraordinário crítico literário. entendia, inclusive, que essa crítica lite-
rária ajudava a escrever poesia, como o provaram Baudelaire, ezra Pound, Paul 
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Valéry, robert lowell. Para tristão de Athayde, sua crítica era “de uma vigorosa 
lucidez filosófica”. Foi sempre justo, em tudo quanto escrevia. e muito respei-
tado, exatamente por isso. elogiando quando entendia dever. e não, quando 
não. É de Ariano suassuna uma frase bem conhecida, sobre os críticos: “Acho 
os críticos utilíssimos, mas somente quando elogiam.” Não no seu caso, claro.

césar leal era, sobretudo, um extraordinário poeta. Para ele, poesia seria a 
única linguagem capaz de revelar a própria natureza dos homens. A partir da 
“linguagem, uma representação simbólica da consciência como produtora dos 
conteúdos de cultura”. enquanto palavras seriam “um meio e não o material 
indispensável à elaboração do poema”. daí, tantas vezes, juntar essas palavras 
a citações, colagens, desenhos, números, símbolos. como que buscando com-
pletar seu sentido. Não só isso. era, também, um homem de grande erudição, 
trabalhando com princípios de Astronomia, cosmologia, Filosofia, História, 
mitologia, retórica e teologia. tudo resultando em algo único. Original e 
com absoluto rigor técnico. José Guilherme melchior e sébastien Joachim 
diziam ser, ele, “o nosso poeta mais preocupado com a teoria do poema”. 
Para Ângelo monteiro, fazia “uma poesia carregada de inquietação filosófi-
ca”. sem contar marcos Vilaça, para quem césar, “ao se ocupar do que é o 
cotidiano, não se desgruda da apreciação sob o ponto de vista da Filosofia”.

em sua poesia, segundo sébastien Joachim, junta “o leve e o pesado, a luz e 
a sombra, o pleno e o vazio, o sonho e a técnica, o dentro e o fora, o silêncio 
e o grito, o homem e a natureza, o viver e o dizer, a paz e a violência, a vida 
e a morte”. O passado e o futuro, também. “sem preconceito do antigo e 
do novo, considera o vivo”, observa carlos Nejar. Fala da infância e de sua 
região, em Romance do Pantaju. das gentes de sua terra, em Os heróis. Até da 
poesia de vanguarda, científica e cósmica, em O triunfo das águas, Jornal do verão, 
Constelações, Quinta estação, Tambor cósmico. tão importante foi, para a literatura 
Brasileira, que influenciou toda uma geração de poetas. revelou novos valores. 
e orientou vocações. como padrinho e mestre daquela que ficou conhecida 
como a Geração 65 (assim foi batizada por tadeu rocha), de grandes poetas 
importantes como Alberto da cunha melo, Jaci Bezerra e marcus Accioly. 
tanto que, em A oriental safira, escreveu: 
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Do templo das palavras me retiro 
para deixar no mundo esta linguagem
que, se diz muito, pouco ainda diria! 

mas não se pode falar em césar leal sem destacar o livro que o acom-
panharia por toda a vida – a Divina comédia. segundo césar, “o conceito de 
moderno, na poesia do século XX, está mais próximo do conceito de dante do 
que o conceito de moderno que prevaleceu no período unitário do classicis-
mo, quando as formas literárias internacionalizadas por Petrarca, Boccaccio e 
Ariosto constituíram o cânon da literatura europeia, especialmente da poe-
sia”. Para ele, antes de dante, apenas Homero; e, depois dele, nenhum outro, 
que “Os dois tinham o máximo domínio da linguagem”. Foi uma influência 
definitiva. Por seu estudo Dante e os modernos recebeu do governo da itália, 
concedido pelo então presidente sandro Pertini, o título de Cavaleiro da Ordem 
do Mérito da República Italiana. e tanta era sua admiração que, quando o escritor 
mário Hélio lhe perguntou quem gostaria lhe sucedesse na cadeira 23 dessa 
Academia Pernambucana de letras, respondeu – “dante. dante Allighieri.” 
Perdão, mestre césar, mas felizmente (para mim) dante não se candidatou 
à sua vaga. talvez por não precisar; posto já ser, de muito, verdadeiramente 
imortal. dando-se por finda esta elegia, em louvor de césar leal, com pala-
vras suas que falam no destino:

Quando criança Deus mostrou-me em sonho
o elevado assento a que cheguei,
não fiz por Pernambuco o quanto quis
– fiz o que pude e permitiu-me a Lei.

Tudo o que realizei ficou gravado
e o Tempo irá dizer quanto valeu;
o que foi feito o tempo não apaga 
e o que não foi: foi sonho e se perdeu.



217

E n s a i o

discurso de agradecimento pelo 
Prêmio machado de Assis 2014

Vamireh Chacon

Vim do direito para a ciência Política, quando contribuí a 
criar uma das primeiras graduações e pós-graduações nesta 

área de estudo, pesquisa e ensino no Brasil, na universidade de Bra-
sília, há muitas décadas.

O que pouca gente sabe é que, em paralelo ao direito na tradi-
cional Faculdade do recife, tão antiga quanto a de são Paulo, estu-
dei letras e não Filosofia, pelo duplo motivo de então a Filosofia 
me interessar, de início, enquanto Filosofia do direito, ao mesmo 
tempo que sempre me acompanhava e continua a acompanhar-me o 
gosto pela literatura. da Filosofia do direito, fui à Filosofia Políti-
ca, tendo então de percorrer as instâncias intermediárias.

confirmei desde cedo o afim gosto literário nas minhas primei-
ras leituras do dostoievski no processo contra rodion raskolnikov 
em Crime e castigo, do stendhal, na autodefesa de Julien soriel em O 
vermelho e o negro. são libelos, sem perder expressão estética, contra 
quem não entende sua própria época.

Bacharel e doutor pela 
Faculdade de direito 
do recife e doutor 
por esta Faculdade 
e universidade de 
munique na Alemanha, 
com pós-doutoramento 
na universidade de 
chicago. Bacharel e 
licenciado em letras 
pela universidade 
católica de 
Pernambuco. Foi 
professor titular daquela 
Faculdade de direito 
e professor visitante 
em universidades 
dos estados unidos, 
França, Portugal e 
principalmente na 
Alemanha. É doutor 
honoris causa na de 
erlangen-Nuremberg. 
Autor de A Grande Ibéria, 
O Humanismo Brasileiro 
e uma biografia de 
Gilberto Freyre entre 
outros livros.
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A convivência na Montanha Mágica do Apipucos, de Gilberto Freyre, ampliou-
-me sua também inicial inspiração confessada no seu livro Como e porque sou 
e não sou sociólogo. Gilberto Freyre considerava-se elogiado, quando acusado 
de não ser sociólogo e sim escritor, relembrando Goethe, quando afirmava, 
também por própria vivência, ser a arte superior à ciência e a vida acima da 
arte.

sem querer instrumentalizar a literatura, ainda hoje me lembro das minhas 
pessoais redescobertas do itinerário geracional de Os Buddenbrook, de thomas 
mann, quando eu percorria as ruas de lübeck em dois sucessivos invernos 
sob o frio nórdico sem neve, ainda mais intenso com a umidade e o vento do 
próximo mar Báltico. itinerário ainda meu mais pessoal, ao ler e reler o ciclo 
de José lins do rêgo, culminando no Fogo morto do personagem de lula cha-
con, meu parente distante, porém de próximo relacionamento pessoal familiar 
materno. Pelo lado paterno, os Albuquerques já eram de Pernambuco, entre 
eles o meu avô ainda senhor de engenho. 

Num daqueles fins de tarde, vendo o verde vale do capibaribe do alto da 
casa-grande de Apipucos, Gilberto Freyre me dizia terem sido dele as reco-
mendações para José lins ler o romance rural de thomas Hardy e o urbano, 
de thomas mann.

Gilberto Freyre estendera um imenso panorama do Pernambuco e Bahia 
do século XVi ao XVii em Casa-grande & Senzala , mais XiX que XViii em 
Sobrados e mucambos, do centro-sul, ao XX até 1930, fim de uma época, a da 
Primeira república, no rio de Janeiro, de Ordem e progresso.

lembre-se ter ele residido de volta do exílio no rio de Janeiro durante 
os anos de criação e instalação da outrora universidade do distrito Federal 
fundada por Anísio teixeira, seu primeiro reitor, fechada pelo estado Novo. 
universidade depois ressurgindo reciclada também por darci ribeiro, na 
universidade de Brasília.

As duas maiores paixões culturais de Gilberto Freyre eram a da língua in-
glesa e a espanhola se projetando em ibéricas, ao lado da paixão maior, a Bra-
sileira. À cultura alemã, ele reservava especial admiração como se vê em Nós e a 
Europa germânica, extensiva à França, em Um engenheiro francês no Brasil. Por dentro 
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da sua admiração alemã, pairava thomas mann, de mãe brasileira, de Parati, 
sempre lembrada pelo filho, preferindo vir exilado ao Brasil que aos estados 
unidos, o que não lhe foi permitido, apesar de todos os esforços de Gilberto 
Freyre, como os relembra o neto, Frido mann, em recente livro traduzido ao 
Português. O estado Novo alegava a acolhida brasileira a stefan zweig, o que 
parecia demasiado às autoridades alemãs daquele tempo.

 que thomas mann nem por isso deixou de ter o Brasil entre suas esperan-
ças não realizadas, ouvi também da sua viúva Katja esta e outras revelações em 
outro fim de tarde na sua casa em Kilchberg, às margens do lago de zurique.

 Nas minhas preferências alemãs, recebi mais convergências que propria-
mente influências de Gilberto Freyre. eu já as trazia de muito antes, aumen-
tadas na Faculdade de direito do recife, onde continuava presente a marca 
germanista jurídica de tobias Barreto e clóvis Beviláqua, nos Gondins e so-
riano Neto, ali professores logo antes da geração de Pinto Ferreira e lourival 
Vilanova continuadores dessa tradição, prolongando-se em outros tempos 
após os meus.

 lembre-se que das primeiras Faculdades de direito, antes das de Filoso-
fia e letras, saíram gerações e gerações não só de juristas e, sim, também, de 
poetas desde Álvares de Azevedo, na de são Paulo, a castro Alves, nela e na 
do recife. Na minha época, pairava na sala do diretório de estudantes um 
retrato de deolindo tavares com os versos: “sou mais pobre que Jó, sou mais 
rico que salomão, sou poeta.”

eu tinha sido enviado à europa aos 16 anos de idade em companhia de 
amigos de família. era o caminho do porto oceânico recifense, antes percorri-
do por várias gerações. O recife sempre viveu mais para fora que para dentro 
da região. Por ele passaram Abreu e lima, único brasileiro general de Bolívar, 
mais exilados em longínquos abrigos, Joaquim Nabuco, em viagens europeias 
antes de ingressar na diplomacia, também Oliveira lima com anteriores estu-
dos em lisboa.

 meus estudos de bolsista na república Federal da Alemanha nas univer-
sidades de munique e colônia, e em seminários no instituto de Pesquisas 
sociais de dortmund, então na universidade de münster, em 1955 e 1956, 
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foram, portanto, a natural continuação de um itinerário, permitindo-me se-
guir cursos de alguns outrora jovens contemporâneos de max Weber, com o 
qual nem sempre concordavam.

 de volta jovem professor da Faculdade do recife, passei a ir com fre-
quência à Faculdade de direito do largo de são Francisco, da universidade 
de são Paulo, para me encontrar com miguel reale, que logo me acolheu 
no instituto Brasileiro de Filosofia e passou a publicar meus artigos na sua 
Revista. miguel reale e Gilberto Freyre sempre foram muito independentes 
nos seus relacionamentos pessoais. Gilberto Freyre encomendando pesquisas 
a milton santos e integrando manuel correia de Andrade no instituto, de-
pois Fundação Joaquim Nabuco, quando eles estavam no ostracismo; miguel 
reale convivendo muito de perto com caio Prado Júnior e publicando justo 
necrológio dele na mesma tão difícil época.

 lembre-se que antes eu passava férias em casa de um tio nascido em Paris, 
solteirão magnífico, residente na rua Barão da torre, numa ipanema de casas 
quase mansões, hoje não mais existentes. 

 depois de umas e outras fases de vida, já professor na Faculdade de di-
reito do recife, depois de ciência Política na universidade de Brasília, foram 
muitas décadas de viagens como professor visitante aos estados unidos, onde 
fiz o hoje equivalente ao pós-doutoramento na universidade de chicago, e às 
universidades da república Federal da Alemanha, tantas dezenas de vezes que 
Gilberto Freyre me incluiu entre os que ele denominava “ciganos de beca”, 
scholar gipsies como ele próprio. quase sempre passando eu, nas idas e voltas, 
também pelo rio de Janeiro, onde reencontrava eduardo Portella, colega do 
recife e com suas próprias andanças pela espanha.

  concluí meu longo périplo alemão ao receber doutoramento honoris causa 
por tantos anos de dedicação direta ou indireta à universidade de erlangen-
-Nuremberg, aos seus professores e pesquisadores.

 dos conhecimentos pessoais e diálogos, além dos textos em especial na 
Alemanha, advieram inspirações para tradução de pensadores publicados pe-
las edições tempo Brasileiro, prosseguidos ainda mais por colegas e compa-
nheiros.
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 Agora estou eu, mais uma vez, no rio de Janeiro, a cidade onde todos os 
brasileiros se sentem em casa, para agradecer a grande honra de receber da 
Academia Brasileira de letras o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto de 
obra. Venho em companhia dos outros agraciados em Prêmios desta Acade-
mia, em nome dos quais devo também falar.

 somos todos, agraciantes e agraciados, praticantes da palavra e da escrita, 
na esperança maior em machado de Assis, que esta é a glória que fica, honra, 
eleva e consola.

 entre os premiados, venho em companhia da professora safa Jubran, do 
programa de estudos árabes e judaicos da Faculdade de letras da universida-
de de são Paulo, cidadã brasileira e libanesa, recebendo o Prêmio de tradução 
pela sua versão do livro de contos do Árabe ao Português E, nós, cobrimos seus 
olhos, de autoria de Alaa Al-Aswany, cujo título original é Fogo amigo, reconheci-
do no mundo pelo romance Edifício Yakobean, comparado aos do egípcio Nagib 
mahfuz, Prêmio Nobel de literatura. Grande cultura árabe desde a filosofia 
de Averróis e Avicena, precedendo e atingindo, desde inícios da idade média, 
o nível dos maiores aristotélicos do mundo. interessando até santo tomás de 
Aquino, que discorda muito de um e concorda mais com o outro.

 O Prêmio de História e ciências sociais neste ano vai a outro inova-
dor livro de lília moritz schwarcz, Batalha do Avaí, sobre o grande quadro 
de Pedro Américo, com equivalente pictórico épico na Batalha dos Guararapes, 
de Vítor meireles. lília moritz schwarcz vem inovando a historiografia, ao 
encaminhá-la ao estudo de ângulos antes pouco estudados, do tipo e nível ora 
do impacto visual causado pela pintura, quando se soma o olhar do próprio 
pintor em nós, através do seu autorretrato ali tragicamentre nos mirando, e o 
nosso o retribuindo em mútuo impacto de surpresa e descoberta.

 A crítica estética recebe o Prêmio de ensaio e crítica em João cezar de 
castro rocha com seu Machado de Assis: Por uma poética da emulação. ele ousa 
com êxito retomar a tão discutida possível relação entre a recusa de machado 
de Assis a O primo Basílio, de eça de queiroz, e a radical inflexão do rumo 
machadiano daí em diante, a partir de Memórias póstumas de Brás Cubas, tão 
diferente fase de Iaiá Garcia. machado teria considerado um indireto desafio  
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O primo Basílio, despertando-lhe resposta superadora? A hipótese, ora revisita-
da, ressurge enriquecida com outros argumentos.

Portanto, a ficção e também a poesia não morreram, mesmo em atuais 
mundos ainda mais tumultuados. O livro de contos Você verá, com o Prêmio 
de Ficção, de autoria de luiz Vilela, já com o Prêmio Nacional de Ficção pelo 
seu anterior Tremor de terra, é outra comprovação disto. O autor permanece 
escritor, em estilo ao mesmo tempo erudito e popular, sem aceder à tentação 
ideológica nem à sociológica. Você verá compõe-se de 11 histórias, alguns pre-
ferem denominá-las estórias na diferenciação inglesa entre histories e stories, ora 
com o fio da meada em retratos urbanos.

 O Prêmio de Poesia a Gabriel Nascente pelo seu livro A biografia da cinza 
mais uma vez comprova a vida do poético, inclusive em verso. O autor tem 
mais que um surrealismo próprio, com seu fervor e seus espectros, quando 
“o céu se desgarrou do próprio céu”, sem abandonar “a perícia do senhor da 
palavra” na concisa definição do parecer que lhe deu o Prêmio.

O Prêmio de literatura infantojuvenil veio com o tempo a integrar-se, 
entre os outros, condigno reconhecimento do também nisto clássico brasi-
leiro monteiro lobato. tatiana salem levy, escritora, e o ilustrador Andrés 
sandoval estão em Tanto mar, complementando-se por indiretos caminhos com 
Um menino, sua amiga, um fichário e dois preás de autoria de mirna Pinsky. são 
histórias, ou estórias, para crianças de todas as idades, nunca esquecidas que 
a infância é a verdade.

Prosseguindo sua linha de inovações, a Academia Brasileira de letras volta 
a conceder seu Prêmio de cinema, linguagem estética tão aproximada das 
letras por Nélson Pereira dos santos, com palavras expressas em imagens em 
movimento. Prêmio ora entregue a Bruno Barreto por seu filme Flores raras, 
baseado no livro Flores raras e banalíssimas – A história de Lota de Macedo Soares e  
Elizabeth Bishop, de autoria de carmen lúcia Oliveira. indo da relação pessoal às 
de uma época nos tempos paralelos dos estados unidos e Brasil das décadas 
de 1950 e 1960, tão plenas de decisões marcando as histórias dos dois países. 
Os roteiristas matthew chapman e Julie sayres muito contribuíram para o 
êxito do filme.
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são artes que se integram na Arte. tudo na cultura do que é e projeta-se 
no fazer da civilização. As academias estão entre os guardiões do que nunca 
morre, transmitido de geração em geração. A Academia Brasileira de letras 
prossegue reconhecida porque, reconhecendo as pessoas e os tempos, perma-
nece fiel ao projeto dos fundadores. A Arte realiza-se na História da Arte, 
tanto quanto a ciência na História da ciência.

quando se atinge uma certa idade, recebendo o Prêmio Machado de Assis 
por obra conjunta a mim ora concedido numa grande honra da Academia 
Brasileira de letras, tudo parece ter passado tão rápido que faz relembrar o 
calderón de la Barca de a vida é sonho e os sonhos sonhos são. culminando 
no Novalis nos lembrando que, quando o tempo não mais nos permite so-
nhar, é porque chegou a hora de despertar para sempre.

A antiga retórica romana recomendava a regra de ouro: “sede breve e agra-
darás.” Ainda mais verdadeira quanto maior a emoção neste inesquecível dia 
de hoje.



Orfeu, 2005
Foto: luiz Paulo Nenen
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C o n t o

Alba

Ivan Junqueira

Foi há muito tempo. uma aleia de eucaliptos levava quase das 
margens do rio ao casarão da fazenda Payssandu, em Pinheiral. 

A construção era antiga, talvez de meados do século passado, com 
porões indevassados e amplas varandas que pareciam não ter fim. Para 
eu e laura, então com menos de 10 anos, tudo adquiria uma di-
mensão que provavelmente não tinha, acentuada por uma bruma que 
dissolvia o contorno das coisas. era inverno, e sentíamos um frio que 
jamais supúnhamos pudesse fazer em algum lugar do planeta. O rio 
sussurrava ao longe, e o vulto esguio dos eucaliptos se curvava à força 
do vento, cujos uivos conferiam à paisagem algo de mal-assombrado. 
Éramos pequenos demais, a cabeça repleta de visões. O pensamento e 
a imaginação corriam mais do que os cavalos. Apenas os bois davam 
ali uma impressão de imobilidade e sossego. mas pouco nos interes-
savam os bois e o que, além deles, nos trouxesse algum solene bucolis-
mo. O interesse estava no que se movia, no que os olhos não viam. e 
isso nos custou caro, mais caro do que imaginávamos.

quinto 
Ocupante da 
cadeira 37 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 
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À noite, na cozinha, instaurava-se o reinado do pequeno Fabiano, com 
suas baratas cascudas e selvagens nos bolsos do casacão. de Fabiano e de 
tio André, um preto que, diziam, tinha mais de 100 anos e fora escravo dos 
primeiros donos da fazenda. tio André sabia histórias e contava-as como nin-
guém. todos nos achegávamos ao pé do fogo para escutá-las. eram sombrias 
e sangrentas, cheias de sofrimento e maldição. Íamos para a cama com a sen-
sação de quem assistira a um filme de terror, talvez pior do que esses que hoje 
vemos na televisão e que não assustam mais ninguém. Filmes que se assistem à 
luz das lâmpadas, e não ao frouxo clarão das velas e lamparinas, como há mais 
de 40 anos, numa velha e decadente fazenda do vale do Paraíba. 

Não nego que hajam sido essas noites as prováveis cúmplices premoni-
tórias da tenebrosa aventura que eu e laura iríamos viver alguns dias de-
pois. como toda antiga fazenda, aquela também guardava as suas memórias, 
suas lembranças de amor e ódio, muitas das quais confirmadas (e não raro 
testemunhadas) por tio André. tão manso e terno pelas manhãs, com seus 
pombos e tachos de doce, mas quase sinistro à noite, insidioso como uma 
serpente, o cachimbo de barro derreado ao canto da boca, os enormes olhos 
esbugalhados, o sorriso indecifrável, como o de quem já não crê em mais 
nada, exceto em suas medonhas fantasias, povoadas de íncubos e daímons de 
remotas e ignoradas origens.

uma dessas histórias nos intrigava. talvez porque se tenha desenrolado nos 
porões interditos do casarão, trancafiados por chaves que ninguém sabia onde 
se encontravam. Às vezes, durante o dia, a porta que dava acesso ao porão pa-
recia entreaberta, ou assim julgávamos eu e laura, tal a volúpia que nos atraía 
àquele antro amaldiçoado. tratava-se de um assassinato, da morte de uma jo-
vem que fora apunhalada por um dos netos do dono da fazenda, a quem, aliás, 
conhecíamos. era belo, rude, taciturno. O pouco que sabíamos do macabro 
episódio nos viera dos lábios murchos e gretados de tio André numa noite 
de tempestade, em que os relâmpagos pareciam dilatar ainda mais as pupilas 
do terror. Por que morrera a moça? Por que dessa forma brutal, apunhalada? 
quem teria sido ela? O que fizera para merecer tão extrema punição? certa 
noite, tio André deixou escapar algo que nos levaria aos píncaros da excitação 
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e da curiosidade. tudo ocorrera em determinado quarto do porão, no qual 
desde então ninguém jamais voltara a entrar.

se me lembro, era à tardinha, aquela hora mágica do dia em que tudo se 
torna difuso, quando o perfil das coisas se desmancha sem muita nitidez. A 
porta do porão estava outra vez entreaberta, e um molho de chaves pendia da 
fechadura. Não havia dúvida: era agora ou nunca. laura tirou as chaves, e des-
cemos pé ante pé a escada sinuosa e carcomida. lá embaixo, um insuportável 
cheiro de mofo. Apesar do terror que nos impregnava até os ossos, o ambiente 
do porão nada tinha de ameaçador. Apenas um porão empoeirado, repleto de 
objetos em desuso, antigos retratos dos ascendentes dos atuais proprietários 
– enfim, toda essa parafernália que nos legam os universos em agonia. mas 
a porta cerrada era um desafio. Aproximamo-nos. duas ou três chaves não 
funcionaram, mas a quarta, ao ser girada, abriu a porta e nos descortinou a 
cena: muitos e grossos tapetes, pesados reposteiros, cristais e antiquíssimas 
faianças, a cama impecavelmente feita. e um grande espelho oval, com uma 
moldura em que se contorciam figuras repugnantes em poses lascivas e quase 
debochadas.

estávamos ali, eu e laura, hirtos de frio e de pavor. de repente, sem que 
nenhum golpe de vento ou ação de mão humana o justificasse, a porta se 
fechou com estrondo. e eu e laura ali, imóveis, no âmago de um provável 
mausoléu. Por um instante, no teto de tábuas corridas, imperceptivelmente 
algo se moveu. era uma bolha de sangue quase a romper-se, o que logo ocor-
reu, banhando de vermelho o velho soalho. começamos então a ouvir ruídos 
abafados, como se corpos se mexessem entre os lençóis. mas não havia nin-
guém por ali! e, no entanto, os ruídos continuavam, tal como vozes ofegantes, 
indistintas. todo o aposento agora pulsava, inundado por um perfume que 
induzia à luxúria ou mesmo à obscenidade. Foi então que, de súbito, olhamos 
inadvertidamente para o espelho. e o aço não nos devolveu a imagem, e sim a 
de dois corpos que se enlaçavam em fúria na concha do leito. era a moça, só 
poderia ser ela, abraçada a seu jovem amante. Havia uma mistura de êxtase e 
ódio na cena que o espelho oferecia, mas o tempo era outro, não o nosso, o 
meu e o de laura, pois nossas imagens não se refletiam ali. todo esse absurdo 



 Ivan Junqueira

228

se estendeu por alguns momentos, até que o corpo da moça rolou sobre os 
tapetes, com três punhais cravados no peito, em pontos que figuravam os 
vértices de um triângulo. O terror alcançara o ápice. recordo-me apenas que, 
instantes depois, eu e laura, após desabalada correria escada acima, estávamos 
de volta ao salão de música para o qual se abria a porta do porão. laura fra-
turara o pulso, enquanto por uma de minhas pernas o sangue escorria de um 
talho à altura do joelho.

No dia seguinte, a velha fazenda retomou seus ritos habituais: os peões 
juntavam os rebanhos ao cair da tarde, as crianças corriam no pomar e se lam-
buzavam com o suco sanguíneo das goiabas, os empregados de tio Janito, o 
dono da propriedade, remendavam as cercas estropiadas e eméry, a matriarca, 
urrava com os serviçais. enfim, tudo como sempre transcorrera. Poucos dias 
depois, entretanto, à hora do jantar, em vez da velha empregada que costu-
mava servir à mesa, surgiu uma bela jovem que jamais havíamos visto por 
ali, com uma terrina de sopa da qual subia uma fumaça acre e irreal. disse 
chamar-se Alba, e nos sorriu com malícia e crueldade. seus olhos azuis fais-
cavam de febre. três minúsculos orifícios tingiam-lhe de sangue o alvíssimo e 
irre preensível avental.
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Wark rocinha

Wark Rocinha

C a l i g r a m a s 

marcos rodrigo Neves, conhecido como Wark rocinha,  
29 anos, nasceu na Favela da rocinha onde até hoje é 

morador. em sua trajetória artística ao longo desses 13 anos, suas 
obras já percorreram o Brasil e o mundo, desde galerias de ipanema 
até pinacotecas em diversos países, como Austrália, canadá, ingla-
terra, londres e estados unidos.

Formação

 • eAV –  escola de Arte Visual, Parque lage

trabalhos
 • A cor da paz, espaço cultural sesi
 • O mundo de Wark (exposição individual), espaço 00 Gávea
 • Ação Jovem na Arte urbana carioca (Brazil Foundation)
 • copa Graffiti, o maior evento de grafite do rio de Janeiro. 

Wark foi o responsável pela intervenção da estação maracanã.
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 • curtiço, cePerJ. curadoria: marcelo campos
 • musas, Bahia. museu de street arte da Bahia
 • sacred seven art exhibition, galeria 918
 • the Graffiti Boxmen Project, toronto, canadá
 • tudo a todos, exposição individual, Biblioteca Parque rocinha
 • O cluster, BOtAFOGO rJ
 • Painel Nike Brasil

Wark rocinha. sem título, 2012. cerâmica. 62×43 cm.
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Wark rocinha. Family. rocinha, rJ, 2014. Jato de tinta, 30×22 cm.
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Wark rocinha. sem título, 2013. Jato de tinta. 20×20 cm.
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Wark rocinha. sem título, 2013. Jato de tinta. 20×30 cm.
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Wark rocinha. sem título, 2014. Spray, acrílica, lona crua, 30×40 cm.
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Wark rocinha. sem título, 2014. Spray, lona crua, 50×40 cm.
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Wark rocinha. sem título, 2014. Spray, acrílica, lona crua, 30×40 cm.
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Wark rocinha. sem título, 2014. Spray, acrílica, lona crua, 60×80 cm.
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Wark rocinha. Anjos, Humaitá, rJ, 2013. Jato de tinta. 24×40 cm.
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C i n e m a

Palco & tela: o teatro 
no cinema nacional

escritor, dramaturgo, 
diretor, ator e 
pesquisador.  
membro-titular do 
PeN clube do Brasil e 
da Academia Brasileira 
de Arte. em teatro 
e Poesia conquistou 
13 premiações, tem 
7 livros publicados, 
textos encenados 
no rio de Janeiro, 
Pernambuco e Brasília, 
além de duas peças 
premiadas, traduzidas 
e transmitidas pela 
rádio de colônia, 
Alemanha. em 2011 
lançou o livro Rubens 
Corrêa / Um salto 
para dentro da luz (ed. 
imprensa Oficial de 
são Paulo), indicado 
para o 6.º Prêmio 
APtr, e em 2012 o 
volume O esplendor da 
comédia e o esboço das ideias 
(ed. Funarte). 

Sergio  Fonta

A Arte, em sua essência, congrega uma imensidão de segmen-
tos e circuitos da imaginação, um monumental leque de 

possibilidades na amplitude da capacidade criativa do artista e na 
capacidade interpretativa do espectador, do homem comum diante 
de uma obra. Neste desdobrar de linguagens, todos nos alimenta-
mos, através dos séculos, daquilo e daqueles que nos destinaram o 
melhor de sua sensibilidade. 

Hoje as vertentes artísticas se misturam cada vez mais, as artes 
visuais recebem contornos cenográficos no teatro, a literatura abre 
suas comportas para este mesmo teatro ou para o cinema, e neles 
a música também tem forte presença. Na literatura, há muito, nos-
sos escritores viram suas obras transpostas para a grande tela por 
cineastas de alto calibre. O diretor e acadêmico Nelson Pereira dos 
santos, que também enveredou pela adaptação de uma peça (Boca de 
ouro, de Nelson rodrigues, 1962), soube apreender a alma de nos-
sos maiores literatos com precisão. concebe trabalhos com nomes 
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do porte de machado de Assis, Graciliano ramos, Jorge Amado e Guimarães 
rosa. muitos outros igualmente investigaram o amplo, belo e generoso ma-
nancial de nossa literatura nas telas.

mas... e o teatro no cinema nacional? quando se deu esta mutação de lin-
guagens entre palco e tela? É preciso não entrar na discussão rasteira do que 
vale mais, um ou outro. Não vamos incorrer no erro etnocêntrico-cultural, se 
é que se pode sinalizar assim, de considerar o teatro a definitiva arte, a arte 
de todas as artes. Não. mas, certamente, é uma das mais viscerais no sentido 
de que ela acontece ao vivo e é radical: o ator, por exemplo, está tão exposto 
no palco que pode até... morrer em cena. O contraponto da plateia também 
se dá: o próprio espectador está à mercê de seu destino. e se é algo assim tão 
avassalador como transportá-lo para o cinema sem torná-lo canhestro, cari-
cato, “expressivo” demais? A princípio, nenhum perigo, pois são linguagens 
díspares, embora unidas em algum ponto do divino da criação. só depende e 
muito dos roteiristas e dos diretores. eles é que serão os maestros desta parti-
tura, desta... passagem. são eles que regerão os atores para tudo deixar de ser 
dramaturgia e se transformar em cinema.

quantos se aventuraram nesta expedição? e quem terá sido o primeiro? 
Assim como quanto aos escritores, não foram poucos, no Brasil, os autores 
teatrais que constataram a viagem fascinante de suas obras no escurinho do 
cinema, como diz a música. Nem sempre fizeram sucesso, mas muitas outras 
estouraram bilheterias, ganharam prêmios, viajaram pelo mundo, transforma-
ram dionysos, o deus do teatro, em astro do cinema.

O ano de 1908/1909, no Brasil, marca a entrada da nossa dramaturgia no 
cinema, obviamente mudo, com o filme Os estranguladores, baseado em peça de 
menor expressão (A quadrilha da morte, de rafael Pinheiro e Figueiredo Pimen-
tel), produzido pela Photo-cinematographia Brasileira, que também realiza 
no ano seguinte Pega na chaleira, com argumento de Gastão tojeiro, um dos 
mais profícuos comediógrafos brasileiros. A década seguinte traz um nome 
que marcará o cinema nacional e que, por muitas vezes, levará os valores do 
teatro para a tela: luiz de Barros, ou lulu de Barros, como também era co-
nhecido. O primeiro material cinematográfico-dramatúrgico com o qual ele 



Palco &  Tela :  o  teatro no c inema nac ional  

241

trabalha é Perdida (1916), baseado na peça de Oscar 
lopes e que tem no elenco o ator leopoldo Fróes, 
um ídolo da ribalta. claro que todos os famosos e os 
desconhecidos atores da época farão cinema, pois o te-
atro era quem reinava e incendiava a Praça tiradentes 
e seus arredores.

lulu, sem dúvida, foi o desbravador da dramaturgia brasileira transposta 
para o cinema, além de ser um ícone do próprio veículo. mas ícones não 
dormem sozinhos, pois suas próprias genialidades têm o poder de percepção 
e sucção de outras genialidades. Não é à toa que ele, em sua quarta incursão 
cinematográfica, bebe na fonte de outro ícone, este dos palcos, Artur Azeve-
do, um dos fundadores da Academia Brasileira de letras. Ao adaptar a peça  
A capital federal, em 1923, lulu é o responsável, não só pelo roteiro, como pela 
produção, direção, cenografia e montagem, além de fazer uma pequena par-
ticipação como ator. também é o diretor do primeiro filme sonoro brasileiro 
(Acabaram-se os otários, 1929), objetivo que ele já buscava há tempos, como con-
ta o jornalista sérgio Augusto em seu livro Este mundo é um pandeiro / A chanchada 
de Getúlio a JK (ed. companhia das letras, 2001):

– (...) Em 1929, Lulu também não pensava em outra coisa a não ser no desafio de 
fazer uma fita falar. Anos antes, ao organizar, ainda no Rio, diversos prólogos musicais para 
o circuito Serrador – pequenas peças motivadas pelos enredos de filmes estrangeiros que eram 
apresentadas no palco dos cinemas – ele havia jurado filmar o primeiro musical brasileiro... . 

Neste período anterior à filmagem de Acabaram-se os otários, Augusto lembra 
que lulu já dá os primeiros passos em busca da sonorização ao rodar A Juriti. 
O diretor estendia, mais uma vez, o tapete vermelho para o teatro passar: A 
Juriti, em nosso entender, não deverá ser outra que não a peça de mesmo título 
escrita por Viriato correia e encenada em 1919 com sucesso de público e 
crítica, tendo em sua trilha músicas de chiquinha Gonzaga.

No acervo da cinédia estúdios cinematográficos, companhia brasileira 
fundada por Adhemar Gonzaga em 1930, hoje comandada por sua filha, 
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Alice Gonzaga, e eternizada num bem pesquisado site, encontra-se uma ex-
pressiva plataforma das dezenas de peças que viriam a encontrar espaço nas 
telas. O ano de 1936 faz girar a roda da história: proliferam as adaptações de 
textos teatrais para o cinema, ou de homens de teatro que passam a se dedicar 
também a ele, escrevendo e dirigindo. O primeiro é O jovem tataravô, baseado 
na comédia O tataravô, de Gilberto de Andrade, encenada dez anos antes. O 
roteiro é de Andrade e lulu, que o dirige. logo em seguida, a cinédia lança 
Caçando feras, que não é uma peça, porém, tem argumento do jornalista, dra-
maturgo e acadêmico r. magalhães Jr., nome hoje do teatro da Academia 
Brasileira de letras. O maior êxito, porém, vem com o filme Bonequinha de seda, 
com Gilda de Abreu. estreado em outubro daquele ano, explode a bilheteria 
do cinema Palácio (rJ), sendo exibido depois na Argentina, no chile e em 
Portugal. Não era uma adaptação, era a criação de um roteiro original e seu 
autor, também diretor do filme, pontificava como um dos maiores nomes do 
teatro nacional daquele tempo: Oduvaldo Vianna. O teatro ainda estaria pre-
sente também e de modo curioso ali: naquela época vivia-se a ditadura Vargas 
e havia uma comissão de censura cinematográfica – que aplaudiu o filme, 
diga-se de passagem – integrada por nomes como os do próprio magalhães 
Jr. e Joracy camargo, também acadêmico. Bem, felizmente, eles estavam lá na 
inusitada comissão para garantir a liberdade de criação de Oduvaldo...

A década de 1930 deixa ainda a sua marca de intensa produção (pelas 
mãos, quase sempre, de Adhemar Gonzaga), ligadas ao fluido teatral, com os 
filmes O samba da vida (1937), adaptação da peça Frederico II, de eurico silva, 
com Jayme costa, rodolfo mayer e célebres atrizes da época, além de uma 
participação do futuro empresário do teatro de revista, Walter Pinto; Tererê 
não resolve (1938), argumento e adaptação da comédia No carnaval é assim, de 
Bandeira duarte, com mesquitinha, rodolfo mayer e a presença de Procó-
pio Ferreira, Paulo Gracindo e Heloísa Helena, dançando em uma sequência 
realizada no Baile das Atrizes, no teatro João caetano; e Maridinho de luxo 
(1938), adaptação da peça Compra-se um marido, de José Wanderley, mais uma 
vez tendo no elenco mesquitinha, um dos astros do teatro daquele período, e 
sob a direção de lulu. No site da cinédia encontra-se a seguinte observação, 
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que sinaliza os primórdios da linguagem teatral começando a ser absorvida 
pela linguagem cinematográfica: 

(...) Nas comédias da Cinédia, Luiz de Barros aproximava-se do universo teatral, 
tentando transpor para o cinema a agilidade do diálogo e o carisma de certos intérpretes, 
descobrindo em Mesquitinha um ator em sintonia com os requisitos do quadro e do ritmo 
cinematográficos, além de sua maestria cômica.

É um dado a considerar a habilidade de mesquitinha naquele então no-
víssimo veículo. Nem sempre é fácil para o ator de teatro familiarizar-se de 
imediato com a linguagem cinematográfica. muitos atores nascidos e criados 
dentro de um palco, quando vão fazer seu primeiro filme, tendem a extrapo-
lar, deixando que a expressão domine a tela. Os atores que só fazem cinema 
ou televisão também não estão livres da linha de tiro: quando vão fazer te-
atro, muitas vezes sucumbem diante de uma voz pouco projetada ou de um 
movimento corporal restrito, esquecendo que, num palco, todo o corpo deve 
funcionar. Por isso é de surpreender que mesquitinha, nos longínquos anos 
1930, já soubesse trafegar com naturalidade e desenvoltura naquele veículo. 
Fez nada menos que 20 filmes e dirigiu quatro deles. Nascido em lisboa, em 
1902, e morto no rio de Janeiro em 1956, naturalizado brasileiro, hoje não 
é lembrado pela memória nacional.

No aspecto da dramaturgia, é preciso ressaltar a participação de Joracy 
camargo também como roteirista de cinema. Além de ser, em nossos palcos, 
o autor do clássico Deus lhe pague (1933), e ativo acadêmico (sucedeu a Viriato 
correia na cadeira 32 da ABl, desde 1989 ocupada por Ariano suassuna, 
que, infelizmente, acaba de nos deixar), Joracy, na cinédia, assina o argumen-
to de A voz do carnaval (1933), dirigido por Adhemar Gonzaga e, em 1941, 
roteiriza 24 horas de sonho, dirigido por chianca de Garcia e não muito bem-
-sucedido, apesar de um elenco teatral estelar capitaneado por dulcina de 
moraes e toda a família: Átila e conchita, seus pais, e Odilon de Azevedo, seu 
marido. Joracy ainda será, em 1949, um dos autores do argumento de Vendaval 
maravilhoso, cinebiografia de castro Alves.
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A cinédia faz mais quatro incursões em que o teatro, de alguma forma, 
está ligado às telas com os filmes Onde estás, felicidade? (1939), adaptação da 
peça homônima de luiz iglesias, estreia de mesquitinha em direção, roteiro 
e montagem; Joujoux e Balangandãs (1939), mesmo título da peça de Henri-
que Pongetti; O ébrio (1946), baseado na peça de Vicente celestino, sucesso 
estrondoso no cinema, dirigido, adaptado e roteirizado por sua mulher, a 
atriz Gilda de Abreu; e, por fim, Somos dois (1950), com diálogos de Nelson 
rodrigues, autor que, nos anos 1970/80, terá sua dramaturgia intensamente 
transposta para o cinema. Ainda dentro dos anos 1940, Gastão tojeiro volta 
à tona quando o diretor moacyr Fenelon baseia seu roteiro na peça O simpático 
Jeremias, êxito de Fróes nos palcos em 1918.

O cinema nacional dos anos 1950 mantém o vínculo com o teatro, seja nos 
enredos, seja nas atuações: Pongetti, por exemplo, escreve o argumento de Tudo 
azul, com a cantora e atriz marlene – é preciso ressaltar que todos os ídolos da 
música e do rádio também têm ativa participação em nossa filmografia desde 
sempre. carlos manga dirige O golpe e Papai fanfarrão, peças de mário lago e 
José Wanderley. este último tem seu texto Compra-se um marido (Hoje o galo sou 
eu, 1957, com roteiro de chico Anysio), mais uma vez filmado, já que lulu de 
Barros também o dirigira em 1938. O próprio lulu refilma, 21 anos depois, 
O jovem tataravô sob o título de Um pirata do outro mundo. Armando Gonzaga vê 
duas comédias suas levadas para o cinema com grande êxito: Cala a boca, Etelvi-
na! (1958) e O poder das massas, com o título de Minervina vem aí (1959), ambas 
com dercy Gonçalves. Gastão tojeiro volta com Minha sogra é da polícia (1958), 
com diálogos de Anysio, e Dona Xepa, o clássico de Pedro Bloch, dirigido por 
darcy evangelista também em 1959, protagonizado mais uma vez por Alda 
Garrido. são Paulo se apresenta com dois dramaturgos de peso: Abílio Pereira 
de Almeida, com duas peças filmadas – Paiol velho, com o título de Terra é sempre 
terra (1952) e Em moeda corrente do país, intitulada Sonhando com milhões (1963), 
com dercy Gonçalves e Odete lara – e Jorge Andrade, cujo texto Veredas da 
salvação é filmado por Anselmo duarte em 1964 (com roteiro de Andrade) e 
por pouco não ganha o urso de Ouro no Festival de Berlim no ano seguinte, 
perdendo para o cineasta Jean-luc Godard. 
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A reta final dos anos 1950 é fechada com chave de ouro: em 1958 o di-
retor francês marcel camus filma Orfeu negro, que não é outro senão a adap-
tação da peça Orfeu do carnaval, de Vinicius de moraes. em 1959, camus 
ganha a Palma de Ouro no Festival de cannes e o Oscar de melhor Filme 
estrangeiro. O Orfeu de Vinicius recebe nova versão em 1999 com cacá 
diegues, música de caetano Veloso e uma adaptação pródiga em autores: 
além de cacá, João emanuel carneiro, Paulo lins, Hamilton Vaz Pereira e 
Hermano Vianna.

O dramaturgo, escritor e jornalista Nelson rodrigues (1912-1980) será 
o grande nome teatral que brilhará nas marquises cinematográficas nacionais 
durante as três décadas seguintes, só se equiparando com outro expoente: 
Plínio marcos. entre longas e curtas, Nelson teve mais de 20 obras vertidas 
para o cinema, entre peças, contos, crônicas, folhetins e refilmagens. A censura 
também foi um fantasma para ambos, assombrando seus textos com cortes 
ou peremptórias interdições e proibições. Nelson, então, desde sempre. se no 
palco os censores afiavam suas tesouras com prazer na produção rodrigueana, 
no cinema não ficavam atrás, não importava se o filme era adaptação de peça 
sua, ou romance, ou conto, o que fosse. mas o tempo reescreve qualquer re-
pressão à arte, filtrando-a em permanência e perenidade.

entre as peças de Nelson rodrigues transpostas para o cinema, além de 
Boca de ouro em duas versões (a já citada de Pereira dos santos e a de Walter 
Avancini, em 1990), estão A falecida (leon Hirszman, 1965) e Toda nudez será 
castigada, (Arnaldo Jabor, 1972). O diretor Braz chediak foi quem mais tra-
balhou suas obras, nada menos que três: Bonitinha, mas ordinária (1980), que 
teve uma filmagem anterior, em 1963, de r.P. de carvalho; Álbum de família 
e Perdoa-me por me traíres, título sutil e inteligente. Nelson era muito bom para 
títulos, tanto que, dificilmente, algum cineasta os mudava quando filmados. 
Porém, mais que tudo, era ótimo de frases, imbatível e provocador, inclusive 
em suas declarações. em uma delas, dedicada justo ao cinema, afirmou: “O 
cinema não chega a ser uma arte. Daqui a seis mil anos talvez o seja”... claro que ele, mais 
uma vez, brincava com a paciência daqueles desprovidos de humor, que não 
captavam sua irreverência e ironia.
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estudiosos do gênero concordam que há algumas adaptações de textos 
teatrais para cinema muito boas e as obras de Nelson rodrigues estão sempre 
presentes, ao lado de outros autores como o dramaturgo, ator e diretor Gian-
francesco Guarnieri, morto em 2006. 

 Para o crítico de teatro e cinema daniel shenker, A falecida, filmada por 
Hirszman, é uma de suas preferidas:

– Além das transposições de obras de Nelson a cargo de Jabor, gosto bastante de A 
falecida, um filme que, se não me engano, o próprio Nelson não aprovava por considerar 
destituído ou quase de humor. Mas, além da boa direção, o filme traz uma interpretação 
luminosa de Fernanda Montenegro, que, aliás, tem, a meu ver, seu melhor trabalho no cine-
ma em eles não usam black-tie (1981), também de Hirszman, outra adaptação que 
considero muito boa. Nesse filme, o diretor foi habilidoso na transposição do contexto original 
da peça de Guarnieri para o das greves do ABC paulista.

Já o jornalista e pesquisador João carlos rodrigues fala do que seria uma 
boa adaptação para cinema:

– Manter o enredo e a mensagem do autor, mesmo sendo necessárias adaptações radi-
cais de cenografia. Fugir do palco. Quando possível, sair do “enclausuramento” e procurar 
locações. Cortar diálogos, buscando expressar-se, sempre que necessário e possível, através da 
imagem e não da fala. Exigir dos atores uma interpretação bem mais contida que a do palco. 
Usar a montagem, o close e a trilha sonora para dar ritmo cinematográfico à ação.

rodrigues concorda com shenker quanto às qualidades da versão para Eles 
não usam black-tie, mas acrescenta outros dois trabalhos: o já citado Boca de Ouro, 
de Pereira dos santos, e O pagador de promessas (1962), baseado na peça de dias 
Gomes, dirigido por Anselmo duarte, vencedor da Palma de Ouro em cannes e 
indicado ao Oscar de melhor Filme estrangeiro (1963), com leonardo Villar. 
de todo modo, o dramaturgo e ator Plínio marcos, depois de Nelson, é o autor 
brasileiro que mais teve peças adaptadas para a tela, inclusive duas versões para 
dois de seus maiores sucessos teatrais: Navalha na carne (Braz chediak, 1969), re-
filmada por Neville d’Almeida em 1997, e Dois perdidos numa noite suja (chediak, 
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1970). depois vêm Barra pesada (1977), roteiro e direção de reginaldo Farias, 
com música de edu lobo, baseado em seu texto Querô, uma reportagem maldita, 
que ganha mais uma versão em 2006 (carlos cortez); Barrela (marco Antonio 
cury, 1990) e o curta-metragem O abajur lilás (2000), livre adaptação da peça 
de Plínio e filme de formatura da turma daquele ano no tempo Glauber, além 
de uma nova versão de Dois perdidos numa noite suja (2002) dirigida por José Joffily, 
com seus protagonistas, até então sempre masculinos, interpretados por débora 
Falabella e roberto Bomtempo. Nele, através do roteiro de Paulo Halm, o ci-
neasta transforma o personagem Paco em uma garota e transfere a ação, passada 
na cidade de são Paulo, para Nova York. uma mudança radical que Joffily não 
tem receio de arriscar, buscando na “traição” ao original uma fidelidade. Plínio 
marcos, morto em 1999, escreve também o argumento e roteiro de Nenê Ban-
dalho (emílio Fontana, 1971) e o argumento de Rainha diaba (Antonio carlos 
da Fontoura, 1974). embora diversos textos teatrais tenham sido levados para 
o cinema entre as últimas décadas do século XX e os primórdios deste nosso 
século XXi, pode-se colocar Nelson e Plínio como os vértices das inúmeras 
adaptações da dramaturgia brasileira para o cinema nacional.

Nesta primeira década do século XXi as comédias teatrais ganham nova-
mente um lugar de destaque no cinema e alguns exemplos disso são A partilha 
(2001) direção de daniel Filho para a peça de miguel Falabella, Minha mãe é 
uma peça (André Pellenz, 2012), do ator Paulo Gustavo, mais de quatro mi-
lhões de ingressos vendidos, e Os homens são de Marte e é pra lá que eu vou, escrita e 
protagonizada por mônica martelli, sob a direção de marcus Baldini. estará 
o cinema nacional retomando a tradição da comédia que, no teatro, tem suas 
raízes plantadas com martins Pena e Artur Azevedo, guardadas as devidas 
proporções? Nada contra, mas espera-se que tudo se equilibre. que o tea-
tro, através do riso, continue sendo uma mola propulsora do cinema e que 
as centenas de peças que povoam o palco brasileiro em seus outros gêneros, 
também encontrem espaço na tela com sua potência, a transportar o berço de 
dionysos para os fascinantes pilares erguidos num passo remoto, na reta final 
do século XiX, com o cinematógrafo abrindo os caminhos pelas mãos e pelo 
olhar de dois irmãos chamados lumière. 



Perigo de Vida, 1989
Foto: rosana maria



249

Po e s i a

Poemas

Nelson Saviol i

superintendente executivo da Fundação roberto marinho;  
autor, entre outros livros, de Burajiru Haicais e Insistente Aprendiz, 

publicados pela qualitymark editora.
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*
A voz do silêncio –
assim que amanhecer
será primavera.

*
suave é o vento –
parecem dialogar
os amores-perfeitos.
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*
O perfil do gato
estampado na parede –
relâmpago azul.

*
Formiga caminha
e estaciona em desdém –
a leitura estanca.



desfigura, 2006
Foto: cris miranda
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Amador Ribe iro Neto

É professor do curso de letras da uFPB, campus de João Pessoa. 
Autor de Barrocidade e Imagens & Poemas – ambos de poesia. 

Organizador de Muitos: outras leituras de Caetano Veloso; Epifania da poesia; 
A linguagem da poesia e Literatura na universidade – todos ensaísticos. Os 
poemas aqui reproduzidos integram o livro inédito Poemail.
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o corvo de joão cabral
nunca

nem morre e(ver)
pois sendo um

&
de cuja espécie

não existe algum
vive

certo sim certo não

aqui ali
na contramão
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o que seria de lampião sem o ponto cruz
o céu o sol o sertão

cem centos pontas facas

balas & cactos
lâminas & lixas

representamentos
imagens

bornal em zelosa karmação armada
de ponto cruz
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tom atômico jobim
na navegabilidade duns anjos

barro-renascentistas 

pós-humanos
& pluriantenadécios

chamam (no) tom astia
o antônio maestro

brasileiro chega de
saudade há sinal de

(o)rganism(o) (o)rgasm(o)
no planeta brasil

pega
esse cruzeiro

navega
inverga o galeão

chega
de avião
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são paulo 3
para o marcelo, in memoriam

o pai que sou
&

um dia teve de arrumar
as flores no último leito de seu

         quarto

     filho

nunca de nunca não desimpregna-se 
jamais do grosso da massa da morte 

o pai

tornou-se um campo sem visão

        [
           ]
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mundo
porto 
passou

ficou ponto
posto
 
pasto
mundo solto

mar 
morto 

en
volto
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Ivan Miz iara

i van miziara, 57 anos, é médico, poeta, ex-jornalista. estreou 
em poesia em 1981 com Cotidiário (massao Ohno & roswitha  

Kempf  editores). No mesmo ano recebeu menção honrosa no Prê-
mio Fernando chinaglia da Academia Brasileira de letras pelo ro-
mance O beijo é um símbolo fatal (inédito).

Participou da antologia Cem poemas brasileiros (escrita, 1979) e 
venceu, na categoria poesia, a “mostra literária do dce-livre da 
usP” (1980). em 1999 lançou Vestígios & resíduos e Inventário da Luz 
(BmGV editora). em 2006, Pela água e Elegias (BmGV editora, 
edição limitada). Poemas dispersos 2000-2007, contendo poemas pu-
blicados em  jornais e revistas e também nos euA e França, saiu em 
2007 (BmGV editora). 

“O sorriso do dia” (2014) é um poema longo, publicado este 
ano em edição do autor, é seu sétimo livro de poesia.

Os poemas a seguir fazem parte de um novo livro, Invenção do 
corpo, ainda inédito.



 Ivan Miz iara

260

cântico
    Para Hilda Hilst

uma ave canta
melhor na cegueira.
Por isso meus olhos
vazei;
para fazer-me a mim
de minha garganta
pássaro – puro canto.
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sabedoria
existem homens que não sabem
o rumo das cerejas
espalhadas pelo quintal;
existem homens que não sabem
o sabor de mel
do orvalho no inverno.
existem homens que não sabem
apenas sentem
que a vida é maior, mais verdadeira
que a mais alta das estrelas
que a mais alta das luas
na primavera.
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Poema para mallarmé
se todos os homens são escravos
da palavra
eu
que já nem o sou
sou do acaso escravo 
do vento que transforma a palavra
pássaro
em folha
que cai
da árvore
molhada
de orvalho
pelo ínfimo peso
de uma gota
d’água
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solilóquio
Falei do tempo
como quem fala do caminho
entre a relva e a areia do mar 
como quem fala do dia
vastoso, verde (ou azul) profundo.
rumino, apenas rumino
entre o sol a pino
e as pedras do cais
– preso a meus passos –
prisioneiro de mim mesmo.
Falei do tempo
ontem e hoje
como farei amanhã
“vivo da morte o sentimento”.
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madrigal
A lúcida luz da manhã
parece eterna, longínqua
e não sabemos
se essa luz ilumina
abre as comportas de um novo dia
ou é apenas memória
fluida
do que perdemos.
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Omar Salomão

escreveu os livros Impreciso (poesia e artes visuais, ed. dantes, 
2011) e À deriva (poesia, ed. dantes, 2005). como artista 

visual, participou das exposições 3.a Bienal da Bahia, 18.º  Festival 
internacional de Arte contemporânea sesc –Videobrasil – Panora-
mas do sul (coletiva/sesc Pompeia, Novembro, 2013 – Fevereiro, 
2014), Gil70 (coletiva), O que pensei até agora e o que ainda falta pensar 
(individual/galeria mercedes Viegas, rio de Janeiro, rJ, 2013), 
Turbulências são apenas nuvens no caminho (indiv./Galeria mercedes Vie-
gas, rJ, 2011), entre outras. criou o cenário das peças Não Vamos 
Pagar de Dario Fo (direção inez Viana/sesi-sP, 2013) e Pedro e o Ca-
pitão de Mario Benedetti (direção marcos loureiro/ccBB-sP, 2013). 
em 2010 desenvolveu o Projeto Lavanderia, com daniel castanheira 
e ericson Pires, misturando poesia e música eletrônica. de 2004 a 
2009, integrou a banda VulgoQinho&OsCara. Foi curador com He-
loísa Buarque de Hollanda e Bruna Beber da exposição BLOOKS – 
letras na rede, sobre literatura na internet, no espaço cultural Oi Futuro, 
em 2007.
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Apagadas luzes
eu escrevo no escuro pra não te acordar
acompanho com pupilas cegas
adivinhando fileiras de letras 
extensões, linhas, calculando espaços hipotéticos entre,
sem ter a certeza de onde,
sem saber nem ao menos se de fato existem
ou se no caminho entre o movimento dos meus dedos e a ponta de metal
a tinta das minhas palavras secaram,
deixando apenas o papel marcado em leve relevo,
frases transparentes,
quando, ao nascer do dia, 
eu já as tiver esquecido,
tentarei recuperá-las.

a caneta dança, ágil, vaidosa, inútil
e o papel nu, branco no escuro
e eu , na sombra, escrevo e escrevo esse fluxo insone 
enquanto você respira suavemente no meu ombro e baba.
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Planos
o fio d’água
rente a calçada
some entre
as brechas da boca do bueiro
sobra apenas o 
delicado som de queda

você ouve o que eu ouço?
o sangue no vidro
fiapos de espelho
cortando meus dedos
fileiras de insulfilm
desencapando o asfalto
rimos
seguindo as linhas no retrato
arrastado pela rua
o cimento no seu riso surdo
de orelha a orelha
todos os retratos do mundo
são nossos amor
todos os sorrisos
são velhos
todos os risos
perdidos
já vivemos tanto
amor
a luz que rasga entre
as copas das
árvores
e o farol alto
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me procura
flores sobre os fios
o que  lê refletido
no brilho fino
alcalino dos sorrisos
atrás de ajuda
nos anúncios coloridos
neon e vidro
rimos, muito, amor
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Ouro
são poemas que se perdem
tosses que me tiram o sono
ideias soterradas sob
capas de cadernos que deixei de abrir
sobe, sobe, sobe, sobe!
são paulo me esmaga
que sentido teria se não o fizesse?
tvs desreguladas
refletindo azul demais nas paredes da sala
as pétalas não querem abrir
antes disso
as raízes que racharam o asfalto secam nesse frio
atropeladas
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Por que não?
Biscoito não serve
só se diz bolacha
Ah, me deixe beijos, delegada
Agrados e mais
Os garfos e serras
dos gafanhotos
pra destruir
colheitas e previsões.
santos já temos todos
Feito Bahia e Pernambuco.
Banana, cacau e canela.
café também.
Falta genipapo,
mas ameixa e jabuticaba
servem.
e seu nome, talvez.
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camillo sbarbaro

Tradução de  Paulo Malta

Poeta, prosador, tradutor e botânico, camillo sbarbaro nasceu 
em 1888 em santa margherita ligure.

seu livro mais conhecido e estimado, Pianissimo, foi publicado em 
1914 e nele já se insinuam os temas que se tornariam recorrentes 
em sua obra, o estranhamento das coisas, a alienação e a solidão 
humana, acirrados, então, pelo desenvolvimento industrial e pela 
urbanização, com novas relações de produção e sobretudo de poder 
que desaguariam na primeira conflagração mundial.  

sbarbaro participou ativamente da guerra, inicialmente como 
voluntário da cruz Vermelha e depois como oficial da infantaria 
e entre a trincheira e a retaguarda produziu alguns dos mais belos 

Bacharel em 
economia e 
pesquisador do 
instituto Brasileiro 
de Geografia e 
estatística (iBGe). 
em épocas 
distintas, contribuí 
com traduções 
de ungaretti, 
leopoldo lugones 
e do próprio 
camillo sbarbaro 
para a revista 
independente 
Dialética. em 1999 
a editora lacerda 
publicou Novelas em 
alta velocidade, poemas 
em prosa, de dino 
campana. 
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poemas em prosa, forma que perseguia desde o início da sua atividade li-
terária.

Após o armistício, retornou a Genova onde se manteve como professor 
particular de latim e grego. colaborou também em jornais importantes como 
a “Gazzetta di Genova” e conheceu eugenio montale, que em seus Ossi di 
Seppia lhe dedicaria três poemas.

em 1927, sbarbaro se insurge contra o regime fascista que lhe impõe seve-
ras restrições e censuras pessoais e profissionais. No ano seguinte, no entanto, 
o poeta publica seu novo livro, Liquidazione, no qual sobressai uma prosa mais 
refinada e complexa. Ainda nesse ano vende uma importante coleção de li-
quens para a cidade de estocolmo.

Ao longo dos anos, a perseguição do regime se intensificou, tanto que em 
1937 é impedido de sair do país e em 1938 seu livro Calcomanie é censurado, 
vindo à luz somente em 1940, mas em poucas cópias datilografadas que ele 
distribuiu entre os amigos. em paralelo, a sua paixão pelos liquens também 
tornou-se objeto de suspeição na medida em que se correspondia e permutava 
exemplares com outros estudiosos europeus.

com a eclosão da 2.º guerra mundial e o bombardeio naval de Genova 
ocorrido em 1941, o poeta se retira com a família para spotorno onde per-
manece até fins de 1945. Nesse período, mergulha na tradução de importan-
tes clássicos da literatura grega e francesa, tais como sofocles, euripedes, Pi-
tágoras, Flaubert, stendhal e Huysmans. em 1949 é agraciado com o prêmio 
literário sant-Vincent.

Volta a residir em Genova por alguns anos e em 1951 se estabelece defi-
nitivamente em spotorno. em 1955 conferem-lhe o prêmio de poesia etna-
-taormina. Publica Rimanenza, os seus últimos poemas, e colabora em revistas 
como “la Fiera letteraria”, “Botteghe Oscure” e “il mondo”.
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em seu derradeiro período criativo aparecem diversas coletâneas em pro-
sa, entre as quais cumpre destacar Fuochi fatui, Gocce, Contagocce, Bolle di sapo-
ne e Veduta di Genova, todas cuidadosamente editadas por seu amigo Vanni 
scheiwiller.

em 31 de outubro de 1967, camillo sbarbaro morre no hospital san 
Paolo de savona.           
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Accendo il gas e dal nero calice di ghisa mi si sprigiona sotto gli occhi 
un ronzante fiore di fuoco. Ha forma di ninfea: due corolle, l’una nell’altra; 
l’esterna, fluida, di petali lilla, percorsi a tratti dall’oro della fiamma; l’altra di 
linguette, fisse e vivide come làmine, d’una tinta fra il topazio e il verderame. 

Gli abbandono gli occhi, rapito.
(il prodigio è dovuto al cattivo governo del fornello, ossidato dal traboc-

care dei bricchi.)
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Acendo o gás e do negro cálice de ferro fundido se desprende sob meus 
olhos uma sibilante flor de fogo. tem forma de ninfeia: duas corolas, uma 
dentro da outra; a externa, fluída, com pétalas lilás, percorrida às vezes pelo 
ouro da chama; a outra com linguetas, fixas e vívidas como lâminas, de uma 
cor entre o topázio e o verdete.

rápido, tiro os olhos dela.
(O prodígio deveu-se ao mau uso do fogareiro, oxidado pelo transbordar 

das cafeteiras.)
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Ballerina
in una primavera posticcia di tela e cartoni, la ballerina si muove – fiore 

mostruoso di carne e di seta. 
certo si muove su una trama armonica, che i suoi piedi alati toccano e 

lasciano, traendone il suono compagno del gesto.
mi piace questo paese: le barcacce dal ventre dorato fiorite di radi monoco-

li, di volpi, di bocche voraci; il bicchiere di contro dove lo sguardo s’inganna... 
mi piace questo paese dove tutto è falso e brillante, questo velo iridato sulla 
putrefazione... 

con gli occhi in lei che molleggia l’anca e scopre l’ascella, fiata a stento il 
mercante congestionato, in cerca di donne, balocchi per le sue grosse mani; il 
vecchio artificiale; l’alfonso guercio, cane su un osso...

ma la ballerina è lo specchio, io spero, che un alito appanna, la rosa che si 
sfoglia a odorarla.

toccata, avvizzirebbe – vecchia che, piena d’onta, scantona.
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Bailarina
em uma primavera postiça de pano e papelão, a bailarina se move – flor 

monstruosa de carne e seda.
certamente se move sobre uma trama harmônica, que os seus pés alados 

apanham e largam, trazendo o som companheiro do gesto.
me agrada este lugar: os camarotes com barrigas douradas enfeitados com 

raros zarolhos, com raposas, com bocas vorazes; o copo em frente onde o 
olhar se ilude... me agrada este lugar onde tudo é falso e brilhante, este véu 
irisado sobre a putrefação...

com os olhos nela que sacode a anca e mostra a axila, a custo respira 
o mercador congestionado, à procura de mulheres, brinquedos para as suas 
enormes mãos; o velho fingido; o cafetão vesgo, cão sobre um osso...

mas a bailarina, suponho, é o espelho que um sopro empana, a rosa que se 
desfolha para perfumá-la.

tocada, feneceria – velha que, afrontada, foge.
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rapallo
dall’umido della notte che stagna sul golfo in vapore, rapallo all’alba 

emerge, lustro arcipelago di tetti.
si sfanno sotto le acquate di maggio gli ultimi festoni di glicine. si respira 

nell’aria, acidetto, l’odore del fieno novello.
Gli uliveti salgono i colli, simili a greggi da tondere. 
A notte, la campagna bruna e calda sprizza lucciole.



Camillo Sbarbaro 

279

rapallo
da umidade da noite estagnada no golfo vaporoso, rapallo emerge ao 

amanhecer, luzente arquipélago de tetos.
Nos aguaceiros de maio desfazem-se os últimos ramalhetes de glicínias. 

respira-se no ar, acídulo, o cheiro do feno novo.
As oliveiras sobem as colinas, como rebanhos por tosquiar.
À noite, a planície escura e quente borrifa vaga-lumes. 
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ubriachi
sui pubblici fogli mettono la nota simpatica gli ubriachi. il cronista li chia-

ma molesti e ripugnanti. io li amo: sono impensati, sempre. 
uno ne vidi impegnato a tener fermo un paracarro. so d’un altro che ac-

coltellò la propria ombra dalla quale si credeva pedinato. una notte ne seguii 
amorosamente uno che si confidava con ogni lampione. 

entrano come bolidi nei ritrovi pubblici. li pescano appesi in aria, nei 
luoghi più imprevisti, nelle posizioni più scomode.

quando vomitano, rosso fuoco d’artifizio, esprimono, io spero, la loro 
opinione sull’umanità. 

li amo. sul pubblico foglio, faccia filistea del mondo, più delle vicende 
della conflagrazione, seguo le vostre traietttorie, adorabili ubriachi, comete 
della società! 
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Bêbados
Os bêbados dão o tom simpático aos jornais. O cronista chama-os de im-

portunos e repugnantes. Amo-os: são espontâneos, sempre. 
Vi um deles empenhado em deter um frade. conheço outro que esfaqueou 

a própria sombra pela qual se supunha espionado. uma noite segui ternamen-
te a um outro que se confessava a todos os lampiões.

Passam como bólides nos ajuntamentos públicos. surpreendemos-lhes sus-
pensos no ar, nos lugares mais imprevisíveis, nas posições mais incômodas. 

quando vomitam, rubros fogos de artifício, exprimem, espero, sua opinião 
sobre a humanidade. 

Amo-os. No jornal, rosto filisteu do mundo, mais que pelos fatos da con-
flagração, sigo suas trajetórias, adoráveis bêbados, cometas da sociedade!
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02 novembre 17
Altipiano. collinette soavi come seni di fanciulla. una, laggiù, a filari 

d’alberelli verde-gialli. 
cascinali sfondati, allegri.

All’alba si cammina su carta vetrata. Aghi minuzzoli di vetro ovunque. 
Ogni pozzanghera una lastra. Polvere di vetro imbianca e irrgidisce l’erba. 
tutto cigola e brilla.

Alla carezza del sole l’altipiano si stende in una calma beata. si scambia per 
una noveletta la luna.

il tramonto ne fa un quadro chiassoso. Pennellate crudamente giustappos-
te: striscioni d’arancione, di rosso cupo, d’ardesia che sono i monti lontani: 
interrotti da candori abbaglianti.

Più tardi i colori si fondono. il cielo si sbava di viola con presentimenti 
d’oro. Armonie nascono che l’occhio coglie con la premura delle gioie uniche 
e intrattenibili. delicatezze e iridescenze da bolla di sapone. 

A momenti si vive in un vetro soffiato.

infine la nebbiolina annega l’altipiano. isolotti vi naufragano i cascina-
li. la luna è un imbuto celestino; e la tinta contagiosa, crea al paesaggio 
un’atmosfera irreale. 

sughero, galleggio in questo incerto.
(la guerra dov’è?)
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02 de novembro de 1917
Altiplano. montes suaves como seios de menina. um, lá em baixo, enfilei-

rado de arbustos verde-amarelos. 
currais abertos, alegres.

Ao amanhecer, caminha-se sobre folhas de vidro. Agulhas minúsculas de 
vidro por toda parte. cada poça, uma lâmina. Poeira de vidro embranquece e 
enrijece a relva. tudo range e brilha.

À carícia do sol o altiplano se distende numa beatitude calma. A lua se 
desvia de uma nuvenzinha.

O crepúsculo compõe um quadro vistoso. Pinceladas cruamente justapos-
tas: riscados de laranja, de vermelho-escuro, de ardósia, os montes distantes 
são cortados por deslumbrantes brancuras.

mais tarde as cores se fixam. O céu se escuma de violeta com presságios 
de ouro. surgem harmonias que o olho colhe com a premência das alegrias 
únicas e cativantes. delicadezas e iridescências da bolha de sabão. 

Por momentos se vive em um vidro soprado.

Finalmente a nevoazinha encobre o altiplano. ilhéus, os currais naufragam. 
A lua é um funil celestino; e a cor contagiosa dá à paisagem uma atmosfera 
irreal.

leve, flutuo nesta incerteza.
(Onde é a guerra?)
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se inaspettatamente
se inaspettatamente mi vedo in un vetro di bar, corto, la faccia scialba, i 

ginocchielli e le scarpacce; o allungando la mano alla tazza scappa fuori il 
polsino sfilacciato, una irritazione mi prende che mi lascia tra il rossore e 
il pianto.

capisco allora che finirò come uno di quegli stracci umani che non avranno 
mai il coraggio di uccidersi, importunando con richieste di danaro gli ultimi 
amici che mi eviteranno.
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quando inesperadamente
quando inesperadamente me vejo na vidraça de um bar, pequenino, a face 

pálida, os joelhos e os sapatos; ou quando estendendo a mão à xícara, escapam 
os punhos puídos, invade-me uma irritação que me deixa entre a vergonha e 
o pranto. 

Percebo então que acabarei como um daqueles trapos humanos que nunca 
terá coragem de se matar, a importunar com pedidos de dinheiro os últimos 
amigos que me evitarão.
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in una di quelle fiere...
in una di quelle fiere di piazza dove la prostituzione e la miseria si drappe-

ggiano di sete e di meraviglioso; dentro un baraccone dove i mestieri erano 
rappresentati da fantocci meccanici, m’accadde d’assistere al più terrificante 
spettacolo.

c’era là dentro il sarto che tagliava con forbici di piombo; la lavandaia che 
sciacquava i panni in un’invisibile acqua; il cuoco che ammaniva vivande di 
cartone...

come un alveare mi viveva intorno quel popolo d’automi; e, divertito, pas-
savo da un personaggio all’altro, godendomi quelle facce convinte, quei gesti 
risoluti; quando, avvendo fatto due o tre volte il giro del baraccone, il sos-
petto mi nacque che nella creazione dei suoi fantocci l’artista avesse messo 
un’intenzione beffarda.

e poichè il sarto non avrebbe finito mai di tagliare la sua pezza sempre in-
tera né il cuoco di compiere i suoi tre gesti da epilettico, da tutta quella inutile 
attività una specie di nausea mi venne, un malessere...

Finchè m’accorsi d’avere sottocchio l’immagine della vita.
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em uma daquelas feiras...
em uma daquelas feiras de praça onde a prostituição e a miséria cobrem-se 

de seda e de maravilha; em uma barraca onde os ofícios eram representados 
por fantoches mecânicos, assisti ao mais terrificante espetáculo.

lá dentro havia o alfaiate que cortava com tesoura de chumbo; a lavadeira 
que lavava as roupas numa invisível água; o cozinheiro que preparava alimen-
tos com papelão...

em torno daquela multidão de autômatos, eu me sentia como em uma 
colmeia; e alegre, fruindo aquelas faces convincentes, aqueles gestos resolutos, 
eu passava de um personagem ao outro, quando, tendo feito em duas ou três 
voltas o giro da barraca, surgiu-me a suspeita de que na criação dos seus fan-
toches o artista tivera uma intenção zombeteira.

e como o alfaiate nunca acabava de cortar a sua peça sempre inteira e nem 
o cozinheiro de completar os seus três gestos de epiléptico, por toda aquela 
inútil atividade me sobreveio uma espécie de náusea, um mal-estar...

Finalmente, me dei conta de que sob meus olhos tinha a imagem da vida. 
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lettera dall’osteria
in istato di grazia, amico Volta 
di notte da una bettola ti scrivo. 

stato di grazia: che non so piú grande 
bene, di contemplare
tra la nebbia del vino i paiesaggi
di cui rozz’arte ornò all’intorno i muri,
e l’ostessa baffuta o la ridente
ragazzota che reca la terrina.

Attacare discorso con chi capita 
vicino; a chi sorride
sorridere; volere a tutti bene;
scantonato dal tempo e dallo spazio,
guardare il mondo come un padreterno.

e uscire dalla bettola leggero
come la mongolfiera che s’invola;
sentir come tappeti di velluto
i lastricati sotto il piede incerto;
e voglia di cantare a squarciagola.

Per il mondo cambiato mi piloto,
nave che sbanda, al consueto porto.
Fuggir di gatti innanzi al passo sordo.
rettangolo di luce, prepotente,
nei vicolo che fruscia di fantasmi.

Acre odore, allo svolto, di cloruro.
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carta da taberna 
em estado de graça, amigo Volta
à noite, de uma taverna, te escrevo.

estado de graça: porque não conheço 
bem maior do que contemplar 
as paisagens imerso na névoa do vinho
cuja tosca arte enfeitou as paredes ao redor,
e a taberneira esquisita ou a risonha 
mocinha que carrega a terrina. 

Puxar conversa com quem está
próximo, para quem sorrir,
sorrir; querer bem a todos; 
aliviado do tempo e do espaço,
olhar o mundo como um pai eterno.

e sair da taverna leve
como o balão que se evola;
sentir como tapetes de veludo
a calçada sob o pé incerto,
e querer cantar a plenos pulmões. 

Pelo mundo alterado me guio,
nau em debandada do habitual porto.
Fuga de gatos ante o passo surdo.
retângulo de luz, prepotente,
no beco murmurante de fantasma.

cheiro acre de cloreto na esquina.
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in questo mi rifaccio, amico Volta
Poi che dato non m’è d’amare alcuno, 
m’aggrappo come naufrago alle cose.

quante volte guardai come uno scampo
i bastimenti ch’escono dal porto! 
New York, calcuta, londra: nomi immensi.
Perdermi là sognavo, essere un’altro,
dimenticarmi sino del mio nome.

Anche questa illusione ora è caduta;
la mia vigliaccheria mi pesa al piede 
come palla di piombo al galeotto.

e dunque così tragga la mia vita,
oggetto di pietà per voi, di riso
agli altri;
e mi basti riscuotere il consenso
dei magnanimi amici, gli ubriachi...

Finchè giorno verrà, spero, ch’io esca
di qui con passo fermo e m’incammini 
a qualche piazza vuota, a qualche buia 
acqua di fiume...

Amico, só che Venere ti tiene
ora in balia.
   Felice te! ti corre
il sangue nelle vene più gagliardo,
ti si chiude la gola a volte e sosta
come per morte il battere del cuore.
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Nele me refaço, amigo Volta.
e como não me é dado amar ninguém,
qual náufrago me agarro às coisas.

quantas vezes olhei como uma salvação
os cargueiros que deixam o porto! 
New York, calcutá, londres: nomes imensos.
sonhava perder-me por lá, ser um outro,
esquecer até do meu nome.

também esta ilusão agora está morta;
a minha covardia agrilhoa-me
como bola de chumbo ao forçado.

e assim, pois, levo a minha vida,
objeto de piedade para você, de riso
para os outros;
mas basta-me receber a aprovação
dos magnânimos amigos, os bêbados...

Até que um dia, espero, eu saia
daqui com passo firme e caminhe 
por alguma praça deserta, por alguma turva
água de rio...

Amigo, sei que Vênus agora
te possui.
   Feliz de ti! corre
o sangue nas veias mais vigoroso,
te aperta, às vezes, a garganta e susta, 
qual morto, o bater do coração.
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ma se tempo verrà – ne venga mai – 
che del fuoco la cenere sol resti,
e tu allora a cercar vieni l’amico.

lo troverai nella taverna che ha
ai vetri stinte tendinette rosse
e scrito per l’insegna: Al GOtO GrOssO

io non ti chiederò di te, di lei.
spingerò verso te colmo il bicchiere
perché in silenzio con l’amico beva
l’oblio.

estate, 1913
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mas tempo virá – que nunca chegue – 
que do fogo reste apenas a cinza,
e tu, então, procurarás o amigo.

O encontrarás na taverna que tem 
desbotadas cortinas vermelhas
e nos vidros, o letreiro: Al GOtO GrOssO

Não perguntarei de ti, dela.
empurrarei, cheio, o copo
para, em silêncio, beber com o amigo
o olvido.

Verão, 1913



“– Abram-se os Histéricos!”, 2012
Foto: marcio rm
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M e m ó r i a  F u t u r a

Fundador da  
cadeira 19  
 da Academia 
Brasileira de letras.

A felicidade1

Alcindo Guanabara

A Filosofia é árida; pensar enlouquece ou mata. sejamos frívo-
los e não cogitemos nas coisas da terra, nem nos sentimen-

tos do homem. Passar a vida a rir numa despreocupação absoluta, 
eis a felicidade. saber ser nulo, eis o valor. Na vida, vencem os for-
tes; e os fortes são os que têm um gesto de desdém para todas as 
coisas e se abrigam dentro de sua futilidade, como dentro de uma 
couraça. Poder ser de cera e tomar resignada e alegremente a forma 
que a necessidade nos imprime, é a maior virtude e a mais assom-
brosa qualidade que pode ter um vivente.

reagir é aniquilar-se. ter o cérebro constantemente trabalhando 
por uma preocupação abstrata ou material é ser idiota; ter essa preo-
cupação sem um objetivo determinado, tê-la dentro e fora de nós, 

1  In: Novidades, 26 de julho de 1887.
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tê-la dominando-a a todas as horas e a todos os instantes, já não é ser idiota, 
é ser doido varrido.

O que mais desconsola e o que mais fere é que, apesar desta certeza, 
ninguém é assaz senhor de si para prescrever do cérebro todo este arsenal 
de pensamentos e cogitações que nos vão justificando o lugar no Hospício 
de Pedro ii. caminha-se para a loucura com a impassibilidade metálica do 
ferro caminhando para o ímã. Não há revoltas, não há rebeliões: a fatalidade 
enche-nos o cérebro de teias de aranha, obscurece o raciocínio, suprime o 
juízo...

Assim amputados, a loucura oferece-nos a muleta em que nos apoiamos 
para chegar à cova. É tétrico, mas é verdadeiro. A vida deixa de ter risos; nin-
guém ri transitando pelas aleias de um cemitério, a menos que não seja um 
louco, ou um parvo. ser parvo é a maior ventura da vida, porque para que se 
encontre gozo no tormento é necessário não ter consciência nem de uma nem 
de outra coisa.

A um suicida ouvi eu esta declaração, a mais rara e a mais sincera de quan-
tos têm ido à morte: morro porque a vida me aterra; e aterra-me porque tenho 
consciência dela. tu, velho beócio, que aí estás diante de mim com a parvoíce 
a escorrer pelos cantos dos lábios nesse sorriso gorduroso, tu tens vivido mais 
de meio século e viverás, a eternidade sem sofrimentos, sem amarguras, sem 
desesperos.

tu, réptil, és um homem feliz: e para chegarmos a esse resultado pasmoso 
não puseste em ação nem a tua atividade, nem a tua inteligência rudimentar, 
nem o teu trabalho, nem a tua vontade: nascestes parvo! Vês as coisas mais 
tristes, a mais alegre das coisas, e do desequilíbrio do teu cérebro tiras o 
equilíbrio do teu contentamento. Vives na morte e tens a mais tranquila das 
vidas.

sonhas com ser papa e te contentas de ser o que és. A ambição é tão grande 
que se anula! Venturosa besta!
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Não pensar, não sentir, portanto, não sofrer. ser parvo, ou ser louco, eis a 
felicidade. sejamos fúteis, riamos de tudo; e se não podemos sê-lo realmente, 
finjamos ao menos que o somos. Fingir também é uma qualidade que por ser 
muito difícil parece-nos defeito.



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 rosiska darcy de Oliveira
 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 Antônio torres
 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 Fernando Henrique cardoso
 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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regina miranda

este número é enriquecido com as obras de regina miranda.

REGINA MIRANDA é coreógrafa, diretora teatral e gestora cul-
tural. dedica-se a desenvolver projetos artísticos inovadores e a 
promover processos de cidades criativas. Para isso, desenvolve pro-
gramas em cultura e economia criativa, que enfatizam o relevante 
papel da Arte e da cultura na revitalização de organizações, bairros 
e cidades. Possui Bacharelado em teoria da dança, pela state uni-
versity of  New York, Pós-Graduação em Análise de movimento, 
pelo laban/Bartenieff  institute, de NYc, e mestrado em ciências, 
pela Ken Blanchard school of  Business/Gcu, com foco em “Ges-
tão de Processos de transformação cultural”. 

seu trabalho em Artes cênicas, definido pela criação de perfor-
mances instigantes, encenadas tanto em teatros como em galerias de 
Arte e outros espaços não convencionais, convidam a plateia a re-
pensar as Artes em parâmetros contemporâneos. criou e dirigiu 
mais de 40 espetáculos e instalações de teatro, dança e música cêni-
ca, pelos quais ganhou inúmeros prêmios nacionais e internacionais. 

I c o n o g r a f i a
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entre seus espetáculos mais conhecidos estão: Divina Comédia (museu de Arte 
moderna do rio de Janeiro, mAm rJ, 1991), A História do Soldado (ccBB, 
1995), Fundo Infinito (teatro municipal rJ, 1997), Avenida Brasil (Joyce thea-
ter, NYc, 2000), Pernas Vazias (sesc, 2003), Concertos de Cabaret (ccBB rio, 
sP e dF, 2003), Orfeu (Parque lage, 2005), Desfigura (sesc, 2006), Geografias 
Pessoais (Festival Wonderland: s. Francisco, 2009), Variações Freudianas (laura 
Alvim, 2011) e Abram-se os Histéricos (ccJF e espaço tom Jobim, 2012).

em 2012, coreografou Gabriela, novela da tV Globo e criou a performance 
Rua Transitória (Bienal internacional de criatividade/rJ).

em 2013, escreve e dirige Manuscritos de Leonardo (sesc/rJ/Prêmio Fo-
mento smc – rJ, 2013), coreografa A Lição de Charcot, peça de A. quinet 
estreada em Paris e faz a direção cênica de Hilda & Freud (museu Freud, uK). 
em 2014, cria a coreografia Reset para a cia. Pequod (Oi Futuro, Janeiro, 
2014), a performance Beyond S/he em colaboração com Patrícia Niedermeier, 
estreada na Galeria ApexArt/NYc e dirigiu os 06 espetáculos de grande 
formato do Projeto Porto de memórias, ambientados em lugares históricos 
da zona Portuária do rio. com a cia. regina miranda & AtoresBailarinos, 
ensaia A Vertigem das Listas, com estreia marcada para outubro. 

Atuante em ações culturais de transformação social, regina emprega seu 
conhecimento integrado de Arte e empreendedorismo para transformar a vida 
de indivíduos e coletivos sociais. As atividades que integram arte e política 
a levaram a fundar em 2010 a organização cidade criativa/transformações 
culturais, que reúne uma equipe interdisciplinar dedicada ao desenvolvimen-
to de cidades vibrantes, criativas e sustentáveis. seu projeto principal é o “rio 
cidade criativa 2010-2020”, que, de forma colaborativa, integra cerca de 10 
programas.
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E n t r e v i s ta

trabalho escravo 
no Brasil

Ricardo Rezende F igue ira

REvIstA BRAsIlEIRA – sua luta contra o trabalho escravo tem 
merecido apoio e reconhecimento de vários organismos nacio-
nais e internacionais. Como se deu a descoberta desse flagelo 
no Araguaia?
ricArdO rezeNde FiGueirA – Ao mudar para o sul do Pará, em 
1977, e atuar na comissão Pastoral da terra, deparei com histó-
rias terríveis que atingiam pessoas contratadas para a derrubada das 
matas e o plantio do capim. retidas, em nome de dívidas fictícias 
ou reais, algumas tentavam escapar. e, na fuga, podiam ser captura-
das, espancadas e mortas. e muitas o foram. Algumas, apesar dos 
riscos, conseguiam chegar à cidade de conceição do Araguaia e 
revelavam o que se passava em narrativas entrecortadas de silêncios 
e emoção. Os empreendimentos agropecuários, beneficiados pelo 
labor destes trabalhadores, eram de grupos empresariais de capital 
financeiro e industrial do sul e do sudeste do país e generosamente 
financiados por recursos públicos. em nome do desenvolvimento e 

Padre, 
antropólogo, 
professor 
de direitos 
Humanos na 
universidade 
Federal do 
rio de Janeiro, 
publicou diversos 
livros e recebeu 
o Prêmio Jabuti 
e o casa de 
las Áméricas 
pelo Pisando 
Fora da Própria 
Sombra: trabalho 
escravo no mundo 
contemporâneo 
(editora 
civilização 
Brasileira).
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da integração nacional, o estado financiava a transferência de terras públicas 
para grandes empresas, provocava, assim, a concentração fundiária, a destrui-
ção do meio ambiente e o trabalho escravo.

RB – sua vida correu muitos riscos, além do atentado. Como conseguiu 
vencer o isolamento da região, do tema e das vozes, que se traduziram com 
veemência para todo o país? 
rrF – Os riscos sofridos nos 20 anos que estive ali foram pelo apoio prestado 
a lavradores que lutavam por um pedaço de terra para trabalhar e viver e eram 
ameaçados por pistoleiros e pela polícia mais do que pelo combate ao traba-
lho escravo. Para vencer o isolamento, fruto da distância física de centros ur-
banos maiores, mas especialmente da imprensa brasileira que silenciava diante 
da tragédia que se abatia na área rural, foi necessário denunciar no exterior o 
trabalho escravo e a violência sofrida pelos posseiros. e, para obter resultado, 
conjugamos, através da comissão Pastoral da terra e do comitê rio maria, 
pressões políticas e jurídicas, nacionais e internacionais. Foram impetradas 
ações judiciais nas comarcas paraenses e foi interpelado o Governo brasileiro 
nas Nações unidas e na Organização dos estados Americanos. O sucesso 
obtido dependeu do apoio de organizações como a Anistia internacional, a 
Federação internacional dos direitos Humanos e a Human rights Watch 
que têm sede respectivamente em londres, Paris e Washington; e no Brasil, 
da conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Ordem dos Advogados, 
de alguns funcionários públicos dos três Poderes, de advogados que gratui-
tamente se dedicaram à causa dos direitos humanos, dos dedicados agentes 
de pastorais da região e de artistas que emprestaram sua visibilidade para a 
apuração dos crimes e à proteção dos ameaçados. 

RB – O trabalho escravo ocorre em muitas frentes, seguindo a lógica da 
opressão e da vulnerabilidade: na lavoura, nos centros urbanos, dentro e fora 
do país, com brasileiros e estrangeiros. Como responder ao crescente desafio?   
rrF – de fato, o trabalho escravo infelizmente é internacional. Abarca pa-
íses de todos os continentes, pode ser encontrado na América do Norte ou 
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europa e em um lugarejo de um município pobre da Ásia, África ou da Amé-
rica latina e atinge pessoas em área industrializadas e em áreas rurais. de 
um lado, para responder ao desafio da erradicação deste crime, é 
necessário que a sociedade civil fique vigilante para reconhecer 
o problema, denunciar e propor políticas públicas e cabe ao 
Poder Público dar respostas preventivas, punitivas e curativas. 
No caso nacional, as ações punitivas melhoraram, se compa-
rado aos períodos anteriores. diversas operações de fiscalização 
foram realizadas e muitos empregadores assinaram termo de Ajuste de 
conduta, pagaram indenização por danos morais individuais e especialmente 
coletivos. A publicação de seus nomes em sítio eletrônico do ministério do 
trabalho emprego, o Pacto Nacional contra o trabalho escravo também 
tiveram e têm sua importância, No entanto, há muito a ser feito de forma 
especial quanto às ações preventivas e curativas, que são mais estruturais e 
exigem decisões mais complexas.

RB – lendo sua tese primorosa, que se transformou no livro Pisando fora da 
própria sombra, observa-se que outro combate se realizou dentro da Univer-
sidade, em torno da própria definição do trabalho escravo.  De um lado, a 
batalha moral. De outro, a batalha intelectual. Mas haverá realmente dois 
lados?
rrF – A universidade não pode ficar alheia ao mundo real, às questões sus-
citadas pela sociedade, como um castelo fechado e indiferente aos ares da 
cidade e do campo. A ciência não é nem pode ser neutra. O intelectual tem 
como horizonte irrecusável os aspectos éticos e morais. Neste sentido, na 
literatura, autores foram mais ousados e deram o nome aos fatos que se reve-
lavam antes e depois da lei Áurea. A escravidão ilegal, pré e pós a Abolição é 
um desafio também acadêmico. e, no momento, em diversas áreas do ensino, 
estudiosos enfrentam o tema que a lei brasileira reconhece no código Penal 
como trabalho “análogo a de escravo” e a constituição Federal, simplesmente 
como “trabalho escravo”. 
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RB – O sr. criou o movimento humanos (MHuD) direitos, envolvendo 
figuras representativas da sociedade civil. Quais são seus principais ob-
jetivos? 
rrF – sou um dos fundadores. O mHud foi criado em 2003, por uma 
proposta do ator marcos Winter e é composto por artistas e não artistas. seu 
objetivo, desde o início, foi para que estes oferecessem sua visibilidade às cau-
sas sociais defendidas por pessoas e organizações. Para atender esta finalidade, 
os artistas visitam áreas em conflito, participam de audiências públicas com 
autoridades, vão a fóruns, assembleias legislativas estaduais e federal, estão 
presentes em julgamentos; elaboram vídeos para serem utilizados em rede na-
cional de televisão, em redes sociais e para serem projetados em praças e ruas, 
e criou um sítio eletrônico. e, uma vez por ano, concede o Prêmio João ca-
nuto a pessoas e organizações que se destacam na luta pelos direitos humanos.

RB – A lista de empresas envolvidas com o trabalho escravo é um marco 
essencial. Como funciona e quem recolhe os dados?
rrF – quando os auditores fiscais efetuam flagrantes em unidades de produ-
ção, podem constatar o crime e libertam trabalhadores. em seguida, iniciam 
ações administrativas que, ao confirmarem a procedência da denúncia, levam 
o ministério do trabalho e emprego a inserir o nome dos envolvidos no cri-
me em um cadastro dos empregadores, que é atualizado de seis em seis meses. 
uma vez no cadastro, os empregadores são expostos, encontram restrições a 
empréstimos bancários e obstáculos para participar de licitações com órgãos 
públicos. Além disso, passam a ter dificuldade em vender seus produtos para 
as empresas que são signatárias do Pacto Nacional contra o trabalho escravo.

RB – Mobilizar a  reação  da sociedade civil representou uma longa jorna-
da. Avançamos, de fato, embora seja necessário aprofundar no Congresso a 
definição de trabalho escravo para criar uma dimensão penal clara. A que 
ponto chegamos?  
rrF – Não é necessário uma nova definição do que é trabalho escravo. mas é 
o que pretende uma parcela dos parlamentares, conhecidos como da bancada 
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ruralista. Aprovar a emenda constitucional, que prevê a perda da propriedade 
de quem incorre no crime, foi difícil. demorou mais de duas décadas. uma 
vez aprovada a emenda, eles querem regulamentar a lei com uma nova defi-
nição do que é escravidão. em 2003, isso foi feito e sua aplicação tem sido 
algo pacificado juridicamente. mexer no artigo 149 do código Penal é um 
retrocesso, uma armadilha para não se aplicar a lei. 

RB – Quais os próximos passos?
rrF – Garantir a aplicação da emenda. Não é necessária qualquer regula-
mentação para sua aplicabilidade. É hora de vigilância, caso contrário a lei 
não será aplicada.



exílio 1995. 
Foto: Acervo cia. regina miranda
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Favela é cidade

Vo z e s  da  C o m u n i da d e 

Maríl ia  Pastuk

Quem sou eu para te cantar, favela,  
que cantas em mim e para ninguém a noite inteira de sexta 
e a noite inteira de sábado 
e nos desconheces, como igualmente não te conhecemos? [...] 
 
Tenho medo. Medo de ti, sem te conhecer, 
medo só de te sentir, encravada 
favela, erisipela, mal-do-monte 
na coxa flava do Rio de Janeiro. 
 
Medo: não de tua lâmina nem de teu revólver 
nem de tua manha nem de teu olhar. 
Medo de que sintas como sou culpado 
e culpados somos de pouca ou nenhuma irmandade. 
Custa ser irmão,  
custa abandonar nossos privilégios 

socióloga e 
doutora em 
Políticas Públicas 
sociais. com 
mais de 30 anos 
de experiência na 
coordenação de 
projetos no Brasil 
e no exterior, 
coordenou a 
unidade social 
do PNud/Brasil 
e é consultora 
de agências 
internacionais, 
entre outras. sob 
supervisão do 
ministro João 
Paulo dos reis 
Velloso, coordena 
o Projeto 
Favela como 
Oportunidade ou 
Favela é cidade.
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e traçar a planta  
da justa igualdade. 
Somos desiguais 
e queremos ser  
sempre desiguais. 
 
E queremos ser 
bonzinhos benévolos 
comedidamente 
sociologicamente 
mui bem-comportados. 
Mas favela, ciao,  
que este nosso papo  
está ficando tão desagradável. 
Vês que perdi o tom e a empáfia do começo? 
 
    carlos drummond de Andrade, Favelário Nacional

A palavra de que eu gosto mais é não. Chega sempre um momento na nossa 
vida em que é necessário dizer não. O não é a única coisa efetivamente trans-
formadora, que nega o status quo [...]. A fatalidade do não é que não há 
nenhum não que não se converta em sim. Ele é absorvido e temos que viver 
mais um tempo com o sim. 
    José saramago, 1991

diálogo. comunicação. reconhecimento. respeito. troca. são inicia-
tivas fundamentais num contexto que se quer democrático, pautado 

por uma constituição cidadã. e talvez sejam exatamente iniciativas como es-
tas as que mais estejam faltando para que intervenções públicas, em territórios 
favelizados e outros, alcancem a efetividade necessária, sobretudo com relação 
ao seu desenvolvimento pensado em bases endógenas e de cunho humano e 
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sustentável. tais territórios têm histórias, lutas e conquistas que fazem parte 
da memória e da vida comunitária. têm uma base identitária própria cons-
truída pela coletividade, que faz com que sejam lugares ímpares, plenos de 
signos e significados, que só quem tem a vivência do local tem condições de 
apreendê-los com a profundidade devida (in: Velloso & Pastuk, 2013).

todavia, um não-sim, assim não aconteceu com as favelas cariocas. de 
tanto ser negada sua integração à cidade formal, integraram-se a esta de forma 
perversa porque subordinada: no mundo das mercadorias, do mercado imobi-
liário, da produção cultural e de serviços (Piñon de Oliveira, 2007). 

Não foi por acaso, assim, que quando iniciado o processo de ocupação em 
territórios favelizados, o que mais se viu entrando nessas localidades junto 
com a polícia foram antenas da sky acompanhadas de choques de todas as 
ordens, da chegada precoce de deveres (antes de direitos) e da especulação 
imobiliária, que têm levado a uma nova onda de remoção, ao fortalecimento 
de processos de gentrificação. 

evidentemente, esse enredo está inserido num contexto maior: o das tre-
mendas desiqualdades que caracterizam a sociedade brasileira, as quais se re-
velam na apropriação física do espaço urbano. “Não basta distribuir renda; é 
preciso distribuir cidade”, afirma maricato (2013a), com toda a propriedade. 
O capital imobiliário disputa a semiperiferia e os pobres são empurrados 
para áreas distantes, desprovidas de infraestrutura, afirma a autora. Nas suas 
palavras:

“Habitação é uma mercadoria especial vinculada à terra, como pedaço 
de cidade, e isso faz toda a diferença. ela é o produto de consumo privado 
mais caro para a classe trabalhadora. está ligada à renda. temos o nó da 
terra e o ardil da informalidade. A classe trabalhadora mora no ardil da 
informalidade.” e emenda: “É o não-lugar da classe trabalhadora na não-
-cidade” (maricato, 2013b).

esse é um fato complexo. Na verdade, como bem podera Piñon de Oliveira 
(idem), é preciso considerar o fenômeno das favelas como parte da dialética 
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do processo de urbanização. segundo ele, tal fenômeno desconstrói a cidade 
ao mesmo tempo em que tece o fio de possibilidades de atuação de sujeitos 
sociais que resistem e pressionam o Poder Público, recusando-se a continuar 
a viver a decomposição dos sentidos históricos desta (da cidade), quais sejam: 
i) o da comunidade e encontro; ii) o da proteção e segurança; iii) o da lei e 
ordem; iv) o da celebração e mito; v) o da promoção do bem-estar comum e 
felicidade. 

No registro e na valorização de tais sentidos, reside a possibilidade da 
transformação social necessária. Afinal, Favela é cidade – mantra repetido 
por milhares de sujeitos envolvidos com a causa. O que seria do rio de Janei-
ro sem seus morros e a criatividade, talento, trabalho e potencial de sua gente? 
sem sua ginga? sua resiliência, dignidade e nobreza de caráter? 

Pensando dessa forma, o Fórum Nacional elaborou e coordena o Projeto 
“Favela é cidade”, contemplando mais de uma centena de comunidades loca-
lizadas nos complexos do Alemão, manguinhos, Jacarezinho; nas favelas da 
rocinha, Borel, Formiga, turano, salgueiro, Pavão-Pavãozinho, cantagalo e 
no bairro de cidade de deus, ressaltando-se que este último “nasceu doente, 
com índices altíssimos de pobreza e miséria e com uma identidade ambígua”, 
na percepção de moradores. Fato que tem a ver com intervenções “esqui-
zofrênicas e clientelísticas”, realizadas pelo Poder Público no local: “tudo 
partido, paliativo, incompleto, parcial, endereçado, interessado” (in: Velloso 
et al., 2014)

tal Projeto visa contribuir para reverter o quadro descrito e apoiar o de-
senvolvimento dos territórios supracitados, tomando como ponto de partida 
o reconhecimento dos principais ativos aí existentes: moradores e lideranças 
locais. Partiu dos seguintes pressupostos:

 • o desenvolvimento é construído historicamente em função de um pro-
cesso de lutas e conquistas que identificam um determinado território;

 • num contexto democrático, é fundamental que sujeitos locais se reco-
nheçam e sejam reconhecidos como principais protagonistas de tal pro-
cesso;
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 • a participação qualificada e diferenciada de sujeitos sociais faz emergir 
necessidades e interesses legítimos que têm a ver com trajetórias e pro-
jetos específicos; 

 • as favelas são territórios de potência. contribuem para significar a cida-
de da qual fazem parte. são territórios da criatividade, da ousadia e do 
improviso; 

 • essas são diversas entre si. Não conformam um bloco homogêneo. são 
múltiplas e plurais. 

dessa forma, o desenvolvimento das favelas deve ser concebido de forma 
participativa, por meio de projetos orgânicos e estruturantes, visando con-
tribuir para: i) romper com o paradigma de projetos sociais fragmentados, 
superpostos e desarticulados; ii) buscar consolidar/ampliar e dar visibilidade 
ao que já vem sendo feito nestes territórios por diferentes sujeitos sociais.

Pensando em contribuir com esse processo, o Fórum Nacional publicou os 
livros: Favela como Oportunidade 1 (cantagalo, Pavão-Pavãozinho, rocinha, Borel 
e complexo de manguinhos), 2 (complexos do Alemão e do Jacarezinho) e 
3 (cidade de deus, salgueiro, turano e Formiga).  O maior diferencial destes 
foi o de tentar apreender “a comunidade por ela mesma” e o de registrar “a 
palavra de moradores e lideranças comunitárias”. Aspectos do seu diagnóstico 
foram recorrentes. Por exemplo: 

 • o ativo fundamental que essas favelas contam é a presença de impor-
tantes lideranças comunitárias e de iniciativas realizadas por indiví-
duos, grupos e instituições locais, há muitos anos,  com resultados 
satisfatórios; 

 • são várias as tentativas de registro e preservação da sua memória, bem 
como de afirmação das respectivas bases identitárias, que as caracteri-
zam como territórios únicos e singulares; 

 • é grande a incerteza e insegurança com relação às intervenções públicas 
realizadas no bojo das mesmas, sobretudo no que diz respeito aos pro-
cessos de “pacificação” e urbanização em curso. 
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quanto às necessidades comuns aos moradores, identificadas através das 
referidas publicações, destacam-se as seguintes: 

 • esclarecimentos acerca da natureza, sustentabilidade (viabilidade técni-
ca, política, financeira) e do legado de intervenções públicas realizadas 
nos territórios, além de condições para a participação comunitária e 
controle social com relação às mesmas, prestando especial atenção na 
respectiva relação custo versus efetividade; 

 • apresentação e debate de iniciativas para a regularização fundiária e de 
tentativa de reversão de processos de “remoção branca”; 

 • execução de uma política diferenciada para a cobrança de tarifas e impostos; 
 • concepção de uma política de segurança pública, incluindo moradias 

dignas, trabalho decente, segurança alimentar, saneamento básico, coleta 
e tratamento de resíduos sólidos; 

 • articulação e integração entre os programas, projetos e iniciativas reali-
zados pelo Poder Público e outros no território; 

 • garantia, ampliação e melhor qualidade dos serviços de infraestrutura 
básica e social ofertados; 

 • mapeamento, avaliação e redefinição de iniciativas de qualificação pro-
fissional e inserção no mercado de trabalho (devendo ser dado um basta 
nos cursos de iniciação); 

 • reconhecimento e apoio às iniciativas realizadas por grupos e entidades 
locais em prol do desenvolvimento comunitário; 

 • estímulo a projetos e iniciativas que visam a promover o protagonismo 
juvenil e a formar novas lideranças. Fortalecimento daqueles já existentes; 

 • incentivo e apoio às iniciativas de comunicação comunitária e à forma-
ção de novas lideranças.  

Visando realizar uma ação articulada entre diferentes sujeitos sociais que 
atuam nos territórios considerados, o Fórum Nacional organizou e passou a 
coordenar uma espécie de “colegiado”. Participam deste representantes do 
BNdes, da Arquidiocese do rio de Janeiro, via o Banco da Providência; 
da Federação das indústrias do estado do rio de Janeiro; da Federação de 
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Associações de Favelas do rio de Janeiro; da Fundação Oswaldo cruz; do 
Programa de Aceleração econômica, na sua vertente social; da secretaria es-
tadual de Assistência social e direitos Humanos; do instituto municipal 
Pereira Passos; moradores e lideranças comunitárias. 

No âmbito do mesmo têm sido formulados projetos para cada um desses 
territórios, o que não tem sido uma tarefa fácil, considerando, entre outros, a 
falta de um marco legal apropriado relativo aos mesmos, já que nestes prevale-
cem direitos difusos. Agências de desenvolvimento e bancos, como o BNdes, 
devem contar com regras e mecanismos que se adequem à 
realidade destas localidades, o que não acontece.

 Ainda assim, existe forte expectativa no colegiado 
que se vençam tais entraves. desta forma “de um povo 
heroico” teremos “o brado retumbante” visando rever-
ter o cenário descrito por róbson Borges, do complexo do Alemão, Presi-
dente da coopliberdade, em resposta à entrevista que concedeu por ocasião 
da elaboração do “Favela como Oportunidade 2”, qual seja:

Fórum Nacional: O que você espera do Alemão agora nesse novo horizonte?
róbson Borges – O que que eu espero? Que as pessoas possam desconstruir para construir, 
que possam voltar ao Gênesis e valorizar aquilo que têm de melhor, voltar para dentro de si 
porque as pessoas não são o que mostram e aí está o grande conteúdo. A gente vive atropelado 
e tem que se adequar a uma série de coisas que impedem mostrar como somos, de fato. Que as 
pessoas possam voltar ao princípio, expor o seu verdadeiro eu e retomar a cooperação. Eu paro 
para refletir e questiono: cara, como é que pode? Olha o grito da Independência. Independência 
ou morte! E aí eu te pergunto: por que a maioria da população está morrendo? Porque depende. 
Independência, quem gritou? Quem estava do lado do poder, do lado político, da força e este in-
depende.  Ele não usa os serviços públicos, não depende. Utiliza os melhores hospitais, as melho-
res faculdades. Quem depende do cumprimento da Constituição está morrendo. Independência 
ou Morte, que grito bárbaro, de barbárie. Este foi o entendimento que eu tive, quem depende da 
Constituição está morrendo. Educação, saúde, moradia digna, saneamento básico, entram uma 
série de coisas. É isso (Velloso & Pastuk, op.cit.).  
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 Ȅ um desafio, uma possibilidade, diálogo –  
uma ponte – e sempre a teimosa esperança  
de ter fé na vida! e transformar
Cleonice Dias

Participante do comitê e da Agência de desenvolvimento comunitário de 
cidade de deus e do centro de estudos e Ações culturais e de cidadania

em 2009, surpreendemos-nos com a fala do ministro reis Velloso, no 
Fórum  de manguinhos, somando-se às nossas quando afirmávamos 

que “Favela é cidade”. tempos em que já estava firmado o Plano estratégico 
do rio de Janeiro (1994/1995) usando megaeventos, do Pan Americano às 
Olimpíadas, para alavancar um modelo de cidade-mercado sendo as favelas 
um alvo e ser atacado. de todas as propostas, a que mais nos causou perplexi-
dade foi a da construção de um muro no entorno da rocinha. e as remoções...

sabemos nós que as favelas se mantêm inalteradas ao longo dos anos, rece-
bendo obras transitórias pela necessidade de vulnerabilizar espaços da cidade, 
disponibilizados de acordo com as exigências de mercado. e os governos, 
salvo raríssimas exceções, cúmplices e subalternos às regras e interesses afins, 
acabam lançando mão de remoções. A cidAde de deus é uma testemu-
nha ocular desta história e atesta que não melhora e nem transforma a vida 
daqueles envolvidos.

quando na década de 60, o centro do rio precisava ser limpo da pobreza,  
as favelas saem, se espalham, são divididas, rompem-se laços. muitos mora-
dores são realocadas nos famosos conjuntos habitacionais da cehab, com a 
promessa de vida digna e melhor. em 1966, a cidade de deus (cdd para os 
íntimos) surge como um destes conjuntos, fruto de obras pontuais, ocupando 
áreas em que o município deveria construir equipamentos comunitários. em 
1978, é elevada à categoria de bairro, mas com infraestrutura de refavela, 
adensada e se verticalizando. só não foi pior porque havia e há resistência.
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em contrapartida, a poucos metros, nós da cdd assistimos à Barra da 
tijuca se transformar em área de investimento e nos deparamos com o acir-
ramento da desigualdade, embora sejamos todos contribuintes e paguemos 
impostos. A Barra continua crescendo para os ricos  e nós e outras favelas, 
como rio das Pedras e Gardênia Azul, servindo como estoque de mão de 
obra barata.

Ainda em 2009, o ministro reis Velloso nos convidou para integrarmos, 
junto com outras favelas, um coletivo para buscarmos formas de articulação 
de ações transformadoras da transitória vulnerabilidade de nossos territórios, 
para a afirmação da favela como parte importante da cidade: produtiva, cria-
tiva, solidária, organizada. Aceitamos.

Hoje somos um colegiado constituído por mais de uma dezena de repre-
sentações, onde dialogamos articulações para fazer acontecer projetos que 
afirmem nosso protagonismo de atores sociais das favelas, numa ação de-
monstrativa que aponte caminhos e comprove que é possível transformar.

sabemos que as questões da desigualdade requerem mudanças estruturais 
na base da política e do poder. entendemos que nossas ações se somam no 
sentido de compreender esta dinâmica perversa concentradora e as diversas 
formas de romper com esta estrutura. 

É nesse sentido que se dá nossa articulação com as outras comunidades 
na sua diversidade de propostas: focamos nossas ações para acessar o Fundo 
social do BNdes como forma de possibilitar nossa capacitação e adequação, 
para gerir projetos comunitários de inclusão produtiva que garantam trans-
parência e sustentabilidade. do BNdes almejamos a flexibilização de suas 
exigências; ou melhor, sua adequação à realidade das favelas, fazendo valer o 
s (de social) que o identifica.

Por outro lado, com outros parceiros buscamos realizar ações concretas que 
abrem caminhos, acumulam saberes, nos empoderam e criam jurisprudência 
na forma de articular políticas. A nossa fé e teimosia, nossa esperança e garra  
aliada a parceiros comprometidos com uma nova forma de viver, pensando no 
direito de todos/as, confrontando um consumismo exacerbado e um indivi-
dualismo devastador, é mais um desafio.
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 Ȅ Notas acerca de limites e possibilidades  
em manguinhos
André Luiz da Silva Lima

coordenador do Gt de urbanismo no conselho comunitário  
de manguinhos, onde mora. doutorando em História das ciências  
e da saúde na FiOcruz

Há alguns anos, o Fórum Nacional, a partir de demandas apresenta-
das por líderes comunitários, iniciou um processo para fomentar o 

desenvolvimento de favelas cariocas, sob o lema “Favela é cidade!”. mangui-
nhos, um dos territórios contemplados, teve como primeiro passo o inventá-
rio de demandas, constituído a partir de um diagnóstico participativo. 

um segundo movimento foi uma devolutiva dos diversos atores, especial-
mente daqueles que representavam algum órgão governamental, das iniciativas 
em andamento ou previstas para estes territórios. ressalta-se que em muitos 
aspectos permanece a prática de sobreposição de políticas públicas, desali-
nhamento entre instituições envolvidas, a descontinuidade das ações, e certa 
fragilidade eleitoral em torno do planejamento, implementação e execução 
destas.

de toda forma, o Fórum Nacional, sensível às colocações das lideranças 
nas favelas, defendeu a composição de projetos de desenvolvimento que inclu-
am a dimensão participativa efetiva, não apenas como validadores de decisões 
verticais, mas na sua concepção e operacionalização. também possibilitou a 
articulação com o BNdes, enquanto financiador de projetos, os quais deve-
riam ser estruturantes, sustentáveis e participativos. 

Outro aspecto a se considerar é a figura de um “operador” que fun-
cionaria enquanto um intermediário, entre projetos propostos pelos atores 
nas favelas, e o BNdes. Pelo seu histórico de atuação junto às favelas, que 
estão no seu entorno, a Fundação Oswaldo cruz, através da Assessoria da 
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cooperação social da Presidência, colocou-se à disposição para tanto em 
manguinhos.

Nesse território, atores sociais já estavam reunidos, buscando estabelecer 
mecanismos que garantissem a dimensão participativa, antes dessa deman-
da. considerando que sua delimitação espacial contempla a existência de 
diversas associações de moradores, um sem-número de instituições religio-
sas e diversos líderes comunitários, a saída encontrada e que se solidificou 
foi a canalização das propostas em torno do conselho comunitário de 
manguinhos (ccm).

Vale considerar que o referido conselho originou-se em julho de 2011, a 
partir de uma iniciativa do trabalho social do PAc, com vistas à concepção 
e estruturação de uma Gestão compartilhada dos equipamentos Públicos 
recém-instalados. Organizado em Grupos temáticos (Gts), o ccm tem sua 
assembleia geral como o órgão máximo e deliberativo. sem presidência ou 
diretoria sua gestão se dá pela reunião dos coordenadores dos Gts. 

um aspecto relevante é que este não possui o interesse em se constituir 
enquanto pessoa jurídica, mas, sim, em permanecer enquanto um espaço 
coletivo de debate e proposições. Ao contrário de outros espaços coletivos 
existentes, o ccm não é institucional, ou seja, não faz parte de nenhum órgão 
ou autarquia governamental, e também não é reivindicatório no sentido da luta 
social. A operacionalização de tal conselho tem sua força em seus participantes, 
que debatem nos grupos temáticos seus temas, convergindo na elaboração e/ou 
configuração de propostas, projetos e ideias, seja para a resolução de problemas, 
ou ainda, na proposição de inovações para a coletividade.

Para a parceria com o BNdes, os coordenadores dos Gts do conselho 
abriram aos interessados a proposição de ideias de projetos. deste modo, 
acabaram por surgir 16 ideias, que foram mais bem qualificadas com a par-
ceria da uNisuAm, que contribuiu na enquadramento dentro do modelo 
adotado pelo BNdes. 

Visto que o conselho, apesar de sua pluralidade e da coexistência de dife-
rentes interesses, é um espaço político e de relações de poder, seus participantes 
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entenderam que a seleção de projetos deveria ser feita pelo BNdes, e não pe-
los coordenadores de Gts. O BNdes, por sua vez, selecionou a cooperativa 
de costureiras da Varginha, a princípio. Varginha é apelido dado pelos mo-
radores ao Parque carlos chagas, favela vizinha à Fundação Oswaldo cruz. 
Nesta localidade, cerca de 20 costureiras atuam em regime de facção, há pelo 
menos oito anos. 

esse processo, todavia, permitiu que duas questões chamassem aten-
ção dos representantes do ccm envolvidos: 1.o distorções entre o que 
seja um projeto econômico e um projeto social e; 2.o A fragilidade da 
regularização fundiária. Não apenas em manguinhos, mas em outras favelas 
envolvidas na articulação com o Fórum Nacional, há uma percepção quanto 
a possíveis distorções na compreensão dos atores entre o que seja um 
projeto de desenvolvimento econômico e o que seja um projeto de objetivos 
sociais/culturais. talvez esse entendimento desvirtuado seja erroneamente 
potencializado com o título do fundo do BNdes que está acessível: “Fun-
do social”. Para a referida instituição financeira, o desenvolvimento eco-
nômico é a alavanca do desenvolvimento social, e desta maneira, quando 
se expressa em fundo social, não significa que os projetos tenham cunho 
de assistência social.  quanto à regularização fundiária, este talvez seja o 
grande entrave para a submissão de projetos ao BNdes, visto que a maior 
parte – senão todas as favelas envolvidas – carecem da titulação das ben-
feitorias, onde serão operacionalizados os projetos. A saída alternativa, em 
manguinhos, será a de constituir a sede da cooperativa em espaço locado 
fora do território e, com isso, resolver este entrave. mas isso não resolverá 
a dicotomia simbólica existente para alguns entre morro/Asfalto, visto que 
as operações formais ficariam nos espaços situados nas delimitações da ‘ci-
dade’ enquanto as operações dentro das favelas ganhariam um contorno de 
‘informalidade’.  de qualquer maneira, especialmente para o Gt de urba-
nismo do ccm, torna-se inadiável o aprofundamento do debate em torno 
da regularização fundiária dos espaços populares, ainda que para operacio-
nalização dos projetos sejam adotadas medidas paliativas.
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 H o m e n ag e m  a  I va n  Ju n q u e i r a 

O poeta ivan Junqueira

Carlos  Nejar

Antes de partir para madri, conversamos muito, ivan e eu, 
éramos membros de um júri literário da casa de machado. 

No retorno, soube que estava hospitalizado e muito mal. 
ivan Junqueira era um ser melancólico e contido. Parecia carregar 

uma tristeza secular que lhe pesava sem ilusão no riso, nas frases, 
talvez cumprindo a frase de clarice lispector, que me toca sempre: 
“era doente da condição humana.”

certa soturnidade no olhar, que parecia fixar o velho caronte, 
com sua barca e havia nele um outro lado de amor à vida, mesmo a 
obsessão da morte era a ânsia de continuar vivendo. e na intimida-
de, conhecemos outro ser que não tinha nada do sisudo, um conta-
dor de anedotas inexcedível. lembro nossa viagem a tiradentes, ele 
e mais o saudoso luiz Paulo Horta: ivan era o centro das atenções 
e poucas vezes rimos tanto, no meio dos solavancos da camionete.

era um poeta contido, repito, com obstinado rigor, digno suces-
sor de João cabral de melo Neto, cuja poesia amava, cumprindo 
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o desígnio de t. s. eliot, que admiravelmente traduziu, devendo ser o verso 
como “um epitáfio”. embora tratasse da morte, sempre era a vida que saltava 
da morte. crítico contido nos jornais e nos livros, contido e certeiro nas ma-
nifestações do plenário. Foi secretário-Geral e duas vezes Presidente da casa 
do Gênio do cosme Velho, quando um dia me disse (eu estava secretário-
-Geral) que jamais traria essa responsabilidade tão difícil sobre si. mas reco-
nheço, hoje, que o amor à casa venceu e ele a serviu com grandeza. ivan era 
contido no poema, contido na crítica, contido por amor às palavras, sabendo 
que a única prolixidade é a da alma. mas também generoso. e não se conteve 
na morte – porque ela é larga, espaçosa, fez dela um tema obsessivo (atrás da 
vida), desde Os Mortos, seu livro inicial, até A Sagração dos Ossos, talvez a sua mais 
destacada criação. era homem de bem, íntegro, intelectual de estirpe rara.  
Autor de Testamento de Passárgada, antologia e estudo primoroso sobre manuel 
Bandeira, notabilizou-se também pela sua tradução de charles Baudelaire, 
com quem mantinha afinidade eletiva, sem esquecer a de dylan thomas. 
Nada dizemos diante da morte, porque ela já disse tudo. e parafraseando 
stephane mallarmé, o poeta ivan Junqueira assume forma eterna, invencível, 
guardando o segredo da imortalidade para suas, agora, encantadas palavras.



31

 H o m e n ag e m  a  I va n  Ju n q u e i r a 

O outro lado

Antonio Carlos  Secchin

O que reserva “O outro lado”, para além da vida, indagou 
ivan Junqueira, no poema que deu título a sua derradei-

ra coletânea: “uma luz cega e intolerável?/A salvação? Ou não há 
nada?” impossível responder. mas para todos nós, provisórios habi-
tantes do lado de cá, permanece – pleno – o legado de ivan.

uma vida inteira dedicada, em grau de excelência, à literatura. 
em sucessão a João cabral de melo Neto, foi membro da Academia 
Brasileira de letras, onde chegou à Presidência. ensaísta que, entre 
outros livros, nos proporcionou estudo definitivo e antologia exem-
plar de manuel Bandeira. Primoroso tradutor de Baudelaire, eliot 
e dylan thomas. e, sobretudo, poeta, autor de obras consagradas 
pela crítica, apesar de não suficientemente conhecidas pelo público: 
A rainha arcaica (1980), magistral releitura do mito de inês de castro; 
A sagração dos ossos (1994); O outro lado (2007).

se o reconhecimento de sua importância ainda não se efetivou 
na dimensão merecida, isso se deve, de algum modo, ao próprio 
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temperamento de ivan, avesso ao circuito de autopromoção e intransigente-
mente centrado na paixão pelas letras, sem quaisquer concessões de “facilitá-
-las” para atingir público mais numeroso. Hoje, quando muitas exibições per-
formáticas anestesiam a plateia, em detrimento do valor intrínseco do texto, 
ressalta a lembrança da postura sóbria de ivan Junqueira, “apenas um poeta / 
a quem deus deu voz e verso”. 

tive o privilégio de conviver com ele e sua esposa, a ficcionista cecília 
costa Junqueira, por mais de 20 anos, desde quando editamos a revista Poe-
sia sempre, da Fundação Biblioteca Nacional. seu folclórico mau humor, seus 
rompantes hipocondríacos, mal logravam ocultar o espírito generoso, a leal-
dade para com os amigos, os imperativos éticos que lhe norteavam as ações. 
A tais virtudes se somava o amor pela música clássica, pela boa conversa e 
pelos bons vinhos, o que transformava nossos encontros em celebrações da 
inteligência e dos sentidos.

Nos estudos que dediquei à sua poesia, observei que o reino da morte, 
da dissipação irreversível da matéria, era confrontado pelo fulgor da palavra 
poética, numa espécie de salvaguarda do canto que sobrevive ao naufrágio 
dos cantores. daí, na austera obra de ivan, tantos poemas evocarem a pró-
pria criação, num discurso impecavelmente denso: trata-se de uma “poesia de 
pensamento”, não de meros devaneios líricos, e nela a gravidade dos temas é 
correlata do rigoroso apuro formal, quase sempre expresso em versos regular-
mente metrificados, com largo emprego da rima toante.

se, angustiado, o poeta indagava “Onde estão os que partiram/ desta vida, 
desvalidos?”, é também em sua poesia que encontramos a melhor resposta, no 
último verso de A sagração dos ossos: “A vida é maior que a morte.” O homem, 
o amigo ivan Junqueira falece próximo de completar 80 anos, data em que 
lançaria dois novos livros. Já o poeta tornou-se imune à morte, na acolhida de 
seus emocionados leitores de agora, e de sempre. 
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 H o m e n ag e m  a  I va n  Ju n q u e i r a 

um fidalgo da poesia

Leonardo Fróes

“O s amigos são sazonais”, disse-me um amigo querido. 
certas circunstâncias os trazem, outras circunstân-

cias os levam. mas até mesmo as amizades efêmeras podem deixar 
marcas profundas nas pessoas que as praticam com intensidade e 
prazer. quantas coisas nós não pegamos dos outros, sobretudo 
quando novos e ainda moldáveis, sem que às vezes se tenha cons-
ciência disso?

sem pertencer a uma só geração, por ter surgido entre duas, 
nem a qualquer movimento ou grupo, porque gosto de viver iso-
lado, tive porém o privilégio de conhecer muitos poetas e me li-
gar fraternalmente a alguns. do convívio entre congêneres, es-
ses amigos sazonais a cujo encontro parti em diferentes etapas, 
ficou-me esta impressão em relevo: há alguma coisa nos poetas, 
seja qual for o temperamento que os leva ou a corrente à qual se 
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filiem, que aos meus olhos sempre os fez parecer, de imediato, membros da 
mesma tribo. O que será que há nos poetas? uma emoção à flor da pele?  
A centelha que os faz ladrões do fogo? Ou a simples postura literária, nesse 
caso um fator residual?

Belicoso como foi do início ao fim, o século XX instaurou nos campos 
da Arte a mesma truculência que havia nos seus sangrentos campos de 
batalha. Assim como surgiram novos países, novas bandeiras de nações 
sempre em litígio, os novos movimentos artísticos do velho século atômi-
co estiveram sempre em guerra contra os movimentos de antes, tomando-
-os por inimigos. À margem das divergências impostas pelas plataformas 
mutantes, conheci, porém, com proveito, nas rodas mais variadas, poetas 
concretistas, comunistas, católicos, tradicionalistas, minimalistas, experi-
mentalistas de todas as vertentes. em todos, ou pelo menos nos que mais 
me interessaram, sempre vi alguma coisa maior que as diferenças de ideais 
ou de ideias.

Vi muita generosidade, no olhar e nos gestos dos poetas, e outros pre-
dicados serenos. Vi o ardor com que alguns defendem pontos de vista. O 
entusiasmo com que nos contagiam. A originalidade sem par de cada um. A 
inventividade de todos. em certas ocasiões delicadas, breves gestos vaidosos, 
mas também, logo depois, sinais de grande pureza e gargalhadas homéricas. 
Nos encontros com tantos companheiros de orientações tão diversas, vi algo 
de rara qualidade que, porém, não sei definir e por isso eu chamaria de alma, 
espírito, coração ou cabeça de poeta.

ivan Junqueira, com seu coração de poeta, conviveu desde moço com ho-
mens de extraordinária cultura e erudição refinada, quatro dos quais ele qua-
lifica, em Cinzas do espólio (2009), como os “maiores mestres” que teve nos 
anos de aprendizado: Hélcio martins, Aníbal machado, Antônio Houaiss e 
Augusto meyer. mais tarde, quando trabalhou com Otto maria carpeaux, fez 
de outro mestre incomum um grande amigo. Ao ingressar na Academia Brasi-
leira de letras, declarou-se em seu discurso de posse, em 2000, já consagrado 
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como poeta e crítico, um “pertinaz e aplicado discípulo” de João cabral, o 
poeta a quem sucedia. 

colocando-se ele, sempre um fidalgo no trato, na condição de eterno e 
aplicado aprendiz, é tocante a modéstia com que ivan Junqueira nos fala, em 
passagens frequentes dos seus muitos livros de ensaios, da gratidão que sentia 
pelo convívio culto com os mestres, incluídos na lista, além de tantos amigos, 
os grandes poetas do passado que ele conheceu pelos livros. em sua poesia, é 
provavelmente nas ‘terzinas para dante milano’, de A sagração dos ossos (1994), 
que esse sentimento mais se manifesta.

O longo poema é um momento exemplar de um livro fundamental na traje-
tória do autor, por trazer a linguagem mais clara, direta e despojada que ele até 
então tinha usado e tentará usar para sempre. Nas ‘terzinas’, ivan relata seus 
encontros com dante, em Petrópolis, “quando na serra se escrevia a história 
/ de um discípulo em busca de seu mestre / e a desse mestre avesso à pompa 
e à glória”.

Poeta culto e rigoroso, firmemente ancorado na tradição europeia, ivan 
Junqueira sempre se opôs, no exercício da crítica, ao que viu e chamou, na 
poesia brasileira, ora de “transbordamento verbal”, ora de 
“adiposidade expressiva”, ora ainda de “relaxamento for-
mal”. quando se disse discípulo de João cabral, de quem 
tanto destoava pelo temperamento, talvez tivesse pensado 
na tendência ao rigor que ambos revelam, como se esculpis-
sem com palavras, cada qual no seu caminho, para buscar 
a forma exata. se cabral é seco, áspero, dissonante, e ivan, 
melodioso e envolvente, ambos, porém, denotam preferir, ao transbordamen-
to, a concisão, a medida, o equilíbrio.

O classicismo, contraposto à barroquice, planeja eliminar os enfeites, o 
supérfluo, e sendo assim nos encaminha, ao desenhar apenas os traços essen-
ciais de cada coisa, para uma simplicidade crescente. O classicismo que ivan 
Junqueira construiu para si, com rígidos limites traçados para a preservação 
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das normas, numa época em que muitos poetas jovens partiam, no Brasil e no 
mundo, para experiências sem normas, dá a entender como seu trabalho foi 
árduo. No todo, as regras foram respeitadas e a tradição se manteve. mas os 
versos do poeta, refletindo talvez novas vivências e os benefícios da prática, 
se arredondaram com o tempo, inclinação que logo salta aos olhos nos seus 
poemas de amor da última fase. dominada a técnica, veja-se com que natura-
lidade flui, também em A sagração dos ossos, o soneto ‘e se eu disser’, que pede 
citação integral:

e se eu disser que te amo – assim, de cara,
sem mais delonga ou tímidos rodeios,
sem nem saber se a confissão te enfara
ou te apraz o emprego de tais meios?
e se eu disser que sonho com teus seios,
teu ventre, tuas coxas, tua clara
maneira de sorrir, os lábios cheios
da luz que escorre de uma estrela rara?
e se eu disser que à noite não consigo
sequer adormecer porque me agarro
à imagem que de ti em vão persigo?
Pois eis que o digo, amor. e logo esbarro
em tua ausência – essa lâmina exata
que me penetra e fere e sangra e mata.

A poesia é o reino da liberdade. cada poeta segue seu caminho – um ca-
minho que só existe depois que os passos são dados – segundo imposições 
que são feitas, queira ou não queira quem as cumpre, pelo temperamento em 
questão. Foi por isso talvez que as plataformas dos grupos, mesmo que te-
nham sido úteis, no calor da hora, para provocar rupturas e aberturas, criaram 
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tantas controvérsias e brigas durante o século XX. muitas vezes as vanguardas 
faliam, ou simplesmente emperravam, porque os modismos ou receituários 
propostos nem sempre correspondiam de todo às necessidades individuais 
dos poetas.

Nas viradas de séculos, uma forte propensão ao ecletismo pode ser co-
mumente vista na evolução da cultura ocidental. Na conferência que fez  na 
Academia Brasileira de letras, em 18 de novembro de 2000, sobre “A poesia 
brasileira no fim do milênio”, o crítico ivan Junqueira constatou tal pro-
pensão, ao afirmar que em nosso país, no início do novo século, “todos os 
procedimentos poéticos estão legitimados, desde o versilibrismo até o retor-
no à rima, à métrica e às formas fixas”. muito bem informado sobre o que 
acontecia pelo Brasil afora, e não só nos grandes centros, o crítico formulou 
depois seu conceito referente à paz do ecletismo: “O que temos hoje diante 
de nós é um notável pluralismo de tendências, de correntes e de procedi-
mentos estéticos, mas nenhuma grande escola ou movimento da envergadura 
literária e histórica do romantismo do século XiX ou do modernismo de 
1922, cujos mais talentosos herdeiros começaram a escrever na década de 
1930. essa constatação não chega a ser propriamente um mal ou sequer uma 
fraqueza, mas antes uma circunstância da época a que pertencemos, ou seja, a 
do heteróclito mosaico tardo-moderno.”

tudo se aproveita e assimila, ao que parece, nesse mosaico eclético. e 
tudo às vezes se transforma. As guerras entre as nações continuam, cada vez 
mais furiosas, mais abjetas, mais degradantes da condição humana. se isso 
é tão velho quanto o mundo, muito novo se mostra, no novo século, nos 
campos da poesia brasileira, o enorme grau de tolerância entre as diversas 
vertentes. Batalhas literárias berrantes, muitas vezes provocadas por “preli-
minares preconceituais cediças”, como diria ivan Junqueira, hoje são coisas 
do passado.

No belo poema “A história”, de seu livro O outro lado (2007), ivan nos leva 
a um lugar de Portugal chamado são simão de Junqueira. lá tem altares, uma 
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capela, camafeus e pergaminhos, anjos de alabastro, tumbas ancestrais e outras 
tantas relíquias que “ali, no tejo, deixam esse lastro / que ouvi pulsar no san-
gue de meus pais”. O poeta, nesse distante lugarejo, vai tropeçando em seus 
fantasmas: “é daí que venho”, diz ele, “desse impuro / amálgama de trapos 
e diademas”. e foi daí, diz o mesmo texto, que o seu autor “herdou nome e 
fidalguia”. deve, portanto, haver um lastro luso no temperamento exuberante 
desse grande poeta; no seu respeito pela tradição; no seu amor irredutível pela 
língua Portuguesa mais casta; e na fidalguia a que ele próprio se refere e todos 
nós conhecemos.
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 H o m e n ag e m  a  Jo ã o  U b a l d o  R i b e i ro

O escritor brasileiro, 
João ubaldo ribeiro

Nélida P iñon

Foi escritor em tempo integral. um ofício que não expulsou a 
vida, que João ubaldo ribeiro amava em todas as instâncias.

sua irreverência tinha um traço de moralidade, de quem ao apos-
tar no humano explorava os veios da consciência. Podíamos pensar 
que ao adotar o tom satírico, mordaz, divertido, era uma espécie de 
rabelais brasileiro que se sustentava sobre fundamentos sólidos, 
corretivos. sempre pareceu saber que convinha apostar no homem a 
fim de corrigir suas faltas, seus desmandos, e talvez insinuar algum 
traço ou outro do sublime.

Acima de tudo, inspirou amor e admiração. e, em tom jocoso, 
como se não lhe importasse, cobrava afetos e apreços que seu enor-
me talento tinha o direito de cobrar. sempre foi um bom amigo. 
sabia amar.

desde cedo, mal surgiu na cena brasileira, aprendemos a reco-
nhecer a grandeza de sua obra. uma obra em que destacamos ago-
ra, de passagem, Sargento Getúlio, Viva o povo brasileiro, sem mencionar 
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outros tantos. Pois tinha o dom da criação 
que explorou a cada dia sob o impulso de 
suas veias de artista maior.

João, foi, é, um ser raro e ardoroso, pron-
to sempre, ainda fingindo não estar, a de-
fender, destemido, suas crenças, suas uto-
pias, nascidas do regaço paterno, e que se 
aperfeiçoou a partir deste pai que lhe mar-
cou a existência. A figura paterna que exigiu 
do filho, João, que acumulasse na memória 
rigoroso acervo de leitura. Na expectativa, 
decerto, que o menino lhe desse no futuro a 
pujança que pressentia haver nele. 

sua estatura, ampla e universal, era a de 
um intelectual cujo saber abarcava instân-
cias variadas do conhecimento. A serviço da 
literatura, João ubaldo ribeiro empenhava-
-se em dar existência a personagens e a matérias que foram sendo negligencia-
das ao longo da civilização brasileira. uma tarefa, aliás, a que se dedicou com 
engenho, sabedor que era de ser inseparável das obrigações estéticas de um 
criador. Portanto, ostentava por meio de personagens e de reflexões, os signos 
da cultura e da criação literária, que são marcas de um escritor cintilante.

embora por temperamento e por formação lidasse com sentimentos inten-
sos, que rubricou na obra romanesca, perfilhava as ideias com rigorosa clareza, 
perfeita concatenação, jamais abandonando, ou perdendo de vista, no percurso 
de suas enunciações, o que impulsionara a primeira oração até o seu desfecho. 

João ubaldo ribeiro dominava a arte de narrar. esta arte difícil, que para 
muitos se confunde com a falsa simplicidade, ou com a ingenuidade, que ele 
não endossava. como escritor culto, dava-nos romances cujos personagens e 
fulgurante léxico fazem parte hoje do grande repertório narrativo do Brasil.

como poucos, ele sabia conferir a seus personagens amplitude enigmática e 
histórica. com fina, e mesmo dramática percepção, sondava o drama humano 

– A gente se vê,
sabem como? Leiam e
releiam meus livros!
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com o invólucro do bem e do mal. No rastreamento da sua grei, que eram suas 
criaturas, ele assegurava ao seu mundo novelesco um tempo histórico e social, 
uma geografia entre mítica e real, uma intensidade inerente aos seus seres, tão 
secretos quanto pungentes. sem deixar, porém, de submeter sua magnífica 
habilidade verbal e de composição aos rigorosos estatutos narrativos.

muito ri com este João travesso que também se divertia enquanto fazia os 
demais se entreterem. um traço seu de generosidade que conferia leveza ao 
diálogo que travávamos. conquanto de inteireza moral, ele sabia desmembrar 
os falsos códigos de conduta, sabia ridicularizar nossa espécie, na qual eviden-
temente ele se incluía. Não era um submisso fariseu.

Além do que dizia, ao professar incondicional aliança com a vida, desta-
cava-se para o cenário do cotidiano, sua voz poderosamente tonitroante que, 
com os anos, foi deixando de ser barítono para ser um baixo. Hipnotizada 
pelo seu timbre, eu lhe agarrava a voz do mesmo modo como o abraçava com 
enorme bem-querer.

recordo seu rosto iluminado, a mirada múltipla por trás das lentes dos 
óculos, como se houvesse alcançado naqueles dias o ápice do seu universo 
emocional, e com o qual, afinal, entendera uma razão de viver que talvez exce-
desse à criação, quando, em Aracaju, lá para a década de 80, apresentou-me a 
Berenice, bela, amorosa, sempre sábia, sua esposa e companheira até o último 
suspiro. uma mulher da Bíblia que o acompanhou sempre, deu-lhe filhos, e 
que tinha e tem a sensibilidade de entender que homem a vida lhe reservara. 
Aceitou com amor a singularidade do seu ser, do seu imenso talento. e falava-
-lhe em igualdade de condições e, juntos, estiveram até o fim enlaçados pelos 
cordéis misteriosos do amor.

Nós também, como companheiros de ofício e amigos, estivemos juntos 
em muitos países, cidades e ainda na pólis da imaginação, malcrendo que me 
caiba agora falar dele, que já partiu, como se fosse fácil reverenciar um homem 
excepcional que deixará saudades. mas que nos deixa o legado de sua obra 
maior.

repouse em paz, João ubaldo ribeiro.



mercado Negro, 2014
Foto: luis r. cancel
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ubaldo – saudade

Ana Maria  Machado

Não quero repetir comentários sobre a dor da perda do ami-
go. e não pretendo acrescentar a tantas palavras preceden-

tes, que fizeram isso melhor do que eu, novas análises críticas sobre 
a importância da contribuição de João ubaldo ribeiro à literatura 
Brasileira – com suas narrativas magistralmente construídas, seus 
personagens inesquecíveis, a marca pessoal de seu estilo. Gostaria 
apenas de lembrar também que sua linguagem rica, que bebia em 
todas as fontes – das mais castiças às mais populares, da tradição 
literária mais nobre ao colorido espontâneo e inventido da oralida-
de – esteve sempre a serviço de uma consciência aguda da riqueza e 
da beleza de nosso idioma. 

João ubaldo via a linguagem e isso o fazia detectar clichés e frases 
feitas, arrepiar-se com a pretensão de falsos cultismos, ridicularizar 
o lugar-comum e gargalhar com o burocratês e o vazio semântico 
a impregnar o cipoal verborrágico do estado-babá. Nessa condi-
ção de implacável vigilante da língua e da cultura nacional, numa 

Ocupante 
da cadeira 1 
na Academia 
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saudável mistura de indignação e humor, apoiados em sua sólida formação 
de cientista político e no melhor sentido de uma esperteza malandra que nin-
guém conseguia enganar, João ubaldo jamais deixou de estar na linha de fren-
te da defesa pública de nossa expressão criadora, contra todas as ameaças que 
volta e meia se levantam. manifestou-se sem papas na língua por todos nós, 
em questões como as variadas tentativas de censura, a exploração do trabalho 
intelectual, o desrespeito aos direitos autorais, a imposição do politicamente 
correto, a defesa da mestiçagem cultural, as patrulhas ideológicas, a polêmica 
das biografias autorizadas, a crescente dependência dos subsídios públicos, 
a ascensão do marketing como chancela cultural. Fosse por meio da tribuna 
que era sua coluna, fosse em mesas-redondas, manifestos, reuniões públicas, 
sempre foi possível ter certeza de que a inteligência brasileira contava com ele, 
com seu destemor, com sua denúncia lógica e corrosivamente divertida, sua 
coragem imune a cooptações, mesmo as mais sutis. Nesse sentido, sua perda 
vai muito além do hoje: empobrece nosso amanhã, privando-nos da certeza 
de contar com uma mente aguda e atenta, ocupando um espaço midiático 
fundamental, informada por um olhar que ninguém enganava e que sabia dis-
cernir ao longe o inimigo camuflado, a se aproximar sorrateiro. Abria os olhos 
de quem o lia, mesmo eventualmente não concordando com ele. conseguia 
enxergar o contexto e o subtexto. Via o conjunto do alto, mas nunca de cima 
do muro.

 Gente assim é imprescindível. mas se conta nos dedos. talvez de uma 
única mão.
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João Ubaldo Ribeiro

Alberto Venancio  F ilho

A Academia Brasileira de Letras, como o templo de Jano, tem 
duas faces, a face que representa a alegria e a que representa 

a tristeza.
Na primeira face, é o contentamento, quando entra um novo co-

lega, que já é nosso amigo ou vai se tornar amigo, para participar do 
seu convívio. A outra face, a tristeza, após vários anos de convívio, 
quando ele nos deixa com saudade.

João Ubaldo Ribeiro nos encantou quando aqui entrou e logo 
se tornou amigo daqueles que não o conheciam, pela sua persona-
lidade alegre, expansiva e agradável. E por isso é grande a tristeza, 
quando agora nos deixa.

Creio que se deva fazer na história da Academia, os grandes fei-
tos e episódios menores, que compõem a fisionomia da Casa. E 
registro a inscrição de João Ubaldo.

Certa ocasião em plenário, Jorge Amado falou da candidatura 
de João Ubaldo Ribeiro e Afrânio Coutinho muitas vezes insistiu 
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com ele para se candidatar. Com o falecimento de Carlos Castelo Branco, 
apresentou-se candidato pessoa que para muitos não correspondia ao perfil 
da Casa e passou-se a pensar em outro nome. Não me recordo de quem foi a 
ideia, mas certo dia, após a sessão de quinta-feira, Eduardo Portella, Nélida 
Piñon, Cândido Mendes e eu fomos à casa de João Ubaldo Ribeiro. Recebi-
dos fidalgamente, ele manteve várias recusas, até que, afinal, apresentou argu-
mento de que precisaria escrever a carta. Atalhei: “Não é preciso preparar a 
carta; ela aqui está pronta para a sua assinatura”; tirei do bolso o papel, que, 
assinado, alegrou o grupo.

Não é esta a hora de examinar o legado literário de João Ubaldo Ribeiro, mas 
creio que uma síntese precisa foi exposta por Eduardo Portella no discurso de 
recepção: “A obra de João Ubaldo recolheu os inúmeros tempos de nossa histó-
ria e os reconstruiu.  Juntou o passado ao futuro e deixou o presente perpassar 
este interminável horizonte que vai e vem do mato ao mar. O Brasil profundo 
respirar, a pleno pulmão, a vida que se renova entre a perda e o encontro.”

Permito, apenas, aditar que de sua obra romanesca, geralmente são citadas 
apenas Viva o povo brasileiro e Sargento Getúlio, mas obras posteriores são do mais 
alto quilate; cito Albatroz azul, que já foi destacada certa vez neste Plenário 
pela acadêmica Ana Maria Machado e há dias em artigo de jornal, que é uma 
verdadeira obra-prima.

O tema das suas obras é a ilha de Itaparica, terra onde nasceu, da qual 
vieram, antes dele, para esta Casa Franklin Dória, Barão de Loreto, fundador 
da cadeira número 25, da qual tenho a honra de pertencer e Xavier Marques.

A descrição em seus livros da ilha e de seus personagens atinge expressões 
quase míticas, à semelhança da ilha Brasil, descrita por Sérgio Buarque de 
Hollanda, que fariam duvidar da sua existência, mas a realidade nos foi trazi-
da com a presença das figuras que vieram ao velório prantear o querido amigo.

Um estudo sobre as amizades na Literatura Brasileira, apenas esboçado por 
Affonso Arinos de Mello Franco, foi por ele exemplificada: Tomaz Antônio 
Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, Bilac e Alberto de Oliveira, Euclides da 
Cunha e Alberto Rangel, Manoel Bandeira e Ribeiro Couto, Gilberto Freyre 
e José Lins do Rêgo. Acrescentou “Este estudo ligaria cada um desses vultos 
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às respectivas correntes literárias, mostrando similitudes e variações de escola 
através de aproximação e diferenças de almas.”

As relações de Jorge Amado e João Ubaldo podem-se enquadrar nesse 
elenco e correspondem a uma das mais expressivas relações de amizade da 
Literatura Brasileira.

Por ocasião de lançamento do livro de contos de jovens iniciantes em Sal-
vador, Jorge Amado se aproximou de João Ubaldo para elogiar o trabalho, daí 
surgindo a aproximação entre ambos por toda a vida.

Quando da eleição de João Ubaldo, Jorge Amado, no exterior, foi grande 
cabo eleitoral, enviando frequentes mensagens para ele e para mim, cobrando 
dele uma atuação maior e solicitando previsão do resultado.

As relações entre os dois não foram de mestre e discípulo, pode-se talvez 
dizer irmão mais moço, pois a obra de João Ubaldo guardou a sua identidade 
própria.

A curiosidade intelectual de João Ubaldo o levou a se interessar pela tec-
nologia e tornar-se um especialista, sempre interessado nas inovações e nos 
aperfeiçoamentos. E, apesar dessa competência, se utilizava de um consultor 
para resolver dúvidas e introduzir novos desenvolvimentos.

Em encontros com Rubem Fonseca, também entendido na matéria, porém 
em grau menor, a conversa sobre computador entre os dois era para um com-
pleto apedeuta algo ininteligível.

Há de se reconhecer que João Ubaldo não foi um acadêmico assíduo. Fre-
quentou algumas sessões após a posse, mas acompanhava as atividades a dis-
tância e enviava os votos para as eleições. E correspondia sempre aos convites 
que lhe eram feitos. Recordo que, no ano passado, ele aqui esteve no Ciclo 
“Vozes Contemporâneas: a ficção”. A conferência tinha um título: “Como eu 
escrevo.” O auditório lotado, falando sem texto, nos deu um relato extraordi-
nário de graça e simpatia.

João Ubaldo Ribeiro demonstrou em suas crônicas nos últimos tempos 
um certo desânimo pela decadência da língua e também pela política do país. 
Mas se pode depreender que ele guardava uma esperança no futuro do país. 
Esta perspectiva está bem expressa em trecho do discurso de posse.
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“Nós brasileiros hoje enfrentamos problemas da mais grave magnitude, 
em meio à injustiça social, à insegurança e à descrença em nós mesmos. 
mas não podemos permanecer descrentes, não se pode viver sem espe-
rança. Não é muito o que está ao alcance dos escritores, para diretamente 
alterar esta situação. mas contribuímos, como todos os artistas, para o 
conhecimento de nós mesmos, a afirmação da nossa identidade. um país 
sem seus livros, suas canções, suas danças, seu cinema, suas pinturas e es-
culturas, suas manifestações culturais, enfim, não é um país, é apenas um 
conglomerado de vizinhos malsatisfeitos. e isto não somos, não queremos 
ser, jamais seremos. e os artistas cumprirão o seu papel. e esta Academia 
fará sua parte.”

muito poderia dizer a respeito da vida e da obra de João ubaldo, por força 
de um convívio estreito de quase 20 anos. mas cabe registrar a lembrança que 
fica do seu convívio, a perenidade de sua obra e a saudade da sua ausência, 
como a lembrança do verso do poeta: “Parting is such a sweet sorrow.”
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Ao longo dos 400 anos

Sergio  Paulo Rouanet

mal a grande ceifadora nos priva da companhia de ivan Jun-
queira, ela reincide brutal e inesperadamente, condenan-

do-nos a um novo sofrimento, desta vez pela morte de João ubaldo. 
A morte é sempre um escândalo, mas o escândalo é especialmente 
injusto quando o luto atinge não somente parentes e amigos, mas, 
no caso de escritores de vasto público, como ivan e João, também 
milhões de leitores, em vários países.

João ubaldo jamais será esquecido em nossa memória coletiva. 
mas como será ele lembrado? quando vimos seu corpo exposto 
no salão da Academia, Bárbara recordou-se das palavras com que 
Goethe referiu-se a seu amigo morto, Wieland, em Weimar. Goethe 
não foi ao enterro, e justificou-se dizendo o seguinte. 

“Por que deixaria eu que os traços amáveis impressos na fi-
sionomia de meus amigos e amigas fossem destruídos por uma 
máscara cadavérica que deforma esses traços? (...) A morte é uma 
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retratista medíocre (...) de minha parte, desejo preservar na memória uma 
imagem mais animada de todos os meus amigos (...) detesto todas as sole-
nidades em torno da morte.”

senti o mesmo com relação a João ubaldo, estendido em seu caixão. Não é 
a imagem que pretendo guardar desse homem jovial, com sua inesquecível voz 
de sarastro, na “Flauta mágica”, rindo com seu riso de Buda ditoso, com a 
cabeça cheia de casos passados em itaparica, capital da Bahia, e nos botequins 
do leblon, capital do rio, lugares diletos de ubaldo, de onde se podem, sem 
ufanismo, dar vivas ao povo brasileiro, e fazê-lo desfilar, século por século, ao 
longo de 400 anos.
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Ariano suassuna

Carlos  Heitor Cony

Nada tenho contra os críticos, mas raramente concordo com 
eles. O exemplo mais recente é o lugar-comum a respeito 

de Ariano suassuna. É quase unânime a classificação de “regionalis-
ta”, quando se referem ao autor falecido nesta semana.

quem lê a parte importante de sua obra, descobre a influência 
do dom quixote na feitura de seus personagens e nas suas tramas. 
Oliveira lima considerou O triste fim de Policarpo Quaresma como pa-
ródia da obra de cervantes. tem razão quando entra no espírito do 
cavaleiro da triste Figura, mas não no espaço onde se desenrolam 
suas aventuras.

Ariano buscou a essência da alma e da linguagem do povo que ele 
conheceu. misturou sua erudição com o falar e a sabedoria do ho-
mem nordestino. como cervantes, no meio de sua prosa admirável, 
colocou versos e poemas muitas vezes cortando o desenvolvimento 
de suas histórias. Fez uma genial paródia dos romances da cavalaria 
medieval.
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Ariano buscou casos e figuras que conheceu. sempre dizia que nada tinha 
inventado. Por mais absurdas e assombrosas que sejam suas histórias, ele nun-
ca perde a verdade do homem. Fabulosa a sua capacidade de extrair de uma 

gente simples uma reflexão universal. Nunca viu um 
moinho se transformar no vilão que o perseguia. Para 
os seus personagens, um moinho é um moinho, eles 
não se metabolizam em outras coisas a não ser o que 
são, com a sabedoria própria do homem sem a corrup-
ção da lógica acadêmica e da ciência oficial.

criou um louco dotado de lucidez, expressa numa loucura lúcida, tanto na 
visão do mundo como na sabedoria instintiva do homem em seu estágio de 
inocência e perfídia.

Ao contrário de Guimarães rosa, que criou uma linguagem saborosa e 
uma técnica inédita para contar uma história, Ariano, seguindo o modelo das 
alucinações de dom quixote, criou um universo que atravessará o tempo e o 
modo.
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Homenagem a 
Ariano suassuna

Candido Mendes

Não temos precedentes nessa saudação, em tão poucos dias, 
de dois legítimos fundadores do imaginário brasileiro 

como foram João ubaldo ribeiro e Ariano suassuna, pela origina-
lidade criadora e consciência permanente da sua própria produção. 
Não há espanto nem surpresa nas atividades de Ariano, quase que 
beneditinas, no percurso de sua obra. e não creio que haja prece-
dente na nossa cultura, ou quem possa fazer um contraponto entre 
o que é a produção e o que é o seu escrutínio, no modo pelo qual 
outra admirável obra inacabada, que é A pedra do reino, acompanha 
toda a sua produção, nesta condição de vigília da criação. Ariano 
alcança os três plexos da criação. ele vai à narrativa, da narrati-
va vai ao espetáculo e, depois, ao encantamento, na lição de Paul 
ricœur. devemos, sobretudo, a este pensador a ideia do que é a 
saturação da criatividade. depois da saturação, começa o encan-
tamento, e é este que, como uma aura, circunda a obra do escri-
tor. Passo a passo, a consciência avulta em toda a obra de Ariano.  



 Candido Mendes

54

e é preciso associá-lo ao trabalho profundo que desenvolveu sobre o que foi, 
nos primórdios, a romanza. de que forma vem do fundo da latinidade, de que 
maneira ela é o resultado da lenda e acompanha – ninguém o disse melhor do 
que ele – o contar de um inconsciente coletivo. e Ariano pôde continuar. O 
inconsciente coletivo não se perde. O inconsciente coletivo – volto a ricœur 
– é absolutamente saturante do seu dizer. Ariano nos deixou o intocado da 
identidade de uma cultura, essa cultura que, dentro da romanza, vai, como ele e 
como ninguém, ao cordel, ao mamulengo, sabendo evitar a contradição entre 
o popular e o aristocrático, naquilo que é o seu dizer e o seu criar. Podemos 
formular uma questão fascinante sobre onde está o segredo do arcano em 
Ariano suassuna. Não temos outro trato do arcano como ele nos pôde dar, 
e acordá-lo, no seu sentido mais amplo, dentro de um trabalho coletivo, esse 
trabalho de quem, dedicando-se ao teatro, vai além. Já se falou de Hermilio 
Borba, e eu salientaria mais um, ainda não mencionado, das artes plásticas, 
Gilvan samico. O concerto, para Ariano, era esse trabalho coletivo em que 
ele sabia esmaecer-se completamente. era este trabalho conjunto, do ponto 
de vista de uma autoria coletiva, algo de inédito dentro da criação e dentro da 
cultura brasileira. ele nos deu, de uma maneira absolutamente única, a noção 
do heráldico. O que é dentro de uma cultura arcaica? O que ele representa? 
suassuna trabalha com uma distinção pressentida que não chega a enunciar, 
mas que é riquíssima na sua intuição. emblemáticos são os brasões, emblemá-
ticas são as bandeiras. icônicas são as insígnias. Ariano teve a intuição deste 
edifício absolutamente intangível, que é a identidade da cultura nacional, que 
inclusive vence a própria noção do tempo, e vizinha, se eu pudesse dizer assim, 
a eternidade. Vimos como Ariano domesticou a onça caetana, fraternizando-
-nos com a morte. e chega a festa na plenitude da lucidez, e na alegria da 
chegada, no dizer de João cabral: 

“o espaço mágico e feérico 
sem o imediato e o famélico  
fantástico espaço Suassuna 
que ensina que o deserto funda.”   
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Aqui morava um rei

Marcos  Vinic ios  Vilaça

em Pernambuco, andam dizendo que Ariano suassuna foi 
reencontrar o filho médico, tragicamente desaparecido faz 

poucos anos, o pai João e a mãe, dona ritinha. e que ele agora caiu 
de vez nos braços da compadecida. É assim que em Pernambuco 
estão sintetizando o momento. Ariano fez uma auspiciosa travessia 
pelas diagonais da vida. Agora está em uma viagem vertical, sem 
volta, a caminho da sua Ítaca que é taperoá. ele cantou o povo bra-
sileiro como ninguém. ele amou o futebol. e o futebol, nesses últi-
mos dias, pela torcida do sport clube do recife, mostrou seu amor 
a ele. Por escolha de Ariano, teve a honra de recebê-lo na Academia 
Brasileira de letras. chegara ciente de que a casa não se prendia ao 
academicismo. e é lógico, não fosse assim, ele não viria, está claro. 
Porque a Academia apenas reconhece os valores. O seu personagem 
quaderna, que pertencia à Academia de letras dos emparedados 
do sertão da Paraíba, diz a certa altura, ao corregedor-Geral: “A 
Academia vai fazer a minha coroação como gênio da nossa raça.” 
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essas palavras de quaderna antecipavam o que mais tarde a Academia faria, 
coroando o gênio Ariano suassuna. A morte do pai foi uma marca que ele 
levou até o momento final da vida. Gosto de recordar esses versos de Ariano:

Aqui morava um rei 
Aqui morava um rei quando eu menino
Vestia ouro e castanho no gibão,
Pedra da sorte sobre meu destino,
Pulsava junto ao meu, seu coração.
Para mim, o seu cantar era divino,
quando ao som da viola e do bordão,
cantava, com voz rouca, o desatino,
O sangue, o riso e as mortes do sertão.
mas mataram meu pai. desde esse dia
eu me vi, como um cego sem meu guia
que se foi para o sol, transfigurado.
sua efígie me queima. eu sou a presa.
ele, a brasa que impele ao fogo acesa
espada de ouro em pasto ensanguentado.

Ariano vem de famílias de valentes. suassuna, pela varonia. dantas, por 
parte da mãe. esses dantas são um momento curioso na história da Pa-
raíba, na campanha perrepista, com os episódios do coronel José Pereira, 
que tomou à bala dez cidades do interior da Paraíba. Os dantas de dona 
ritinha. quando ameaçaram sua casa, dona ritinha, viúva, disse para a 
família: “toquem o Hino de Princesa.” Alguém foi ao piano e tocou. e os 
nove filhos cantaram: 

cidadãos de Princesa aguerrida
celebremos com força e paixão 
A beleza invulgar desta lida
e a bravura sem par do sertão.
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dessas raízes, Ariano não se apartou: Fazenda Acauã, taperoá, os cariris 
Velhos. Para quem conhece o Nordeste, sabe o que significam os cariris Ve-
lhos. da mãe viúva aos 34 anos, criando nove filhos, ele não esqueceria um 
segundo da vida que viveram juntos. Acredito que Ariano soube conciliar, 
como ninguém, na sua obra, o sangue da tragédia e o riso da comédia, que 
João cabral sintetizou admiravelmente: 

fantástico espaço suassuna
que ensina que o deserto funda.

Ariano confessava que despertara para o mundo dentro de uma rede. uma 
rede que estava dentro do Palácio do Governo da Paraíba. e dizia, com muita 
graça, que uma vez, em João Pessoa, cidade que ele nunca pronunciou o nome, 
ele quis visitar o palácio, recordar o lugar onde morou menino, e o guarda 
disse assim: “O senhor não pode entrar aqui desse jeito, de camisa de manga 
curta e alpercatas.” e ele respondeu: “Pois saiba que eu já andei aí nu, dentro 
deste palácio. e as pessoas achavam até bonitinho e engraçado.” O guarda quis 
saber como ele andara nu e ele explicou: “eu nasci e com 1 ano, 2 anos de 
idade eu morava aqui.” e o guarda permitiu que ele entrasse. 

Penso que continuaremos a escutar a música do martelo, do galope, da 
sextilha e mais do que nunca da gemedeira. Ariano era, sobretudo, um as-
tucioso. tenho para mim que a astúcia é a coragem do pobre. eduardo Por-
tella sintetizou admiravelmente, como sempre, com precisão portelliana: “A 
fidelidade à forma peninsular é, em Ariano suassuna, ademais uma solução 
funcional para um teatro sem tradição que o justificasse. e a tradição não se 
isolou, ao contrário, se harmonizou com o Nordes-
te.” Bacharel em direito pela Faculdade Federal do 
recife – da minha escola, de eduardo Portella e de 
Geraldo Holanda cavalcanti –, Ariano suassuna foi 
trabalhar com murilo Guimarães, jurista pernam-
bucano que o Acadêmico Alberto Venancio Filho 
conheceu muito bem. murilo viu que Ariano não 
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estava muito apto para as lides da advocacia, porque o seu destino era outro, 
como assinalou Niskier há pouco, e deu-lhe uma área que ninguém queria, a 
área de cobrança. Foi um desastre. Porque ele não cobrava e, pelo contrário, 
emprestava mais dinheiro aos clientes que lá se iam queixando que não po-
diam pagar. Aí, ele emprestava mais dinheiro. Foi aí que Ariano saiu para en-
sinar estética na universidade Federal de Pernambuco. e foi um sucesso. está 
presente em Pernambuco, entre as atividades de Ariano, a criação do “movi-
mento Armorial”, onde encontramos Guerra-Peixe e cussy de Almeida, na 
música; Brennand na cerâmica; moacir dos santos também na cerâmica; os 
romances de marciniano campos (filho do ex-governador de Pernambuco 
eduardo campos) e raimundo carrero; e a poesia de marcus Accioly. Penso 
que manuel Bandeira deve tê-lo recebido recitando o seguinte:

Amigo, seja bem-vindo
A casa é sua
Não faça cerimônia
Vá pedindo
Vá mandando
seja seu, tudo o que tenho de meu
e mais a divina graça
Amigo, seja bem-vindo.
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A épica do instante e 
a infância do futuro 

Carlos  Nejar

Cem cavalos cinzentos não fazem um cavalo branco.
Goethe

i

P ara Jorge Guillén, o poeta espanhol de linguagem e poesia, tudo 
conflui para um rigor mediante a depuração e a intensifica-

ção dos meios expressivos. e se a ficção para unamuno não carece 
de argumentos, o poema carece de ossos. Nem que sejam ossos de 
vento.

O poeta é o historiador da infância e o ficcionista é o poeta de 
uma história cheia de infâncias. Porque “a prosa anda e a poesia 
dança” (Paul Valéry). mas há um instante em que a poesia e a prosa 
dançam a mesma música: quando são alcançados pelo ato mágico 
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do mito que faz com que o homem arroste o tempo, exercite a liberdade e 
revele os arcanos memoriais de uma comunidade. e a metáfora, seja na poesia, 
seja na ficção – pois convivemos com ela, mesmo sem repararmos a metáfora, 
repito – é o instrumento de lucidez, uma espécie de relato da imaginação. e 
“imaginar é desenhar, é criar figuras pelo espírito” (cassiano ricardo).

ii

Por ser metafórica a fonte da linguagem, a palavra primitiva contém alta 
voltagem poética, já que a palavra se torna coisa e a coisa, palavra. Por isso, 
ezra Pound, seguindo a lição de Fenelosa, adverte: “A poesia realiza, conscien-
temente, o que as raças primitivas realizam inconscientemente.” e esse voltar à 
infância dos povos é um tornar à infância do futuro, que é descoberto pelo ato 
mágico da palavra. daí porque Novalis assevera que “o poema épico é o poema 
primitivo nobilitado”. e esse é o nosso Brasil e a nossa América inventável, já 
que a infância do futuro só pode ser construída pela linguagem. e a linguagem é 
constantemente futuro de um novo princípio. diz Úrsula, em Cem anos de solidão, 
de García márquez: “É como se o tempo estivesse girando em círculos e agora 
tivéssemos voltado ao começo.” sim, a linguagem é atravessar a infância. Até não 
dar mais pé no futuro. Até o futuro não ter pé mais nenhum.

iii

Porém, todo o tempo é tempo épico. e mesmo que não o fosse, passaria a 
ser épico no momento em que a linguagem, com seu poder ritual, o atingisse. 
Pois o que não tem nome, ganha nome. e é pesável. O ato de revelar é o da 
palavra, que voa aonde quer. O amor não voa, pousa. A língua da poesia é a 
de nomear. No futuro, tudo é nomeado de novo. e o tempo desencadeia nova 
infância. e a infância designada pode já ser o fim da velhice e o revigorar de 
outra infância, pelo simples fato de tudo se mudar em palavra, tudo ser palavra. 
e ao sonhar, já se estão tecendo os fios do acontecimento. A poesia é parição: 
a linguagem.
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iV

Assim, não nos apegamos aos gêneros, apesar de todas as distinções didá-
ticas ou não. Para mim, tanto o poema, como o romance habitam na mansão 
da linguagem. cada vez mais estou convicto do que foi dito , certeiramente, 
no meu discurso de posse nesta casa, pelo grande ensaísta que me saudou:   
O poeta da poesia permanece; o poeta do verso desaparece com ele, por ser perecível.

Pode-se trabalhar o poema, o romance, o teatro e até o ensaio, porque a 
poesia abrange o universo e nela tudo é linguagem. Ao abordar realidades não 
visíveis, recupera a memória oculta do mundo e das coisas. inclusive o divór-
cio moderno entre as palavras e as coisas. Além de ser natural propriedade 
comum. Viabilizando até o espanto da intensidade e a simultaneidade expres-
sional, conforme pretende diderot (Jacques, o fatalista), “com tudo escrito ao 
mesmo tempo”. Jorge luis Borges, em El Aleph, anota que tudo pode ser visto 
de uma só vez e as ações ocupam o mesmo ponto no espaço. Não importa. 
importa que a juventude é algo que se descobre. e a infância do futuro é a 
plenitude da maturidade. como a um rosto que a natureza apenas dá acaba-
mento, vivendo.

V

mas qual a diferença entre poesia e ficção? O debate a respeito se confunde 
com a História da literatura. todo o poema é composto de fala. também a 
ficção. edmund Wilson e coleridge negam qualquer distinção fundamental 
entre a poesia e a prosa de ficção. chegando a afirmar que onde quer que num 
poema se encontre a narrativa, haverá ficção na poesia. e vice-versa. lezzama 
lima salienta que “ao sentir claro, escreve prosa; e ao sentir escuro, escreve 
poesia”. No sentir escuro ou claro, tudo é linguagem e basta! lembrando que 
o poético se estabelece sem precisão de prova. com o encantamento. e é o 
que nos leva também – no poema ou no romance – a um diálogo mais amplo 
de cultura, com todos os períodos e formas, já que “a realidade se esforça 
muito para imitar a ficção” (Balzac) e a ficção – completamos – esforça-se 
por imitar a poesia.
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Vi

Bakhtin distingue a epopeia do romance. A epopeia lida com categorias de 
um mundo completo, acabado – segundo ele. e o romance reflete as tendên-
cias de um processo de criação, seu movimento dinâmico. mas isso Bakhtin 
observava a respeito da épica tradicional, já ultrapassada. Jamais em relação a 
uma nova épica – a do futuro –, que trata de um mundo em transformação, 
tendo o tempo como personagem. e é a minha experiência em A idade da au-
rora: Fundação do Brasil (1990), com Brasílio, columba, durinda, João serafim,  
A Palavra e Abélia – a águia. Ou no meu romance Carta aos loucos (1998, edi-
tado pela record, rio). Pois a épica do futuro pode ajustar-se à ficção mais 
contemporânea. dentro de uma modernidade: a história que, ao parar, sonha. 
e quando o ato poético desvela o futuro, é quando se acha numa infância 
imemorial – a da Humanidade. “O poeta já fala e nós podemos, ao menos, 
falar sobre suas palavras. Através dele é precisamente uma infância que se ex-
prime, mas menos uma infância singular, que a infância da Humanidade, uma 
infância presente ainda em cada um de nós” (michel dufrenne, O poético, p. 
168, ed. Globo, Porto Alegre). e é o mesmo pensamento de Fidelino de Fi-
gueiredo, ao registrar que “a poesia épica é uma febre da juventude dos povos, 
um delírio de criação alógica, dos tempos primitivos ou heroicos dos povos.” 
e tudo é futuro. Por já estar acontecendo. Nós somos o filme que se desenro-
la, onde a consciência não finda, nem o espírito. e como a ficção e poesia são 
apenas linguagem. Para mim, a poesia é quando a linguagem delira e a infância 
sonha; e ficção é quando a linguagem sonha e a infância acorda. mas acorda-
mos sempre uma memória muito antiga, que são os sonhos de nossas palavras. 
conta carlos Fuentes, em seu livro Eu e os outros, que certa tarde, na praia de 
lota, no sul do chile, viu os mineiros na hora em que saíam, como marmotas, 
de seu trabalho muitos metros abaixo do nível do mar, extraindo carvão do 
leito do oceano Pacífico. sentaram-se em torno de uma fogueira e cantaram, 
acompanhados por um violão, um poema do Canto general, de Neruda. disse-
-lhes que o autor ficaria maravilhado quando soubesse que seu poema havia 
sido musicado. – que autor? – perguntaram, surpresos. Para eles, a poesia de 
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Neruda não tinha autor, vinha de longe e sempre fora cantada, como a de 
Homero. era a poesia, como disse croce a respeito da Ilíada, de todo um povo 
poetante. esse trabalho de memória tem, por vezes, a magia de, através da lin-
guagem, captar o espírito inventivo de um povo, seus refrões e sentenças, suas 
perplexidades, numa oralização capaz de nos aproximar dos aedos e rapsodos 
gregos. e em face da sofisticação ou artificialismo, ou à falta de capacidade 
de pensar de muitos dos poemas e de grande parte da ficção contemporânea, 
voltar a Homero é uma imensa revolução, tornando à fonte primeva da lin-
guagem. e é o próprio Karl marx que indaga: “em todas as épocas não se 
julga ver repetido o caráter na verdade natural do temperamento infantil? Por 
que então a infância histórica da Humanidade naquilo precisamente em que 
atingiu o mais belo florescimento, por que esse estágio de desenvolvimento, 
para sempre perdido, não há de exercer um eterno encanto (Introdução à con-
tribuição para a crítica da política, pp. 239-240, estampa, lisboa, 1971) e o que 
impede – acrescentamos nós – de estarmos diante desse futuro? e se há algo 
no ser humano que só a poesia preenche, há algo que vai até a infância do 
futuro pela revelação da palavra. Ao se tentar escrever – não com clareza, mas 
com claridade –, escrevemos com espírito. e estamos – queiramos ou não – 
profetizando a memória de uma nova imaginação. O que, certa vez, referi nas 
minhas Memórias do porão (1984), por não “precisar de clarividência há que ver  
com os olhos dos mortos o que está vivo”. e, hoje, sem precisar de clarividên-
cia, vejo também, com os olhos dos vivos, o que está morto.



Ghazal, 2000
Foto: Bruno Veiga



65

dois poemas de 
emily dickinson

tradutor e 
professor de 
tradução, 
criação literária 
e literatura na 
Puc-rio. É 
autor de dez livros 
(poesia, ficção e 
ensaio), sendo o 
mais recente deles 
A tradução literária. 
traduziu cerca de 
110 livros, mais 
recentemente 
obras de elizabeth 
Bishop e Nadine 
Gordimer. 

Paulo Henriques  Br itto

emily dickinson (1830-1886) viveu a vida inteira na casa de 
sua família em Amherst, massachusetts. Na escola secundá-

ria de sua cidade, destacou-se pela inteligência; depois foi estudar 
numa faculdade protestante só para moças a alguns quilômetros de 
Amherst; logo, porém, desistiu do curso e voltou para casa. Ainda 
fez umas poucas viagens a localidades próximas, mas gradualmente 
foi-se tornando uma reclusa excêntrica: quase nunca saía de casa; 
vestia-se sempre de branco; e sempre recebia as visitas com uma flor 
na mão. Ao longo de sua vida, mandou um punhado de poemas 
para jornais de Boston. seus editores não viam nada de extraordiná-
rio neles, apenas julgavam que a autora desconhecia as convenções 
da prosódia inglesa e as normas de sintaxe e pontuação. Alguns des-
ses poemas, devidamente “corrigidos” pelos editores, chegaram a 
ser publicados nesses jornais, porém anonimamente. quando emily 
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morreu, em total obscuridade, aos cinquenta e cinco anos de idade, foram 
encontrados na gaveta de seu quarto pouco menos de 1.800 poemas cuidado-
samente passados a limpo em tiras de papel, que haviam sido costuradas de 
modo a formar cadernos. esses textos foram então publicados, num primei-
ro momento em edições que ainda tentavam corrigir supostos problemas de 
versificação, gramática e pontuação; e o público recebeu-os com entusiasmo. 
Foi só em 1955 que saiu uma edição completa e não adulterada de sua po-
esia. Posteriormente, vieram à luz também suas cartas, algumas delas peças 
literárias de um acabamento formal tão impecável quanto o dos seus poemas. 
em poucas décadas, emily dickinson passou a ser reconhecida como um dos 
maiores nomes da poesia norte-americana de todos os tempos, ao lado de seu 
contemporâneo Walt Whitman.

uma comparação entre emily dickinson e Walt Whitman é elucidativa. 
Os dois viveram na mesma época, não muito distantes um do outro – ela em 
massachusetts, ele em Nova York – sem que um jamais tivesse lido os poemas 
do outro. A poesia de Whitman teve enorme impacto, desde a primeira edição 
de seu livro Folhas de relva, em 1855, e não só sobre a poesia de língua inglesa: 
mais do que ninguém, Whitman popularizou na literatura ocidental o verso 
livre. dickinson viveu e morreu totalmente desconhecida; mas com a publica-
ção póstuma de sua obra também veio a exercer uma forte influência sobre a 
poesia moderna. O lirismo de Whitman é expansivo, retórico, grandiloquen-
te; seu eu lírico é múltiplo, identifica-se com todos os norte-americanos, e 
mesmo com toda a Humanidade. Já a voz de dickinson é discreta, contida; 
as referências tópicas de sua poesia tendem a se restringir ao que ela observava 
no quintal de sua casa; e seu eu lírico é sempre uma consciência singular. um 
tema importante nas edições subsequentes do livro de Whitman é a Guerra 
da secessão; dickinson jamais menciona a guerra em seus poemas, porém seu 
período de mais intensa produtividade se dá justamente entre 1861 e 1865, 
anos que marcam o início e o fim do conflito. mas talvez a diferença funda-
mental entre eles seja a que se dá no tom de suas dicções poéticas: se a marca 
de Whitman é a afirmação categórica, o de dickinson é o questionamen-
to. embora seja Whitman quem tematizou diretamente o mundo moderno, 
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com suas cidades febris, telégrafos e ferrovias, suas máquinas de produção e 
destruição, é a voz cética e irônica de dickinson que parece mais próxima 
de nossa sensibilidade moderna. O influente crítico norte-americano Harold 
Bloom destaca a extraordinária inteligência de dickinson, sua capacidade de 
enfrentar questões filosóficas complexas;1 Gay Wilson Allen, autor de uma 
história da prosódia poética norte-americana, enfatiza a importância das suas 
inovações formais sobre os poetas modernos, principalmente os praticantes 
do verso livre, embora todos os seus poemas sejam metrificados e rimados, 
ainda que de maneiras muitas vezes nada convencionais.2 

uma das marcas da poesia de dickinson é um aparente descompasso entre 
a simplicidade da forma e a sofisticação do sentido. seus poemas utilizam 
exclusivamente as quatro variedades do chamado “metro de balada”. essas 
formas têm em comum duas características: (a) nelas, contam-se o número 
não de sílabas, mas de acentos, por verso; (b) rimam apenas os versos de nú-
mero par em cada estrofe. trata-se de uma forma poética popular que equivale 
mais ou menos à quadra rimada de heptassílabos no Português. No entanto, 
esses poemas aparentemente tão simples, que muitas vezes violam as regras 
já bastante flexíveis da poesia popular, são de grande sofisticação intelectual, 
tematizando o sofrimento, a morte, o conflito entre uma inquietação religiosa 
e um temperamento profundamente cético. muitos poemas partem de uma 
observação de uma cena corriqueira ocorrida no quintal, envolvendo pássaros 
e flores, e no espaço de quatro ou oito versos mergulham em densas questões 
filosóficas. Numerosos poemas parecem dirigidos a um homem nunca identi-
ficado, em relação ao qual a voz lírica se posiciona como discípula e amante, 
mas apenas um deles tem um teor inconfundivelmente erótico. 

Outra característica da poeta é a extrema concisão: emily dickinson con-
segue exprimir sentimentos e ideias complexas em menos de trinta sílabas. 
Nisso ela é ajudada pela língua inglesa, em que muitas palavras têm uma ou 
duas sílabas apenas; mas essa tendência natural do idioma é potencializada 

1  Bloom, H., The Western canon. Nova York: Harcourt, 1994, pp. 290-309.
2  Allen. G. W., American prosody. Nova York: Octagon, 1978, pp. 302-320.
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ao máximo por uma sintaxe personalíssima, marcada pela utilização de for-
mas verbais subjuntivas e estruturas ambíguas, obtidas com a eliminação de 
conectivos. tal como pensavam seus primeiros editores, dickinson de fato 
subverte algumas das regras da língua e da versificação inglesa, mas sempre 
que o faz é de modo criativo e funcional. Por exemplo, as rimas ao final dos 
versos, na poesia inglesa como na das outras línguas europeias, são contadas 
a partir da última vogal tônica. No inglês, porém, muitas palavras terminam 
com uma, duas, três e até quatro consoantes, havendo sílabas finais que não 
possuem nenhuma vogal. emily dickinson foi o primeiro poeta anglófono a 
rimar as consoantes finais das palavras, explorando um recurso do inglês que 
não existe no Francês e no italiano, as duas línguas que mais influenciaram 
a versificação inglesa; e boa parte dos poetas do século XX adotou essa sua 
inovação, entre muitas outras que dizem respeito à estrutura da rima.

todas essas qualidades tornam emily dickinson uma poeta de uma rique-
za e complexidade únicas. Por outro lado, elas também fazem com que sua 
poesia seja dificílima de traduzir. Vamos examinar duas traduções que realizei 
de poemas seus, mostrando o que foi possível recriar e as perdas inevitáveis.

eis o primeiro:

surgeons must be very careful
When they take the knife!
underneath their fine incisions
stirs the culprit – Life!

uma paráfrase literal do poema daria o seguinte: “Os cirurgiões precisam 
ser muito cuidadosos quando tomam da faca! sob suas incisões precisas mexe-
se ligeiramente a culpada – a vida!”

A análise formal nos dá o seguinte:

   /    -     /    -    /  -    /     -
surgeons must be very careful
    /       -     /        -      /  
When they take the knife!
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 \     -     /      -      /   -     /     -
underneath their fine incisions
    /     -       /    -     /  
stirs the culprit – Life!

quanto à forma, o poema é perfeitamente regular: trata-se do “metro co-
mum”, a variante mais utilizada do metro de balada, em que os versos de núme-
ro ímpar – o primeiro e o terceiro – apresentam quatro acentos, e os de número 
par – o segundo e o quarto – têm três. No esquema acima, o símbolo / indica 
um acento primário, \ um acento secundário e – uma sílaba átona. como se 
vê, em cada verso temos sempre uma sucessão sílaba acentuada – sílaba átona, 
cada par formando uma unidade métrica, ou pé; o primeiro e o terceiro verso 
têm quatro pés, o segundo e o quarto têm três. Note-se que no terceiro verso o 
primeiro acento é apenas secundário, mais fraco que o primário, mas tal irregu-
laridade é prevista nas regras da versificação inglesa. tal como manda o modelo, 
os dois versos mais curtos, o segundo e o quarto, apresentam rima – no caso, 
uma rima vocálica completa, perfeitamente convencional, entre knife e life. 

A dificuldade na tradução deste poema não reside em nenhum jogo de pala-
vras nem em qualquer ousadia formal, e sim na concisão. todo o texto contém 
apenas 26 sílabas, pois os versos de número ímpar têm oito e os de número par, 
cinco (aqueles terminam com sílabas átonas, estes com tônicas). Ora, minha 
paráfrase em prosa tem nada menos que 43 sílabas métricas, um aumento de 
mais de 65%. se eliminarmos o longo advérbio “ligeiramente” e traduzirmos 
stir como “mexe-se” apenas, economizamos quatro sílabas métricas, mas mesmo 
assim a tradução é 50% mais longa que o original. Assim, qualquer versão po-
ética de “surgeons must be very careful” terá de eliminar e alterar muita coisa 
para que funcione dentro de um esquema métrico regular em Português.

eis minha proposta de tradução, seguida da escansão:

cuidado, cirurgião,
com tua faca afiada!
sob a pele pulsa a Vida –
A grande culpada!
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    -    /  -    -   \   - /
cuidado, cirurgião,
   -      - -   /   -   - /  -
com tua faca afiada!
   \   -    /  -   /     -      /   -
sob a pele pulsa a Vida –
 -     /     -    -    /   -
A grande culpada!

Observe-se que várias mudanças e cortes foram feitos. No original, o período 
é declarativo, e refere-se a toda classe de cirurgiões, no plural; na tradução, temos 
um imperativo, e “cirurgião” está no singular. As duas manobras visam diminuir 
o número de sílabas, pois o imperativo “cuidado!” resume em três sílabas o 
sentido da proposição “precisam ser muito cuidadosos”, que possui dez sílabas 
métricas (ou nove, se o final do verso vier após “cuidadosos”). O sentido de 
“sob suas incisões precisas” (oito ou sete sílabas métricas) resumiu-se em “sob a 
pele” (quatro); e o verbo stir, “mexer-se ligeiramente”, foi substituído por “pul-
sa”. A ideia de culpa foi isolada no quarto verso, para obter-se uma rima entre 
“afiada” (adjetivo que substitui o “precisas” ligado a “incisões”) e “culpada”, e 
todo o sentido dos dois últimos versos do original, salvo “culpada”, foi expresso 
no terceiro verso da tradução. com isso, fui obrigado a acrescentar o adjetivo 
“grande” ao quarto verso, o qual ficou, mesmo assim, mais curto que os outros 
– os três primeiros têm sete sílabas, o último apenas cinco. essa irregularidade, 
que não havia no original, constitui, sem dúvida, uma perda, atenuada apenas 
pela consideração de que em muitos outros poemas seus, ainda que não nesse, 
emily dickinson usa versos mais curtos do que exigiria o formato adotado. 
Porém, devo também destacar, a favor da minha tradução, que se a regularidade 
rítmica do original não foi observada ao longo de todo o poema, ela o foi, pelo 
menos, no terceiro verso, no qual temos uma alternância bem regular de tempos 
fracos e fortes, reforçada pela aliteração em p. esse pulso regular – ideia também 
acentuada pelo verbo “pulsar” – parece aludir ao bater ritmado do coração do 
paciente sendo operado:
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   \   -    /  -    /    -      /   -

sob a pele pulsa a Vida –

Passemos agora para o segundo poema, que é em duas estrofes e não apenas 
uma, como o anterior.

they say that “time assuages” –
time never did assuage –
An actual suffering strengthens
As sinews do, with age –

time is a test of  trouble –
But not a remedy –
if  such it prove, it prove too
there was no malady –

uma paráfrase em prosa do poema, em Português, seria mais ou menos 
assim: “dizem que o tempo atenua, mas ele nunca fez tal coisa: um sofri-
mento de verdade fortalece com a idade, tal como acontece com os tendões. 
O tempo é um teste para os desgostos, mas não é um remédio; se ele de fato 
revelar-se um remédio, então ele prova que não havia doença.” 

eis a escansão do poema:

     -      /     -         /     -      /  -
they say that “time assuages” –
   /        /    -   -   -       /
time never did assuage –
  -     /  - -    /   - -          /        -
An actual suffering strengthens
 -      /  -        /     -     /
As sinews do, with age –

   /     -   -     /    -       /     -
time is a test of  trouble –
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   -      /  -     /   -   \
But not a remedy –
-     /     -      /     -       /       /
if  such it prove, it prove too
     -        -     /     / -   \
there was no malady –

como classificar esse padrão métrico? O primeiro poema que analisamos 
exemplificava o chamado metro comum, em que se alternam versos de qua-
tro acentos, ou pés, e versos de três. Num outro tipo de metro de balada, o 
chamado meio metro, cada verso de cada estrofe tem três tempos fortes; num 
terceiro, o chamado metro curto, todos os versos têm três acentos, menos o 
terceiro, que tem quatro. esquematizando, temos: 

/   /   /   /
/   /   /

/   /   /   /
/   /   /

metro comum

/   /   /
/   /   /
/   /   /
/   /   /

meio metro

/   /   /
/   /   /

/   /   /   /
/   /   /

metro curto

consultando o esquema acima, vemos que em “they say that time assua-
ges” dickinson parece misturar o meio metro com o metro curto: na primeira 
estrofe, os quatro versos têm três acentos; na segunda, o terceiro tem quatro, e 
todos os outros têm três. Na segunda estrofe, os versos de número par têm dois 
acentos primários e um secundário, o que as regras permitem. mas quanto às 
rimas, dickinson mais uma vez viola uma regra de versificação: na segunda es-
trofe, as rimas não começam com a última sílaba tônica, porém envolvem apenas 
as sílabas finais, fracamente acentuadas. talvez para compensar, a rima começa 
a contar a partir da consoante d, e não apenas da vogal. Poderíamos mencionar 
uma série de outros efeitos formais utilizados nesse poema, mas vamos destacar 
só mais um: as três sílabas acentuadas do primeiro verso da segunda estrofe 
começam com a consoante t, uma aliteração bem marcada.
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Passemos agora à minha proposta de tradução, seguida da análise métrica:

dizem que “O tempo consola” –

mas não – na realidade,

A vera dor, como um tendão,

se fortalece, com a idade – 

O tempo testa a tristeza –

Porém não a remedia –

se cura o mal, prova apenas

que mal deveras não havia –

    /  -       -       /     -    -    /  -
dizem que “O tempo consola” –
    -     /           -  - \  -  /  -
mas não – na realidade,
 -     / -    /     -      -         -    /
A vera dor, como um tendão,
   -   -   -  /  -         -      /  -
se fortalece, com a idade – 

 -      /    -    /   -       -    /
O tempo testa a tristeza –
   -   /     \   -   -    -   /-
Porém não a remedia –
   -   /    -       /       /    -    /  -
se cura o mal, prova apenas
     -      /     -  /  -       -       /-
que mal deveras não havia –

de início, chamo a atenção para uma perda importante: o verbo prove foi 
traduzido primeiro como “cura”, depois como “prova”. É que inglês prove tem 
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dois sentidos possíveis, “revelar-se” e “provar”; no original, portanto, na sua 
primeira ocorrência prove é “revela-se” e na segunda, “prova”. Não consegui 
reproduzir esse jogo de palavras; mas fora isso, do ponto de vista semântico 
e lexical, minha versão está bem próxima do original. quanto à forma, aqui, 
como em outras tentativas de traduzir dickinson, utilizei o verso de sete sí-
labas, a redondilha maior, típico da nossa poesia popular, rimando, tal como 
o original, e como é comum nas trovas populares em nosso idioma, apenas os 
versos de número par. O terceiro verso da primeira estrofe ficou com oito sí-
labas, mas essa variação ocasional é tradicionalmente permitida na redondilha 
maior. Novamente, aqui seria possível examinar uma série de detalhes, mas 
vou-me deter apenas no primeiro verso da segunda estrofe, no qual consegui 
manter a aliteração em t: “time is a test of  trouble” foi vertido como “O 
tempo testa a tristeza”, em que as três sílabas tônicas começam com t, haven-
do ainda duas outras ocorrências do fonema em sílabas átonas. 

Assim, de todas as propriedades do poema original que destaquei, a única 
que não foi recuperada foi o jogo de sentidos com prove. Podemos afirmar que 
a tradução foi bem-sucedida, na medida em que vários elementos importantes 
do poema original de emily dickinson foram transpostos para o Português, 
embora tenha ocorrido uma perda considerável. Pois – para citar uma outra 
notável poeta norte-americana, elizabeth Bishop – a tradução de poesia é 
também uma “arte de perder”: há que valorizar os resultados positivos que se 
consegue obter, mesmo reconhecendo que aqui, como em tudo, a aceitação 
das perdas inevitáveis é necessária.
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em 1989, com a publicação da revista Bric-a-Brac, li pela pri-
meira vez manoel de Barros. Na entrevista, que não fora oral, 

mas, como todas até certo ponto de sua vida, por escrito, manoel 
de Barros reinventava os modos da entrevista e da poesia: a primeira 
era a continuação da segunda, e nesta uma gramática como a lín-
gua Portuguesa não havia escutado se fazia na construção de frases 
inteiramente inesperadas. criava-se ali, ou pelo menos ali se radica-
lizava ao extremo, um novo gênero: o das entrevistas (poéticas) por 
escrito, que manoel de Barros soube explorar como nenhum outro 
escritor, levando-o a um pensamento inteiramente singular. 

Nesse desejo de tornar a entrevista mais uma possibilidade poéti-
ca, manoel de Barros se colocava publicamente todo o tempo como 
escritor. Não à toa, logo no início da entrevista, mal ela tenha sido 
começada, ele declarava: “Bom, mas isso já é literatura.” sim, isso, 

 “ O s  Po e ta s  p e l o s  Po e ta s ” 

* conferência proferida na ABl, em 22 de julho de 2014.
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a entrevista, desde seu começo, já é literatura, já é poesia, já é escrita, e estas, 
tanto faz o nome que privilegiemos, já são a constituição de um escapar, pelas 
frinchas, para criar em si um “aparelho de ser inútil”. temos aqui uma defini-
ção provisória do que é ser poeta: “em quem não presta para nada” (em quem, 
quando menino, “não gostava de estudar”, era “abúlico”, “amorfo”, “vivia-se 
esgueirando”), o escape pela feitura, através de um dom, de um “aparelho de 
ser inútil”. 

se lembrarmos que ele estudava em um internato de padres e, consequen-
temente, a filosofia e o pensamento eram integralmente comprometidos com 
o ensino religioso, fica fácil entender a negativa que precede a afirmação de 
como vê o poeta enquanto “aparelho de ser inútil”: “eu não gostava de re-
fletir, de filosofar; mas os desvios linguísticos, os volteios sintáticos, os erros 
praticados para enfeitar frases, os coices na gramática dados por camilo, Viei-
ra, camões, Bernardes – me empolgavam. Ah, eu prestava era praquilo! eu 
queria era aprender a desobedecer na escrita.” esse trabalho de desobediência 
do poeta, entendido enquanto “um aparelho de ser inútil”, pelo fazer da escri-
ta resultante de um dom, se dá na construção material da frase desse que, por 
não se adequar, precisa escapar, mesmo que andando contraproducentemente 
de costas, encontrando, na fuga, a poesia. 

Antes de ser pontual contra uma ou outra regra, a desobediência do poeta é 
intensiva, abrangendo tudo, pois a ambiência na qual ele vive é “[...] uma fonte 
de escuros. coisas se movendo ainda em larvas, antes de ser ideia ou pensa-
mento. É nessa área do instinto que o poeta está. A coisa ainda particular, cor-
poral, ainda não generalizada e nem mentada. Aquilo que mestre Aristóteles 
falou: ‘todo conhecimento passa antes pelos sentidos.’ O poeta é o primeiro 
a tocar nos ínfimos. Nas pré-coisas.” Antes das ideias e pensamentos, na pura 
imanência, passando pelos sentidos de modo a, impulsionado também por 
rimbaud, desregrá-los imensamente, falar o larval das coisas, seus ínfimos, 
“as coisas ainda inominadas. como no começo dos tempos”, as pré-coisas, 
como já havia intitulado um de seus livros e como escreverá em O guardador de 
águas: “Nas metamorfoses, em duzentas e quarenta fábulas,/Ovídio mostra 
seres humanos transformados em/ pedras, vegetais, bichos, coisas./ um novo 
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estágio seria que os entes já transformados falassem um/ dialeto coisal, larval, 
pedral etc. Nasceria uma linguagem/ madruguenta, adâmica, edênica, inau-
gural –/ que os poetas aprenderiam – desde que voltassem às crianças que/ 
foram/ Às rãs que foram/ Às pedras que foram./ Para voltar à infância, os 
poetas precisariam também de reaprender/ a errar a língua.”

esse larval, “esses começos de coisas/ indistintas”, estava anteriormente 
explicitado em O livro de pré-coisas, de 1985. No encontro com o pré das coisas, 
com a antecoisa, com o larval, ao descobrir que queria apenas se ser nas coisas, 
como escreve, portanto, o poeta, como se dá a desconstrução e reconstrução 
material mesma da gramática das frases do poeta entendido enquanto “o 
aparelho de ser inútil” em sua desobediência generalizada diante do desregra-
mento dos sentidos (dos seus sentidos e dos sentidos da linguagem) em busca 
do “dialeto coisal, larval, pedral” dessa “linguagem madruguenta, adâmica, 
edênica, inaugural”? A gramática de manoel de Barros é uma agramática que, 
perturbando a ordem gramatical dá “coices na gramática” em busca de dizer o 
inominado das coisas e o inominado da linguagem enquanto inominado que 
se preserva no dito, na medida em que “palavras que normalmente se rejeitam, 
eu caso, eu himeneio”. 

sendo capaz de orientar seus descaminhos sem que deles possa se esquivar e 
de dizer obsessivamente que, não servindo para nada, muito menos para a co-
municação, a linguagem dessa agramática, tal como construída pelo “aparelho 
de ser inútil” em exercício de sua desobediência, diz coisas que existem apenas 
na poesia, como: “Agosto estava por um trevo”, ou “lagarto escuma verde antes 
de foder”, “lagartixas piscam para as moscas antes de havê-las”, ou “andar pe-
rante corgos abre arpejos”, “o osso de uma fala minada de harpas”, “um útero 
de lanhos brancos”, “um canteiro de vermes estrábicos”, “o erotismo do chão se 
enraíza na boca”, “a garça aguça o pescoço para ouvir os perfumes do arroio”, 
“um beija-flor de rodas vermelhas”, “quando chove nos braços da formiga o 
horizonte diminui”, “formiga não tem dor nas costas”, “besouros não trepam 
no abstrato”... como tais elementos díspares se juntam ao mesmo tempo em 
cada frase desse que fala de maneira “desmendada”? que relações tensivas e 
insolúveis são essas entre tais momentos em atrito de cada frase? 
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Para manoel de Barros, enquanto a produção, propiciada por um dom, 
de um aparelho de ser inútil em quem não presta para mais nada na vida, o 
poeta escapa através de um trabalho de desregramento do corpo, colocado em 
fusão com as coisas, e de desobediência intensiva dos sentidos da língua. esta 
desobediência atua diretamente na reconstrução material da frase, gerando 
uma agramaticalidade que, perturbando a ordem, busca dizer o inominado, 
o larval, os ínfimos das coisas, as pré- ou antecoisas e o inominado da lin-
guagem. com o inominado que, enquanto inominado, se preserva no dito 
dando a ver o puro ter lugar da linguagem em sua potência não representativa, 
o primeiro poema de O guardador de águas mostra a que o respectivo livro vem: 
“O aparelho de ser inútil estava jogado no chão, quase/ coberto de limos 
–/ entram coaxos por ele dentro./ crescem jacintos sobre palavras./ (O rio 
funciona atrás de um jacinto.)/ correm águas agradecidas sobre latas.../ O 
som do novilúnio sobre as latas será plano./ e o cheiro azul do escaravelho, 
tátil./ de pulo em pulo um ente abeira as pedras./ tem um cago de ave no 
chapéu./ seria um idiota de estrada?/ urubus se ajoelham pra ele./ luar tem 
gula de seus trapos.”

A primeira parte do livro é homônima ao título geral. Nela, 15 poemas se 
sucedem em série, numerados e submetidos ao título da parte e do livro como 
um todo. salta à vista a presença não apenas do poeta denominado como “o 
aparelho de ser inútil”, mas, igualmente, de personagens – fato raro, aliás, 
na poesia – muito singulares como Bernardo (ou Bernardão ou Bernardo da 
mata, que, desde sua aparição em O livro de pré-coisas, se torna o mais recorrente 
em seus poemas) e roupa-Grande; mais adiante no mesmo livro aparecerá 
seu França, que “não presta para nada”, que “disse que precisa de não ser 
ninguém toda vida./ de ser o nada desenvolvido/ e disse que o artista tem 
origem nesse ato suicida”1. Ao poeta entendido como “o aparelho de ser 
inútil” e a esses apelidados de Bernardo da mata e roupa-Grande, juntam-se, 

1 em outros livros, ainda aparecerão o bugre Aniceto, Aristeu, o canoeiro Apuleio (seo Adejunto), 
Bugre Felisdônio, ignácio rayzama, rogaciano, malafincado, sombra-Boa, Andaleço (o Homem do 
saco), mano Preto, catre-Velho, o avô do poeta, mário-pega-sapo, seo Antônio Ninguém, Bola-sete, 
maria Pelego Preto.
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apenas na primeira parte do livro, os “idiotas da estrada”, os “tontos”, os 
“viventes do ermo”, os “donos de nadifúndios”, os “estafermos”, os “entre-
tontos”, que se dizem uns pelos outros... esses entes conversam com águas, 
são coalescentes às coisas, aperfeiçoados pelo nada, têm vozes batráquias, 
criam peixes nos bolsos, vivem, enfim, “– A partir da fusão com a natureza”, 
pela qual “se tornaram eróticos. se encostavam no corpo da natureza para/ 
exercê-la. e se tornavam apêndices dela./ Ou seres adoecidos de natureza.” 

É certo que, aparecendo misturados, esses personagens são entendidos 
como uma espécie de heterônimos do poeta, de seus alter egos, como ele mesmo 
diz no poema “A borra”, de outros nomes que para ele podem ser dados de 
outras vidas pelas quais o poeta se diz, já que parecem se colocar do mesmo 
modo em sua fusão erótica com a natureza, em sua coalescência com o corpo 
do mundo. se o poema mostrado, o primeiro do livro, fala do poeta enquanto 
“o aparelho de ser inútil”, no décimo primeiro verso desse poema constituído 
por 13 versos, é por uma pergunta, entretanto, que o poeta se vincula aos 
“idiotas da estrada”: “seria [“o aparelho de ser inútil”] um idiota da estra-
da?” É uma pergunta de difícil resposta, sobretudo, porque nosso impulso 
imediato, corroborado pelo modo como o poeta é apresentado no poema em 
questão, é responder afirmativamente a ela, como se confirmássemos que, sim, 
o poeta é “um idiota da estrada”, e isso bastasse. 

A se responder afirmativamente tal pergunta, será necessário, primeiro, 
atravessá-la em sua dificuldade. Há um poema tardio da série que causa um 
problema a tal aquiescência apressada. digo tardio porque ele não se encontra 
na primeira edição, publicada pela Art editora, de são Paulo, em 1989; é 
em Gramática expositiva do chão (poesia quase toda), do ano seguinte, que o poema 
número X da primeira edição é deslocado para adiante, para o segundo lugar 
da terceira série do livro, “seis ou treze coisas que eu aprendi sozinho”, dan-
do, a partir daí, em todas as coletâneas subsequentes, seu lugar a um poema 
até então inédito, exatamente esse a que agora me refiro. este é sobre um 
“estafermo”, ironicamente tratado de “o mais engenhoso estafermo”, o mais 
estafermo dos estafermos, o que, contraditoriamente, mais engenho tem na 
arte vital de ser estafermo, palavra que traz para seu campo de compreensão 
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os sentidos de pessoa parada, embasbacada, sem préstimo, mal-ajambrada, de 
mau aspecto, inútil. com sua inutilidade assegurada, o estafermo se relaciona, 
sem dúvida, com o “aparelho de ser inútil” que é o poeta, mas não é comple-
tamente identificado a ele; em sua sintaxe enigmática, o poema termina com 
os versos: “esse homem/ teria, sim/ O que um poeta falta para árvore.”

em sua agramaticalidade, que “[...] desarruma os vocábulos [...]/ e os deixa 
em lanhos na beira da voz” já que “O sentido normal das palavras não faz bem 
ao poema”, tratando-se de “escurecer as relações entre os termos em vez de 
aclará-los” para que se “empoem[e] o sentido das palavras” em “um inaugura-
mento de falas”, o último verso é de grande complexidade gramatical, levando-
-nos, primeiramente, a uma facilitação para melhor clarificar uma leitura possí-
vel de seu erro proposital: esse homem teria, sim, o que [a][em] um poeta falta 
para [ser] [chegar a] árvore. Nesse sentido, o estafermo estaria em um grau mais 
privilegiado que o poeta, pois teria o que falta a um poeta para se tornar plena-
mente coisal. se a preposição (a ou em) não é colocada, parece ser para evitar 
tornar o poeta um sujeito “dentro” do qual algo acontece; em busca do coisal 
do homem, em busca do poeta enquanto “um homem que entrara na prática do 
limo” ou como um “homem de lata” ou como um “promíscuo dos bichos, dos 
vegetais, das pedras”, em busca da fusão da superficialidade de seu corpo com 
o corpo da natureza e do mundo, manoel de Barros cria variações linguísticas 
constantes para evitar que o homem compareça como um sujeito autônomo que 
se opõe a um objeto qualquer (lembro-me, só para dar um exemplo, do magní-
fico verso: “as paisagens comiam no meu olho”). Na retirada da preposição que 
eleva o grau de agramaticalidade da frase, no erro proposital de sua gramática, 
o poeta se encontra encaminhado em sua fusibilidade com a árvore, ainda que, 
nesse poema especificamente, em comparação ao estafermo, não cumprida de 
modo integral. É certo que, nessa poética, a falta se confunde com o homem 
permitindo-o a se tornar coisal, como dito no livro Matéria de poesia, no qual tanto 
“A gente é rascunho de pássaro/ Não acabaram de fazer” quanto “um idiota 
de estrada passava por árvore”. 

Por aquele poema de número X, inserido tardiamente à série, à pergunta do 
que abre o livro, “seria [“o aparelho de ser inútil”] um idiota da estrada?”, a 
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resposta me pareceria ser: não, “o aparelho de ser inútil” não é um idiota da 
estrada. esse privilégio dos personagens e dos idiotas da estrada em relação ao 
poeta é compreensível, como uma homenagem às pessoas com quem o poeta 
aprende aquilo que lhe interessa em sua poesia. sabe-se que manoel de Barros 
reluta nas entrevistas em chamar seus personagens de seus heterônimos, sem 
negar nem aceitar completamente tal colocação, ou aceitando-a e negando-a, 
em titubeio, ao mesmo tempo. Os personagens criados por manoel de Barros 
se constituem como outros eus, paradigmáticos ou exemplares, do poeta, que, 
se encontrando com ele pelo mundo, o impulsionam ainda mais para fora de 
si no movimento de se tornar coisal, fundido à natureza. 

No poema i, entretanto, enquanto “aparelho de ser inútil”, o poeta está, 
em sua coisalidade superficial, completamente fundido ao corpo da natureza, 
levando-nos à indiscernibilidade entre poetas e “idiotas da estrada”, como 
afirma um poema de outra série do livro: “Poetas e 
tontos se compõem com palavras”. enquanto no li-
vro seguinte, o poeta dirá que “(Penso que o rio me 
aprimorava)” e, mais diretamente da relação entre 
o poeta e os “idiotas da estrada”, que “Naqueles 
relentos de pedra e lagartos, gostava de conversar 
com/ idiotas de estrada e maluquinhos de mosca” 
sendo certo que com eles “Ali me anonimei de árvore”, em O guardador de águas, 
onde está o poema em que “o aparelho de ser inútil” é nomeado, em outro po-
ema que se refere aparentemente ao poeta, é afirmado que ele (supostamente, 
o poeta) “um dia chegou em casa árvore”. “esse homem/ teria, sim/ O que 
um poeta falta para árvore.”

Nesse sentido, agora, talvez estejamos aptos a aceitar o fato poético de o 
poeta ser como os idiotas da estrada, vivendo como eles, como tão bem mos-
tra o poema número i de O guardador de águas, um dos, para mim, insuperáveis 
da poesia brasileira. ei-lo, o poema, mais uma vez: “O aparelho de ser inútil 
estava jogado no chão, quase/ coberto de limos –/ entram coaxos por ele 
dentro./ crescem jacintos sobre palavras./ (O rio funciona atrás de um jacin-
to.)/ correm águas agradecidas sobre latas.../ O som do novilúnio sobre as 
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latas será plano./ e o cheiro azul do escaravelho, tátil./ de pulo em pulo um 
ente abeira as pedras./ tem um cago de ave no chapéu./ seria um idiota de 
estrada?/ urubus se ajoelham pra ele./ luar tem gula de seus trapos.” Ainda 
podemos sinalizar que um livro tardio do poeta, de 1998, Retrato do artista 
quando coisa, estende, desviando Joyce, essa dimensão do poeta enquanto coisal.

 se tanto na entrevista quanto em O guardador de águas, ambos de 1989, 
há uma singular posição do poeta entendido enquanto “o aparelho de ser 
inútil”, é no livro de 1980, Arranjos para assobio, que manoel de Barros ha-
via, antes, estabelecido o conceito de inútil e suas derivações como modo de 
pensar a poesia: Só me preocupo com as coisas inúteis, “O poema é antes de tudo 
um inutensílio”, um dos “bens do poeta” é “um fazedor de inutensílios”, o 
bugre Aniceto traz consigo sete inutensílios e no título do respectivo poema, 
Sete inutensílios de Aniceto, há uma nota de pé de página duplamente irônica: 
primeiramente, por usar, nos poemas, como havia antes feito em Gramática 
expositiva do chão, notas de pé de páginas, que são mecanismos de um discurso 
técnico-científico-acadêmico do qual seus poemas querem se afastar, como 
em todo elogio ao que tem “soberba desimportância científica”; depois, por, 
na nota, atrelar os “inutensílios”, além de à tradição indígena brasileira, aos 
mais variados tempos da alta tradição poética ocidental (“estes inutensílios 
foram colhidos entre os mitos cadiuéus, narrados pelo professor darcy ri-
beiro. resguardando-se petulância e distância, exercitou-se aqui a moda posta 
em prática por eliot, incorporando à sua obra versos de shakespeare, dante, 
Baudelaire. e o que fez um pouco James Joyce aproveitando-se de Homero. 
e ainda o que fez Homero aproveitando-se dos rapsodos gregos./ Ai pobres 
cadoveos! esse bugre Aniceto aí de cima é que vai perpetuar vocês? Nem 
xum. (N. do A. ))”. 

se em tal percurso a poesia passou a ser entendida enquanto “fazer coi-
sas desúteis”, descobrindo, nas coisas, suas “desutilidade[s] poética[s]”, o que 
nelas serve para “o desuso pessoal de cada um”, no livro Matéria de poesia, de 
1970, encontra-se um poema, o primeiro do livro, que, sem ainda usar tais 
termos, já traz em si tal compreensão de que servem para poesia “todas as 
coisas cujos valores podem ser/ disputados no cuspe a distância”, “as coisas 
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que não levam a nada”, “cada coisa ordinária”, “cada coisa sem préstimo”, 
“tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma/ e que você não pode vender 
no mercado”, “tudo aquilo que a nossa/ civilização rejeita, pisa e mija em 
cima”, “pessoas desimportantes”, “as coisas jogadas fora”, “como um ho-
mem jogado fora”, “as coisas sem importância”... Ainda que longa, deixemos 
a primeira parte desse poema também serial soar: “todas as coisas cujos va-
lores podem ser/ disputados no cuspe a distância/ servem para a poesia// 
O homem que possui um pente/ e uma árvore/ serve para poesia// terre-
no de 10×20, sujo de mato – os que/ nele gorjeiam: detritos semoventes, 
latas/ servem para poesia// um chevrolé gosmento/ coleção de besouros 
abstêmios/ O bule de Braque sem boca/ são bons para poesia// As coisas 
que não levam a nada/ têm grande importância// cada coisa ordinária é um 
elemento de estima/ cada coisa sem préstimo/ tem seu lugar/ na poesia ou 
na geral// O que se encontra em ninho de joão-ferreira:/ caco de vidro,/ 
garampos,/ retratos de formatura,/ servem demais para poesia// As coisas 
que não pretendem, como/ por exemplo: pedras que cheiram/ água, homens/ 
que atravessam períodos de árvore,/ se prestam para poesia// tudo aquilo que 
nos leva a coisa nenhuma/ e que você não pode vender no mercado/ como, 
por exemplo, o coração verde/ dos pássaros,/ serve para poesia// As coisas 
que os líquenes comem/ – sapatos, adjetivos –/ têm muita importância para 
os pulmões/ da poesia// tudo aquilo que a nossa/ civilização rejeita, pisa e 
mija em cima,/ serve para poesia// Os loucos de água e estandarte/ servem 
demais/ O traste é ótimo/ O pobre-diabo é colosso// tudo que explique/ o 
alicate cremoso/ e o lodo das estrelas/ serve demais da conta// Pessoas desim-
portantes/ dão pra poesia/ qualquer pessoa ou escada// tudo que explique/ 
a lagartixa de esteira/ e a laminação de sabiás/ é muito importante para a 
poesia// O que é bom para o lixo é bom para poesia// importante sobre-
maneira é a palavra repositório;/ a palavra repositório eu conheço bem:/ tem 
muitas repercussões/ como um algibe entupido de silêncio/ sabe a destroços// 
As coisas jogadas fora/ têm grande importância/ – como um homem jogado 
fora// Aliás, é também objeto de poesia/ saber qual o período médio/ que um 
homem jogado fora/ pode permanecer na terra sem nascerem/ em sua boca 
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as raízes da escória// As coisa sem importância são bens de poesia// Pois é 
assim que um chevrolé gosmento chega/ ao poema e as andorinhas de junho.” 

sabe-se que Paulo leminski publicou um ensaio intitulado A arte e outros 
inutensílios no dia 18/10/1986, no caderno ilustrado da Folha de S. Paulo, buscan-
do estabelecer um pensamento “da arte como inutensílio” para além ou para 
aquém da mercadoria e do lucro, como resistência a eles. depois de dizer que 
“coisas inúteis (ou in-úteis) são a própria finalidade da vida”, salientando que 
a poesia não serve para nada, chegando ao fim do texto, sua formulação ganha 
os melhores contornos: “A rebeldia é um bem absoluto. sua manifestação na 
linguagem, nós, homens, chamamos poesia, inestimável inutensílio.” longe de 
mim propor aqui uma interpretação desse conceito de leminski, até porque 
pesquisadores do poeta frequentemente trabalham sua compreensão da poesia 
como inutensílio, mas me cabe assinalar que nenhum de seus comentadores 
chama atenção para o fato de que o termo surge antes em manoel de Barros, 
em 1980. como salientei anteriormente, antecedendo o texto leminskiano em 
6 anos, em Arranjos para assobio, está escrito que “O poema é antes de tudo um 
inutensílio” e que entre os bens do poeta está “um fazedor de inutensílios”. 

Para que não se caia em uma contraposição fácil entre um leminski urbano, 
político e crítico do “lucrocentrismo” em diferença a um manoel de Barros 
de uma poética exclusiva da natureza (entendida, em geral, de modo precário), 
repito a passagem presente em “matéria de poesia”, de 1970: “tudo aquilo 
que nos leva a coisa nenhuma/ e que você não pode vender no mercado/ 
como, por exemplo, o coração verde/ dos pássaros,/ serve para poesia [...] 
tudo aquilo que a nossa/ civilização rejeita, pisa e mija em cima,/ serve para 
a poesia/ [...] Pessoas desimportantes/ dão para a poesia/ qualquer pessoa 
ou escada/ [...] o que é bom para o lixo é bom para a poesia.” e quanto à 
“rebeldia” defendida por leminski, lembro a “desobediência” e o aspecto de 
fusão do corpo com o mundo mostrados desde o começo dessa apresentação. 
certamente, ainda falta uma leitura política dos poemas de manoel de Barros. 
Até onde sei, o vídeo em que leminski fala do “inutensílio” e os outros textos 
que, implícita ou explicitamente, abordam o mesmo termo são de 1985 ou 
1986. teria sido o uso por leminski do conceito presente antes em manoel 



Manoel  de  Bar ros :  Em que acreditar senão no r i so?  

85

de Barros uma mera coincidência? teria sido leminski um leitor de manoel 
de Barros quando este ainda era pouquíssimo lido? leminski vinha fazendo 
um uso velado de tal conceito antes do momento em que o trouxe a público? 
tais questões sobreviverão a nossa conversa; que elas fiquem como instigação 
a pesquisas futuras dos muitos especialistas em leminski. 

Foi em 1990 que a civilização Brasileira, com seu editor Ênio da silveira, 
lançou um livro que será um marco na poesia brasileira: Gramática expositiva 
no chão (poesia quase toda), reunindo todos os livros publicados até o momento 
pelo poeta e suas entrevistas singularmente poéticas, suas entrevistas-poemas. 
enquanto o título repetia o de um de seus livros ressaltando o “dicionário 
do ordinário” ali presente, o subtítulo apontava para uma poesia que, mesmo 
quantitativamente completa, será sempre “quase toda”, trazendo uma espécie 
de incompletude ontológica (contrastando integralmente com o de “Poesia 
completa” presente na penúltima e na última edições da leya de 2010 e 
de 2013 de modo equivocado para atender à demanda do mercado. estas 
últimas edições, diga-se, ainda retiraram, de modo incompreensível, talvez 
também por questões de mercado, as entrevistas do livro). 

exatamente sobre esse assunto, abordado logo na primeira pergunta que 
lhe fiz na entrevista com ele publicada em 1994, ele disse: “trato com muito 
carinho o que me falta. e hoje só me falta o começo e o resto. sou freguês da 
incompletude. Não sei até quando irei a me arrastar por pedaços de mim per-
didos. Poesia quase toda há de ser até quando.” A falta, por todos os lados nessa 
frase, inclusive no “até quando” da dimensão supostamente temporal, é uma 
das características principais que perpassa o caminho dessa poesia como um 
de seus pensamentos constantes, como pode ser lido em diversas passagens, 
como em um verso final de um poema de O livro das ignorãças a respeito de Ber-
nardo da mata: “(Pode um homem enriquecer a natureza com a sua incom-
pletude?).” tal enriquecimento da natureza pela incompletude de um homem 
oferece uma nova leitura ao verso mencionado do poema do estafermo, que, 
dizendo “O que um poeta falta para árvore” poderia também significar “O 
que um poeta falta para [a] árvore”, ou seja, à árvore faltaria exatamente a 
incompletude que o poeta lhe daria.
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recordo-me bem do lançamento, em 1990, na livraria dazibao, de ipa-
nema, de Gramática expositiva do chão (poesia quase toda). A livraria era pequena e, 
enquanto eu estava lá, a presença era constitutivamente de familiares e amigos 
próximos. leitores desconhecidos, como eu, se havia, eram poucos, quase 
nenhuns. quando chegou a minha vez de lhe pedir a dedicatória, eu lhe disse: 
“manoel, gostaria de lhe dizer duas coisas: primeiro, agradecer você pela sua 
poesia; e lhe dizer que não consigo ler seus poemas sem rir.” Foi o suficiente 
para criar um vínculo afetivo com a generosidade que lhe é característica. 
depois de, por conta de meu modo de agradecimento, ter dito que eu cer-
tamente era um poeta, me passou o telefone do apartamento que ele tinha 
no leblon, dizendo para eu ligar para ele nos próximos dias para uma visita. 
Poucos dias depois, telefonei mesmo para ele e agendamos a visita imediata. 

Nela, o assunto do riso voltou à tona quando lhe disse que, para mim, 
leitor assíduo e admirativo de João cabral, descobri nele um trabalho de lin-
guagem tão intenso quanto o do poeta pernambucano, mas que, por uma 
direção inteiramente distinta, abria todo um novo campo de possibilidades e 
respiração para a poesia. Foi quando ele me disse, rindo: “A diferença entre 
mim e cabral é que ele não sabe rir.” quando poucos anos depois, na entrevis-
ta mencionada realizada por mim cujas perguntas lhe foram enviadas em fins 
de 1992 e as respostas me chegaram por escrito em 10/05/1993, feita por 
escrito, intitulada As coisas que não existem são mais bonitas, perguntei a ele sobre 
suas brincadeiras sintáticas, dizendo-lhe, mais uma vez, que não conseguia ler 
seus poemas sem rir, ele me respondeu: “Não consigo escrever poesia à vera. 
só sei jogar à brinca em poesia. Fazer o inútil de-sério cheira a necedade. É 
através do riso que a inocência se plena. É tão idiota o solene que tenho sempre 
vontade de constar nele um cago. igual que fizesse o carlitos esfregando uma 
torta na cara de intendente. Pegar no espaço termos subjacentes pra juntá-los 
nas frases, não será o mesmo que pegar moscas no hospício para dar banho 
nelas? depois de deixar as moscas bem úmidas como se fossem uma flor?” 

tal passagem em que diz que o solene é tão idiota que ele sempre tem von-
tade de constar nele um cago compareceu em seguida no poema XV de O livro 
das ignorãças: “Aos blocos semânticos dar equilíbrio. Onde o/ abstrato entre, 
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amarre com arame. Ao lado de um primal deixe um termo erudito. Aplique 
na/ aridez intumescências. encoste um cago ao/ sublime. e no solene um 
pênis sujo”. em uma das cartas enviadas para mim, em 24/12/1996, ao 
saber que eu havia participado do jurado (aliás, juntamente com meu anfi-
trião Antonio carlos secchin) do Prêmio Alfonso Guimarães, da Biblioteca 
Nacional, que considerou O livro das ignorãças o melhor do respectivo ano em 
poesia, ele me escreveu: “Foi bom saber que você estava entre os votantes. Bem 
sei do seu gosto apaixonado por minhas brincadeiras com as palavras. desde 
quando o conheci – me lembro –, você se agachou e disse em meu ouvido 
‘rio muito quando leio seus versos’. em que mais pode alguém acreditar senão 
no riso? que elogio pode um poeta desejar senão de estar brincando com as 
palavras. de fazer graça com elas. meu deus, tenho medo de ser conspícuo. 
tenho medo de ser solene. tenho medo de ser responsável. tenho que ser 
irresponsável para escrever o sério que se quebra no riso.”

Ainda sobre a minha relação com a poesia de manoel de Barros pelo riso, 
não tenho como me esquecer de um fato ocorrido comigo mesmo em um jan-
tar, que acabou por virar um pequeno texto que, por suas características, foi 
publicado tanto em um livro de ensaios quanto em minha poesia reunida, am-
bos de 2007. conto o biograficamente ocorrido pelo breve poema-crítico em 
prosa, intitulado “manoel de Barros”: “recém-chegado ao jantar, de fraque 
branco encardido, dizia-se: deus. indubitáveis, os sinais – a roupa, o ígneo 
cabelo em desalinho, a barba por fazer, a Bíblia de cor e salteada, o sebastia-
nismo com seus mistérios... e não parava por aí... que cada um fizesse uma 
pergunta. e fizeram – as maiores: Por que o sofrimento humano?; O que é a verdade?; E 
a felicidade?; Como recebê-Lo no coração?... A todas, eloquentemente, respondia. sem 
dar-me chance, obrigava-me à pergunta. Apropriei-me, por fim, do poeta: Por 
que a quinze metros do arco-íris o Sol é cheiroso? eis que deus mediu distância, umi-
dade, calor... emputeceu-se: Essa não vale, isso é sacanagem comigo! Pois é, meu caro, 
poesia que é poesia desbanca até deus.” Volto assim com a pergunta do poeta: 
“em que mais pode alguém acreditar senão no riso?”  A última carta que 
recebi de manoel de Barros é uma resposta ao meu envio a ele do ensaio, “do 
esbarro entre poesia e pensamento: uma aproximação à poética de manoel de 
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Barros”, escrito para minha tese de doutorado, defendida em 1999, que teve, 
entre outros, o poeta, professor, crítico, amigo e hoje “acadêmico” Antonio 
carlos secchin na banca, dando-me a alegria de sua presença. Antes de tal 
ensaio, eu havia publicado uma resenha do Livro sobre nada, em 1997, na revista 
Poesia Sempre, cujo editor era, mais uma vez, Antonio carlos secchin. Presente 
no livro Pelo colorido, para além do cinzento (a literatura e seus entornos interventivos), “do 
esbarro entre poesia e pensamento: uma aproximação à poética de manoel de 
Barros” foi publicado pela Azougue editorial/FAPerJ em 2007. Na carta 
de 20/05/2002, o poeta me escrevia: “recebi e li com gosto o seu trabalho 
Do esbarro entre poesia e pensamento. Achei magistral sua leitura. magistral de mes-
tre mesmo. [...] seu trabalho é dos melhores presentes que minha poesia já re-
cebeu.” esta carta é, sem dúvidas, um dos maiores presentes que minha escrita 
crítica já recebeu. Há muito, por pudor, não escrevo para ele, tão somente 
por, como diz o último verso do primeiro poema de Face imóvel, seu segundo 
livro, “[...] eu não vou perturbar a paz que ele depôs na praça, quieto”. Não, 
eu não iria mais perturbar a paz desse homem que ainda teria tanto a escrever 
e sempre se recolhera no afastamento dos grandes centros. 
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shakespeare: o poeta 
e as máscaras

Poeta, roteirista e 
tradutor. Publicou 
catorze livros, entre 
poesia, crônica 
e traduções. Os 
últimos foram 
seus Poemas reunidos, 
em coedição 
da editora 
Nova Fronteira 
e a Biblioteca 
Nacional (2010), 
e O discurso do 
amor rasgado 
(2013), coletânea 
de traduções 
de poemas e 
fragmentos 
de William 
shakespeare. 
escreve também 
para teatro, cinema 
e televisão. 

Geraldo Car neiro

É conhecida entre os falantes da língua inglesa a história de um 
jovem que, ao ler shakespeare pela primeira vez, constata: 

“mas esse camarada só tem frases feitas.” “ser ou não ser, esta é a 
questão”, ou “somos dessa matéria de que os sonhos são feitos”, ou 
“A vida é uma história cheia de som e fúria, contada por um idiota, 
significando nada”. O leitor não tem nenhuma obrigação de saber, 
mas estas expressões só se tornaram comuns porque shakespeare as 
consagrou.

se as somarmos a centenas de outras frases que se tornaram cor-
riqueiras, como “isto, pra mim, é grego” ou “O mundo inteiro é 
um palco”, a obra de shakespeare nos parece um repertório quase 
tão vasto quanto o da Bíblia. e, ao contrário desta, foi tudo escrito 
por um único ser humano. como explicar que um só autor pudesse 
abarcar um universo tão amplo? 

 “ O s  Po e ta s  p e l o s  Po e ta s ” 

* conferência proferida na ABl, em 29 de julho de 2014.
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como quase todos sabem, as teorias mais estapafúrdias foram engendradas 
para provar que shakespeare não era shakespeare. era provavelmente o duque 
de Oxford, ou Sir Francis Bacon, ou até Sir Walter raleigh, pirata, poeta e 
historiador, que em seu livro A História do Mundo demonstra que, se seu talento 
literário fosse semelhante a suas habilidades como pirata, teria naufragado 
antes de chegar à irlanda, mas era tão esperto que chegou à América e aqui 
batizou a colônia da Virgínia, em homenagem a elizabeth i, que era conheci-
da como a rainha virgem. Pelo menos, para inglês ver. 

 Pode ser difícil, mas não é impossível explicar como um rapaz de educação 
mediana tornou-se o maior dos dramaturgos. shakespeare encontrou em sua 
época grandes aliados e alicerces para tornar-se shakespeare: havia uma língua 
novinha em folha, em processo anárquico de expansão; havia alguns episódios 
da Eneida, de Virgílio, traduzidos em decassílabos não rimados (ou, conforme 
a cartilha deles, pentâmetros iâmbicos) e publicados poucos anos antes do 
nascimento do futuro poeta e dramaturgo. e havia, sobretudo, um mercado 
ávido de novidades poéticas e dramatúrgicas.

No entanto, a soma e a fusão de todas estas circunstâncias e qualidades não 
fizeram de shakespeare um êxito literário, pelo menos em seus primeiros anos 
de posteridade. Os poetas John milton e Alexander Pope, por exemplo, critica-
ram seu uso da linguagem e sua “noção questionável do ofício da dramaturgia”. 
O dr. samuel Johnson, primeiro grande lexicógrafo da língua inglesa, a despei-
to de reconhecer a força de shakespeare na criação de personagens, afirmou que 
o dramaturgo de stratford não era capaz de escrever seis linhas sem cometer 
pelo menos um erro. 

engraçado que o dr. Johnson não tenha percebido que o bardo de strat-
ford se tornaria a alegria dos lexicógrafos do futuro. sem a menor cerimônia, 
shakespeare introduziu numerosas palavras na língua inglesa. O poeta John 
milton, por exemplo, se enchia de cuidados para criar um neologismo como 
pandemonium. Já shakespeare não tinha pudor de misturar palavras latinas e 
gregas com monossílabos anglo-saxões e palavras recolhidas na feira, no por-
to, nos folhetos do mercado. Ao contrário de milton, shakespeare não tinha 
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tempo nem formação acadêmica para examinar-lhes o pedigree. era uma verda-
deira máquina de devorar palavras. 

em parte por isso, seu talento dramatúrgico e linguístico só viria a ser ava-
liado condignamente a partir dos séculos XViii e XiX. Nos últimos duzen-
tos anos, William shakespeare tornou-se, por consenso, o maior dramaturgo 
de todos os tempos. Até alemães e franceses, rivais tradicionais da inglaterra, 
passam a considerá-lo referência para suas dramaturgias nacionais. Ninguém 
menos do que Goethe declara: “A primeira página dele (de shakespeare) que 
li foi uma identificação para toda a vida, e quando terminei a primeira peça, 
fiquei como um cego de nascença a quem um gesto milagroso concede, num 
instante, a visão.”

Hoje, é raro haver discordância quando alguém afirma 
que shakespeare se entranhou de tal forma na tradição da 
literatura e da dramaturgia do Ocidente que passou a ser a 
estrela maior do nosso cânone, como quer Harold Bloom, 
ou é parte fundamental do nosso hard disk, como diriam os 
sábios da informática. O mesmo Harold Bloom, aliás, pas-
sou a cultivar ideias cada vez mais hiperbólicas a respeito do bardo, e afirma 
que shakespeare é o grande responsável pela “instauração da personalidade 
tal como hoje a conhecemos”. Pior é que depois de conviver alguns anos com 
a hipótese, ela nos parece cada vez menos esdrúxula. Não é nenhum exagero 
afirmar que estamos diante do maior criador de grandes personagens da dra-
maturgia ocidental. se Goethe pensava que shakespeare, como Jesus cristo, 
era capaz de fazer milagres, Harold Bloom sugere que ele é o Pai, o Filho e 
muitas vezes o espírito santo. 

O mais estranho é que se conheça tão pouco sobre a vida de um homem 
cuja influência foi fundamental para Freud, Joyce e machado de Assis. en-
quanto os alemães sabem de quase todos os passos da vida de Goethe, as 
biografias do bardo estão cheias de “talvez”, “provavelmente” e de verbos no 
futuro do pretérito. se me permitem o paradoxo, William shakespeare talvez 
seja uma das mais obscuras celebridades da História da literatura. 
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sabemos que nasceu e morreu em stratford, nascimento e morte opor-
tunamente registrados no dia 23 de abril, dia de são Jorge e data nacional 
da inglaterra. era filho de um fabricante de luvas que, mais tarde, se tornou 
prefeito. Frequentou a escola municipal. casou com uma mulher mais velha, 
Anne Hathaway, com quem teve quatro filhos. sabemos também que o casa-
mento de ambos foi precipitado pela gravidez de Anne. 

supõe-se que William deva ter trabalhado como luveiro para ajudar seu 
pai, John shakespeare, o prefeito da cidade – que era menor do que tribobó. 
sabe-se que William desapareceu durante os chamados dark years, que são o 
período de total desinformação a propósito de suas peripécias. isso faz com 
que quase todos os seus biógrafos se aproveitem para criar hipóteses pouco 
verossímeis: ou que William se teria tornado marinheiro e conhecido o mun-
do, sobretudo a itália, onde se situam diversas de suas peças. Ou que teria 
se tornado soldado, assim conhecendo os horrores da guerra. Ou que teria 
cursado a universidade, privilégio que estava muito além das possibilidades 
econômicas de sua família. seria uma tentação recapitular muitas dessas hipó-
teses, mas, para isto, precisaríamos de toda a eternidade e mais um dia. 

de certo, sabe-se apenas que ele foi para londres, participou como ator, 
autor e sócio de algumas companhias teatrais e investiu em imóveis, provavel-
mente por conhecer a precariedade de sua profissão. tentou comprar um bra-
são de nobreza, para agradar a seu pai. caiu no ostracismo como dramaturgo, 
voltou para stratford e morreu. 

se procurarmos em sua obra sinais autobiográficos, creio que será difícil 
encontrá-los. A dor pela morte de seu filho Hamnet, com n, que é quase 
homônimo do príncipe Hamlet, talvez faça parte da construção da dor do 
personagem pela morte de seu pai. Alguns eruditos dizem que a despedida  
de Próspero, no final da peça A Tempestade, seria também a despedida de 
shakespeare da atividade teatral. mas é apenas suposição. uma pessoa discre-
ta como shakespeare jamais se identificaria, por exemplo, com a prepotência 
do rei lear, as excentricidades de cleópatra, as tiradas anárquicas dos bobos 
ou das heroínas de suas comédias. estas são as máscaras através das quais o 
poeta e o dramaturgo expressam a pluralidade de suas descobertas a respeito 
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do ser humano e deste admirável mundo novo. Aliás, nem tão novo nem tão 
admirável, como sabia shakespeare, porque quem diz esta frase, sem se dar 
conta de sua imensa ironia, é uma adolescente chamada miranda, ao conhecer 
uma corja de políticos, que não eram melhores do que os atuais. 

Por outro lado, as falas líricas de seus personagens também não chegam a 
configurar uma personalidade. Por exemplo, a declaração de amor do príncipe 
Ferdinando em A Tempestade:

(...) Já amei mulheres diversas
Por suas mais diversas qualidades:
Nenhuma assim, com toda a minha alma, 
Pois sempre alguma sombra de defeito
Pairava sobre a graça mais perfeita
e desfazia o meu encantamento. 
Você é tão perfeita e incomparável,
Parece feita da pequena parte
de perfeição que há em cada criatura. 

Ou as falas de romeu, antes de conhecer Julieta: 

O amor é uma fumaça de suspiros,
saciado, arde nos olhos do amador, 
É um mar de lágrimas, se não o for. 
que mais? É a mais discreta das loucuras, 
Ou é a mais amarga das doçuras. 

As duas passagens poderiam ter sido escritas por qualquer poeta do pri-
meiro time do renascimento. Onde encontrar sinais da personalidade deste 
poeta capaz de inventar tantas figuras notáveis da nossa dramaturgia? 

Arrisco-me a afirmar que a única verdadeira autobiografia de shakespeare 
são seus sonetos. É o único momento de sua obra em que o poeta, mesmo que 
às vezes à revelia, se despe das máscaras de seus personagens. 



 Geraldo Car neiro

94

curioso que essa autobiografia poética – e quase certamente involuntá-
ria – tenha tido sua origem numa encomenda. quase todos os biógrafos 
contemporâneos de shakespeare imaginam que os primeiros 17 sonetos  
tenham sido encomendados pela família de Henry Wriothesley, conde de 
southampton, a quem, por sinal, é dedicada toda a série. A razão da en-
comenda é que o jovem Henry, aos 19 anos de idade, não tinha o menor 
interesse em manter intercurso carnal com as damas, o que lhe subtraía a 
possibilidade da procriação. Naquele tempo, o exercício da fornicação ainda 
era imprescindível para perpetuar a estirpe. Assim sendo, alguém da familia de 
southampton teria encomendado a shakespeare a primeira safra de sonetos. 
O número 15, por exemplo, diz o seguinte:

quando penso que tudo quanto cresce
só guarda a perfeição por um momento, 
que o palco deste mundo só oferece
Aquilo que dos astros ganha o alento;
quando vejo que os homens como as plantas
crescem e declinam sob o mesmo céu,
se jactam e depois, a alturas tantas, 
decaem sem memória do que é seu,
então toda a ilusão da impermanência
te faz mais moço aos olhos meus agora,
em que combatem o tempo e a decadência
Para mudar em noite a tua aurora.
 e, combatendo o tempo por teu amor,
 se ele te toma, eu te faço maior.

Aqui entra uma questão aparentemente insignificante, mas de importância 
crucial. segundo todos os cronistas, Henry, conde de southampton, era um 
rapaz extremamente belo – tanto que as palavras beauty e fair são encontradas 
dezenas de vezes no conjunto dos sonetos. Para os leitores nossos contem-
porâneos, a referência reiterada à beleza de southampton deve ter parecido 
um gesto de bajulação inaceitável para um poeta da estatura de shakespeare, 
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embora fosse comum no tempo dele escrever elogios a patronos e nobres a 
quem os escritores dedicavam seus textos. 

Numa das últimas biografias de shakespeare, no entanto, o Professor  
stephen Greenblat publica um retrato recém-encontrado do jovem sou-
thampton: figura andrógina, de cabelos cacheados, capaz de agradar a gregas 
e troianos. uma graça. 

A publicação desse retrato revoga mais algumas dúvidas quanto à autenti-
cidade autobiográfica dos sonetos. Além disso, shakespeare procurou impe-
dir que seus poemas fossem divulgados fora do pequeno círculo de leitores 
capazes de compreender o exercício paradoxal da poesia. Nele, o poeta expõe 
“de verdade” as próprias vísceras, mesmo que cifradas em forma poética. É a 
teoria do fingidor, depois popularizada por Fernando Pessoa.

A sinceridade, aliás, é fundamental para quase toda a poesia lírica. qual-
quer mentira ou meia verdade faz com que a construção da sua leitura caia 
por terra e o leitor perceba que tem diante de si, na melhor das hipóteses, uma 
ficção. Poema que é poema é um strip-tease físico e metafísico. 

shakespeare talvez não pensasse nisso, empenhado em fazer com que o 
patrono procriasse. eis que surge o soneto número 18:

te comparar com um dia de verão?
tu és mais temperada e adorável.
Vento balança em maio a flor-botão
e o império do verão não é durável.
O sol às vezes brilha com rigor,
Ou sua tez dourada é mais escura;
toda beleza enfim perde o esplendor
Por acaso ou descaso da Natura.
mas teu verão nunca se apagará,
Perdendo a posse da beleza tua,
Nem a morte rirá por te ofuscar,
se em versos imortais te perpetuas.
 enquanto alguém respire e veja e viva,
 Viva este verso e nele sobrevivas. 
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 quando traduzi este soneto, desconhecia as controvérsias em torno de 
sua dedicatória. Pensei que fosse dedicado a uma mulher. recentemente 
descobri que o mesmo erro foi cometido por muita gente no princípio do 
século XVii. talvez nem tenha sido um erro. como o poeta só se refere à 
amada ou ao amado por thou ou thee, cabe ao leitor escolher o sexo da musa. 
O mais importante é que o número 18 lança o tema, recorrente na série dos 
154 sonetos, de que a eternidade – seja ela a de southampton, do próprio 
poeta ou das demais musas cifradas por trás dos versos – só será alcançada 
através da poesia. 

No entanto, esta odisseia amorosa não está sob o controle do shakespea-
re dramaturgo. Não é uma Divina Comédia, em que o poeta começa o inferno 
com a certeza de que chegará ao Paraíso. Ao contrário. shakespeare começa 
pelo Purgatório, cantando as carências procriatórias do outro. O outro, no 
caso, é southampton. mas, no percurso, o próprio shakespeare é submetido 
aos rigores da paixão. O poeta vai perdendo o distanciamento e começa a 
sofrer pela falta do patrono, ou do amado, ou da amada, ou quem sabe de 
todos eles, encarnados ou não na mesma pessoa, como atesta o soneto 28, 
que diz: 

como voltar contente se me negam
Até o descanso como regalia?
se a noite a dor do dia não sossega,
e o dia oprime a noite e a noite o dia? 

e o poema se arremata, cheio de aliterações e assonâncias:

mas cada dia adia o fim da dor 
e à noite o seu açoite ainda é pior. 

Os poemas continuam gravitando em torno do mesmo centro: o amor que 
move o sol e as outras estrelas. mas é apenas no soneto 76 que o poeta decla-
ra, verbaliza, exterioriza com clareza o seu sistema solar, e escreve: 
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Por que meu verso é sempre tão carente
de mutações e variação de temas?
Por que não olho as coisas do presente
Atrás de outras receitas e sistemas?
Por que só escrevo essa monotonia,
tão incapaz de produzir inventos
que cada verso quase denuncia
meu nome e seu lugar de nascimento?
Pois saiba, amor, só escrevo a seu respeito
e sobre o amor, são meus únicos temas,
e assim vou refazendo o que foi feito
reinventando as palavras do poema.
 como o sol, novo e velho a cada dia,
 O meu amor rediz o que dizia. 

talvez shakespeare nem tenha se dado conta da obra-prima de simplici-
dade que escreveu no soneto 76. mas nós, leitores, nos damos conta de que 
ele já era um autor popular, pois “cada verso quase denuncia seu nome e seu 
lugar de nascimento”. se não era um sucesso entre os eruditos, era pelo menos 
reconhecido por seus leitores e espectadores. 

A safra seguinte dos sonetos é dedicada ao poeta rival, ou, como se diz no 
Português castiço de hoje, rival poet. que era, muito provavelmente, christo-
pher marlowe, dono de um talento poético e dramatúrgico que shakespeare 
considerava acima do seu. essa superioridade é manifesta com ciúme e total 
sinceridade em alguns poemas da série. mas, como quase todos sabem, mar-
lowe foi assassinado numa taberna. cometeu entre muitos erros o de morrer 
moço. com isso, a posteridade nunca pôde saber se, comparada à sua obra 
futura, a admiração de shakespeare teria fundamento ou era somente excesso 
de autocrítica. 

Nos sonetos seguintes se insinua a sombra de uma provável batalha amoro-
sa. Não sabemos se o poeta teve algum arrufo com seu patrono ou com um de 
seus musos ou musas, mas é fato que o conflito gerou a ameaça da separação: 



 Geraldo Car neiro

98

se me deixares, não seja no fim
quando as mágoas triviais tenham passado,
mas na primeira hora, e eu prove assim
de início o mal maior que possa o fado.
Pois qualquer dor que pareça doer
Não dói, se comparada a te perder.

Aqui começam as confusões amorosas. entra em cena certa dama more-
na, provavelmente lady emilia lanier, casada com certo cidadão que por 
acaso também se chamava William. essa moreninha traz o caos aos sonetos. 
O poeta ainda tenta manter a compostura no soneto 100, evocando o pa-
trono:

Onde estás, musa, que te esqueces tanto
de celebrar a quem te dá o poder?
Gastaste à toa a fúria do teu canto
louvando o que não faz por merecer?

Ou louvando, como de hábito, a beleza dele. Ou já seria a beleza dela? 

É pecado emendar a natureza
e assim desfigurar tua beleza?
Pois não pretendo nada no universo
senão cantar-te as graças com este verso.

O pobre William tenta concentrar-se e, num prodígio de atemporalidade, 
fica parecido com carlos drummond de Andrade:

dispenso o vasto mundo e seu conteúdo,
exceto a ti, minha rosa, que é meu tudo.
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Abra-se um parêntese. No meio da confusão amorosa, o poeta escreve o 
soneto 116. sempre imaginei que shakespeare o tenha escrito pensando em 
sua esposa Anne Hathaway, a única rosa mais ou menos constante num mun-
do em revolução copernicana: 

Não tenha eu restrições ao casamento
de almas sinceras, pois não é amor 
O amor que muda ao sabor do momento,
Ou se move e remove em desamor. 
Oh, não, o amor é marca mais constante,
que enfrenta a tempestade e não balança,
É a estrela-guia dos barcos errantes,
cujo valor lá no alto não se alcança.
O amor não é o bufão do tempo, embora
sua foice vá ceifando a face a fundo.
O amor não muda com o passar das horas,
mas se sustenta até o final do mundo. 
 se é engano meu, e assim provado for,
 Nunca escrevi, ninguém jamais amou.

Outro parêntese dentro do parêntese. A desordem dos sonetos é mais uma 
prova de sua autenticidade lírica. se fossem uma peça de ficção, shakespeare, 
o maior dos dramaturgos, os organizaria de maneira mais eficiente. mas a vida 
não tem dramaturgia. se tivesse, seria uma sucessão de fatos coerentes e cumu-
lativos que caminharia para um clímax e, depois, um granfinale. mas, como diz 
uma das máscaras de shakespeare: a vida é uma história cheia de som e fúria, 
contada por um idiota, significando nada etc.

segundo os cronistas, o poeta tornou-se amante da dama morena, lady 
emilia. É ela a famosa dark lady de tantos estudos sobre a poesia do bardo. 
depois, para complicar, ela se tornou amante de southampton, para ciúme 
e terror do poeta. com isso, os sonetos se tornam cada vez mais ambivalen-
tes. Falam sobre “doenças raras”, provavelmente venéreas. Fazem desabafos: 
“quantas poções do pranto das sereias/ Bebi nas fontes infernais do horror.” 
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Falam de adultério. culpa. claro que o poeta não tem coragem de espinafrar 
o patrono. mas faz algumas insinuações desairosas. 

A partir do soneto 127, dedica-se a se vingar literariamente da moreninha. 
Fala mal da cor do cabelo dela. “Antigamente o preto não era belo/ nem 
conquistava os louros da beleza.” lamenta o tempo perdido em suas aventu-
ras luxuriosas. Até chegar aos Will sonnets, em que a palavra Will, além de ser 
o diminutivo de William, tem todas as acepções habituais e mais a de órgão 
genital feminino e masculino. Ainda não foi descoberto em língua portuguesa 
um monossílabo capaz de encarnar tantos sentidos.

de repente, os sonetos ganham uma tonalidade burlesca. só com a arma da 
ironia o poeta suporta o seu triângulo amoroso. e diz: 

se minha bem-amada diz que jura,
eu creio, embora saiba que ela mente:
que ela não me suponha sem cultura 
Nas falsas sutilezas dessa gente.
Finjo que ela me considera moço,
embora ela me saiba já passado.
sou meu endosso à falsa lábia dela:
suprimo a realidade dos dois lados. 
mas por que ela não diz que é insincera?
Por que eu não digo que sou veterano?
O amor é sábio se parece à vera
e tem horror que alguém lhe conte os anos.
 mentimos um ao outro e assim confio
 Nas mentiras de nossos elogios. 

Pelo menos como nota de pé de página, é preciso assinalar que shakespeare 
estava obsedado pela ideia de que se tornara um velho decrépito: já se aproxi-
mava da casa dos 30 anos, enquanto os outros dois vértices de seu triângulo, 
southampton e lady emilia, estavam ao redor dos 20. Pior é que o poeta não 
tinha o consolo de saber que era shakespeare. Provavelmente nunca soube 
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disso. O maior dramaturgo de seu tempo? Para ele, era marlowe. Para quase 
todos os outros, era Ben Johnson. 

ele ainda não havia escrito suas obras-primas. e, em meio às oscilações do 
mercado dramatúrgico, é também provável que elas não tenham sido reco-
nhecidas como tal. em suma, não há sinal de que shakespeare tenha sido um 
autor consagrado em vida. 

 A dama morena também deve ter sido a inspiração de sua peça Trabalhos 
de amor perdidos, escrita na mesma época em que iniciou os sonetos. Há na peça 
pelo menos um poema que parece inspirado nela, que diz: 

O sol de ouro não beija assim tão doce
O orvalho sobre a pétala da flor
como teu olhar que em raios derramou-se
e derramou meu pranto e me encantou.
Nem brilha cor de prata a luz da lua
Por entre as transparentes profundezas
como brilha o esplendor da face tua
entre as lágrimas minhas de tristeza.
cada gota carrega-te em cortejo
em teu triunfo sobre o meu amor.
quanto mais lágrimas por ti despejo,
Aumenta a tua glória e a minha dor.
mas não te encantes por ti, eu te aconselho,
Nem faças minhas lágrimas de espelho.
rainha das rainhas, tu ultrapassas
O que se pense ou diga de tuas graças.

Nessa altura dos sonetos, a história de amor perde o foco. Ou se torna 
multifocal. Já não sabemos se os poemas finais da série se referem à dama 
morena, a southampton, ou a ambos. 

em suma, o poeta que começa a série dos sonetos supondo-se acima das 
paixões do mundo, acaba por encarná-las como qualquer amador. A palavra 
amador aqui assume toda sua polissemia. como diria camões, transforma-se 
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o amador na cousa amada. só que, mediante a transfiguração da linguagem 
poética, o que antes era só matéria-vida, agora se converte em arte. 

 e talvez o soneto 65 expresse com perfeição essa mutação da vida em 
linguagem. Poderia ser o último da série. mas a esta altura o poeta ainda não 
sabia qual era a arquitetura da viagem: 

O bronze, a pedra, a terra, o mar sem-fim,
se a morte impõe a todos seu rigor,
como a beleza há de durar assim,
se não tem mais que a força de uma flor?
será que o sopro do verão perdura
contra o assédio dos dias de tormenta,
se nem a pedra se conserva dura
Nem os portões de aço se sustentam?
terrível reflexão! como ocultar
do tempo a sua mais cara riqueza?
seu pé veloz, que mão há de parar?
quem lhe proíbe o desgaste da beleza?
 Ninguém: só se um milagre faz-se impor
 e em tinta negra esplende o meu amor. 
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 “A  L i t e r at u r a  d e  Au t o r i a  F e m i n i n a ” 

Atrás do pensamento

* conferência proferida na ABl, em 3 de junho de 2014.

Rosiska  Darcy de  Olive ira

No começo era o Verbo e o verbo se fez selvagem, perto do 
coração de clarice.

Perto do selvagem coração da vida, longe da razão que aplaina o 
mistério, perto da intuição, de assombros e sobressaltos, longe das 
definições que explicam o mundo, numa terra de ninguém, territó-
rio insólito do feminino, raiava em 1943 clarice lispector. 

raiava, a expressão é de Antonio cândido, um dos primeiros 
a reconhecer nessa moça recém-saída da adolescência, objeto não 
identificado das letras brasileiras, a vocação solar que se confirmaria 
ao longo de quase meio século de escrita.

A escrita da época, afeita a uma literatura voltada para o drama 
social, previsível em seus conteúdos e realista na forma, foi deixada 
ao relento pelo transbordamento de uma linguagem em maré cheia, 

Ocupante da 
cadeira 10 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 
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pela fulgurância de uma autora inclassificável, sem passado na história literá-
ria brasileira, excêntrica aos gêneros, estrangeira ao meio erudito.

raiava clarice lispector com Perto do coração selvagem, título extraído da epí-
grafe colhida no Retrato do artista quando jovem, o que induziu a crítica a encon-
trar em James Joyce uma influência decisiva em seu estilo.

toda novidade desnorteia a teoria. Perto do coração selvagem desnorteou a crí-
tica que ora pretendia não compreendê-la, ora buscava influências, ora invo-
cava, o temperamento feminino: “Apesar da epígrafe de Joyce, que dá título 
ao livro, é de Virginia Woolf  que mais se aproxima à sra. clarice lispetor, o 
que talvez se possa assim explicar: o denominador comum da técnica de Joyce 
quando aproveitado pelo temperamento feminino”, interpreta Álvaro lins em 
Os mortos de sobrecasaca.

sabemos hoje, pela própria clarice, que nem sequer lera Joyce, mas apenas 
se encantara com uma frase que lhe parecera pura harmonia com o tom de 
seu primeiro romance. tampouco sabia, então, da existência de uma escritora 
chamada Virginia Woolf. 

razão tinha, pois, Alceu Amoroso lima: “clarice lispector não escreve 
como ninguém, e ninguém escreve como clarice lispector.” Afirmava assim, 
uma verdade simples: a literatura de clarice vem de dentro dela mesma, sem 
explicações, assim como não se explica por que uma fonte aparece de repente 
em determinado lugar e não em outro. O que não significa isolá-la de sua 
época, ignorando que, como qualquer escritor, ela respira o ar de um tempo 
que, imperceptível, é, no entanto, vital a sua obra.

clarice escreve quando o romance moderno, sob impacto de Joyce, Virginia 
e Proust, derrubara as fronteiras entre realidade e construção do real, entre 
fato e versão do fato, entre mundo interno e mundo externo. A verdade hu-
mana, fugidia, esconde-se na miríade de impressões fugazes que atravessam 
subitamente a consciência de um personagem, vindas de algum lugar recôndi-
to do inconsciente, impressões que vão tecendo, às vezes pelo avesso, o tecido 
do real.

clarice escreve quando a linguagem perdera sua naturalidade, desvendada 
sua natureza ambígua. linguagem faca de dois gumes: liberdade que constitui 
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o humano e clausura que estabelece os limites de sua expressão. sua escrita 
é encenação desse drama, busca inventiva das portas secretas dessa clausura, 
exploração de um labirinto que, no entanto, fatalmente se fecha.

A linguagem em clarice não é um instrumento submisso de descrição do 
mundo, mas um espaço de invenção, já que mundo não há além daquele que 
intuímos e aceitamos o risco de tentar dizê-lo. Percurso de acidentes, de re-
núncias, de impossibilidade, em que se aceita a insuficiência da palavra como 
tradutora.

Aprendizado da limitação que ela admitia com humildade: “A palavra tem 
o seu terrível limite. Além desse limite é o caos orgânico. depois do final da 
palavra, começa o grande uivo eterno. mas para algumas pessoas escolhidas 
pelo acaso, depois da possibilidade da palavra, vem a voz de uma música que 
diz o que eu simplesmente não posso aguentar.”

clarice foi escolhida ao acaso por essa voz. dizia-se uma pessoa simples, 
sua obra não lhe parecia hermética ou ininteligível. e não é. risco é tentar 
decifrá-la, entendê-la com o instrumento frágil da inteligência, enrugando 
a fluidez do seu estilo, trazendo-a à força para o território racional de que 
escapou pelas veredas da iluminação e da sensibilidade. risco de desencontro, 
evitável talvez se registrarmos suas palavras. “A melhor crítica é aquela que 
entra em contato com a obra do autor quase telepaticamente.”

mas essa disposição telepática não é fácil para ninguém. quem lê um livro 
chega ao universo do autor, levando consigo angústias do seu tempo e de 
sua vida, procurando nele o que o habita, querendo decodificá-lo segundo 
os seus próprios códigos. Por isso, aceitar a sintonia com clarice pressupõe 
condições: criar dentro de si um silêncio em que ela se possa fazer ouvir, uma 
qualidade de escuta, uma disponibilidade indispensável a esse encontro.

talvez essa telepatia que clarice desejava como maneira de ir ao encontro 
de um autor exija mais um aproximar-se do que um apropriar-se da obra, uma 
lógica de proximidade e não de propriedade. 

como aproximar-se de clarice e do selvagem coração da vida? A escritora e 
crítica francesa Helène cixous queria aproximar-se “claricemente” de clarice. 
como? 
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talvez prestando a Joana, de Perto do coração selvagem, sua primeira anti-heroí-
na, a mesma atenção apaixonada que ela prestava ao mundo. Ou, mais adiante 
no tempo, garimpando em Água-viva que vem a público trinta anos depois, e 
reencontrando a mesma vigília infernal, as mesmas obsessões que já estavam 
presentes em Perto do coração selvagem e que voltam ao texto, a exemplo do encon-
tro aflito com o tempo que ela chama o instante já, com o sentido ambíguo da 
vida e da arte que se misturam e se retroalimentam, com a morte inconcebível 
e insuperável. e com o silêncio, o implacável silêncio de deus.

e, recorrente na obra de clarice, a sensualidade na escrita, que obedece ao 
impulso que vem do corpo, intraduzível sem essa linguagem outra, que cla-
rice criou como a transcrição de um sonho sonhado em outra vida, e que é o 
traço inconfundível de sua literatura. É esse traço esboçado nesse primeiro ro-
mance de juventude que reencontraremos plenamente afirmado em Água-viva. 

Aproximar-se de clarice exige mais do que a atenção, mais do que a con-
centração telepática que ela esperava do leitor. cabe ainda lembrar-se do 
conselho de um influente teórico da literatura, Jean starobinski: “mais vale 
em certas circunstâncias esquecer-se de si e se deixar surpreender. em troca, 
sentir-se-á, vindo da obra, o olhar de uma consciência radicalmente outra, 
que nos fixa, vem ao nosso encontro, nos interroga e nos força a responder. 
O livro nos interroga.”

Abrir-se a esse olhar que Perto do coração selvagem e Água-viva lançam sobre nós, 
deixar-se ler por clarice, assim como ela se deixa ler pelas coisas, talvez seja o 
modo de aproximar-se “claricemente” de sua literatura, acolhendo sensações 
e descobertas que, ao se incorporarem ao nosso dia a dia, já nos aproximam 
um pouco mais do selvagem coração da vida.

Aproximemo-nos de Joana. Joana, sua primeira personagem, Joana é pura vi-
gília. Não tem rosto, dela conhecemos não o perfil, mas as alegrias, não a histó-
ria, mas a memória. e essa menina nos chega, toda atenção, concentração pura. 

A ela, sophia de mello Breyner poderia ter dedicado seus versos “ia e vinha 
e a cada coisa perguntava que nome tinha”. 

menina que bebe o mar e quer morder estrelas, que flagra o tempo que 
tenta passar despercebido, perguntando-se “o que vai acontecer agora, agora, 
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agora? e sempre no pingo do tempo que vinha, nada acontecia se ela continu-
ava a esperar o que ia acontecer”.

Alma atribulada atenta ao ínfimo movimento de tudo que vive, respirando 
no fôlego do mundo, convivendo com o invisível, pensando sem repouso, ela  
pergunta a cada coisa mais do que o seu nome, sua razão de ser mais secreta 
e essa intensidade no viver cria em torno dela uma camada impenetrável de 
incompreensão que a afasta da gente comum. 

Gente comum como a “mulher da voz”, não mais que uma voz, mas que 
lhe diz – ou ela pensa ouvir – um outro estar no mundo possível, instalada 
num cotidiano banal, onde se lavam umas peças de roupa, se toma fresca na 
janela, mulher sem histórias, cujo presente, passado e futuro é apenas estar 
viva. “que compreende a vida porque não é suficientemente inteligente para 
não compreendê-la.” enquanto que ela, tão dolorida, à força de lapidar com o 
pensamento a experiência, suspeita que acaba por perdê-la.

esse outro eu a fascina porque é imantada pela simplicidade, pelo viver 
em mera vida. Ambígua, ela ao mesmo tempo inveja e despreza essa mulher. 
“Pegou um lápis, num papel rabiscou em letra intencionalmente firme: a per-
sonalidade que ignora a si mesma realiza-se mais completamente. Verdade ou 
mentira? mas de certo modo vingou-se, jogando sobre aquela mulher intu-
mescida de vida seu pensamento frio e inteligente.”

Joana não consegue ignorar-se nem a tudo que a cerca. suas alegrias de mu-
lher adulta, sua liberdade mesma, proveem de “percepções que estão aquém 
do pensamento». saber que a terra embaixo dos pés é tão profunda e tão 
secreta que não há entendimento que dissolva o seu mistério. Ouvir a música 
que vibra como o pensamento e ver, ver que as coisas trazem a marca da exis-
tência, descobrindo que é tudo um, o mar, os bichos, ela mesma e que isso não 
se explica sem justamente destruir a essência desse “tudo é um”.

convivemos com ela na alternância do tempo, transfigurado em infância, 
adolescência nas águas do banho, casamento e separação. tempo jogado no 
caleidoscópio de uma mulher casada que espera a saída do marido e, “como 
se tivesse apenas sido interrompida por ele, continuava lentamente a viver o 
fio da infância, esquecia-o e movia-se pelos aposentos profundamente só”, 
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reencontrando a escuta das coisas, já que “basta silenciar para só enxergar, 
abaixo de todas as realidades, a única irredutível, a da existência”.

Joana não é simplesmente uma mulher, é o Feminino em carne viva. Face aos 
homens, fala uma língua ininteligível, dizendo sentimentos desencontrados que 
enlouquecem a bússola que norteia o masculino pelos valores do conhecimento 
e do reconhecimento. Para o marido, Joana é uma exigência de expansão, de 
superação de si, uma provação: para o amante, um susto e um fascínio. Para 
ambos, uma estrangeira. um intervalo separa duas claves, duas frases:

ela – um ponto, um único ponto sem dimensões, é o máximo da solidão. 
um ponto não pode contar nem consigo mesmo, foi-não-foi, está fora de si.

ele – está chovendo, estou com fome, o dia está belo.
esse diálogo de surdos não impede a ternura, mas tampouco a consciência 

de que o casamento transforma-a no que ela não é.
Feminino em exílio que contempla, nostálgica, as tardes de costura em 

salas sombrias onde se espera a hora do banho e do lanche. Horas que teria 
partilhado com lídia, a amante do marido, se fosse, como ela, uma mulher de 
seios fartos, capaz de acolher a cabeça de um homem. se como ela, estivesse 
grávida, se fosse alguém que “não tem receio do prazer e o recebe sem remor-
sos.” mas não é. “talvez a dignidade das mulheres fosse específica, estivesse 
apenas no fato de existirem.”

mas para ela, a existência é muito mais que um apenas. Nada é óbvio, nada 
é dado. longe das mulheres que se aquecem entre quatro paredes, como um 
cavalo solto, disparado, ela corre ao encalço do selvagem coração da vida. 
mais do que mulher, mais do que um ser humano, na irmandade com as 
coisas, ela busca ser parte de um todo, como se viver fosse, em permanência, 
manter-se na vibração própria à experiência mística, como se um simples abrir 
de olhos fosse um ato sagrado. e é a sacralidade da experiência, a revelação de 
cada instante que faz de Joana um personagem grave, solitário e feliz.

Perto do coração selvagem é o frasco de essências da obra de clarice. A ma-
turidade e as experiências da autora ao longo da vida misturaram-se a ele e 
diluíram-no, refinando seus temas e personagens em livros posteriores, na 
Virginia de O lustre, na paixão de G.H. ou no aprendizado de loreley.
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A angústia face à escrita e suas normas, a revolta contra a condenação ao 
enredo, que fazem de Perto do coração selvagem um momento inaugural na lite-
ratura Brasileira, anunciam Água-viva, momento maior do corpo a corpo da 
autora com o texto, improviso que se deixa viver e se dita a si mesmo, como 
um sussurro de amantes que ignoram tudo que os cerca e que escapa a sua 
intimidade.

 escolhi Água-viva para garimpar porque o livro me parece ser o clímax da 
liberdade que clarice conquistou face a si mesma e à linguagem. 

em Água-viva, clarice, na voz de uma narradora, retoma, desvenda e realiza 
as promessas de Joana e seu coração selvagem e os desafios que ela, clarice, 
colocou desde o início à literatura. 

Água-viva, publicado em 1972, é um ato de cria-
ção sobre a criação. É a criação se criando, em im-
proviso. “sei o que estou fazendo aqui: estou im-
provisando. mas que mal tem isso? improviso como 
no jazz improvisam música, jazz em fúria, diante da 
plateia. luto por conquistar mais profundamente a 
minha liberdade de sensações e pensamentos, sem 
nenhum sentido utilitário. sou sozinha, eu e minha 
liberdade.”

comentando o livro Uma Aprendizagem ou o livro dos 
prazeres, publicado em 1969, o crítico eduardo Portella 
escreveu: “mas se nos perguntássemos qual o tema preciso desse romance, nós 
diríamos que é a linguagem (...) O romance de clarice se esquiva ao figurativo, 
porque sua movimentação tem lugar no interior da linguagem, e a representação 
da realidade que nos propicia se amplia numa manifestação – para usarmos uma 
construção dela própria – ‘mais real do que a realidade’, como uma narrativa 
realista mas de um ‘realismo novo’, alegórico, metonímico-metafórico.” 

com Água-viva, o desinteresse pelo enredo, pela caracterização realista do 
personagem, que vinha amadurecendo ao longo de sua obra, atinge seu mo-
mento maior. Por que, afinal, o que é Água-viva? É uma obra de ficção? É uma 
não-crônica? É um não-romance? A que gênero literário pertence Água-viva? 
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e clarice responde: “estou lidando com a matéria-prima. estou atrás do 
que fica atrás do pensamento. inútil querer-me classificar: eu simplesmente 
escapulo não deixando, gênero não me pega mais.”

quem narra o livro nos faz uma advertência definitiva. “Posso não ter sen-
tido, mas é a mesma falta de sentido que tem a veia que pulsa.”

clarice viveu alguns anos em Berna onde também viveu Paul Klee, que, em 
seu livro Teoria da arte moderna, ensina que a Arte não reproduz o visível. ela 
torna visível. clarice não precisa de enredo, de personagens nítidos, bem de-
senhados, para tornar visível o que procura. e o que ela procura é a vibração 
do que está atrás do pensamento. Bastam-lhe as palavras, como a um pintor 
abstrato as linhas e as cores porque “não é um recado de ideias que te trans-
mito e sim uma instintiva volúpia daquilo que está escondido na natureza e 
que adivinho”.

e talvez a chave do mistério de Água-viva esteja na epígrafe que ela escolheu, 
de michel seuphor, um crítico de Artes Plásticas, dedicado à Arte Abstrata. 
“tinha que existir uma pintura totalmente livre da dependência da figura – 
objeto – que, como a música, não conta uma história, não lança mão de um 
mito. tal pintura contenta-se em evocar os reinos incomunicáveis do espírito, 
onde o traço se torna existência.”

É esse lugar atrás do pensamento, os reinos incomunicáveis do espírito 
onde a palavra se torna existência, que clarice busca em Água-viva. e quanto 
ao improviso, ainda aqui ela coincide com o impulso criador de Paul Klee, 
que pensava que um dia deveria ser possível improvisar livremente no teclado 
cromático dos potes da aquarela.

A narradora de Água-viva é uma pintora – e que é pintora só sabemos por 
levíssimas pinceladas – que se lança às palavras, à escrita, com o regozijo de 
quem descobre a liberdade do improviso, algo próximo da liberdade que Paul 
Klee almejava e que realizou, e anuncia essa aleluia, uma palavra recorrente em 
clarice: “esse não é um livro porque não é assim que se escreve. O que escrevo 
é um só clímax. meus dias são um só clímax. Vivo à beira.”

Água-viva realiza, assim, o que talvez se possa chamar de uma litera-
tura abstrata ou não figurativa assim como existe uma pintura abstrata. O 
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despojamento e ao mesmo tempo a fulgurância de uma literatura não figu-
rativa.

Água-viva não é um livro sem objeto. É um livro-objeto, e essa é a diferença. 
de uma maneira enigmática, misteriosa o texto nasce de clarice, ganha vida 
autônoma, torna-se obra, objeto autônomo que nos interroga, que joga sobre 
nós o seu olhar e nos inquieta.

A narradora explica: “escrever é o modo de quem tem a palavra como 
isca. A palavra pescando o que não é palavra. quando essa não-palavra, a 
entrelinha, morde a isca, alguma coisa se escreveu. uma vez que se pescou a 
entrelinha, pode-se jogar a palavra fora.”

O substrato da literatura de clarice lispector está nessas entrelinhas, na-
quilo que a palavra como isca pescou, e o que ela pescou é o que nos alimenta.

sua arte maior, como se vê aqui, repousa na maestria com que ela maneja a 
invenção da linguagem, a forma, em perfeita adequação ao conteúdo. 

em Água-viva, o texto todo tem como pretexto uma carta que a pintora escreve 
a um amante, que não saberemos jamais quem é. carta escrita, na verdade, ao lei-
tor porque esse amante sem rosto é ele, já que, no fenômeno da criação, é o leitor 
quem colhe os frutos da paixão inventiva, é para ele que a autora está escrevendo. 

como personagem, esse amante tem tão pouca consistência quanto tinha ‘a 
mulher da voz’, de Perto do coração selvagem, ou quanto tinha em A Paixão segundo 
G.H. aquela mão que G.H. pedia que segurasse a sua, sem o que não conse-
guiria continuar. 

clarice dá às suas narradoras um interlocutor vago, impreciso, uma alteri-
dade que as ajuda a narrar. com ele, ela formula a pergunta que se esconde 
nesse texto misterioso que nos chega na voz de G.H. “Não, nem a pergunta 
eu soubera fazer. No entanto, a resposta se impunha a mim, desde que eu 
nascera. Fora por causa da resposta contínua que eu, em caminho inverso, fora 
obrigada a buscar a que pergunta ela correspondia.” 

essa resposta que se impunha a ela, desde que nascera, é o seu poder cria-
tivo que, ao longo da vida, construiu uma obra literária luminosa, onde a 
pergunta é ela mesma, essa mulher que não está certa de pertencer ao gênero 
humano, que alimenta a nostalgia de não ter nascido bicho. e o sentimento 
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de viver na fronteira entre o humano e o animal, alguma coisa que precede a 
consciência humana, que vem de uma consciência antiga, uma consciência que 
ainda não é consciência, uma experiência de mundo anterior à sua, que é a dos 
bichos que não sabem da morte. 

Por isso, quando um bicho uiva, ela ouve o chamado, e este chamado se 
manifesta por uma forma de inquietação que não se exprime, não fala. “Não 
ter nascido bicho é a minha secreta nostalgia. eles às vezes chamam de longe 
muitas gerações atrás e eu não posso responder senão ficando inquieta. É o 
chamado. eu estou tentando fotografar o perfume ou reproduzir o gosto com 
palavras.”

Na voz da narradora, o livro retoma uma velha obsessão já presente em 
Perto do coração selvagem, a tentativa de capturar o ‘instante já’, que atraía toda a 
atenção de Joana. “tente entender o que pinto e escrevo agora. Vou explicar: 
na pintura como na escritura, procuro ver estritamente no momento em que 
vejo – e não ver através da memória de ter visto num instante passado.”

A menina Joana tem na adulta narradora de Água-viva uma alma gêmea que 
ecoa e prolonga seu aflito estar no mundo. 

seu tempo é o instante, o agora. sem passado nem futuro, ela se pergunta 
então: “será que eu passei para o outro lado?” “O outro lado”, diz ela, “é 
uma vida latejantemente infernal. latejantemente infernal porque é um estar 
acordado, estar vivo permanentemente para todo o ‘instante já’. O instante 
que se está passando.” 

É no ‘instante já’ que clarice habita sua Água-viva que se desenrolará em 
torno de si mesma como as imagens de um caleidoscópio. convivendo com o 
invisível, como fazia Joana, enfeitiçada, escrevendo como se fora música que é 
feita para ser sentida e não compreendida.

Água-viva põe em cena o ato de criar, é uma autobiografia encantatória de 
uma artista obcecada pela própria criação. “eu tomo conta do mundo o tem-
po todo. Por quê? Porque já nasci incumbida.” 

Os artistas nascem incumbidos. estão condenados a dar a ver o invisível, 
queiram ou não, eles criarão. que eles sejam pintores, escultores ou escritores, 
eles criarão, e essa criação é intrínseca à própria pessoa, é útero e placenta 
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dando à luz a si mesma. A narradora de Água-viva come a própria placenta 
para melhor amamentar.

Os personagens mais fortes de clarice são mulheres e criadoras: G.H. é 
escultora, a narradora de Água-viva é uma pintora que escreve. macabéa, seu 
personagem mais dissonante, é como um avesso, a que não cria nada e ouve na 
radio relógio o instante que passa em branco. 

A criação para clarice, em palavras suas, é uma aleluia e uma liberdade. 
Água-viva é um cântico à alegria da escrita: “estremeço de prazer por entre a 
novidade de usar palavras que formam intenso matagal.”

É a alegria intensa da criação que torna a morte – o grau zero da liberdade 
– inaceitável. O que foi Aleluia, transforma-se em réquiem.

Água-viva é um pungente réquiem por si mesma, lamento, inconformidade 
frente ao escândalo da morte. deslizamento de uma denúncia do ‘horror alu-
cinante de morrer’ para um apelo aflito à presença ou à ausência de deus. e 
um pungente pedido de socorro.

“eu é que estou escutando o assobio no escuro. eu que sou doente da con-
dição humana. eu me revolto, não quero mais ser gente. quem? quem tem 
misericórdia de nós, que sabemos sobre a vida e a morte quando um animal 
que eu profundamente invejo – é inconsciente da sua condição? quem tem 
piedade de nós? somos uns abandonados? uns entregues ao desespero? Não, 
tem que haver um consolo possível... 

Porque é cruel demais saber que a vida é única e que não temos como 
garantia senão a fé em trevas – porque é cruel demais, então respondo com a 
pureza de uma alegria indomável.”

tanto mais inaceitável para o criador que a morte incontornável descria. 
daí o convite ao leitor: “Vamos não morrer, como desafio?”

É aqui que clarice tece armas com a morte, com deus.
“Não vou morrer, ouviu, deus? Não tenho coragem, ouviu? Não me mate, 

ouviu? Porque é uma infâmia nascer para morrer não se sabe quando nem 
onde. Vou ficar muito alegre, ouviu? como resposta, como insulto. uma coisa 
eu garanto: nós não somos culpados. e preciso entender enquanto estou viva, 
ouviu? porque depois será tarde demais.”
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clarice lispector faleceu em 9 de dezembro de 1977, no rio de Janeiro, 
aos 59 anos. No epitáfio, gravado em sua sepultura, lê-se uma frase de G.H: 
“dar a mão a alguém sempre foi o que esperei da alegria.”

A vida não enganava clarice: por baixo dos fatos, do enredo, borbulha a 
matéria misteriosa de que é feita a existência e é ela que emerge fulgurante em 
sua literatura vinda de trás do pensamento.

clarice não me engana. entre bicho e mulher, um ser improvável, que tudo 
que queria era a mão que segurasse a sua, não encontrou semelhante. Foi úni-
ca. como um cavalo solto, solitária e feliz, viveu e escreveu perto do selvagem 
coração da vida.
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Gilberto Araújo

No Brasil de início do século XX, a manifestação do desejo 
feminino se amoldava, quase incondicionalmente, à super-

visão masculina: os livros escritos por mulheres não deveriam ultra-
passar o cerco do lirismo cheiroso e bem-comportado. melancolia, 
tristeza e languidez eram as qualidades preferencialmente esperadas, 
devendo a alegria e o viço serem canalizadas para o lar e a família. 
exemplar desse bom mocismo é o livro Horto (1900), da potiguar 
Auta de sousa, em que o motivo floral do título destaca os espinhos 
do eu lírico adoentado e sofredor, encontrando consolação apenas 
em deus, na família e nas recatadas amigas de colégio. Na mesma 
linha, citem-se os manuais de boa conduta escritos por Júlia lopes 
de Almeida, como Livro das noivas (1896), Livro das donas e donzelas 
(1906), Maternidade (1925), entre outros.

* conferência proferida na ABl, em 10 de junho de 2014.
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O cenário excludente agrava-se ao examinarmos a vida literária, que afas-
tava as mulheres dos principais circuitos de legitimação do escritor: edito-
ras pequenas, baixas tiragens, impressões de má qualidade. É eloquente nesse 
sentido o fato de poucas serem editadas pela Garnier, uma das casas mais 
renomadas de nossa belle époque (Júlia lopes de Almeida foi uma das seletas). 
dispunham ainda de espaço reduzido nos periódicos, levando-as a criar ni-
chos de publicação feminina, destacando-se A Mensageira – Revista literária dedica-
da à mulher brasileira, dirigida por Presciliana duarte de Almeida. tampouco se 
deve esquecer o veto do ingresso feminino na Academia Brasileira de letras, 
que só abriu portas às escritoras 80 anos após sua fundação, com rachel de 
queiroz eleita em 1977.

desde o século XiX, várias escritoras brasileiras se insurgiram contra esse 
quadro segregador, desenvolvendo uma série de questionamentos que culmi-
naram na rebeldia dos três primeiros decênios do século passado. Antes mes-
mo da atuação inflamada de Pagu, apareceram livros polêmicos como o ensaio 
Virgindade anti-higiênica: preconceitos e convenções hipócritas (1924?) e o romance Vir-
gindade inútil: novela de uma revoltada (1927), ambos de ercília Nogueira cobra, 
bem como o algo premonitório A sua Ex.a: Presidente da República no ano 2500 
(1929), de Adalzira Bittencourt, ou ainda Sexologia ou bíblia moderna (1937?), 
de tarcila Henriques. 

tais livros reivindicavam dois direitos básicos às mulheres: a liberdade 
afetivo-sexual e a intervenção nas instâncias de poder literário e/ou político. 
A dicção agressiva encontrava no texto dissertativo o veículo mais imediato e 
eficaz para defender as novas ideias. Proliferavam, no âmbito ensaístico, car-
tas abertas e libelos, em que as mulheres, ancoradas em filósofos e escritores 
contemporâneos, vociferavam contra os ditames sociais, exigindo o direito ao 
divórcio, ao segundo casamento e mesmo ao aborto; nessa linhagem inserem-
-se ercília cobra e tarcila Henriques. Na prosa de ficção, o teor combativo 
se converte em narrativas de tese, com romances e contos em que a trama 
encena, algo esquematicamente, as opiniões das escritoras. Assim se configu-
ram, por exemplo, A luta (1911) e Almas complexas (1934), de carmen dolores. 
em contrapartida, a poesia feminina da época permanece majoritariamente 
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convencional, devotando-se a mármores parnasianos (Francisca Júlia) e a lân-
guidas vibrações simbolistas (Júlia cortines), ocasionalmente intermediadas 
por sugestões mais eróticas. Predominava, enfim, uma poesia da alma.

Gilka machado situa-se ambiguamente em relação a essas tendências ge-
rais. embora adote o verso como principal recurso expressivo, problematiza a 
condição da mulher, pouco recorrendo, entretanto, à inflexão desaforada da 
prosa contemporânea. Ao insulto contra dogmas sociais, prefere a valorização 
ostensiva do corpo feminino, concebido como terreno radicalmente sensível 
ao mundo externo, seja ele representado por um pêssego, um homem ou o 
sol. A revolução ocorre, portanto, dentro da mulher.

sua estreia ocorreu em 1915, com Cristais partidos, publicado por Jacinto 
ribeiro dos santos. Na época, a poesia brasileira se caracterizava pela coexis-
tência de duas linhas de força: a neoparnasiana e a neossimbolista. semelhan-
tes no requinte da forma, a primeira levou ao extremo a ginástica formalista 
do Parnaso: vocábulos cada vez mais empolados, raras formas fixas como o 
vilancico, consoantes de apoio, intricados esquemas rímicos, alexandrinos e 
decassílabos desfilavam nos versos de Goulart de Andrade, José Albano e 
outros. Os herdeiros do simbolismo mantiveram a musicalidade fluida e o de-
sejo de transcendência (leia-se o manuel Bandeira de Cinza das horas, de 1917), 
mas, enquanto os predecessores enfatizavam a alma, alguns poetas de agora, 
na esteira aberta por cruz e sousa, passaram a privilegiar o corpo, como se 
nele pudessem encontrar faíscas de transcendência. O enfoque material – de 
nítidas ressonâncias em Augusto dos Anjos – explica o forte apelo sinestésico 
e a atmosfera erótica de muito da produção neossimbolista, na qual se entron-
cam Gilka machado, da costa e silva, Hermes Fontes e rodolfo machado 
(marido da poetisa), apenas para citar três. Hermes, a quem a poetisa dedica 
diversos textos, é autor de poemas de sucesso na época, encartados no livro 
Apoteoses (1908), reunindo composições de temática sensual, vazada em for-
mas inusitadas e irregulares, vizinhas do verso livre. 

inovações similares comparecem em Cristais partidos e convivem com eleva-
do número de sonetos metrificados, comprovando intercâmbio entre fontes 
parnasiana e simbolista. conforme praxe da época, o volume se abre com 
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poema metalinguístico, escrito à sombra do monte Parnaso: “No tórculo 
da forma o alvo cristal do sonho, / ó musa, vamos polir, em faina singular: 
/ os versos que compões, os versos que componho, / virão estrofes de ouro 
emoldurar” (1992: 19).1 conquanto evoque a musa para auxiliá-lo no burila-
mento textual, o sujeito lírico não assume posição inferior a ela: ao contrário, 
irmana-se à musa para juntos comporem o poema. O código parnasiano da 
labuta formal fica a serviço da proposta simbolista de flagrar o “infinito 
esplendor da beleza infinita” (19). Os signos sugerem clareza e transparência: 
o poema deve ser espelho do “cristal do sonho”. Aparentemente, não haveria 
qualquer dificuldade nessa operação mimética. contudo, ao final do texto, 
surge “o sonoro rumor do choque de cristais” (19): ainda que lapidarmente 
concebida, a linguagem sempre fraturará a limpidez do sonho, pois a Arte é 
apenas “ânsia de conter o infinito numa expressão” (18), segundo a epígrafe 
do livro. consciente da precariedade do verbo já na abertura do livro, Gilka 
passa a reunir os cacos que, utopicamente, comporiam sua integridade. em-
bora multifacetados, esses fragmentos tentam coligar duas forças antagônicas: 
a volúpia incontornável (“Beijo”, “sensual”) e a ascese espiritual (“espiri-
tuais”). examinemos melhor a questão.

No extenso poema “Ânsia de azul”, a poetisa emparedada almeja à liber-
tação da alma “amarrada, tolhida / num corpo exausto e abjeto” (1992: 
25). O anseio se replica na forma despojada, de métrica e estrofação irre-
gulares (com blocos de 4 a 17 versos). No livro inaugural, a procura da 
transcendência pressupõe a sublimação da libido, driblada de modos diver-
sos. um deles consiste na projeção do desejo na paisagem: “Nesta ausência 
absoluta de prazer / buscam sempre os prazeres exteriores, / estes olhos 
cansados de fitar / minhas íntimas dores” (41). compensatoriamente, o 
sujeito se debate para extrair o máximo de sensações das mínimas experi-
ências (“Perfume”, “Odor de manacás”, “incenso”, “rosas”, “Violeta”, 
“sempre-viva”). A natureza devolve ao sujeito as pulsões rechaçadas: a luz 

1 como todas as citações foram extraídas da mesma edição (discriminada nas referências), doravante 
mencionamos apenas o número das páginas.
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lunar, por exemplo, “qual um pólen, cai na minha cútis nua”, “umente e 
untosa, como cola” (82). A denegação do desejo gera culpa, verificável, por 
exemplo, quando o eu lírico lamenta o nascimento do filho, “fruto da volú-
pia” (88), “o grande mal da vida” (87). Outra prevenção contra o instinto 
encontra-se na moderna defesa do distanciamento conjugal, que evitaria 
“essa náusea, esse tédio, esse aniquilamento / que vem sempre depois de um 
desejo saciado” (59). No mesmo ânimo preventivo, canta-se o companheiro 
de maneira metonímica, privilegiando-lhe órgãos (do pescoço para cima) e 
qualidades menos erógenas, como olhos e fala.

As eventuais referências a um indivíduo amado respondem pela rarefeita 
nota de intimidade em Gilka machado, aproximando-a, às vezes, da atmosfe-
ra doméstica da maioria das poetisas finisseculares. entretanto, sobressai em 
Cristais partidos certa desparticularização metafísica, devedora da procedência 
simbolista. empenhada em superar a própria subjetividade, a poetisa se lan-
ça ao “meu coletivo sofrimento” (73); “que saudade enorme, não do meu 
passado, / mas de uma outra vida que jamais foi minha” (88). Aliás, o tema 
da saudade, explorado no romantismo, retorna em Gilka machado: agora, 
em vez da queixa pela ausência do amante, da infância ou da pátria, sofre-se 
uma falta difusa e carente de precisão: “(...) ó saudade do ignoto! / sem saber 
explicar a mim mesma porquê” (72). tal incursão por domínios inconscien-
tes fareja, frustradamente, uma unidade irrecuperável (daí talvez os cristais 
partidos do título), onde tudo vibrava amalgamado, na “primeira noite da 
embrionária inconsciência” (75). A sondagem desse estado inicial também 
justifica o diapasão analógico da poesia de Gilka machado: as associações e 
metáforas inusitadas fundem elementos díspares, como se assim os devolvesse 
ao tempo matricial, forjado a luz e sombra, ordem e caos, vida e morte. em 
“estival”, por exemplo, o sol é comparado a “uma placa / de alumínio” (29), 
e seus raios, a “poeira de vidro que cai da altura” (28). O “Beijo” é “igní-
voma, nervosa e zumbidora vespa” (44). em Mulher nua (1922), o problema 
do inconsciente se esclarece em “escutando-me” (242), quando o sujeito se 
reconhece depositário de voz “multiforme”, “múltipla” e “tumultuária” de 
“velhos mortos seres” que ele precisa externar.
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do pendor associativo decorre, em boa parte, a índole sinestésica da  
poetisa, pois, ultrapassando a especialização dos sentidos, ela pode ver com 
o nariz, cheirar com os olhos ou comer com o tato, já que seu corpo é um 
todo sensorial. insistimos na ideia de conjunto, porque ela agrega o físico ao 
intelecto; com efeito, muitos poemas, sobretudo a partir de Estados de alma 
(1917), analisam sutis experiências sensoriais, promovendo inextricável elo 
entre emoção e abstração: são exemplos do livro de 1917 “impressões do 
som”, “emotividade da cor”, “Particularidades...”.

ressalte-se, ainda sobre Cristais partidos, a rigorosa estruturação da obra, ou-
tro aspecto que, em certa medida, a distingue das demais coletâneas de poesia 
feminina de então, marcadas por certa aleatoriedade na recolha dos textos. 
iniciam-se os Cristais com “silêncio” e terminam com “invocação ao sono”, 
sugerindo que o discurso poético, como a vida, nasce de um nada original e 
intraduzível para, ao fim, retornar a ele. sobre o silêncio, afirma Gilka: “Foste 
o início de tudo e de tudo és o termo” (20). Pontuando as etapas do percurso 
vital, predominam no começo textos solares (“luz”, “estival”), progressi-
vamente obscurecidos por extensa faceta noturna (“dentro da noite”, “No-
turnos”, “Falando à lua”, “luar de inverno”, “lunar”, “Noite selvagem”, 
“insone”). em paralelo, o campo semântico do nascimento e da juventude 
(“Natal”, “Aranhol verde”, “Beijo”, “sensual”) cede passo ao da velhice e do 
esgotamento (“canção de uma doente”).

A reflexão sinestésica também embasa a conferência A revelação dos perfumes, 
proferida em 1914 na Associação dos empregados no comércio do rio de 
Janeiro e publicada em 1916. A palestra defende que os perfumes evidenciam 
estados psíquicos ou mórbidos e podem gerar efeitos diversos nos indivíduos. 
Para comprovar a ideia, Gilka enceta breve retrospecto histórico sobre como 
diferentes civilizações utilizaram as fragrâncias. Na parte inicial da comuni-
cação, predominam referências científicas, agenciadas como argumentos de 
autoridade: aparecem monin, Févre, Hammond e outros. Progressivamente, 
no entanto, o discurso médico é substituído pelo poético, “temendo que se 
imprima na leveza de minha palestra a feição enfadonha e pesada de uma 
tese científica” (1916: 14). doravante, utilizam-se poemas para ratificar as 
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explanações: ao lado de Baudelaire, Alberto de Oliveira e Olavo Bilac, os 
nomes mais frequentes são os de rodolfo e Gilka machado, esta com textos 
de Cristais partidos, embora nunca assuma a autoria: alude difusamente a “uma 
poetisa”. Os textos versificados sintetizariam aquilo que a prosa luta por su-
gerir; é o caso do odor agressivo do sândalo: após dissertar sobre ele, Gilka 
prefere exemplificá-lo com o poema que transcrevemos anteriormente. com a 
intromissão da poesia, multiplicam-se as cadeias analógicas: as frases são com-
paradas a “pétalas soantes” (1916: 12), “o perfume é o idioma dos vegetais” 
(1916: 26). A busca do “sabor olfativo” faz com que a palestra termine numa 
espécie de poema em prosa, diferindo-se do vazio monótono das intervenções 
de alguns parnasianos, como Bilac e coelho Neto. Aliás, nas duas primeiras 
décadas do século XX, a moda das conferências literárias sofre certa cliva-
gem: abandonam o palavrório generalizante em favor de acuradas reflexões 
estético-filosóficas, a que não faltam incursões francamente poéticas, caso de 
Albertina Berta nos Estudos (1920) e, sobretudo, de colatino Barroso, em 
Da sugestão do belo e do divino na natureza (1917) e A beleza e suas formas de expressão 
(1918). mesmo desses autores, Gilka se destaca pela comunicabilidade: além 
do constante diálogo com a plateia, cria momentos de humor, inesperados 
para a seriedade de que se revestiam certas conferências: “O aroma, algumas 
vezes, prejudica, por ser denunciante. quem 
acaso o possui não se pode ocultar; anuncia-
-se à chegada, deixa rastro na passagem. ele 
se propaga pelo ambiente, grava-se nos obje-
tos ao nosso contato, põe-nos em situações 
embaraçosas... é mesmo comprometedor” 
(1916: 24-5).

em Cristais partidos, a volúpia aparecia em 
negativo, na sua contraparte espiritualizante. 
Já em Estados de alma (1917), a evasão metafí-
sica não desaparece – veja-se o título –, mas é 
endossada a partir do corpo: “o infinito, que 
está de desejos repleto / é uma palpitação 
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voluptuosa de fluidos” (168); “os nossos pensamentos / são forças genitais 
que igualmente se dão” (168). 

No poema de abertura, escrito na primeira pessoa do singular, não há qual-
quer alusão ao concurso das musas: a solidão se torna, pouco a pouco, tônica 
da obra de Gilka machado. Há defesa mais ostensiva da liberdade artística – 
“quero a arte livre em sua contextura” (111) –, cabendo ao verso o registro 
de “sensações de gozo ou de pesar” (111). com isso, reduz-se o imperativo 
do depuramento formal em nome do registro das emoções: “a estrofe deve tão 
somente ser / diagnóstico da alma” (112). tal reconfiguração se propaga à es-
trutura do livro, composto por muitos poemas longos, a maioria polimétricos, 
e por sonetos, mas até as formas fixas aparecem sutilmente reordenadas: em 
Estados de alma, um mesmo poema é às vezes constituído por dois (“Particula-
ridades...”), três (“impressões do luar”) ou mais sonetos (“Poema de amor”). 
eventualmente, um único texto promove convivência entre formas tradicionais e 
inovadoras: assim, em “impressões do som” ou “Poema de amor”, por exemplo, 
os sonetos dividem espaço com poemas longos, de versos livres ou polimétricos, 
criando conjunto algo disforme, como as tortuosas sensações que se desejam 
registrar. Nesse sentido, Estados de alma consolida na obra gilkiana o que era 
esboço em Cristais partidos: a noção de sequências formais, segundo a qual um 
poema não é apenas constituído de versos livres ou metrificados, rimados ou 
brancos; agora, o “ou” cede vez ao “e”. O volume de 1917 também se destaca 
pela crescente exploração do verso curto, em geral para emprestar ritmo lento ao 
poema, processo que culmina em Meu glorioso pecado (1928) e Sublimação (1938). 

O sujeito poético de Estados de alma, como de resto em toda obra de Gilka 
machado, intenta expandir-se, vertical e horizontalmente. O primeiro tra-
jeto cobre a volição ascensional: aspira-se à “existência quase incorpórea” 
(113), distante da “estreiteza desta vida social” (114). quando se distende 
na horizontal, o eu lírico comunga com o amado (“cabelos negros”) e com 
a natureza (“manhã de bonança”). enquanto a ascese é cantada com dureza 
e abnegação – “atitudes de montanha” (179) –, a dilatação no plano terreno, 
mais frequente em Estados de alma, se reveste de intenções carnais e de texturas 
macias e emolientes. A subida é seletiva, a expansão lateral, escancarada: “amo 
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quanto me cerca, amo o bem, amo o mal” (127) ou ainda “e não podes sa-
ber do meu gozo violento, / quando me fico, assim, neste ermo, toda nua, / 
completamente exposta à Volúpia do Vento!” (164). 

essa espécie de alteridade erótica leva o sujeito a definir-se por imagens elás-
ticas ou úmidas, ambas indicativas de sua constituição porosa: “ponte alongada 
e esguia” (166); “tu te esqueceste em mim em fluido” (181). em Mulher nua 
(1922), o enunciador se apresentará “lírico elastério”, dotado de “ânsia de se 
expandir indefinidamente, / ânsia de se esticar, de se esticar” (239). 

todavia, a integração com o outro às vezes se rompe, e o eu lírico se en-
clausura: ao arroubo de “cabelos negros” e “manhã de bonança”, sucede o 
“tédio” na natureza e no sujeito, enodoando o sol como signo de estagnação. 
O dia se torna tempo de “incertezas”, “desmaios” (125). No entanto, o dis-
curso pessimista não deve ser entendido como avesso ao surto sensual: a rigor, 
trata-se antes de faces complementares, unidas pela dor. sofrer pode ser tão 
bom quanto gozar. de fato, a abnegação do desejo parece, por vezes, derivada 
de certo masoquismo: “Bendita a dor que no meu ser atua, / porque, apesar 
de tudo, a dor é boa” (192). Apesar disso, Estados de alma finaliza amargamen-
te: “minha existência é toda, toda errada” (197).

A tonalidade sombria se espraia ao próximo livro, Mulher nua (1922), que, 
malgrado o título, pouco ou nada preserva do calor erótico de Estados de alma, 
trapaceiramente menos espiritual. Agora dominam poemas timbrados de me-
lancolia: “tristeza”, “miséria”, “Agonizando” (neste, a poetisa, aos 29 anos, 
reclama de sua velhice!). Portanto, o desnudamento prometido incide em as-
pectos emotivos ou existenciais. contudo, o que aqui se desvela já fora bas-
tante mostrado, tornando o livro modesto continuador de obras anteriores. 
A natureza (“No cavalo”, “Felina”, “estos da natureza”) e o outro (“Olhos 
nuns olhos”) ainda são correlatos objetivos do sujeito incompleto.

conquanto Mulher nua acompanhe o ciclo das estações, prevalece a atmos-
fera crepuscular, balizada, no início do volume, pelo inverno (“Analogia”, 
“Pelo inverno”, “Noite de junho) e, no desfecho, pelo outonal “esfolhada”. 
O poema inicial, “comigo mesma”, atribui à salomé a condição de musa: sua 
dança febricitante sintetizaria a alma ondulante do livro: “musa satânica e 
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divina /.../ amando em ti a sua própria vida, / sua vida carnal / e espiritual.” 
(202). daí muitos textos celebrarem a mobilidade: “impressões do gesto”, 
dedicado a uma bailadeira, “Balanceio” e outros. Aliás, o crescente interesse 
de Gilka machado pela dança também se deve ao sucesso de sua filha eros 
Volúsia, renomada bailarina.

Mulher nua mantém acesa a fagulha feminista vislumbrada em Cristais partidos: 
na obra de 1915, no antológico (e fraco) soneto “ser mulher” (106), a condi-
ção feminina se resumia à “alma talhada / para os gozos da vida”, à “vida triste, 
insípida, isolada” e aos “pesados grilhões dos preceitos sociais”. No volume de 
1922, o repúdio vira pranto, perante os homens de “trato rude”, “de perfídia em 
riste” (250). Passagens assim previsíveis confirmam que o feminismo de Gilka  
machado é tão mais poético quanto menos panfletário. Ainda no domínio das 
ressonâncias de obras anteriores, deve-se ressaltar a pouco exitosa incorporação 
de temas e formas populares na obra de Gilka, em poemas apegados à natureza 
e à gente simples do interior e da cidade: assim são “lunar” (CP), “Numa rede” 
(EA), “A uma lavadeira” (MN) “samba” (S). A rarefeita cessão ao coloquial não 
corresponde, porém, à adesão aos preceitos modernistas eclodidos no mesmo 
ano da publicação de Mulher nua: os versos polimétricos e livres nele presentes já 
eram constantes de outros títulos da autora, como na de outros poetas neossim-
bolistas. mesmo a incursão de figuras e hábitos do povo parece mais estimulada 
pela herança familiar da poetisa, descendente, por parte de mãe, de Francis-
co muniz Barreto, grande poeta repentista de nosso romantismo. A presença 
modernista se torna mais evidente no livro de 1938, Sublimação, sobretudo na 
exploração da temática social.

Opondo-se ao “santo pecado” de Mulher nua, Meu glorioso pecado (1928) cor-
responde a um dos pontos altos da obra de Gilka: o da afirmação menos 
assombrada do desejo. diminuem os fósseis simbolistas: praticamente inexis-
tem maiúsculas e vocativos, e mesmo sinestesias sofrem considerável retração. 
destaque-se ainda o emprego mais abundante do verso curto, que proliferará 
em Sublimação (1938). A ambiência confessional faz com que os poemas não 
recebam títulos, como se constituíssem fragmentos de um diário. isso permite 
contato mais familiar com o amado, em geral invocado por um “tu”.
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sucedem-se aproximações (271) e desencontros (272) com o outro; há, 
porém, certa nota de maturidade ao constatar que, mesmo fisicamente próxi-
mo, o casal permanece separado: “e nós, embora como dois amantes, / sozi-
nhos, na ilusão destes instantes, / nunca nos poderemos encontrar” (267). A 
distância ainda é elemento mantenedor do sentimento amoroso (268), assim 
como o silêncio (279) e o sonho: “Oh! como eu amo a distância” (282). Os 
seres apaixonados devem manter-se em estado puro, sem submeter o amor 
às análises da “pobre Psyché” (278). O sujeito gilkiano afirma-se, por isso, 
distinto da maioria das mulheres, por não conseguir parar de refletir. 

Meu glorioso pecado sobressai-se ainda pelos rearranjos analógicos, empres-
tando novas conotações mesmo a signos gastos na produção gilkiana: a lua, 
por exemplo, abundante na literatura Brasileira desde o romantismo, perde 
os traços edulcorados e melancólicos e se narcotiza (abrindo alas para a “lua 
diurética”, de drummond, ou o “satélite”, de Bandeira): “A lua desce numa 
poeira fina, / que os seres todos alucina, / que não sei bem se é cocaína / ou 
luar...” (269). Pinçam-se no título outros elementos do campo semântico da 
droga: “O etéreo entorpecente, / pela janela, / chega-me à boca, meus lábios 
gela...” (269); “ébria de pó da lua” (269); “carinho feito de morfina” (296); 
“língua-cocaína” (302), “roçar o corpo pelas plumas do éter” (307). Antes 
dessa data, a cocaína já se alastrara na literatura Brasileira, figurando como 
vício elegante e emblema de modernidade. em 1922, a escritora chrysanthè-
me publicara a coletânea de contos Enervadas, cujas personagens viviam êxtases 
químicos com ópio, haxixe e outras drogas. em Gilka, no entanto, os paraísos 
artificiais não são captados como agentes alteradores da percepção; servem 
antes para ecoar a visão do sujeito transbordante de sensações e sentimentos. 
Bem a propósito, há várias referências à embriaguez em Meu glorioso pecado, o 
que, em última instância, se afina à índole cambaleante do livro, perpassado 
de afeto e ódio, resignação e protesto, culpa e satisfação.

O amor se torna mais complexo: não caminha somente de uma pessoa para 
a outra, mas transita entre as múltiplas personalidades que essa dupla pode 
carregar. Os amantes se espelham e se multiplicam um no outro. em um dos 
sonetos, por exemplo, a mulher lamenta que o homem deseje não sua carne, 
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mas seu “íntimo avantesma” que ela própria desconhece: “e o meu amor, que 
ciúme dessa estranha, / dessa rival que os dias me acompanha, / para ruína 
gloriosa de mim mesma!” (275). 

A segunda parte do livro, “O Grande Amor”, dispõe, de modo quase simé-
trico, as faces apolínea e dionisíaca do sentimento, expressas, respectivamente, 
em formas fixas (sonetos) e livres. O sonetário não elimina a força do pathos, mas 
revela um eu lírico mais sóbrio perante obstáculos afetivos, como a separação: 
“de mim distante viverás a esmo, / dias e noites, numa inútil fase / de insano 
desperdício de ti mesmo.” (306). se os sonetos exibem resignação meio ressen-
tida, os poemas mais extensos trazem a lume a mulher ainda dilacerada pelo 
“homem que passa” (291), cantado nos mesmos ângulos dos livros anteriores: 
cabelo (294), olhos (300), boca (305), voz (295) e mãos (298). entretanto, 
o erotismo do corpo alheio, e seu reflexo no eu lírico, brota de modo mais 
evidente (cf. “tuas mãos são quentes, muito quentes, 299). Nas obras pregres-
sas, a sensualidade era mais explícita em cenas solitárias (“Particularidades...”) 
ou vividas juntos à natureza (“Poema de amor”), das quais o homem estava 
fisicamente afastado, embora presente no interior do sujeito. Além disso, em 
Meu glorioso pecado, o desejo se associa, cada vez mais, à escrita, introduzindo sutil 
metalinguagem na obra de Gilka. A tendência se consuma em interessante po-
ema dedicado à língua (cf. “lépida e leve”), incorporada como signo duplo de 
erotismo e de expressão. destacando a mobilidade lingual, o texto se organiza 
em longas aliterações do /l/, talvez a consoante que mais exiba o órgão.

se o livro de 1928 nada ecoa das linhas de força do modernismo contem-
porâneo – a Antropofagia e o movimento da anta –, Sublimação (1938) afina-se 
com o enfoque coletivo, predominante sobretudo a partir de Sentimento do mundo 
(1940), de carlos drummond de Andrade. No mesmo passo, surgem referên-
cias urbanas, como arranha-céus e telefones, ausentes de títulos anteriores. em 
Gilka machado, a motivação social não elimina o furor sensual, antes o ratifica: 
volúpia e denúncia buscam resgatar nossa humanidade primordial, sintetizada 
na figura do Homem, em maiúscula: “O mundo precisa de poesia / cantemos, 
poetas, para a humanidade” (315); a missão do poeta é “propalar a existência 
eterna” (315). sublimar constitui, insistimos, retroceder às matrizes humanas: 
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“desejo de migração / dos elementos vitais / às fontes primitivas; / ânsia de 
desagregamento / dos átomos / pela atração irresistível das origens” (318). em 
busca do Homem, o eu lírico também se coletiviza: “sou mais que uma mulher 
– sou a mulher” (364). No entanto, há eventual desarmonia entre as musas 
íntima e cívica: o poeta tem “ânsia de penetrar / pocilgas e choupanas, / de in-
quirir os miseráveis, / de aconselhá-los, / de animá-los” (384), mas esbarra em 
seu “humano egoísmo” (383), limitação também constatada por drummond. 

A fase mais solidária da poetisa possui raízes biográficas: morto o marido 
em 1923, a viuvez representou período penoso na vida de Gilka, cujas difi-
culdades financeiras a levaram a trabalhar como diarista na estrada de Ferro 
central do Brasil e a abrir uma pensão, mantida a duras penas. com isso, sua 
produção poética se foi escasseando, ainda mais com os maldosos boatos de 
que os poemas teriam sido escritos por outrem... Algumas dessas informações 
encontram-se no doloroso prefácio que escreveu ao livro de poemas de seu 
marido Divino inferno (1924), lançado postumamente.

Na esteira do componente popular que porejou aqui e ali ao longo da obra 
poética, a faceta coletiva de Sublimação agrega dois grupos de poema: aqueles 
que cansativamente cantam cidades, hábitos e vultos brasileiros (“Aos heróis do 
futebol brasileiro”, “encantamento”, “serenata”, “Bahia”, “canção tropical”, 
“dança de filhas de terreiro”, “samba”) e os que se compadecem dos desfavore-
cidos, como “Ode aos trabalhadores que construíram a cidade do rio de Janei-
ro” e “Alerta, miseráveis”. esta vertente, assumindo a dicção de púlpito, celebra 
o homem comum, alçado a “super-homem” (364), na luta contra os “Pro-
prietários das altas posições”, “senhores dos capitais” (390). em alguns casos, 
Gilka supera o teor panfletário, extraindo denúncia e sublimação inclusive de 
pontos turísticos, em geral reificados pelo cotidiano mecanizador. É o caso do 
poema “diante do cristo redentor”, em que o sujeito, bendizendo a escultura, 
na verdade abençoa o homem que a erigiu. A feição humanitária do livro prefere 
cristo a deus, pois este se mantém distante da maioria dos homens. chega a 
ser preterido em favor do diabo, que, rivalizando-o, teria despertado seu lado 
humano (“carne e diabo”). embora não desapareça a temática do amor irrea-
lizado (“ódio”, “Para meu triunfo”), há um nicho de satisfação, composto por 
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três poemas subsequentes cujos títulos delineiam a trajetória afetiva: “esboço”, 
“Fecundação” e “reminiscências”. esses textos se caracterizam pela brevidade 
(cf. “esboço”): o metro curto cria atmosfera doméstica, engrandecendo lirica-
mente os detalhes em operação que desembocará na poesia erótico-confessional 
de Ana cristina césar, Alice sant’anna, Astrid cabral, Hilda Hilst, Olga savary, 
rita moutinho, entre outras autoras. 

A entrada do verso curto apontaria importante redirecionamento da obra 
gilkiana, que, em Sublimação, perde bastante da grandiloquência anterior. O 
tom menor ajuda a explicar a inexistência de sonetos no volume, pois a for-
ma fixa, de versos geralmente longos, se tornou pesada e talvez muito reca-
tada. infelizmente, no entanto, Gilka não pôde desenvolver essa tendência, 
digamos, minimalista: seu último livro, Velha poesia (1965), publicado no cin-
quentenário de lançamento de Cristais partidos, apenas diluiu temas e formas já 
explorados, quando não registrou precariamente episódios da vida da autora, 
como sua viagem aos estados unidos para acompanhar a filha bailarina. A 
poesia envelhece para Gilka, cuja carreira declina na mesma proporção que 
seus poemas almejam ascender. Falecida apenas em 1980, não alcançou o 
merecido reconhecimento. Foi celebrada nos anos 1930 e 40, inclusive com 
a eleição, pelo periódico O Malho, como maior poetisa brasileira, bem como 
com a publicação de antologias poéticas – Poesias (1918), Carne e alma (1931), 
Meu rosto (1947). depois, apesar da edição de suas Poesias completas (1978) e do 
Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de letras (1979), Gilka 
machado figura como uma poetisa que poderia ter sido e que ainda não foi.
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* conferência proferida na ABl, em 3 de junho de 2014.

Laura Sandroni

A vocação de educadora que surgiu cedo em cecília meireles, 
é, sem dúvida, a face menos conhecida hoje de sua múltipla 

personalidade. são temas que nascem no início dos tempos e per-
meiam a história até os nossos dias. cecília meireles, educadora e 
poeta, é título suficiente para mostrar a importância desta mulher 
e sua grandeza, mas há mais, muito mais. dama admirável, ami-
ga de meus pais, nossa vizinha na confluência das ruas smith de 
Vasconcelos e cosme Velho, muitas vezes encontrei-a no ponto do 
ônibus ou do bonde. No rápido bate-papo, demonstrava cultura, 
claridade e franqueza: mas ao referir-se a si mesma, a conversa reve-
lava a modéstia. Parecia repetir Pascal, Le moi est haissable e assim pré-
-adolescente, pouco aprendi sobre ela. Hoje, bem mais velha do que 
ela quando morreu, posso recordá-la, na imaginação, em um dos 
nossos encontros casuais, com os olhos verdes plenos de ternura a 
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reclamar, quando lhe informo que no século seguinte falaria sobre ela na Aca-
demia Brasileira de letras. “que é isso, laura? Para falar sobre esta professora 
que escreveu poesia precisa ir tão longe?” tento responder mas o bonde chega, 
não tive tempo e agora serei rápida.

ela mesma nos conta como tudo começou:

“sempre gostei muito de livros e, além dos livros escolares, li os de 
histórias infantis e os de adultos: mas estes não me pareciam tão inte-
ressantes, a não ser, talvez, Os Três Mosqueteiros, numa edição monumental 
muito ilustrada, que fora de meu avô. Aquilo era uma história que não 
acabava nunca; e acho que esse era o seu principal encanto para mim. 
descobri o dicionário, uma das invenções mais simples e mais formidá-
veis e também achei que era um livro maravilhoso por muitas razões. O 
meu interesse pelos livros transformou-se numa vocação de magistério. 
minha mãe tinha sido professora primária e eu gostava de estudar em 
seus livros. desses velhos livros de família, as gramáticas, sobretudo a 
latina e a italiana, me seduziram muito. Assim também as partituras e 
livros de música.”

O grande interesse da menina pelo estudo foi notado desde cedo. Ao ter-
minar o curso primário em 1910 ela recebeu de Olavo Bilac, então inspetor 
escolar do distrito Federal, medalha de ouro com seu nome gravado, por ter 
merecido sempre o grau de “distinção e louvor”. 

Nascida no dia 7 de novembro de 1901, devido à morte prematura dos 
seus pais, passou a ser criada pela avó materna e decide seguir o curso normal 
do instituto de educação, diplomando-se professora em 1917. Ao mesmo 
tempo estudou línguas e música – canto e violino – e iniciava suas primeiras 
tentativas literárias. declarava não saber precisar quando começou a fazer lite-
ratura, mas dizia possuir “uma visão da vida através da palavra – e isso, desde 
o princípio, desde as primeiras histórias ouvidas, das primeiras cantigas, dos 
primeiros brinquedos. quando eu ainda não sabia ler” – recordou-se, certa 
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vez, “brincava com livros, e imaginava-os cheios de vozes, contando o mun-
do. sempre me foi muito fácil compor cantigas para os brinquedos e, desde 
a escola primária, fazia versos – o que não quer dizer que escrevesse poesia.”

educadora por vocação, cecília meireles exerceu o magistério, ao mesmo 
tempo em que se preocupava com tudo relacionado à infância. com a revo-
lução de 1930 formou-se no Brasil um movimento destinado a reformular 
a educação, liderado pelo paulista Fernando de Azevedo, o baiano Anísio 
teixeira e Venâncio Filho. cecília empenhou-se ativamente nessa esperança 
de renovação, editando no Diário de Notícias, de junho de 1930 a janeiro de 
1933, uma página diária dedicada à educação. Graças ao esforço do Professor 
leodegário de Azevedo Filho, de resgate desse trabalho para a editora Nova 
Fronteira, pude compulsar muitas dessas folhas de jornal.

A página continha, em seu canto esquerdo, uma coluna assinada, intitulada 
“comentário”, na qual a educadora se detinha sobre os temas mais importan-
tes do momento, com a seriedade e conhecimento de causa que a caracteriza-
vam. escreveu ela em suas primeiras colaborações no jornal:

“todos os dias se repete que a criança é o futuro cidadão e que a escola é 
o vestíbulo da vida. mas, não é bastante dizê-lo. Faz-se mister senti-lo pro-
fundamente e integrar esse sentir na própria personalidade; agir todos os 
dias no sentido de dar uma realidade positiva a essas convicções subjetivas.”

em outro momento:

“Nós somos a saudade de nossa infância, e vivemos dela, alimentando-
-nos do seu mistério e da sua distância. creio que são eles, unicamente, que 
nos sustentam a vida, com a essência da sua esperança.”

Partidária da revolução de 30 como a maioria dos intelectuais do seu tem po, 
cecília via nela a possibilidade de mudar os rumos da educação no Brasil e 
aprovou com entusiasmo a criação do ministério dos Negócios da educação 
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e da saúde Pública, por decreto de 14 de novembro do mesmo ano. No en-
tanto, a nomeação do Professor Francisco campos para dirigir o ministério 
foi duramente combatida por cecília, que apoiava a linha seguida por Fer-
nando de Azevedo, em são Paulo, e Anísio teixeira, no distrito Federal. em 
muitos artigos, cecília meireles assim se manifestou:

“As atitudes do senhor Francisco campos, refletindo-se nos vários atos 
do ministro da educação, são absolutamente incompatíveis com os ideais 
avançados de democracia que todas as pessoas de boa-fé supuseram existir 
na revolução de outubro.”

essa visão da educação como meio de dar ao homem a possibilidade de 
pensar por si mesmo é recorrente nos artigos de cecília. diz ela por exemplo:

“educar é preparar para a vida completa, para que o homem não tenha 
medo da vida e saiba agir de acordo com ela. É dar ao homem uma cons-
ciência de si mesmo, que as civilizações e os cativeiros há muito tempo lhe 
andam todos os dias roubando.”

Portanto, é a reforma do homem que possibilitará a reforma da sociedade.
quando Anísio teixeira é escolhido para o cargo de diretor-geral da instru-

ção do distrito Federal, cecília louva suas qualidades “que o tornam digno 
de inteira confiança, tanto quanto de respeito e admiração”. meses mais tarde 
reitera:

“O doutor Anísio teixeira, em quatro meses de administração, conse-
guiu elevar de novo a obra educacional iniciada por Fernando de Azevedo 
ao nível previsto por este reformador.”

em 1932, cecília meireles assina o manifesto dos Pioneiros da educação 
Nova, ao lado dos citados educadores, além de roquette-Pinto, delgado de 
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carvalho, lourenço Filho e tantos outros. É importante recordar aqui as 
principais características desse movimento denominado escola Nova. inspi-
rados no que pregaram dewey e William James nos estados unidos, seus 
seguidores brasileiros, principalmente, como já vimos, Fernando de Azevedo, 
Anísio teixeira e Venâncio Filho, desejavam democratizar a educação, derru-
bando as estruturas do ensino bacharelesco, de noções inúteis e desligadas da 
vida cotidiana, cujo objetivo era manter os privilégios das elites. eles lutavam 
por uma escola aberta a todos, sem distinção, e defendiam a liberdade de 
ensino, que não teria mais currículos rígidos, em todo o território nacional: o 
meio social definiria o modelo de ensino a ser seguido. A formação seria mais 
prática, voltada para as reais necessidades do educando, contrapondo-se ao 
excesso de intelectualismo da velha escola.

esse movimento, talvez utópico à época em que foi lançado, desempenhou 
importante papel na história da educação no Brasil, criando uma nova pers-
pectiva educacional. escola para todos foi a sua grande bandeira, pois, sem a 
educação universal, não seria possível formar uma nação democrática. 

cecília meireles foi uma grande divulgadora desses ideais, pelos quais luta-
va nas páginas do Diário de Notícias. mas ela não tratava apenas da política edu-
cacional em seus comentários. também se preocupava com todos os detalhes 
do processo educativo. O aspecto físico das escolas, por exemplo:

“As escolas do distrito Federal são em grande parte um atestado dolo-
roso da nossa pobreza, e consequentemente do retardamento a que estare-
mos condenados, se esse estado de coisas não evoluir, de modo a permitir 
a eficiência da ação ainda não conseguida.”

Ou ainda:

“quando ouvimos falar do ambiente como fator importante na forma-
ção da personalidade, lembramos os pobres interiores das nossas escolas 
primárias, desprovidos, em geral, de tudo quanto possa atrair a criança e 
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estimular-lhe a vida profunda. Fala-se na escola atraente para a criança. 
que é preciso um ambiente agradável, sugestivo, rico de inspirações para 
a infância: acrescente-se que é preciso um ambiente assim também para os 
professores.”

em sua última coluna, diz cecília:

“esta página foi durante três anos um sonho obstinado, intransigente, 
inflexível, da construção de um mundo melhor, pela formação mais ade-
quada da humanidade que o habita.”

Neste sonho obstinado, ela não esteve sozinha. um jovem candidato a 
jornalista, chamado carlos lacerda, ajudou-a. É ele quem conta no seu Depoi-
mento, publicado pela editora Nova Fronteira, logo no primeiro capítulo, que 
trata de sua formação política:

“Foi nesse tempo (carlos está falando da época em que frequentava o 
curso de direito 1932/33) que comecei no jornalismo, no Diário de Notí-
cias, com cecília meireles, que fazia a página de educação. eu fui procurar 
emprego lá, mas eles não tinham lugar para mim: em suma, não tinham 
muito dinheiro, nem lugar para um “foca”. mas o Nóbrega da cunha re-
solveu pagar, do bolso dele, 150 mil réis para que eu ajudasse a cecília na 
página de educação.”

É pena que carlos lacerda não tenha deixado um depoimento mais deta-
lhado sobre seu trabalho com cecília. mas, anos mais tarde, como governa-
dor, reformou o cinema colonial, perto do Passeio Público no centro do 
rio, transformou-o numa sala destinada à música clássica e deu-lhe o nome 
de cecília meireles.

mas outro jornalista que a conheceu, Fernando segismundo, ex-presidente 
da ABi, recordou-se daquele tempo:
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“Nesse período eu era garoto de 16, 17 anos e estudava no colégio 
Pedro ii. Já me interessavam as discussões sobre educação e, muitas vezes, 
subia os dois lances de escada do prédio da rua Buenos Aires – onde então 
funcionava o Diário de Notícias – para pedir a cecília meireles que publicasse 
uma ou outra nota sobre o Pedro ii.” 

encontrava-a sempre em sua mesa de trabalho, escrevendo ou meditando: 
seus maravilhosos olhos verdes olhando para o infinito. sempre me recebeu 
com muita simpatia. mais tarde, em 1937, já técnico em educação e jornalis-
ta, fui trabalhar no Diário de Notícias e coube-me, exatamente, a página sobre 
educação. sob recomendação de Orlando dantas, o dono do jornal, consul-
tava sempre os arquivos e as colunas de cecília, e assim conheci bem o seu 
pensamento e pude dar continuidade à sua luta. e depois, em 1945, durante o 
governo linhares, fizemos parte juntos de várias bancas 
examinadoras de concursos e minha admiração por ela, 
conhecendo-a mais de perto, só fez crescer.” A página 
de educação do Diário de Notícias, assinada por cecília 
meireles, se encerra em janeiro de 1933, quando ela 
confessa sentir um grande cansaço e desencanto com as 
manobras políticas do governo. em 1934, a convite do 
Governo Português visita este país e faz conferência em 
coimbra sobre aspectos da literatura Brasileira. Anos 
depois, foi professora-visitante na universidade do te-
xas e em stanford, na califórnia, e viajou sempre divulgando nossos autores 
por vários países da América do sul e ainda à Índia e a israel. sempre abor-
dava também o folclore brasileiro. em 1935, cecília foi nomeada professora 
de literatura luso-brasileira e, em seguida, de técnica e crítica literária na 
universidade do então distrito Federal, onde lecionou até 1938. retornou, 
no entanto, ao jornalismo na década de 40, com uma coluna semanal sobre 
folclore, outro de seus grandes interesses, em A Manhã. e, em 50, volta ao Diá-
rio de Notícias assinando um rodapé de crítica no suplemento literário. 
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mas o amor de cecília pelos livros levou-a a realizar um outro sonho que 
a tornou pioneira em questão que até hoje é prioritária para todos os que tra-
balham com literatura para crianças e estímulo ao hábito de leitura: a criação 
em 1934 da primeira biblioteca infantil do rio de Janeiro, instalada no antigo 
Pavilhão mourisco, no fim da praia de Botafogo. era um edifício neoislâmico, 
projetado pelo arquiteto espanhol Adolfo morales de los rios, na enseada de 
Botafogo. em estrutura metálica, era coroado por cinco cúpulas. demolido 
em 1950, o nome mourisco denomina até hoje aquele trecho do bairro. ins-
pirado no estilo do grande prédio, seu primeiro marido, o pintor Fernando 
correia dias, criou um ambiente das mil e uma noites, que encantava os 
pequenos frequentadores. sobre esse lugar, que se abria para o mundo da 
fantasia, pude ouvir o depoimento de ruth Villela Alves de souza, minha 
companheira na equipe criadora da Fundação Nacional do livro infantil e 
Juvenil, no ano de 1968.

disse-me ela:

“eu era aluna do colégio Bennett onde havia uma biblioteca moderna, 
ao estilo americano, na qual o acesso aos livros era livre e o empréstimo, 
rotina. A bibliotecária-chefe nos incentivava a conhecer outras bibliote-
cas. e uma tarde fui com duas colegas visitar aquela criada e dirigida por 
cecília meireles, no Pavilhão mourisco, a primeira inteiramente dedica-
da a crianças, nesta cidade. Ficamos encantadas. Não apenas a decoração 
deslumbrante nos envolveu naquele mundo de fantasia, como pudemos 
observar aspectos técnicos, raros em outras bibliotecas. Havia, por exem-
plo, uma seção de recortes de jornais e revistas, muito bem organizada, à 
disposição das crianças; além da variedade de títulos existentes à época. 
infelizmente essa biblioteca não durou muito. Foi fechada pela ditadura em 
1937 e os livros do seu acervo foram levados para uma escola pública na 
urca, onde pude vê-los amontoados, praticamente destruídos. ela foi, no 
entanto, a semente que mais tarde frutificou na criação das seções infantis 
das bibliotecas públicas do município do rio de Janeiro.”
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Na administração de Anísio teixeira, o centro de cultura infantil – esse 
era o nome oficial da biblioteca – reunia mil e quinhentos leitores inscritos. 
em recorte da Folha de S. Paulo de 1996, Valéria lamego, autora de A farpa e a 
lira, editora record, que estuda a atuação jornalística de cecília meireles, dá, 
entre outras informações, a seguinte:

“em 1937, em plena vigência do estado Novo, o centro é invadido 
pelo interventor do distrito Federal que apreende de sua biblioteca As 
Aventuras de Tom Sawyer, de mark twain, por considerá-lo comunista. O caso 
teve repercussão nacional e internacional. em seu artigo “A última aventura 
de tom sawyer”, o jornalista Austregésilo de Athayde registra que o The 
New York Times tenha denunciado ao mundo que, no Brasil, o clássico ame-
ricano tenha sido retirado de uma biblioteca infantil por ser considerado 
“material subversivo”.

depois de invadido pela polícia, a Prefeitura fecha o centro de cultura in-
fantil e, em seu lugar, instala um posto de arrecadação fiscal. O fechamento da 
biblioteca infantil do Pavilhão mourisco não significou o afastamento de cecí-
lia meireles das questões relativas à leitura e ao livro para crianças. em 1949, a 
convite da secretaria de educação de minas Gerais, proferiu três conferências 
sobre literatura infantil no curso de Férias, promovido por aquele órgão públi-
co. em 1951, a própria secretaria publica-as na sua coleção Pedagógica com o 
título de Problemas da Literatura Infantil. Numa explicação prévia, a Autora informa 
que retrabalhou o texto apresentado oralmente, aprofundando-lhe alguns pon-
tos, ressaltando a importância de vários aspectos do tema em estudo. 

chamou-me a atenção agora, ao reler essas palavras introdutórias de cecí-
lia, o seguinte trecho:

“se em tal assunto pudesse a Autora exprimir alguma aspiração, talvez fosse 
a da organização mundial de uma Biblioteca infantil que aparelhasse a infância 
de todos os países para uma unificação de cultura, nas bases do que se poderia 
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muito marginalmente chamar um ‘ humanismo infantil’. Na esperança de que 
se todas as crianças se entendessem, talvez os homens não se hostilizassem.”

meu interesse se deve ao fato de que, essa ideia de um entendimento 
universal, baseado na literatura para crianças, norteou também a obra da 
bibliotecária alemã Jella lepman, fundadora, em 1953, do international 
Board on Books for Young People, (iBBYP) organização internacional que 
a Fundação Nacional do livro infantil e Juvenil representa no Brasil e da 
Biblioteca internacional da Juventude, sediada em munique, Alemanha,  
em 1945, que reúne livros para crianças e jovens de todo o mundo. Jella 
lepman também publicou, em 1968, o livro A Bridge of Childrens Books ( Uma 
ponte de livros infantis) no qual defende esse mesmo ponto de vista humanis-
ta: a paz mundial através da literatura para crianças. É bom saber que em 
1951, antes de Jella, cecília meireles, no Brasil, já pensava da mesma ma-
neira e atuava na mesma direção.

Problemas da Literatura Infantil foi um livro marcante que veio para ficar. reedi-
tado mais tarde pela summus editorial, em convênio com o instituto Nacional 
do livro, encontra-se hoje em sua quarta edição com o selo da Nova Fronteira. 
Nesse livro ela discute a caracterização de uma literatura infantil no contexto da 
literatura em geral e é objetiva e firme ao dizer que poucos livros para crianças 
têm atributos literários; são apenas livros para crianças, e não literatura. 

Na realidade, com exceção da monumental obra de monteiro lobato, es-
crita entre as décadas de 20 e 40, é forçoso reconhecer que a maior parte da 
literatura infantil da época se encaixava na definição de cecília. só a partir 
de 1970 registra-se entre nós um crescimento significativo da produção de 
qualidade editada para crianças e jovens e um progressivo amadurecimento da 
literariedade de sua forma.

em Problemas da Literatura Infantil encontramos um vasto panorama histórico 
do gênero, destacando a importância da literatura oral como fonte primeira 
e constante da narrativa, a contribuição inestimável dos primeiros pesquisa-
dores como Perrault, os irmãos Grimm, Andersen, passando pelos autores 



Cecíl ia  Meireles ,  Poeta e  Educadora 

139

europeus do século XViii e XiX. A adoção pelas crianças de títulos original-
mente escritos para adultos é outro tema de cecília. diante da evolução dos 
costumes, que aboliu a separação entre o mundo infantil e o mundo adulto, 
ela se pergunta: “que leituras daremos às crianças deste século?” Ouso dizer 
que ela ficaria feliz com os rumos da literatura infantil e juvenil brasileira 
contemporânea. 

“A formação de bibliotecas infantis,” diz ela, “corresponde a uma necessi-
dade do nosso tempo, visto não existirem mais amas, nem avós que se inte-
ressem pela doce profissão de contar histórias.” A hora do conto nas escolas é 
lembrada como paliativo, mas a ênfase na importância da criação de bibliote-
cas infantis é taxativa. e essa é uma luta que continua, pois embora pareça já 
existir algum tipo de consciência política a esse respeito, estamos ainda longe 
de alcançar a meta de uma biblioteca em cada município.

mas é a poesia que escreveu para crianças, que torna cecília meireles co-
nhecida e querida junto ao público infantil. e, ao dizê-lo, refiro-me principal-
mente a Ou isto ou aquilo, obra-prima da literatura infantil brasileira, indispen-
sável em qualquer biblioteca pública ou particular. 

Vejamos o que a própria cecília meireles dizia, em crônica datada de 9 de 
novembro de 1930, sobre a importância da literatura infantil: 

“escrever para crianças tem de ser uma obra de arte, porque senão esti-
vermos diante de alguém, que tenha o dom de fazer de uma pequena e de-
licada coisa uma completa obra de arte, não possuiremos o livro adequado 
ao leitor a que se destina.”

e foi exatamente isso que ela realizou em Ou isto ou aquilo. em maio de 
1977, eu comentava para O Globo a edição recém-publicada pela editora civi-
lização Brasileira em convênio com o instituto Nacional do livro.

“trata-se de um trabalho em que cecília pôs toda sua alma de poeta ao 
alcance da criança. cada um dos pequenos poemas é pleno de sensibilidade 



 Laura Sandroni

140

e humor, vazados em linguagem de grande simplicidade. deixando vir à 
tona a criança que nunca deixou de ser, fala de temas que lhe são próximos, 
de objetos de seu mundo doméstico, da natureza que a cerca. e brinca com 
as palavras do jeito que a criança faz.”

dez anos depois quando do lançamento da edição da Nova Fronteira, 
voltei a comentar:

“Ou isto ou aquilo, há anos fora de mercado, reaparece agora para alegria 
de todos os que acreditam que a poesia é necessária. em cada um de seus 
poemas, transparece uma nova visão de mundo, sempre através de jogos 
verbais, com sons e ritmos que se alternam em rimas originais. O pitoresco, 
a emoção, a situação próxima da vivência infantil, a palavra instigante são 
os fios com que cecília tece seus versos simples e belos, que têm o raro 
dom de agradar a crianças e adultos.”

Podemos ainda observar nos versos de cecília meireles a riqueza de ima-
gens de que se utiliza, a musicalidade da linguagem e o uso das figuras literá-
rias que caracterizam a obra de arte como metáforas, metonímias e compara-
ções. É preciso lembrar ainda que as crianças gostam muito de poesia, talvez 
por sua forma sintética, ou pela rima, que é um instrumento lúdico de sua 
grande intimidade. elas vêm o mundo com olhos de poeta, por isso se iden-
tificam tanto com obras do nível de Ou isto ou aquilo.

Ainda uma observação interessante a respeito desse livro, que o torna único 
na literatura Brasileira para crianças. É o número de diferentes ilustradores 
que ele tem tido, ao longo dos anos. também sobre este tema, cecília teceu 
considerações teóricas. diz ela, em 1930:

“O livro infantil deve ter um aspecto gráfico educativo, isto é, capaz de es-
timular todas as faculdades do leitor; porque ilustração não serve apenas para 
reproduzir o que está escrito.” e sob esse ponto de vista sua obra é também 
exemplar, pois teve a enriquecê-la a leitura de diferentes artistas.
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e agora, depois de anos fora de catálogo por questões de direitos autorais, 
sai a bela edição da Global ilustrada por Odilon moraes. Para verem que te-
nho razão, lerei dois pequenos poemas dentre os meus preferidos.

A bailarina
esta menina 
tão pequenina
quer ser bailarina.

Não conhece nem dó nem ré
mas sabe ficar na ponta do pé.

Não conhece nem mi nem fá
mas inclina o corpo para lá e para cá.

Não conhece nem lá nem si,
mas fecha os olhos e sorri.

roda, roda, roda com os bracinhos no ar
e não fica tonta nem sai do lugar.

Põe no cabelo uma estrela e um véu
e diz que caiu do céu.

esta menina
tão pequenina
quer ser bailarina.

mas depois esquece todas as danças, 
e também quer dormir como as outras crianças.
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Ou isto ou aquilo
Ou se tem chuva e não e tem sol,
Ou se tem sol e não se tem chuva!

Ou se calça a luva e não se põe o anel, 
Ou se põe o anel e não se calça a luva!

quem sobe nos ares não fica no chão, 
quem fica no chão não sobe nos ares.

É uma grande pena que não se possa 
estar ao mesmo tempo nos dois lugares!

Ou guardo o dinheiro e não compro o doce,
Ou compro o doce e gasto o dinheiro.

Ou isto ou aquilo:
Ou isto ou aquilo...

e vivo escolhendo o dia inteiro!

Não sei se brinco, não sei se estudo,
se saio correndo ou fico tranquilo.

mas não consegui entender ainda
qual é melhor: se é isto ou aquilo.

em Mar absoluto e outros poemas, encontramos este autorretrato que bem de-
fine a personalidade de cecília:
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Autorretrato

se me contemplo,
tantas me vejo,
que não entendo
quem sou, no tempo
do pensamento.

Além de poeta, jornalista, cronista, professora e uma pessoa extraordinária, 
querida por todos que a conheceram, cecília meireles, que, como já vimos, 
estudou, quando menina, canto e violino, dedicou-se também ao estudo do 
Folclore. Não apenas ao estudo teórico, mas também ao desenho dos gestos, 
dos ritmos e das roupas, principalmente de carnaval, um dos mais importantes 
temas do Folclore brasileiro. Vocês podem acompanhar a beleza do desenho.

seu livro Batuque, samba e macumba, estudos de gestos e de ritmo – 1926-1934, 
publicado pelo instituto Nacional do Folclore em 1983, quando o acadêmi-
co marcos Vinicios Vilaça era secretário da cultura, órgão do ministério da 
educação, que antecedeu o ministério da cultura. É um projeto gráfico que 
junta a imagem e a palavra e mostra o místico e o profano, os costumes, a festa 
e a devoção que se tramam num tecido cultural uno.

A publicação patrocinada pelo Banco crefisul, do qual nosso querido ami-
go Henrique sérgio Gregori era diretor, mostra dois aspectos até então inédi-
tos da obra de cecília meireles – o seu dom para o desenho e o seu trabalho 
de folclorista. considerada autoridade no assunto, discursou na iii semana de 
Folclore de Porto Alegre, em 1950, e expôs a relação que, para ela, era clara 
entre Folclore e educação. No i congresso Brasileiro de Folclore realizado 
no ano seguinte, no rio de Janeiro onde exerceu a função de secretária-geral, 
o folclorista baiano, renato Almeida, dá ênfase às suas duas principais reco-
mendações: a integração da disciplina Folclore no currículo ministrado pelas 
escolas e o incentivo à criação de museus de arte popular, como um dos meios 
para atingir esse objetivo. Foi ela igualmente uma das primeiras folcloristas a 
debruçar-se de maneira regular sobre a cultura do povo.
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A partir de 1924, conhecemos alguns desenhos de cecília. certamente o 
convívio com seu primeiro marido, o talentoso desenhista e ilustrador portu-
guês Fernando correia dias de Araújo (1896-1935), que muito colaborou 
com a imprensa do rio, levou cecília a desenhar regularmente nos doze anos 
em que permaneceram casados.

seu tema principal foi o estudo dos gestos, ritmos e das roupas das baianas, 
e dos bambas que podemos admirar nessas belas imagens que estamos vendo.

sem dúvida, em 1933, cecília ainda não se teria dedicado plenamente ao 
estudo do Folclore, mas sua sensibilidade levava-a a perceber a importância da 
contribuição do negro na formação da cultura brasileira, que Gilberto Freyre 
analisaria em Casa-Grande e Senzala.

em Batuque, samba e macumba, admiramos os belos desenhos de cecília, num 
projeto gráfico de seu marido, em cores fortes como geralmente são as roupas 
feitas para essas ocasiões.

sobre sua modéstia, podemos senti-la nas palavras com que iniciou seu 
discurso na iii semana de Folclore em Porto Alegre, em 1950:

“eu não vim aqui propriamente, como uma especialista na matéria. eu 
vim como uma pessoa que, cansada de buscar caminhos para que os ho-
mens se entendam em outros setores de atividades intelectuais, procura 
talvez, no Folclore um caminho mais ameno, um caminho mais possível. 
desejo que os homens encontrem no Folclore a solução para muitos de 
seus problemas pela compreensão de suas origens, da sua identidade, da-
quilo que neles é transitório e também daquilo que neles é permanente.”

Além dos livros que escreveu, cecília também traduziu várias peças de tea-
tro como por exemplo Bodas de Sangre, Yerma, Doña Rosita, todas de García lorca, 
Antígona, de Anouilh, e Peer Gynt, de ibsen. 

sobre esse aspecto, Paulo rónai nos deixa um belo depoimento. diz ele 
que estava traduzindo para o Português Cartas de um jovem poeta, de rainer 
maria rilke. 
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“Procurei cecília para que desse os últimos retoques, pois ainda me 
sentia inseguro. Não somente ela concordou gentilmente em acudir-me, 
mas encontrou uma forma especial para livrar-me de qualquer constran-
gimento: ‘Pois é, Paulo, eu estou traduzindo A canção de amor e de morte da 
porta-estandarte, de cristóvão rilke, estava precisamente à procura de quem 
me ajudasse a resolver certas dificuldades do original alemão’. essa grande 
dama que nos recebia com tão fina cortesia praticava a amizade como arte.”

Os livros de cecília meireles mais bem recebidos foram Viagem, que me-
receu o prêmio de poesia da Academia Brasileira de letras em 1938, o que 
a fez ingressar na primeira linha dos poetas brasileiros. É deste livro que o 
primeiro poema intitulado “motivo” foi musicado por raimundo Fagner. 
Vejam a beleza de alguns dos seus versos: 

eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa
Não sou alegre nem sou triste: 
sou poeta
(...)
sei que canto. e a canção é tudo.
tem sangue eterno a asa ritmada.
e um dia sei que estarei mudo: 
mais nada

em seguida, vieram Vaga Música, Mar absoluto, entre outros.
em 1953, publicou Romanceiro da Inconfidência, que lhe custou um tempo 

infinito de pesquisa histórica e no qual enpregou o melhor de sua técnica. 
Nas palavras de darcy damasceno, “em suas linhas mestras, Romanceiro da 
Inconfidência exibe uma bem lograda combinação de dados históricos e ele-
mentos inventivos, de relato, monologação e diálogo, de planos temporais e 
espaciais. um fio narrativo passa através dessa centena de romances sem que 
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a ação se sobreponha à reflexão; cortes periódicos ora determinam a mu-
dança de ambientes ou de figuras, ora permitem ao narrador surgir frente 
ao público e sugerir-lhe nova situação dramática. Obra panorâmica no mais 
legítimo sentido”.

sobre Solombra, o último livro publicado por cecília meireles, diz-nos o 
também poeta Antonio carlos secchin, na edição de 2013 pela Global:

“Neste livro, reúnem-se alguns dos mais densos textos de sua obra, for-
mando um livro austero e complexo, que desafia o leitor a partir do pró-
prio título.”

cecília, que faleceu um ano depois da edição portuguesa deste título datada 
de 1963, assim o explica: “tenho pena de ver uma palavra que morre. me dá 
logo vontade de pô-la viva de novo. Solombra é uma palavra que encontrei por 
acaso e que é o nome antigo de sombra.”

Ainda na bela edição bilíngue feita pela Academia Brasileira de letras e 
pela Academia chilena de la lengua, em 2003, que reúne as grandes poetas 
Gabriela mistral e cecília meireles, lemos na introdução de Adriana Valdés 
algumas semelhanças entre as duas escritoras. em ambas, a infância marcada 
por abandono e orfandade; a preocupação pelas crianças e pelos livros para 
crianças; a luta pela renovação e democratização educacional. Ambas em seus 
textos sobre educação mostram-se polêmicas e lutadoras, ambas escrevem 
para jornais e viajam constantemente. Parecem-se em sua fortaleza pessoal e 
no apelo popular de seus poemas.

com incontáveis livros e artigos sobre seu trabalho, cecília meireles teve 
suas obras completas publicadas pela Aguilar em 1958. Na primeira Bienal 
internacional do livro em são Paulo, em 1964, foi lançada a primeira edição 
de Ou isto ou aquilo, com belo projeto gráfico de maria Bonomi. A obra recebeu 
o prêmio de melhor livro do ano, o que muito emocionou o poeta português 
sidônio muralha, que o editou. cecília meireles faleceu no dia 9 de novem-
bro do mesmo ano e recebeu post mortem o Prêmio Machado de Assis da 
Academia Brasileira de letras pelo conjunto da obra em 1965.



Cecíl ia  Meireles ,  Poeta e  Educadora 

147

Para terminar este trabalho, que pretendeu apenas relembrar a importân-
cia de uma cecília meireles educadora, jornalista atuante, preocupada com 
a qualidade dos livros para crianças, além da grande poeta que foi, decidi 
acrescentar-lhe um texto inédito. trata-se de bilhete que ela escreveu a uma 
jovem de 20 anos, cujo pai lhe dera de presente a edição de uma plaquete, com 
os poemas que ela havia escrito anteriormente no colégio, durante as aulas que 
não lhe interessavam, tal como a personagem do belíssimo poema de Jacques 
Prévert que se transforma em passarinho e sai pela janela da sala de aula, para 
ver a vida lá fora. diz cecília no seu bilhete:

“rio, 25 de setembro de 1954

laura constância: muitas coisas me têm impedido de agradecer os seus 
“Poemas”, desde que os recebi e li. Apenas agora posso fazê-lo – com a 
alegria e ternura que todos os poetas sentirão diante destes seus versos, 
ao recordarem as antigas experiências e emoções que você canta, com tal 
sinceridade e pureza.

Pudesse a vida ser sempre assim, transparente, como nos teus olhos!
muito obrigada pelo oferecimento, e um carinhoso abraço de cecília 

meireles.”

de nada, cecília. eu que agradeço, e muito, seu incentivo, que se não valeu 
para transformar-me em poeta, serviu para que eu me dedicasse à luta pela 
qualidade literária dos livros para as crianças e jovens brasileiros.
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E n s a i o

José de Anchieta: O espanhol de 
alma brasileira que virou santo

Ar naldo Nisk ier

Em certos momentos, a poesia do padre Anchieta denuncia a presença de 
um humanista. Um humanista, é verdade, inteiramente absorvido, e até 
prejudicado intelectualmente pela catequese. E esse mesmo e permanente 
empenho pela catequese lhe vai valer o título, que lhe conferiu Cassiano 
Ricardo, de o nosso primeiro escritor indianista.

Eduardo Portella

O nascimento de uma criança no município de são cristóvão 
da laguna, província de tenerife, nas ilhas canárias, espa-

nha, no dia 19 de março de 1534, teve um reflexo histórico muito 
importante para o Brasil, que havia sido descoberto há pouco mais 
de três décadas pelos portugueses. tratava-se do menino José de 
Anchieta, que, em poucos anos, estaria vivendo em terras brasileiras, 
deixando trabalhos marcantes, principalmente nas áreas educacio-
nal, cultural, política e religiosa.

seus pais, João lopes de Anchieta, um revolucionário devoto 
da Virgem maria, que chegou a lutar contra o imperador espanhol 
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cadeira 18 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 
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carlos V, e mência dias de clavijo y larena, filha de cristãos-novos (judeus 
convertidos), teriam muitos motivos para se orgulhar da cria. dizem que a 
ascendência judaica da família teria sido o motivo para que o menino fosse 
levado, aos 14 anos, para realizar os estudos em coimbra, Portugal, já que o 
movimento inquisitorial era muito efetivo naquela época na espanha. estu-
dou então Filosofia no colégio das Artes, uma unidade anexa à universidade 
de coimbra, onde aprofundou os estudos em dialética, letras, latim, Filo-
sofia e Português.

sua trajetória na vida religiosa foi brilhante, após ingressar na companhia 
de Jesus, fundada por inácio de loyola, atingindo a categoria de noviço jesuíta 
aos 17 anos de idade. seu empenho era tanto na hora de ajudar na preparação 
das missas que dizem que chegou a colaborar na realização de até 10 celebra-
ções por dia. Não se sabe como conseguia fôlego para a nobre missão, já que 
a sua saúde sempre inspirou cuidados durante a infância. 

dois anos se passaram e ele foi autorizado pelos superiores para vir para o 
Brasil, trabalhar como missionário. um dos motivos que o levaram a pensar na 
imigração foi exatamente a questão dos problemas de doença que atravessava 
(uma tuberculose óssea que provocava dores constantes nas juntas e nos ossos). 
segundo as recomendações médicas, os ares do novo país eram melhores que 
os da europa e poderiam fazer muito bem ao religioso. Foi quando embarcou 
para o Brasil, no dia 8 de maio de 1553, junto com um grupo de religiosos, na 
equipe que iria colaborar com o governador-geral duarte da costa. 

Ao chegar em terras brasileiras, aos 19 anos, José Anchieta começou a es-
crever uma bela história de vida. O capítulo final é o que estamos assistindo 
agora, ao acompanhar a sua elevação à figura de santo pela igreja católica 
Apostólica romana, por decisão do Papa Francisco.

 Ȅ A chegada ao Brasil e o trabalho com indígenas
No dia 13 de julho de 1553, José de Anchieta desembarcou em salva-

dor, na Bahia, cheio de disposição para desenvolver sua missão de evangeli-
zação junto aos indígenas e atendimentos a doentes. A primeira etapa do seu 
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trabalho, em solo baiano, foi de curta duração, ficando apenas três meses, 
transferindo-se logo após para a então capitania de são Vicente. Foi neste lo-
cal que ele ficou por mais de 10 anos, trabalhando em conjunto com o padre 
manuel da Nóbrega, deixando importantes colaborações. 

uma das suas principais ações foi ter participado, no Planalto de Piratinin-
ga, da fundação do colégio de são Paulo, no entorno do qual surgiu a cidade 
de são Paulo. O fato ocorreu exatamente no dia 25 de janeiro de 1554, a data 
em que se comemora a conversão do apóstolo Paulo. em carta aos seus supe-
riores, em Portugal, José de Anchieta relata que houve a realização da primeira 
missa no local, celebrada em uma “paupérrima e estreitíssima casinha”. Hoje, 
passados 460 anos, a cidade de são Paulo é uma das mais ricas e populosas, 
colaborando para o desenvolvimento econômico e cultural do Brasil.

Para poder catequizar os indígenas com convicção, ele 
resolveu aprender a língua tupi-guarani, o que ajudou em 
muito o seu trabalho. sabia explorar como poucos as qua-
lidades musicais dos indígenas, promovendo nas suas pro-
duções teatrais fusões criativas. uma outra faceta da obra 
anchietana era a facilidade com que conseguia unir em seus 
textos todos os idiomas – Português, espanhol, tupi-guarani e latim. 

José de Anchieta tornou-se um autor efetivo de peças teatrais, que usava 
como forma de interação com os indígenas, das quais podemos destacar as 
seguintes: Auto de Santiago, Auto pastoril, Auto de São Lourenço, Diálogo de Guaraparim, 
Auto da pregação universal, Auto das onze mil virgens, Auto de São Sebastião, Auto da Vila de 
Vitória, Auto da visitação de Santa Isabel e Tragédia do rico avarento. 

O jesuíta também investiu em sua veia poética, incorporando temas bra-
sileiros, relacionados à fauna e à flora. dentre as suas poesias, algumas são 
consideradas exemplos de lirismo, como Ao Santíssimo Sacramento, A Santa Inês e 
Bem-Aventurada Virgem Mãe de Deus – Maria (conhecida como Poema à Virgem). esta 
última é a mais famosa, e foi escrita nas areias da praia de iperoig, no litoral de 
são Paulo, quando se encontrava refém dos tamoios, durante uma negociação 
de paz entre os indígenas e os portugueses. dizem que ele a compôs nas areias 
da praia, guardou na memória e depois passou para o papel.
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 Ȅ As habilidades intelectuais do Jesuíta

Para definir a personalidade de José de Anchieta, temos que levar em conta 
as diversas denominações que o acompanharam e o qualificaram durante toda 
a sua existência (e que não são poucas): professor, catequista, cronista, missio-
nário, poeta, reitor, dramaturgo, filólogo, gramático, epistológrafo e filósofo, 
podendo ser acrescentadas ainda outras. 

As cartas enviadas por José de Anchieta aos superiores da companhia de 
Jesus são consideradas como as primeiras manifestações literárias brasileiras, 
e hoje são utilizadas para se pesquisar como era a sociedade brasileira no 
período quinhentista. Os documentos possuem preciosas informações an-
tropológicas da sociedade da época, além de detalhes relacionados a aspectos 
geográficos e climáticos, e também sobre a fauna e a flora. Podemos, então, 
considerar que José de Anchieta foi um dos primeiros a lidar com a ciência da 
Antropologia no Brasil.

Por seu trabalho ininterrupto no atendimento aos necessitados, ficou co-
nhecido como o Apóstolo do Brasil, título carinhoso e simples que agora 
adquire ares de grandeza, com a sua canonização. Por suas diversas atividades 
intelectuais, tem sido reconhecido pelos especialistas como o fundador da li-
teratura, do teatro e da Poesia brasileira. sem falar que também é conhecido 
como o Patrono da educação Brasileira.

desde cedo José de Anchieta revelou-se como um dos mais operosos evan-
gelizadores do século XVi em nosso país. Habituando-se a lidar com os indí-
genas, procurou e conseguiu cativar-lhes a amizade. estudou profundamente 
a sua língua e ensinou os filhos a ler. divertia a todos com suas peças rústicas, 
com fundo religioso. Na verdade, os indígenas o tinham não apenas como 
um amigo, mas também como educador, médico e sacerdote. Numa avaliação 
suprema, José de Anchieta dedicava a eles todos os cuidados para que tivessem 
os corpos, as almas e as mentes saudáveis. 

um bom exemplo que mostra a grandeza e a preocupação em atender 
àqueles que necessitavam de seus préstimos foi produção de Arte de gramática da 
língua mais usada na costa do Brasil, lançada por José de Anchieta em 1595, dois 
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anos antes de sua morte. trata-se de uma obra que revolucionou os costumes 
da época, por sua originalidade. uma pesquisa mais aprofundada poderia até 
trazer à luz mais aspectos históricos contidos na gramática, como um possível 
pioneirismo nos métodos de abordagens de conceitos linguísticos (descritivos 
ou normativos), que passariam a ser usados apenas posteriormente. 

 Ȅ José de Anchieta na visão de especialistas
Analisando tudo o que José de Anchieta viveu no país, o resultado é po-

sitivo pelas obras realizadas e pela satisfação que demonstrou ao ajudar a 
todos que necessitavam de sua atenção e cuidados. mas as dificuldades fo-
ram muitas, algumas delas relacionadas a conflitos entre nações indígenas, em 
que a sua vida chegou a ser ameaçada. No livro História concisa da Literatura, o 
acadêmico Alfredo Bosi analisa a sua obra com precisão e mostra como foi a 
passagem do jesuíta no país:

Pelo zelo religioso e pela sensibilidade humana, Anchieta ficou na história da colônia 
como exemplo de vida espiritual particularmente heroica nas condições adversas em que se 
exerceu.

da mesma forma, o também acadêmico eduardo Portella já chamava a 
atenção, em 1959, na primeira edição do seu livro Nossos Clássicos – José de An-
chieta, sobre a importância da obra poética do padre Anchieta, inclusive para 
alguns escritores brasileiros já consagrados: 

Em certos momentos, a poesia do padre Anchieta denuncia a presença de um humanista. 
Um humanista, é verdade, inteiramente absorvido, e até prejudicado intelectualmente pela cate-
quese. E esse mesmo e permanente empenho pela catequese lhe vai valer o título, que lhe conferiu 
Cassiano Ricardo, de o nosso primeiro escritor indianista. Aliás, nesse seu interesse e nessa sua 
admiração pelo poeta jesuíta, Cassiano Ricardo confiava a admiração e o interesse que tem sido 
também o de escritores da altura de um Fagundes Varela, um Euclides da Cunha, ou, mais 
modernamente, um Antônio de Alcântara Machado ou um Jorge de Lima.
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O saudoso acadêmico Afrânio coutinho, em sua Enciclopédia de Literatura 
Brasileira, que lançou em parceria com José Galante de souza, reconheceu a 
importância do ‘José de Anchieta missionário e catequista’, e sua figura be-
nemérita, mas ao mesmo tempo não deixou de chamar a atenção para o valor 
da obra do ‘José de Anchieta criador literário’, como podemos registrar nesse 
pequeno trecho:

Ao lado da literatura de conhecimento da terra, escrita por viajantes e curiosos, e fazendo 
parte da vasta literatura quinhentista portuguesa de expansão e descobrimento, avulta a obra 
de Anchieta pelas suas qualidades didáticas e valor estético intrínseco, já brasileira, e como a 
alta expressão do espírito e do estilo barroco na América em seu tempo.

 Ȅ exemplo de vida
Além de catequizar e educar os povos indígenas, José de Anchieta também 

procurava defendê-los dos maus portugueses, evitando abusos e tentativas 
de escravização. Vale registrar que participou intensamente da campanha 
pela expulsão dos franceses do rio de Janeiro, tendo sido um fiel escudeiro 
de mem de sá. esta saga está registrada no poema Os Feitos de Mem de Sá, todo 
escrito em versos decassílabos, no melhor estilo de Virgílio, e que muitos 
consideram o primeiro poema épico brasileiro. caso esta teoria seja aceita, 
tiraria o pioneirismo de Prosopopeia, de Bento teixeira, que foi publicada em 
1601.

um fato importante que deve ser sempre analisado é que, independente 
das orientações da companhia de Jesus, que pautava a atuação de José de 
Anchieta, as suas atividades no Brasil tiveram tanta repercussão que é possível 
que ele tenha criado o que podemos definir como um “projeto pedagógico 
anchietano”, a partir de suas intervenções junto aos indígenas e colonos. esse 
projeto educacional poderia ser atestado a partir das cartas que ele enviava, 
detalhando suas ideias em relação às necessidades da população, esboçando 
suas preocupações e reforçando o seu pensamento humanista. esta didática 
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pedagógica usada por ele, na catequização, de uma certa forma teria o objeti-
vo de investir na formação moral dos indígenas e dos colonos, e também de 
seus companheiros seminaristas, que admiravam a sua atuação e a sua figura 
de educador.

José de Anchieta passou seus últimos anos em iriritiba, no espírito santo, 
que hoje se chama Anchieta, em sua homenagem. ele passou a viver na cidade 
a partir de 1587, vindo a falecer em 9 de junho de 1597, aos 63 anos, sen-
do sepultado em Vitória. mais de 3.000 indígenas percorreram cerca de 90 
quilômetros, de iriritiba até Vitória, para acompanhar enterro e homenagear 
o padre jesuíta. 

O modelo de vida de José de Anchieta serviu de exemplo, por isso ele era 
muito respeitado por todos – espanhóis, portugueses, brasileiros e indígenas. 
isso explica a devoção dirigida a ele, e que fez surgir o movimento pela sua 
beatificação, em 1617, na capitania da Bahia. séculos depois, coube então 
ao Papa João Paulo ii o ato solene em que ele foi beatificado, no dia 9 de 
junho de l980. data dessa época o começo do processo de canonização, que 
finalmente foi concluído agora, no mês de abril, finalizando um trabalho de 
mais de 400 anos. Pelo decreto do Papa Francisco, de 3 de abril de 2014, 
houve uma cerimônia no dia 24 de abril, na igreja de santo inácio de loyola, 
em roma.
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Minha alma, por que tu te abandonas ao profundo sono?
Por que no pesado sono, tão fundo ressonas?
Não te move à aflição dessa Mãe toda em pranto,
Que a morte tão cruel do Filho chora tanto?
E cujas entranhas sofre e se consome de dor,
Ao ver, ali presente, as chagas que Ele padece?
Em qualquer parte que olha, vê Jesus,
Apresentando aos teus olhos cheios de sangue.
Olha como está prostrado diante da Face do Pai,
Todo o suor de sangue do seu corpo se esvai.
Olha a multidão se comporta como Ele se ladrão fosse,
Pisam-No e amarram as mãos presas ao pescoço.
Olha, diante de Anás, como um cruel soldado
O esbofeteia forte, com punho bem cerrado.
Vê como diante Caifás, em humildes meneios,
Aguenta mil opróbrios, socos e escarros feios.
Não afasta o rosto ao que bate, e do perverso
Que arranca Tua barba com golpes violentos.
Olha com que chicote o carrasco sombrio
Dilacera do Senhor a meiga carne a frio.
Olha como lhe rasgaram a sagrada cabeça os espinhos,
E o sangue corre pela Face pura e bela.
Pois não vês que seu corpo, grosseiramente ferido
Mal susterá ao ombro o desumano peso?
Vê como os carrascos pregaram no lenho
As inocentes mãos atravessadas por cravos.

(Bem-aventurada Virgem mãe de deus – maria,  
“Poema da Virgem”, padre José de Anchieta)
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E n s a i o

ernest Hello e emil cioran: 
duas visões da santidade
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contemporânea 
brasileira. 

José  Thomaz Brum

ernest Hello (1828-1885), mestre de léon Bloy e de Barbey 
d’Aurevilly, representa a quintessência do “catolicismo radi-

cal e místico” (Patrick Kéchichian). em suas obras admiradas por 
um Henri michaux (“Gostei, sem qualquer restrição ou explicação, 
de dois homens: lautréamont e ernest Hello”),1 encontramos ar-
roubos proféticos e intonações excessivas. tudo isso para cantar ou 
celebrar o cristianismo.

Os santos, esses eleitos que habitam um universo variado e, ao 
mesmo tempo, unitário, possuem, para Hello, um valor exemplar: 
são as testemunhas vivas de deus. Por isso, ele insiste em que “os 
eleitos diferem em inteligência, em aptitude, em vocação... e, no en-
tanto, uma semelhança irrefutável reside no fundo dessas enormes 

1 Henri michaux, le disque vert. Opinions. In: lautréamont, Oeuvres complètes, Biblio-
thèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 2009, p. 399. As traduções para o Português dos 
trechos citados são livres.
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diferenças. todos eles possuem uma determinada marca, a marca do mesmo 
deus”.2

Hello, “o louco”, como dizia léon Bloy, fez todo o possível para “espalhar 
sua fé como as lavadeiras a roupa a quarar”.3 Hello, “o crente”, era obsedado 
pela fé em seu sentido absoluto. Por isso, ele escreveu textos tão ardentes so-
bre os santos, esses aventureiros, esses exploradores de deus. Hello também 
traduziu santa Angela de Foligno et ruysbroeck, O Admirável. Fez tudo para 
seguir a voz excessiva desses buscadores do Absoluto. 

O que é a santidade para os católicos? segundo a doutrina da igreja, a 
santidade do homem é “o dom que deus, que é santo por essência, faz de 
si mesmo ao homem”.4 A santidade assim compreendida é uma graça so-
brenatural e gratuita, uma “participação na santidade de deus”. todos esses 
homens e mulheres, essas criaturas, que transgridem os limites do humano, 
vivenciam uma aventura única, pois “apenas os excessos podem-nos aproxi-
mar de deus”.5

ernest Hello, o cristão e católico absoluto, só teve “a vaidade da crença 
e o orgulho da humildade”.6 Os santos são, para ele, “eleitos” que, em sua 
variedade, “cantam o mesmo credo”.7

santidade, êxtase, mística... de onde vêm esses termos, essas experiências? 
É Jean-Noël Vuarnet (1944-1996), conhecido de cioran, que nos ensina: 
“do adjetivo ‘místico’ e do substantivo ‘êxtase’, nascidos de obras de obscuros 
neoplatônicos de Alexandria, retomados na idade média por ordens monásti-
cas teutônicas, surgiria um tipo de homem e de mulher extremamente singular 
e como que capaz de romper com a própria infelicidade, a ponto de nos fazer 
duvidar da nossa: os santos, os extáticos, os beatos”.8

2 HellO, ernest. Prefácio. In: _____. Physionomie des saints, Paris, Éditions du sandre, 2008, p. 5-6.
3 GOurmONt, rémy de. Hello ou le croyant. In: _____ le livre des masques (deuxième série), Paris, 
manucius, 2007, p. 300.
4 rAHNer, Karl e VOrGrimler, Herbert, Petit dictionnaire de théologie catholique, Paris, seuil, 1970, p. 438.
5 VuArNet, Jean-Noël. Le dieu des femmes, Paris, l’Herne, 1989, p. 183.
6 GOurmONt, rémy de. Op. cit, p. 301.
7 HellO, ernest. Op. cit, p. 6.
8 VuArNet, Jean-Noël. cioran, les larmes et les saints, Nouvelle Revue Française, nº 411, 1987, p. 67.
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carta digitalizada de emil cioran cioran endereçada ao prof. Brum em 25 de março de 
1988. trata-se da primeira carta de cioran ao prof. Brum. A tradução para o português da 
mesma, feita pelo próprio prof. Brum, está publicada na reedição de sua tradução de Exercícios 
de admiração de cioran (rio de Janeiro, rocco, 2011, p. 7).
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santidade definida historicamente e indicada como experiência humana 
que “acrescenta à santidade de deus” (Gilson) a dimensão terrestre da busca, 
da aventura. ernest Hello, portanto, ilustre representante de uma linhagem 
que vai de Huysmans, claudel e Péguy a Bernanos. 

qual era a visão helloniana da santidade? talvez, a de uma experiência 
sublime de eleição, de escolha. Os santos, para Hello, atravessam a História, 
o alarde da História, enquanto cantores “de um único evangelho”.9 Hello 
ressalta que eles são plácidos “em meio a rufares e canhões”.10 cantam e 
escrevem esse movimento, esse esforço rumo ao Absoluto. 

quanto a emil cioran, também ele teve grande interesse pelo fenômeno da 
santidade. Fenômeno no sentido grego, platônico: naquilo que aparece. A santi-
dade pode-se mostrar em estados físicos: êxtases, estigmatas, levitação, odores, 
vozes... A santidade é igualmente uma aventura fenomênica. Para cioran há, 
de fato, uma “questão da santidade” que se encontra “anunciada no Livro das 
Ilusões, tratada com quase exclusividade em Des larmes et des saints (Sobre lágrimas e 
santos), retomada no Breviário de decomposição, em La tentation d’exister (A tentação de 
existir), ou seja, em toda a obra”.11

se há uma “questão da santidade” em cioran, a partir de que momento ela 
se coloca? creio que ela ocorre do ponto de vista da anormalidade. O impor-
tantíssimo texto sobre Guido ceronetti nos alerta: “A não ser pelo que possui 
de essencial, a santidade tem a ver com as aberrações dos órgãos, com uma 
série de anomalias, com uma inesgotável variedade de disfunções – o que vale 
para tudo que é profundo, intenso, único.”12 mas, mesmo antes dessa fórmula 
lapidar, cioran já havia ressaltado que “não há santidade sem a volúpia do 
sofrimento e sem um refinamento suspeito. A santidade é uma perversão sem 
igual, um vício do céu”.13

9 HellO, ernest. Op. cit, p. 6.
10 Ibidem.
11 VAN itterBeeK, eugène, l’essentiel et la sainteté, In: Cahiers Emil Cioran – Approches critiques XI, 
sibiu, editura universitatii lucian Blaga, lovaina, les sept dormants, 2010, p. 72.
12 ciOrAN, emil, Guido ceronetti – l’enfer du corps, In: Exercices d’admiration, Paris, Gallimard, col. 
Arcades, 1986, p. 193.
13 _____, Des larmes et des saints, Paris, l’Herne, trad. sanda stolojan, op. cit., p. 67.
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O texto romeno de 1937 ressoa na visão desencantada do Breviário de de-
composição (1949): “Os santos foram grandes perversos, como as santas, mag-
níficas voluptuosas”.14 e reafirma: “santidade: fruto supremo da doença”.15

A atmosfera irônica do Breviário acolhe todo o desgosto nostálgico de Des 
larmes et des saints: “Os santos são imperdoáveis por não terem vertido uma 
única lágrima em sinal de reconhecimento pelas coisas perecíveis”.16

essa obsessão pela santidade surge, igualmente, em Le commerce des mysti-
ques (1956). Nesse texto essencial para a compreensão da visão da santidade,  
cioran afirma que os santos, “demônios voltados para o bem”, sabem perfei-
tamente que “a caridade sorve sua força nos dramas fisiológicos e que, para se 
manterem ligados ao ser, eles tinham que declarar guerra ao corpo, pervertê-
-lo, martirizá-lo e submetê-lo”.17 Os santos, segundo cioran, são monstros 
que têm “obsessão pelo absoluto”. essas “aberrações”, com seu gosto pelo 
ceu, têm, ainda, preferência pela autodestruição, pois “a vida em deus é a 
morte da criatura”.18

se aceitarmos a ideia de que “o misticismo de cioran se configura, essen-
cialmente, como um misticismo ateu à moda de schopenhauer, em que tudo 
desemboca numa experiência do nada”,19 podemos ver no interesse de cioran 
pela santidade um movimento de admiração por esse ardor por um alhures 
inefável. se “deus, assim como os santos, é uma oportunidade para escapar à 
avassaladora banalidade do verdadeiro”,20 e se “uma coisa explicada deixa de 
nos interessar”,21 como dizia Nietzsche, podemos ver nos santos uma fonte 
infinita de interesse e até mesmo de liberdade. 

14 ciOrAN, emil. Précis de décomposition, Paris, Gallimard, col. idées, 1966, p. 181.
15 Ibidem p. 183.
16 _____, Des Larmes et des saints, op. cit., p. 67.
17 _____, La tentation d’exister, Paris, Gallimard, col. Les Essais lXXXii, p. 163. 
18 _____, Des larmes et des saints, op. cit., p. 78.
19 mArtire, clotilde, cioran, e. m., iONescO. e. : vies parallèles, In: Cahiers Emil Cioran – Approches 
critiques III, sibiu-lovaina, 2001, p. 107.
20 ciOrAN, emil, Des larmes et des saints, op. cit., p. 66.
21 Apud. cardinal Henri de lubac, sur les chemins de dieu, In: Oeuvres complètes I, Paris, cerf, 2006, 
p.186.
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entre a visão sublime de ernest Hello e a paradoxal e trágica de emil 
cioran, há um ponto de vista que considero lúcido e equitável: o de rémy de 
Gourmont (1858-1915). Gourmont, “o melhor resumo do espírito civiliza-
do entre 1885 e 1915” (ezra Pound), disse dos santos que eram “tão livres 
que mal podíamos compreender um tal estado de liberdade”22 e que, “ao não 
desejarem nada de humano, recusando de antemão qualquer participação nas 
alegrias conhecidas”, eles incomodavam absolutamente. 

Nietzsche, um dos mestres de Gourmont, dizia dos santos que eram 
“esses infelizes que se recusavam o labora” (jene Unglücklichen die sich das labora 
versagten, die Heiligen!).23 rémy de Gourmont, ao contrário, fazia desses ex-
ploradores de deus modelos de poder e de liberdade: “tudo o que tende a 
desapegar o homem da terra não é bom, porque o gosto pela vida e pelas 
atividades animais é necessário ao animal humano, mas há um tipo de de-
sinteresse desdenhoso que aumenta o nosso poder sobre as coisas, ao exaltar 
o sentimento de liberdade.24

22 GOurmONt, rémy de. la logique d›un saint, In: Promenades philosophiques, quinta edição, Paris, 
mercure de France, 1913, p. 67.
23 NietzscHe. Friedrich, Le voyageur et son ombre, Paris, Gallimard, col. idées, 1981, p. 272 (trad. de 
robert rovini). Para o texto em alemão, ver der Wanderer und sein schatten, in. KsA 2, dtv / de 
Gruyter, p. 586. No Brasil: O Viajante e sua sombra. Tradução de Antonio carlos Braga e ciro Nioranza. 
são Paulo: escala, 2007.
24 GOurmONt, rémy de. la logique d›un saint, op. cit p. 78.
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E n s a i o

Octavio Paz e suas 
saudades do Brasil1

Celso Lafer

Na universidade de cornell, nos euA, quando conheci ma-
rie Jô e tive o privilégio de ser aluno de Octavio Paz, ele 

autografou o meu exemplar de El Arco y la Lira, nos seguintes termos: 
A Celso Lafer, que me ha dado antecipada saudade del Brasil, su amigo, Octavio 
Paz, Ithaca, a 20 de abril de 1966.

A palavra saudade é uma singularidade da língua Portuguesa, 
sem equivalentes apropriados em outras, inclusive o espanhol, como 
sabia muito bem Octavio, tradutor e intérprete de Fernando Pessoa. 
É uma palavra de muitos significados que tem duas constantes, o 
desejo e a lembrança. É um sentimento que provém do coração e da 
sensibilidade, como expôs d. duarte no Leal Conselheiro, o primeiro a 
tentar, já no século XV, uma fenomenologia da palavra, que adqui-
riu um sentido próprio, aclimatado ao Brasil, a partir da “canção 

1  texto apresentado em evento de celebração do centenário de nascimento de Octavio Paz, 
realizado em março-2014, no méxico. (Versão condensada.)

Ocupante da 
cadeira 14 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 
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do exílio” de Gonçalves dias, nosso grande primeiro poeta romântico. esse 
antecipado sentimento de desejo de lembrança de Octavio indica porque tem 
sentido e cabe uma voz brasileira nessa sessão de testemunhos.

terá sido Alfonso reyes – el jinete del aire como o qualificou Octavio, em-
baixador do méxico no Brasil na década de 1930, que desvendou, nos seus 
despachos diplomáticos, o nosso país, com seus dotes de inteligencia, sol y  
corazón – quem inseriu o Brasil nas antenas da sensibilidade de Octavio.  
Alfonso reyes, como me observou Octavio, foi feliz no Brasil e por isso sabia 
o que eram saudades. É o que revelam os seus “romances del río de enero” 
nos quais a evocação, por reyes, do rio, é expressão de desejo e lembrança.

Numa visada mais abrangente, a antecipada saudade do Brasil se insere no 
mapa intelectual de Octavio porque considera, com toda pertinência, que a 
literatura Brasileira, como a mexicana, no âmbito da hispano-americana e 
também a norte-americana, é uma literatura de fundação. Nasce da expansão do 
universo cultural, linguístico e utópico da europa e a ela se contrapõe para, na 
lida com a realidade concreta das Américas, engendrar uma tradição própria, 
distinta das suas matrizes europeias.

Octavio sabia que a literatura Brasileira, por ser escrita em Português, diz 
respeito a um universo linguístico irredutível ao espanhol. daí a sua fisio-
nomia própria. mas Octavio afirma que existem relaciones muy especiales entre la 
literatura de lingua espanhola y las literaturas fronteriças como a catalã, a portuguesa e 
a brasileira. estas relações muito especiais explicam o seu interesse pela lite-
ratura Brasileira, particularmente pelos seus poetas, que procurei alimentar no 
nosso convívio amigo. Na dedicatória do sobretiro da sua tradução e comentá-
rios do Soneto en ix de mallarmé, datado de delhi em 25 de setembro de 1968, 
agradecendo nova remessa de livros, generosamente observou: Es usted un guia 
excelente de la literatura brasileña, que cada dia me interessa más.

Octavio conhecia e apreciava, como escreveu e me disse, a poesia de ma-
nuel Bandeira, na qual o cotidiano se converte em poesia, a de drummond, de 
uma dicção concentrada e sem concessões, a de João cabral – seu contempo-
râneo – caracterizada pelo rigor geométrico – e a de murilo mendes a quem 
conheceu pessoalmente, prezando sua capacidade de renovação. No entanto, 
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foi com os poetas concretistas brasileiros que efetivamente dialogou – inclu-
sive na sua criação poética. Penso em Topoemas (1968) e Discos Visuales (1968) 
que ele, em entrevista de 1970 a rita Guibert, explicitamente considera seus 
experimentos de poesia concreta, mencionando, a propósito, a inteligência e a 
radicalidade com as quais Haroldo e Augusto de campos formularam a teoria 
da poesia concreta.

como tive um papel na aproximação de Octavio com os concretistas, 
especialmente Haroldo, como este mencionou tantas vezes inclusive quando 
recebeu, no méxico, o Prêmio Octavio Paz de Poesia e ensaio em 1999, 
é sobre esta aproximação e seus desdobramentos que quero dar meu teste-
munho. 

Octavio foi professor visitante em cornell, no semestre acadêmico da pri-
mavera norte-americana de 1966. inscrevi-me no seu curso e a entrevista de 
praxe deu-se da seguinte maneira: O que o sr. está estudando? respondi:  
ciência Política, ao que observou que não ia dar um curso de ciência Política. 
A seguir indagou: O sr. sabe quem eu sou? sim, e li com encantamento El La-
birinto de la Soledad, também na perspectiva de um brasileiro interessado no tema 
da identidade nacional. O curso que eu vou dar, disse Octavio, no âmbito da 
literatura comparada, é sobre a teoria e a Prática da Poesia moderna, do 
simbolismo aos nossos dias. É o que me interessa, respondi, porque além de 
ter-me formado em direito na universidade de são Paulo, estudei letras, fiz 
curso de literatura comparada e escrevi sobre camões e Gil Vicente – duas 
figuras exponenciais da literatura Portuguesa, que me valeram uma captatio 
benevolentiae, pois no capítulo das “relações especiais” a que alude Octavio, 
ambos têm obras escritas em castelhano. 

ele me aceitou como aluno do seu curso, que foi um deslumbramento. 
iluminou o fenômeno poético, esclareceu o que significa a poesia de Nerval, 
Baudelaire e de lautréamont, o alcance de Un coup de dés de mallarmé, arti-
culou a paradoxal tradição da ruptura das sucessivas vanguardas que depois 
elaborou em Los Hijos del Limo. Foi um deslumbramento único porque o curso, 
muito mais que uma qualificada análise acadêmica da sua temática, foi a de-
fesa da poesia e da presença poética por um grande poeta que exerceu em sala 
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de aula, como de resto em sua obra e vida, a liberdade com la valentia del espirito 
y la intrepidez de la mirada.

ithaca, onde se situa cornell, está distante da ebulição dos grandes cen-
tros. isto facilitou uma convivência mais próxima, fora da sala de aula, com 
Octavio e marie Jô e permitiu grandes conversas sobre os temas do cur-
so e sobre tudo mais. tive acesso a muitos dos textos depois recolhidos 
em 1967 em Corriente Alterna, a fragmentos da elaboração in fieri de densa 
criatividade da sua obra na década de 1960 e naturalmente Octavio abriu 
portas para o meu entendimento do méxico e da sua literatura e ofereceu 
vislumbres da Índia.

O impacto da sua pessoa e da sua obra levou ao meu empenho em torná-
-lo conhecido no Brasil. No plano político logrei, a seu pedido, na situação-
-limite da sua renúncia do cargo de embaixador na Índia, divulgar na Folha de 
S.Paulo (de 25/10/1968) e no Jornal do Brasil (de 16/11/1968) a sua carta 
protesto dirigida ao Programa cultural da XiX Olimpíada realizada no mé-
xico, por conta do massacre de tlatelolco, assim como o poema “méxico: 
Olimpíada de 1968”. O poema assinala a limpidez com a qual se afastou do 
serviço diplomático mexicano, dando início, com a coragem e desapego, a 
uma nova etapa de sua vida.

No plano cultural e tendo em vista que no Brasil nenhuma obra sua tinha 
até então sido publicada, concebi uma estratégia e mobilizei um parceiro para 
esta empreitada: Haroldo de campos. Não foi difícil, pois a ele encaminhei 
Los signos en rotación ainda na edição da Sur de 1965, que subsequentemente se 
tornou, a partir da segunda edição, o epílogo de El Arco y la Lira – e sabia, pelos 
meus contatos com o Haroldo, que este manifesto poético estava alinhado 
e era convergente com a sua visão do desafio da criação poética no mundo 
contemporâneo. A isto cabe agregar outra inequívoca convergência com o 
percurso de Haroldo, pois para Octavio: El poema es una totalidad viviente, hecha de 
elementos irremplazables. La verdadera traducción no puede ser, asi, sino – recreación (como 
está dito em El Arco y la Lira e elaborado em El signo y el garabato) e praticou na 
sua transcriação para o espanhol dos poetas com os quais tinha afinidades, de 
que um exemplo é o livro Versiones y Diversiones.
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Organizamos, assim, Haroldo e eu, a primeira antologia publicada no Bra-
sil de ensaios de Octavio que reunia textos sobre literatura e Arte e incluía 
também trabalhos expressivos sobre questões da sociocultura mexicana e so-
bre desafios filosóficos da moral e da política que sempre fizeram parte da sua 
trajetória. A antologia, intitulada Signos em Rotacão, foi publicada pela editora 
Perspectiva em 1972, superiormente traduzida pelo poeta e ensaísta sebastião 
uchoa leite, que também escreveu para o livro o arguto ensaio “Octavio Paz: 
o mundo como texto”. O livro incluiu um ensaio meu, “O Poeta, a palavra e 
a máscara – sobre o pensamento político de Octavio Paz”, que ramón Xirau 
tinha previamente acolhido, em tradução para o espanhol, num número de 
Diálogos de 1971. 

um dos pontos altos do livro é de responsabilidade de Haroldo. refiro-
-me à “constelação para Octavio Paz”, uma antologia do movimento da sua 
poesia até 1958, recolhida em Libertad bajo palavra, a ele ofertada na transcriação 
em Português, precedida de uma introdução na qual destaca a sua singulari-
dade como poeta-crítico no quadro da literatura Hispano-Americana, e sua 
ousadia e invenção formal. A introdução também relata o início da corres-
pondência que trocaram, as convergências e afinidades que encontraram, que 
foi o começo da amizade que os uniu. um dos belos frutos desta amizade foi 
a tradução – a transcriação – para o Português, de Blanco, um dos grandes e 
mais ambiciosos poemas de Octavio.

A nossa antologia foi o ponto de partida do que veio a ser, a partir de sua 
publicação, a crescente presença no Brasil de obras de Octavio em Português, 
e de suas intervenções na agenda da discussão pública brasileira. Assim, quan-
do marie Jô e Octavio finalmente vieram em 1985 matar saudades do Brasil, 
o Brasil já tinha antecipadas saudades da sua pessoa e da sua obra. 

A estada de marie Jô e Octavio no Brasil foi plena de atividades e de con-
tatos. um exemplo foi a mesa-redonda realizada em 6 de maio de 1985 no 
auditório do Jornal O Estado de S.Paulo, intitulada Octavio Paz: o encontro da poesia 
com a política. dela participaram, num grande diálogo com Octavio, Haroldo 
de campos e eu, João Alexandre Barbosa, léo Gilson ribeiro, Nilo scalzo, 
ruy mesquita, Júlio de mesquita Neto e décio Pignatari. O texto integral 
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desta mesa-redonda foi inserido no livro organizado por maria esther ma-
ciel, A Palavra Inquieta – Homenagem a Octavio Paz, publicado em 1999 e voltado 
para celebrar a importância do seu legado, logo após o seu falecimento em 
1998. como para Octavio a poesia foi o centro irradiador do seu percurso, 
quero concluir evocando um momento especial do qual guardaram e guarda-
mos saudades.

Octavio, desde o início da sua trajetória de Poeta lidou com a dualidade 
poesia de soledad y poesia de comunión. Neste contexto valorizou a leitura pública da 
poesia na qual a palavra viva coincide com a palavra vivida por meio da parti-
cipação, no poema, dos ouvintes. O alcance deste laço entre o poeta e o grupo 
que o escuta é o que pude presenciar acompanhando Octavio e Haroldo, 
quando transformaram o Anfiteatro da usP em La casa de la presencia da poesia, 
lendo sucessivamente, dividida oralmente em sessões, Blanco no seu original e 
na sua transcriação para o Português.
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E n s a i o

450 anos de desrespeito 
às regras

ensaísta, tradutora 
e crítica de teatro 
brasileira, além de 
reconhecidamente 
uma autoridade na 
obra de William 
shakespeare.
Foi condecorada 
pelo ministério 
da cultura da 
França com a 
Ordre des Arts et des 
Lettres e, no Brasil, 
pela Academia 
Brasileira 
de letras, 
conquistando 
a medalha João 
ribeiro.

Barbara Hel iodora

O aplauso globalizado a William shakespeare, neste 450º ani-
versário de seu nascimento, pode criar a ilusão de que ele te-

nha sido sempre um colecionador de elogios; e por isso mesmo talvez 
valha a pena lembrar que, durante pouco mais de um século depois de 
sua morte, é muito modesta sua fortuna crítica em seu próprio país, 
e praticamente ninguém sequer ouvira seu nome fora da inglaterra; 
pior, do final do século XVii até quase o final do XViii, ele foi quase 
execrado, inclusive pelos próprios ingleses que abraçaram as regras e 
os preconceitos do classicismo. O choque dos cultores das rígidas 
regras classicizantes que dominaram a itália e, mais ainda, a França 
diante da liberdade – para eles, irregularidade – de shakespeare só 
pode ser comparado, em tempos recentes, com a reação de críticos 
e público ao aparecimento de Esperando Godot, de samuel Beckett, em 
1953, veementemente acusada de não ser teatro.

O primeiro e mais radical desses críticos na inglaterra foi tho-
mas rymer (1641-1713), historiógrafo real ao tempo de William e 
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mary (1689-1702), rígido aderente aos princípios, arbitrariamente tomados 
a Aristóteles, que julgava todos os seus conterrâneos da literatura elizabetana 
como bárbaros, graças à sua completa falta de respeito pelas então sacrossan-
tas doutrinas clássicas. Aliás, o fato é que os dramaturgos elizabetanos não 
“desrespeitaram” as ditas doutrinas, simplesmente as desconheciam, assim 
como sua visão do teatro era desconhecida por rymer. suas críticas aparecem 
em The Tragedies of the Last Age consider’d and Examin’d by the Practice of the Ancients e 
principalmente em Short View of Tragedy; reclamava ele que a construção drama-
túrgica de uma peça devia partir de um fato provável, e seus personagens de 
se enquadarem no princípio do decoro, isto é, que fique cada um restrito ao 
fato de pertencer a uma nacionalidade, uma classe, uma faixa etária, ou uma 
profissão, e todas as suas falas e ações condicionadas por essa sua condição. É 
com base na estreiteza desse conceito que rymer condena Otelo, já que, para 
ele, o amor e o ciúme não podem fazer parte do caráter de um soldado. A 
mesma peça é objeto de horror porque a conveniente perda de um lenço é im-
provável e abaixo da dignidade de uma tragédia. Além do mais, era imperioso 
que toda peça apresentasse uma lição moral, coisa que shakespeare jamais 
inclui em suas obras.

O preconceito de rymer fica ainda mais lamentável quando ele argumenta 
que shakespeare poderia falar sobre Otelo e iago, por estarem ambos dentro 
dos limites que o crítico determina estivessem ao alcance do poeta em sua vida 
real, mas não sobre césar e Brutus, muito acima do nível de suas conversas, 
sendo “vesti-los de tolo ou palhaço em trajes shakespearianos um Sacrilégio”. 
Acrescenta ainda que a cabeça desse autor estava cheia de vilanias, imagens 
antinaturais, e que a história romana só lhe deu grandes nomes, usados para 
recomendá-lo ao mundo...

de outra categoria, porém também marcado pelo peso das regras neoclás-
sicas, é o maior homem de letras inglês do século XVii, John dryden (1631-
1700), poeta, dramaturgo e crítico. É em seu Essay of Dramatic Poesy (1668) que 
fica enunciado o que é considerado a mais importante contribuição inglesa 
à crítica literária de seu século. Nesse ensaio, dryden expõe o dilema crítico 
essencial de seu tempo, na forma de uma questão prática, a de qual o modelo 
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os dramaturgos seus contemporâneos deveriam seguir: o dos antigos, o fran-
cês ou o elizabetano. A visão de dryden define virtualmente todo o tom da 
crítica shakespeariana inglesa até quase o advento do romantismo, mais de 
um século mais tarde.

Homem de seu tempo, dryden é em grande parte dominado pela for-
ça do formalismo francês e italiano, que invadiu com grande impacto o 
pensamento inglês da época da restauração da monarquia (1660); mas a 
inteligência e a sensibilidade pessoais do crítico faziam com que, a par das 
ressalvas classicistas, ele julgasse shakespeare “o homem que, de todos os 
poetas modernos, e talvez os antigos, teve a maior e mais abrangente alma”. 
muito dentro do espírito de seu tempo, dryden criticava severamente a 
dramaturgia não construída em torno de um enredo unificado; para ele, 
as peças históricas não passavam de amontoados cronológicos, com os as-
suntos de trinta ou quarenta anos compactados em uma representação de 
duas horas e meia que reduziam tudo a uma visão pequena da vida, sem 
sentir, infelizmente, a evolução da “peça crônica” dos Henrique VI do início 
da carreira de shakespeare para o conteúdo crítico unificador que empresta 
sentido muito mais amplo do que o biográfico, de algum modo já presente 
mesmo do Ricardo III de 1593.

em alguns textos, como Péricles, Conto de Inverno ou Medida por Medida, dryden 
considera que os enredos têm base em impossibilidades, ou são mal escritos 
em suas partes cômicas ou sérias, com ações compostas só por tambores, 
cornetas e simulacros de marchas; e lhe parece grave o desrespeito ao que ele 
chama de justiça poética, que fica exemplificado pelo fato de créssida ser falsa 
e infiel, mas não ser exemplarmente punida. É interessante,por outro lado, 
dryden justificar o que considera os “erros” de shakespeare, já que ele escre-
veu durante uma época obscura, em que o público adorava histórias ridículas 
de mágica e sobrenatural, com o poeta pecando por escrever para esse público. 
mais que tudo, dryden critica o que considera excessos de linguagem, que 
se torna imprópria para o que está sendo apresentado, seja por muitas vezes 
se degenerar em grosseria nas comédias, ou em inchado bombástico nas tra-
gédias, além de toda e cada página conter algum solecismo ou alguma grave 
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falha de sentido. A extraordinária riqueza imagística de shakespeare é, para 
aquela época, exagerada e muitas vezes incompreensível.

dramaturgo ele mesmo, dryden tentou por três vezes aprimorar shakespe-
are em termos clássicos; A Tempestade, Antônio e Cleópatra e Troilus e Créssida foram 
seus alvos, porém só a segunda, All for Love (Tudo por Amor) é ainda lembrada e 
apreciada; se shakespeare cobre um período de onze anos em quarenta e duas 
cenas, com trinta e quatro personagens, dryden se circunscreve ao último dia 
de vida dos memoráveis amantes, com doze personagens, e até mesmo uma 
grande cena de confrontação entre cleópatra e Otávia, reduzindo a monu-
mental tragédia romântica à disciplina formal do classicismo francês, mesmo 
que, sem dúvida, alcançando um considerável nível de poesia trágica. 

Na época em que fez o tipo de restrição acima (1679), sem dúvida, dry-
den ainda era influenciado pelos desmandos de rymer; mas, por sorte, ele 
ainda viveu o bastante para apresentar reações bem mais pessoais e menos 
preconceituosas; em 1694, ele diz dos elizabetanos: “A sua era uma raça de 
gigantes, anterior ao dilúvio.” e é o que ele escreve na Epístola a Kneller (1694) 
que melhor expressa a admiração que suplanta as restrições críticas; falando 
da suposta falta de preparo educacional em shakespeare, diz ele: “ele era 
naturalmente erudito; não precisava dos óculos dos livros para ler a Natureza; 
olhava para dentro, e a encontrava lá.” igualava-o, nesse aspecto, a Homero, 
pois em ambos podemos encontrar todas as artes e as ciências, toda a filosofia 
moral e natural, sem que saibamos se jamais as estudaram.

O caso mais interessante, quase que de amor e ódio, é o de Voltaire, que 
descobriu shakespeare durante seu exílio na inglaterra. sua primeira referên-
cia ao dramaturgo aparece em Essai sur la poésie Épique(1727), mas contribuições 
mais significativas aparecem no Prefácio de Oedipe, em Discours sur la tragédie 
(1731) e nas Lettres philosophiques (1731). muito embora os ingleses tenham 
ficado mais que ofendidos, com o dr. Johnson acusando os comentários de 
Voltaire de serem “cavilações mesquinhas de uma mente mesquinha”, esta 
frase é resultado de um preconceito tão forte quanto o de Voltaire.

O notável francês, símbolo do classicismo, na verdade concedeu que mui-
tas das falhas de shakespeare não passavam do preço que ele pagou à barbárie 



450  anos  de  desrespe ito às  reg ras  

175

de sua época, e é interessante ler sua afirmação sobre as irregularidades “gros-
seiras, mas atraentes” do inglês, e mais ainda sobre o temor de Voltaire de 
que a tradição clássica francesa fosse abalada ou desfigurada pelos “anglo-
maníacos” que começavam a aparecer. maiores preocupações ainda aparecem 
quando Pierre le tourneur, tradutor de shakespeare, inclui em um prefácio 
um ataque muito ligeiramente disfarçado, contra os “censores”, cuja cruzada 
em favor da liberdade não atingia a área das Artes. Na verdade, as consequên-
cias da descoberta de shakespeare, que foi do próprio Voltaire, escaparam do 
seu controle, e de certo modo são o prenúncio do fim do domínio das teorias 
críticas que ele representava.

Na inglaterra, aos poucos a crítica começava a descobrir que o julgamento 
segundo a regularidade das regras da tragédia francesa não era o instrumento 
ideal para a dramaturgia elizabetana. Alexander Pope (1688-1744) tornou-se 
o maior poeta de sua época, apesar de ter tido de lutar contra uma aparên-
cia física diminuta e nada atraente, uma saúde de grande precariedade e até 
mesmo contra o grande preconceito contra o seu catolicismo; mas o fato é 
que, chegado a londres, ele conquistou a amizade dos maiores nomes da li-
teratura e da crítica, ao mesmo tempo que, com suas sátiras, colecionava igual 
número de inimigos. em 1725, ele publicou sua edição das obras dramáticas 
de shakespeare. infelizmente, ele tomou como base, 
para seu trabalho, o texto do quarto Folio, que não 
é bom, e seu talento de poeta o levou a uma triste 
tendência a corrigir o que lhe parecia errado, alte-
rando e acrescentando cada vez que lhe parecia ser 
capaz de aprimorar o ritmo e a fluência do que en-
contrava em shakespeare que lhe ferisse a ideia de 
bom gosto.

esse tipo de correção o fez um dos grandes cor-
ruptores do texto shakespeariano, porém Pope pres-
tou imenso serviço ao trabalhar na separação das 
cenas, que facilitou para sempre a leitura do leigo. 
Grandemente criticado por lewis theobald, um dos 
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primeiríssimos editores das peças de shakespeare, Pope trabalhou com serieda-
de e colaborou para instaurar a grande escola anglo-saxônica de crítica shakes-
peariana, apesar de corrigir o dramaturgo segundo a forma poética de um tem-
po em que a elegância ficava bem distante da paixão do período elizabetano.

O século veria a exegese shakespeariana encontrar seu caminho independente 
principalmente na monumental figura de samuel Johnson. Apenas uma quin-
zena de anos mais moço que Voltaire, ele representa uma nova postura crítica, 
que busca no profundo conhecimento da obra a estética que ela representa. ele 
foi o centro de um notável círculo literário, e sua erudicão e postura científica 
já podem ser medidas por ter sido ele o criador do primeiro grande Dicionário da 
Língua Inglesa. shakespeare, ao que parece, fez parte de sua vida desde a infância, 
constando que ficou tão chocado com a morte de cordélia ao ler o Rei Lear pela 
primeira vez, aos dez anos, que se recusou a ler de novo a última cena da peça até 
ter de fazê-lo ao preparar sua edição das obras completas. Nenhum dos primei-
ros editores de shakespeare, rowe, Pope, ou theobald, lhe pareceu satisfatório, 
e Johnson começou a preparar seu trabalho em 1745. como desafio inicial ele 
publicou um longo ensaio, Miscellaneous Observations on the Tragedy of Macbeth, que no 
final, discretamente, apresentava um adendo no qual se encontrava a Proposta de 
uma nova edição de toda a obra dramática de shakespeare.

O Dictionary of the English Language, no entanto, foi publicado em 1755, e foi 
só em 1765 que apareceram os oito volumes da edição prometida das obras 
de shakespeare. do ponto de vista textual, a edição de Johnson não faz grande 
contribuição; insatisfeito com boa parte das emendas feitas pelos primeiros 
editores, Johnson tinha plena consciência dos problemas, porém, ao contrário 
dos editores que eram tão ansiosos por deduzir ou imaginar emendas, John-
son afirmou: “Ao recorrer às conjecturas (...) fui aprendendo a confiar cada 
vez menos nelas; e, depois de impressas algumas peças, resolvi não inserir mais 
qualquer de minhas próprias leituras do texto.” A intenção de Johnson era a de 
apresentar um texto de leitura fácil, mas o mais próximo possível do original.

É como crítico shakespeariano que Johnson deixa sua marca indelével, 
seja em suas explicações para trechos que apresentem dificuldades, seja para 
esclarecimento de fatos, seja para os brilhantes e inspirados momentos de 
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apreciação crítica, e não pode haver dúvida de que sua experiência com a 
elaboração de seu dicionário o tenha ensinado a redigir com clareza precisa e 
compacta todas as suas considerações. A par disso, é notável também a sim-
plicidade de sua linguagem, pois Johnson jamais alardeou sua extraordinária 
erudição; embora seus comentários sejam dos mais consultados por estudan-
tes ou acadêmicos, nada fala tanto de sua postura diante da obra quanto a 
afirmação de que, para aqueles que vão entrar em contato com shakespeare 
pela primeira vez, o melhor é ler a peça do princípio ao fim, sem se preocupar 
com o que possam dizer os vários comentaristas.

que no continente também a postura em relação a shakespeare estava 
mudando fica atestado pelas opiniões de Gotthold ephraim lessing (1729-
1781), precursor do romantismo e autor de obras de tom e forma modernos, 
como Minna von Barnhelm, cuja memorável Dramaturgia de Hamburgo atacava o 
efeito paralisante da influência da tragédia clássica francesa sobre a drama-
turgia alemã, que a imitava com uma série de obras péssimas, e apontava o 
exemplo de shakespeare, como o dos gregos, como caminhos mais livres e 
saudáveis. lessing defende shakespeare em termos do que diz Aristóteles, 
afirmando que a unidade de ação era a primeira lei dos autores da Antiguida-
de, com lugar e tempo sendo apenas consequências dela; a diferença aparece 
no fato de lessing compreender como ação o conjunto total significativo de 
uma peça, e não a centralização em uma única ação específica.

O século XViii terminaria, em termos críticos, com a memorável edição 
das obras de shakespeare de edmund malone. irlandês, frequentou a uni-
versidade em dublin, e lá chegou a atuar como advogado; mas, chegando a 
londres, ligou-se às principais figuras intelectuais da capital, e seu trabalho 
shakespeariano começa quando vai trabalhar com George stevens, que pre-
parava sua edição. Foi ainda para stevens que malone produziu a primeira 
tentativa jamais feita de se estabelecer a cronologia das peças atribuídas a 
shakespeare e uma história do palco. em 1790, malone publicou finalmente 
sua magistral edição em onze volumes (dez com as peças, um com os poemas, 
uma introdução dele e reprodução dos notáveis Prefácios de samuel Johnson 
e Alexandre Pope). 
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Nenhum editor até malone teve a amplitude de seu domínio factual e 
documentário, que ele usou a serviço de seu talento e disciplina crítica; suas 
emendas e soluções para problemas textuais são sempre resultado de objetivi-
dade e pesquisa, nunca de caprichos pessoais ou exibição. A própria inclusão 
de Johnson e Pope dá uma medida de seu respeito pela obra e pelo bom tra-
balho a respeito da mesma.

Não é gratuita a afirmação, já feita, de que edmund malone é o resumo, a 
síntese, de todo o trabalho de um século – com todo esse trabalho criteriosa-
mente submetido à sua própria investigação, servida por todo o vasto material 
novo que ele pesquisou e descobriu. 

Assim, ao final do século XViii, estavam em princípio estabelecidos os 
critérios segundo os quais a obra de William shakespeare viria a ser estudada 
e avaliada. É claro que não desapareceram, do dia para a noite, os detratores; 
mas ao menos ficou claro que eram específicos os valores estéticos segundo os 
quais ele deveria ser analisado.
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Biografia de uma palavra 
chamada saudade

Ocupante da 
cadeira 23 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 

Antônio Tor res

Esta pequena dor à portuguesa
tão mansa quase vegetal

Alexandre O’Neill

Para isso fomos feitos.
Por isso temos longos braços para os adeuses.

Vinicius de Moraes

Para Moacyr Scliar, Lêdo Ivo e Ivan Junqueira.

eis o meu inescapável destino: ser ambígua por natureza. tra-
go no coração alegria e martírio, de que decorre uma tristeza 

que rima com beleza, a enovelar um sentimento mais ou menos 
melancólico de incompletude, ligado pela memória a situações bem 
vividas. em outras palavras: privação da presença de alguém ou de 
algo que muito se quer, ou a ausência de certas experiências e pra-
zeres do passado, que se deseja reviver. Saudade assim até que não é ruim, 
eu tiro isso por mim, cantava o saudoso luiz Gonzaga, o rei do baião, 
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numa música popular que também dizia que saudade faz doer, amarga que nem jiló. 
Pode-me chamar de uma faca de dois legumes, que corta na alma, ui!

modéstias à parte, sou uma palavra para muita prosa e verso, ponteio de 
viola, conversa mole, papo perfunctório (perdão, leitores), devaneio, pieguice, 
riso e lágrima. e é aí que mora o perigo. O de ser a musa inspiradora dos 
suspiros e ais das mais compungidas almas deste mundo: Saudade, palavra triste, 
quando se perde um grande amor... daí um célebre vate dantanho haver-me definido 
como a presença da ausência. Outro, de gosto mais duvidoso, cravou-me um espi-
nho cheirando a flor. e tome metáfora enternecedora servida em frasco de xarope 
e frases lapidares como as tumbas: Punge-me agora trágica saudade...  

(com a palavra um professor, saudoso das aulas de civismo, que incluíam 
a cantoria de hinos patrióticos e a declamação de poemas tão inolvidáveis 
quanto os boleros que ele gostava de dançar.)

O professor pigarreia, para desembargar a sua emocionada voz. e ensina: 
“quem poderá aprofundar melhor do que qualquer outra pessoa as singulari-
dades poéticas que se enrodilham na essencialidade dos sentimentos humanos 
e suas expressões vocabulares, se não um poeta? e não precisa ser dos maiores. 
Basta que seja poeta.” Os meninos: “Ai que saudades que eu tenho, da aurora 
da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais.” 
Vossos aplausos, por favor. 

Ora, dizem que sou intraduzível. Ora, que estou entre as dez palavras da 
língua Portuguesa de mais difícil tradução. Ambiguidade é isso aí: altamente 
valorizada para consumo interno, não possuo valor de troca no mercadão 
universal das letras. tirando-se nuestros hermanos de habla hispánica, que têm lá a 
saudosinha Soledad, os demais tradutores devem-me achar uma encrenca, uma 
pedra na língua deles. mas quer saber mesmo? meto-me em sapatos altos, 
vaidosíssima, toda vez que ouço essa história de que sou uma autêntica filha 
da última flor do lácio, significando isto que tenho o latim no meu dNA. 
descendo de Solitas e Sólus, quer dizer, de uma família chamada solidão. É 
preciso dizer mais?

mas digo: vindo há muito do tempo, não posso afirmar com exatidão 
em que dia, hora, mês e ano nasci, e se foi já no século Vii, quando surgiu 
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um conjunto dialetal galego-português no noroeste da Península ibérica, 
ou mais tarde, quando os portugueses investiram contra os árabes, para a 
reconquista de suas terras dominadas por eles, e com isso o idioma alastrou-
-se pelo sul, lá pelas bandas dos Algarves, separando-se do galego e tornan-
do-se o veículo de expressão de um novo reino; ou se foi quando o Portu-
guês se consolidou como língua literária, entre os séculos XV e XVi, cujo 
coroamento viria a acontecer com a publicação de Os Lusíadas, em 1572. 
Antes disso, ele, o Português, já havia feito muita travessia pelos mares, na 
voz dos intrépidos marinheiros que atingiram o cabo Bojador, em 1434, 
chegaram à foz do congo, em 1483, dobraram o cabo da Boa esperança, 
em 1487, e deram com seus costados no Brasil, em 1500. eu fiquei em terra 
e me fiz ao mar ao mesmo tempo, a recitar: Cantando [me] espalharei por toda a 
parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. em terra, com os olhos cansados de 
olhar para o além, cantava La barca, um bolero que ainda ia ser inventado, 
séculos adiante, enquanto outra parte de mim seguia as pegadas em ceuta 
do soldado luís de camões, e nos quinze anos mais em que ele se meteu em 
guerras na Índia, tendo sido ele próprio um herói da epopeia que escreveu. 
No regresso, pegou o mote Se me levam águas, nos olhos as levo, e disso saiu um 
poema que começa assim: Se de saudade morrerei ou não, meus olhos dirão... e nessas 
suas linhas, que me podem servir se não de certidão de nascimento, mas de 
batismo, ele via no espelho das águas a minha condição ambígua: Todas são 
salgadas, porém as choradas, doces me parecem. enfim, se eram do mar, da saudade 
seriam. Navegar era preciso.

Eu nasci para marinheiro,
Mas pus os óculos e fiquei em terra.

       Alexandre O’Neill

 A esta altura, parece claro que minha biografia começa mesmo é no tempo 
das grandes navegações. quanta aventura, tanta desventura, conquistas e es-
pantos, cobiça e sonhos. Feliz o tempo que passou, passou. Tempo tão cheio de recordações... 
Bota saudade nisso. 
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ó mar salgado, quanto do teu sal
são lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
quantos filhos em vão rezaram!
quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!

(lágrimas de Portugal? cá entre nós, isso não parece lavrado numa taba-
caria da zona portuária, por um bardo alambicado que queria passar-se por 
outra pessoa? e pessoa cujo estro iria deixar a posteridade a babar nas gravatas?)

mas sim, assim me veem, por séculos, seculorum, amém. uma enlutada viúva 
à beira do cais, a salgar o mar de fados, boleros e guarânias, sambas-canções, 
toadas, valsas, xotes, maracatus e baiões, e a acenar para o navio que lá vai à li-
nha do horizonte, já a adentrar a fronteira da nostalgia. e, enquanto o mundo 
gira e a lusitana roda, Portugal volta a cantar um dos maiores sucessos de sua 
música ligeira: Ó tempo, volta pra trás. quem anda em busca do tempo perdido 
está sentindo o quê? sodade, mô bem, sodade.

Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.

       Fernando Pessoa

do heroico tempo ficou-se a ver navios. e com olhar esfíngico e fatal. e a fitar 
o futuro do passado, vendo entre a cerração um vulto baço, que torna. e de quem 
seria esse saudoso vulto cujo retorno se esperou, dia após dia, ano após ano, 
século após século? de quem poderia ser se não de O Desejado, o rei morto 
no campo de batalha em Alcácer-quibir, no dia 4 de agosto de 1578, seis 
anos depois da publicação de Os Lusíadas?! este, sim, salgou o mar com o mais 
transatlântico saudosismo legado ao mundo que o português criou, ao passar 
além da dor.

eis-me aí: passar além da dor. Agora, sim, dá saudade da pessoa que escreveu 
isto, e não aqueles bafios marinhos lacrimosos e filosofantes, tudo vale a pena se 
a alma não é pequena, valei-me minha Nossa senhora do Perpétuo socorro. 
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Haverá santa que me salve da poesia barata, a que deveras afaga e consola, 
e da qual nem aquela venerável pessoa ficou imune? mas vamos combinar: uma 
coisa é o saudosismo individual, para consumo privado, sem perturbações da 
ordem pública; outra é o coletivo, que vem em cruzadas assustadoras em busca 
do futuro do passado, heil! ideologicamente, porém, não favoreço apenas as 
margens direitas do mundo. estou em todos os lados, todas as torcidas, cor-
rentes de pensamento, credos etc., onde quer que haja um coração que a seu 
modo sente saudade de tempos mais felizes – eis aí por que atualmente estou 
arrebentando nas bolsas dos sentimentos, nas quais a minha cotação atinge 
índices nunca dantes imaginados. 

recentemente, encontrei num romance brasileiro um personagem a dizer 
para o retrato oval do seu finado avô – um fervoroso fiel à igreja católica, 
apostólica, romana –, que só sentia saudade de duas coisas: o tempo dos bo-
leros e o tempo dos comunistas, embora não soubesse exatamente por quê; 
talvez houvesse mais sonhos naquele tempo, ele acabou por concluir, ao final 
de seu solilóquio. Pode-se deduzir que uma saudade como essa é consequên-
cia dos estilhaços projetados pela queda do muro de Berlim, acontecida em 
anos recentes do passado. mas veja: um mapa-múndi que não inclua a Utopia não é 
digno de consulta. quem escreveu isso foi Oscar Wilde. e ele morreu no ano de 
1900. eu vim de longe e para longe vou, porque o ser humano está sempre 
sentindo falta de alguma coisa que acha que já teve melhor.

O teu perfume predileto exala
No piano saudoso, à tua espera.

        Castro Alves

Presumivelmente cheguei ao Brasil acompanhando o movimento utópico 
dos barcos. Aqui me espraiei. tanto mar, tanto chão, quanta selva. então me 
desdobrei em duplo sentimento: oceânico e telúrico. Juntando os dois em um, 
dá a solidão de um país grande. No ano de 1836, tive a subida honra de ser 
homenageada em um livro que entraria para a história literária como o marco 
inicial do romantismo brasileiro. título: Suspiros poéticos e saudades. chamemos 
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isso de um desconvite à leitura. Autor: Gonçalves de magalhães. era o pre-
cursor de uma corrente que cantava o desgosto da vida, a infância, o amor 
impossível, a melancolia, a tristeza, ufa! O inefável poeta veio a se superar em 
outro volume, intitulado Cantos fúnebres.

Passos mais adiante, eu viria a me sentir muito mais bem tratada (ou re-
tratada) nas mãos do maranhense Gonçalves dias, que se consagrou como o 
primeiro grande poeta romântico do Brasil, e que sentia orgulho de ter em seu 
sangue as três raças formadoras do povo brasileiro, por ser filho de um co-
merciante português com uma mestiça de índios e negros. Pelo menos dois de 
seus poemas puxam a brasa para a minha sardinha: Ainda uma vez, adeus e Canção 
do exílio, este escrito quando ele cursava direito na universidade de coimbra e 
morria de saudades do Brasil: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que 
aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. com essa estrofe fica a sugestão de mote para o 
seguinte capítulo: Do quanto a saudade esteve, está e sempre estará no coração dos exilados. 
mestrandos e doutorandos, mãos às teses.

sim, sim, também tive alguma influência na lírica do pop star do romantis-
mo made in Brazil, e sua mais bela cabeleira, o baiano castro Alves, que, embora 
tivesse colocado a sua pena a serviço de um mundo mais justo, comprometida 
com a construção de uma nova ordem social, e com a causa republicana e 
abolicionista, não deixou de ser também um flamejante poeta do amor e da 
melancolia. Na sua obra há pelo menos uns sete poemas com um Adeus no 
título. em Horas de saudade, escreveu: No piano saudoso, à tua espera/ Dormem sono de 
morte as harmonias/ E a valsa entreaberta mostra a frase/ A doce frase qu’inda há pouco lias. 
castro Alves e Gonçalves dias foram os românticos brasileiros que deixaram 
saudades.

No Brasil se diz: “triste é não ter de que sentir saudade.” e mais: “saudade 
não tem idade.” Aqui me mimam, fazem-me cafunés, carregam-me nos colos, 
ora como vó coruja, ora como mãe gentil, ou mana do peito, ou filha querida, 
amada amante. e até me puseram no andor das 100 palavras para melhor conhe-
cer o Brasil, espécie de breve dicionário afetivo japonês-português, publicado 
em 2008 dentro das comemorações do centenário da imigração japonesa. 
Não deu para entender nos caracteres nipônicos que palavra corresponde à 
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saudade, mas o certo é que ganhei um verbete amoroso, assinado por Paulo 
Nathanael Pereira de souza, um educador paulista já premiado pela Academia 
Brasileira de letras. Arigatô.

 Aqui tenho data: 30 de janeiro. É o dia Nacional da saudade. Por que 30 
de janeiro? Naveguei (nada a ver com uma volta às minhas origens, pois, pois) 
na internet e não encontrei nenhuma pista. escolheram uma data e pronto, 
estamos conversados. Homenagem é igual a cavalo dado: não se olham os 
dentes. Além do mais, em vez de continuar a pesquisa em outras vias, liguei-me 
catatonicamente a um programa dedicado ao assunto, na televisão. um repórter 
saiu às ruas para saber de que as pessoas mais sentem saudades. um nordes-
tino que mora no rio disse que de sua terra natal. um carioca mostrou-se 
saudoso do tempo em que sua cidade vivia em paz, sem a violência atual. 
Outros, de um passado mais glorioso no futebol brasileiro. La nave vá. Ontem 
os heróis eram os dos mares. Hoje, os dos gramados.

Por fim, mas não por último, registre-se que há brasileiros que passam por 
mim fingindo que não me conhecem. Para estes, saudade e melancolia são 
sentimentos retrógrados, reacionários, bregas. múmias paralisantes. melhor 
devolvê-las a Portugal – de onde nunca deveriam ter saído –, aos cuidados da 
alma imortal de Fernando Pessoa, aquele que em vida carregou nos dedos três 
anéis irreversíveis: a tristeza, a desgraça, a solidão.

Chega de saudade decretou a dupla Vinícius de moraes-tom Jobim, ao com-
por a música tida e havida como o marco da Bossa-Nova. mas olha que coisa 
mais linda, mais cheia de graça: saudades do tempo de tom e Vinícius. e de 
caymmi, o que cantou as saudades da Bahia.



moderato cantabile, 1995
Foto: marcio rm
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cultura e contracultura 
na atualidade brasileira

mestre e doutor em 
letras pela uFrJ. 
Professor Adjunto 
(Aposentado) 
da mesma 
universidade. Foi 
pesquisador do 
colégio do Brasil 
e do cNPq. Autor 
de vários livros de 
ensaios, poesia e 
romance. Autor de 
Eduardo Portella, a 
linguagem solidária. 
Atualmente, é  
autor de crônicas 
e ensaios sobre 
literatura e filosofia 
na imprensa da 
cidade de cabo 
Frio, onde reside. 
É membro da 
academia  
cabo-friense  
de letras.

Carlos  Sepúlveda

desejo expressar, de início, meus agradecimentos à Acade-
mia, na pessoa de meu amigo, domício Proença, pelo con-

vite. também ao meu mestre, eduardo Portella, pela oportunidade 
de interlocução e pelas fronteiras com que me orienta até hoje, por 
mais de 30 anos. Ao colega e amigo, manuel Antônio de castro, 
pelas quatro décadas de diálogo.

A cultura tem razões que a própria razão desconhece. mas a contra-
cultura também, por isso, de início, é preciso um certo cuidado no tra-
tamento do tema, porque se trata de uma sutil armadilha. Não vamos 
encantar-nos com a confortável dicotomia, preguiçosa, como diria sil-
viano santiago, e deixar de lado a intensa e rica complexidade do tema, 
como demonstrou, com sua costumeira elegância, o professor Portella.

Não nos conformemos com apenas opor duas concepções daquilo 
que bem pode ser uma artimanha do mesmo, do idêntico. Aprendi 
com Portella a evitar esse mal-entendido. como ele gosta de dizer, 
relações de produção não são, por suposto, produção de relações.
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Pensemos na palavra cultura. trata-se da nomeação de um conceito com-
plexo que o senso comum simplificou e que constitui, ainda hoje, um sentido 
quase universal. O senso comum entende por cultura apenas uma segmen-
tação, como se fosse um privilégio de classe. ter cultura ou não ter cultura, 
dentro deste senso comum, significa deter algum tipo de informação, supos-
tamente sofisticada e que qualifica o detentor dessa informação a se imaginar 
um sujeito socialmente diferenciado, ciente de sua excepcionalidade intelectu-
al, sofisticado e, não raro, porta-voz das chamadas classes dominantes, orgâ-
nico ou tradicional, como se pode dizer em outro diapasão. estamos a repetir 
a vulgata da dialética da luta de classes.

O conceito de cultura é significativamente ambíguo em seu uso comum. 
costumeiramente, “ cultura” é representada como a soma total das ativida-
des que possui a aura da intelectualidade, quer dizer: as Artes e as ciências. 
mas há outro sentido, igualmente significativo, nas ciências sociais, que define 
cultura como o conjunto de certas tradições intersubjetivas, significados, va-
lores, instituições, costumes e atividades típicas, características, dentro de um 
espaço-tempo em dada formação social.

É muito comum ouvirmos dizer que uma pessoa não tem cultura, ou tem 
cultura, porque ouve música erudita, ou porque se expressa com uma seleção 
vocabular pouco comum. No universo da classe média, é comum investir em 
viagens para “adquirir cultura”, visitando museus, ou simplesmente passean-
do pelos lugares que o turismo indica como culturais. É uma operação de débi-
to e crédito, uma contabilidade que leva em conta o rendimento da economia 
simbólica: mais vale gastar em Paris, do que na disney. No Brasil profundo 
e mais antigo, em face do padrão ruibarboseano de modelo intelectual, não 
raro se confunde cultura com falar difícil.

sabemos, porém, que este conceito de cultura, que facilita, sobremodo, a emer-
gência de uma contracultura, é apenas um aspecto do conceito, pois não existe 
apenas uma cultura erudita, clássica, existe a popular, existe a cultura de massas, 
existe a cultura proletária, e tantas outras que só a Antropologia pode dar conta.

mas, como o título da palestra indica e provoca, o conceito de cultura, 
como manifestação de um poder, como acesso a estéticas mais ou menos 
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elaboradas, é um preconceito. A cultura como propriedade de uma classe, 
como produto de uma prática enclausurada, num ambiente elitizado, não au-
toriza um julgamento de qualidade. esse mito só vale num universo algo 
estreito e que hoje se encontra em confrontação, sobretudo numa cultura ba-
belizada como acontece nas formações culturais urbanas, nas grandes cidades.

Aliás, sem esta visão estereotipada de cultura, seria improvável a existência 
de uma contracultura, já que, como parte do movimento da dialética mate-
rialista, a contracultura existe como uma etapa da negação, dentro daquele 
famoso estágio de negação e negação da negação, de viés hegeliano, conforme 
a vulgata do marxismo.

seria, então, interessante olharmos com um pouco 
mais de cuidado a cultura para além do entretenimento e 
do senso comum que já apontamos.

A definição de Ortega y Gasset pode-nos ajudar, com a 
clareza de sua cortesia. Para ele, cultura é o repertório de soluções 
que encontramos para a vida.

dentro de sua perspectiva vitalista, como não poderia deixar de ser, Ortega já 
nos adianta uma imagem que a tradição do Ocidente adotou, desde que Heráclito 
cunhou o aforismo Polemos pater panton – o conflito é a origem de todas as coisas.

Pois começamos por entender que vida é luta, conflito, caos até, pois vida 
não se dá gratuitamente. ele fala em soluções para resolver os conflitos hu-
manos e nossa condição humana é sempre movida pela cultura, isto é, modos 
e estilos de vida. então, cultura é um modo de morrer, de comer, de fazer 
amor, de conviver. É algo absolutamente único para o homem (Dasein, diria 
Heidegger) e muito de nossa história dependeu e depende da transmissão 
das soluções bem-sucedidas que uma geração passa para a outra, sempre em 
busca da preservação da razão suficiente, isto é, uma explicação racional para 
o mundo, nem sempre fácil de ser percebida.

Volto a don Ortega y Gasset que explicou, naquele seu modo único e 
jocoso de se divertir com a complexidade dos conceitos: afinal, tudo o que, em 
uma sinfonia de Beethoven, não é tripa de cabra, nem madeira, nem metal, nem ar agitado, 
é cultura.
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com isso, passamos da apreciação pura e simples da materialidade para o 
universo complexo e maravilhoso do imaginário. também nossa imaginação 
depende de modos e estilos culturais. 

quando fomos capazes de representar, metaforizar, traduzir em som, ima-
gem, imagística, impressões sonoras, movimento de corpos, tudo isso repre-
sentando um mundo que não é, mas poderia ter sido, damos margens ao 
verossímil e produzimos uma cultura monumental, sublime até. Fazemos arte, 
nos tornamos artistas, e descobrimos o que cecília meireles escreveu poetica-
mente: a vida só é possível reinventada. Ou, em diálogo com camus, que escreveu: 
se o mundo fosse claro, a arte não existiria. Nem provavelmente o mundo, digo eu.

Pois bem, é dessa cultura que aqui falamos. da cultura, digamos, letrada, 
no sentido do logos, de nossa infinita capacidade de criar um mundo apenas 
de representações, simbólico, afinal, como disse mallarmé, o mundo foi feito para 
acabar em livro. e é devastador o poder desta cultura que se abriga no sujeito, 
começa no sujeito, é subjetiva em sua essência, pois é lá, na profundidade da 
experiência do sujeito que a cultura começa, e a consciência é uma elaborada 
conversação entre um “eu” originário e um “tu” acidental, por isso o diálogo 
é uma presença, um logos.

Assentamos, e aqui nos estamos debatendo, que a cultura (e a contracul-
tura) de que tratamos aqui é esta complexidade feita de mais de três mil 
anos de tradição e que nunca foi apenas um objeto de contemplação, mas de 
inquietação.

recordemos a narrativa da fuga de enéas, lá na Eneida, carregando nas costas 
seu pai, Anquises, para fundarem roma. e também a história de um homem 
que carrega sua tradição e memória nas costas, que se curva, por reverência ou 
por esforço, ao peso dos deuses que vão juntos naquela aventura de fundar o 
império. enéas é a geração que suporta nos ombros o passado de sua própria 
riqueza, que carrega o pai, no meio da destruição e do incêndio de troia, para 
fundar um novo mundo.

e se vamos escolher o percurso narrativo, aí então é que cultura e contracul-
tura perdem a clivagem, aliás, falsa. Ou não é contracultura o discurso do velho 
do restelo em camões, a magistral paródia do quixote, o monumental texto 
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maneirista de montaigne, pleno de crítica à modernidade, mal saída do forno, 
ou o teatro de shakespeare, ou mesmo os poetas goliardos, na idade média?

temo que a oposição não subsista, pois há muita contracultura na cultura. 
Aliás, podemos dizer que há mais contracultura na cultura do que sonha nos-
sa vã teoria literária. tem sido, porém, no mundo da baixa modernidade que 
esta questão se radicalizou.

duas grandes influências: o marxismo, lido como teoria da cultura e não 
como legitimação de estado, e a transmutação de todos os valores, de Nietzsche. 
este último num desafio sobre-humano de promover a Grande recusa, des-
truindo a metafísica clássica num salto de 2.500 anos com sua declaração 
cortante de que “deus está morto, e nós o matamos”. No entanto, isso é 
também uma teologia.

datadamente, a escola de Frankfurt foi muito importante, em face dos 
horrores do nazismo. Walter Benjamin pontificou numa lição magistral quan-
do ensinou que: todo documento de cultura é, ao mesmo tempo, um documento de barbárie, 
desconstruindo o caráter salvífico da cultura em face do nazismo.

Bem, meus amigos e amigas, a geração dos anos 1960, nesse nosso Brasil, 
descobriu os valores da crítica radical aos modos de vida modernos. Os jovens 
europeus saíram da reconstrução da europa com a sensação de logro, pois 
os benefícios econômicos da vitória da democracia e do capitalismo tinham 
condenado à miséria boa parte do mundo dito civilizado, e, como contra-
ponto, o comunismo acendeu a chama da esperança juvenil, o que, naquelas 
circunstâncias, era compreensível. Anos depois, a desilusão.

1968 assinala a radicalização da primeira geração do pós-guerra que se 
julgou traída, se julgou injustiçada pelo egoísmo e avareza. exasperou os sen-
timentos e reputou errôneo e fracassado o percurso histórico do Ocidente a 
partir da vitória do cristianismo. Para aqueles jovens, foi preciso negar tudo o 
que em dois mil anos de tradição tinha sido posto para, finalmente, construir 
um mundo de liberdade, igualdade e justiça. Por ironia, defendiam a essência 
da tradição iluminista, e encontraram em Karl marx seu profeta.

quem, no entanto, aceita marx como representante de uma razão univer-
sal, não aceita uma filosofia, no sentido da questão do ser, na verdade, assume 
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uma práxis. Para aqueles jovens inquietos, filosofia rimava com ação, é um agir 
que funda verdades e não as pressupõem. logo, torna-se papel da política e 
da economia desenhar o futuro da Humanidade na idade da técnica. É este o 
fundamento do que se chamou contracultura, uma aplicação da 11.a tese contra 
Feuerbach, segundo a qual não cabe contemplar o mundo, cabe transformá-lo.

Aqueles jovens, que não mais se vestiam como seus pais, mas, ao contrá-
rio, os pais é que se vestiam como os filhos, explodiram em 1968 com todo 
seu descontentamento. Nas praças, nas ruas, nas universidades, o é proibido 
proibir virou o lema e hino da contracultura. A revolta ecoou por aqui, no 
ano de 1968, o ano que zuenir Ventura disse, muito apropriadamente, que 
não acabou.

No entanto, para nossa tristeza, toda aquela energia criativa foi suplantada 
pelo medo. A guerra-fria ameaçava o fim do mundo com a primeira escatolo-
gia profana que o homem construiu. sim, porque era perfeitamente possível 
destruir o planeta algumas vezes, com um artefato nuclear, feito pelo avanço 
científico e tecnológico, puro (ou impuro) produto de uma ciência sem cons-
ciência. Os deuses não eram mais necessários para a destruição do planeta, 
nós mesmos podemos fazê-lo. Vejam aonde foi parar Prometeu.

1968. No entanto, para a nossa tristeza nacional, abriram-se as portas do 
inferno e uma ditadura nos levou de roldão. Aí, a contracultura só sobreviveu 
porque soube negociar sua própria sobrevivência, com muita coragem e idea-
lismo e dores e horrores.

Hoje, passadas já mais de três décadas, é hora de uma reavaliação crítica, 
não para que cultura e contracultura marchem para um duelo inútil, mas 
para que se reconheçam como intérpretes de um Brasil diferente, quem sabe, 
renovado?

Ou podemos achar que é um mero acaso o sucesso surpreendente do livro 
de Paulo leminsk?

cultura e contracultura não são conceitos que se submetem ao jogo mecâ-
nico de uma dialética, mas são as marcas de um percurso de nossa cultura e só 
podem ser compreendidos em diálogo, de preferência construtivo.
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A contracultura é também um dos imperativos categóricos da juventude 
que cobra de nós, os mais velhos, uma existência autêntica, livre do paradoxo 
de Bossuet, que descreve uma situação na qual os homens censuram, publica-
mente, aquilo que permitem em particular. É o paradoxo de nossa cotidiana e 
atual esquizofrenia, condenamos as consequências, enquanto somos parte das 
causas. É isso que nos mostra a desigualdade cada vez mais presente em nossa 
sociedade. Por isso, os jovens foram às ruas e é provável que nem saibam disso. 

mas alguns sabem.
encerro com uma pequena lembrança da poesia que não se importa em ser 

cultura ou contracultura. um jovem de meu tempo de estudante, militante, 
preso político, sincero, deixa escrito, na parede da cela em que registrou aquele 
horror de cujo nome não quero lembrar-me, o seguinte verso: você me prende 
vivo, mas eu escapo morto.

Hoje, distante dos tempos dos duros embates da contracultura e tudo o 
que nela representou sofrimento e medo, espero que as gerações atuais possam 
recolher a memória daquele tempo, para talvez compreender que a maior e 
mais bela lição da cultura e contracultura tem sido a esperança, a meninice do 
mundo, segundo machado de Assis. com ela é que me despeço.

encerro com Borges: meu coração se alegra com essa elegante esperança.
Obrigado.



Pernas Vazias, 2003
Foto: chico lima



195

E n s a i o

O entrançado da lembrança 

Jurista.Guilher me D’Olive ira  Martins

Alberto da costa e silva é símbolo das culturas da língua 
Por tuguesa. e mia couto salientou muito bem a sua capa-

cidade de compreensão da memória de África e o persistente tra-
balho de resgate dessa relação complexa, que assumiu “com a arte 
e elegância”. quando lemos o ensaísta e o poeta, percebemos que 
estamos diante de alguém para quem a cultura é uma realidade viva, 
feita de inesperados encontros, de paisagens misteriosas e surpreen-
dentes. O mundo que o escritor nos revela não é algo de separado 
da vida, e esse quotidiano leva-nos a entender mil pormenores, que 
nos permitem descobrir-nos e encontrar as realidades que nos in-
fluenciam. dirse-ia que acompanhamos o autor na invocação de 
sombras antigas e modernas, tornando-nos mais cientes da impor-
tância de um difícil diálogo de diferenças e complementaridades. “A 
imaginação foi alterando com o tempo o entrançado da lembrança.”

 Ao lermos Espelho do Príncipe, onde o memorialista e o historiador 
se encontram, somos levados à recordação de um jovem de sobral, 
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no ceará, até a ida para rio de Janeiro, que relembra episódios e, que a na-
tureza, as condições e a sociedade que evolui se encontram, como no célebre 
episódio do ritual da morte de uma galinha, onde percebemos que o lado 
melancólico apela à magia da existência: “A visão da moça a matar a galinha 
frequentou a sua infância. ele acordava cedinho e, encolhido na rede, assistia 
à cena repetir-se, com o corredor escuro, o quadrado branco da porta e, no 
patamar de tijolos gastos da escada que descia para o quintal, a moça , a mu-
dar de modinha, ou não mais cantando, porém sempre alegre, completa em 
seu riso, permanentemente ressonhada a degolar a galinha.”

conhecemo-lo. Alberto é um amigo de Portugal. O embaixador do Brasil 
foi com ele muito mais do que um representante diplomático. É como que um 
familiar próximo, despretensioso e aberto, cuja presença nos põe-à-vontade, 
num fluir de aproximações, de temas e de naturais revelações. sendo um pro-
fissional competente, nunca deixou de ser muito da nossa casa portuguesa, 
capaz de separar águas, sem nunca deixar de ser um afetuoso cultor da arte de 
pensar, de escrever, de lembrar, de ressonhar ou de celebrar. e como lembrar 
a sua fulgurante escrita, é alguém de cativante presença. Voltando ao Espelho do 
Príncipe, poderemos lembrar essa fantástica capacidade de imaginar: “quando 
lhe pediam que falasse de um tema sobre o qual pouco sabia, o menino, sem 
falsidade, inventava.”

qual a virtude fundamental do escritor ou do poeta? “Não seriam esses 
os seus melhores discursos, mas tampouco os piores. Nunca havia visto uma 
catedral de verdade, mas desatava a palavra das pedras e dos vitrais, das torres 
e da nave, e lá ia, a imaginá-las, em clarões como os que lhe magoavam os 
olhos, a pô-la no centro do jardim e da cidade, a dar-lhe velame e remos. cada 
palavra era um início de assombros. O súbito puxar de uma noite estrelada.” 
O criador confessa-se assim, dando campo ao desenvolvimento imaginoso.

Ao lembrar manuel Bandeira, mestre inolvidável de “Vou-me embora para 
Passárgada”, Acs invocou um dia as qualidades excepcionais que admirou 
no poeta pernambucano: “serenidade, coerência, ordem e limpeza”, a que 
se juntavam “a bondade, a paciência e o enternecido bom humor”. essas as 
qualidades que o jovem estudante percebeu logo no artista consagrado. e, ao 
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descobri-las, deu-nos a possibilidade de entender que a cultura também se faz 
nesse reconhecimento da humanidade e dos afetos. quantas vezes, em encon-
tros com o nosso querido António Alçada Baptista, fomos testemunhas dessa 
empatia, desse amorável entendimento, que o poeta cultivava com persistência 
e naturalidade. como afirmou no seu discurso de investidura na Academia 
Brasileira de letras, “a diplomacia foi um jamais concluído”, já que ele foi 
sempre poeticamente uma “sombra emigrada”. 

e, ao lembrar um querido amigo comum, marcos Vinicios Vilaça, disse 
o essencial que o aproxima do modo humaníssimo de ver a vida. “Não per-
tence ele à raça dos que dividem e, ao dividir, muitas vezes dilaceram, mas 
como carlos chagas Filho” (o acadêmico que o antecedeu na cadeira que 
hoje ocupa) “à linguagem rara dos que somam para multiplicar, atentos não 
só à riqueza da diversidade, mas sobretudo à força fundadora das lembranças.”

Pode dizer-se que com Acs a lusofonia ganha um sentido e um significado 
que ultrapassam a lógica justificativa e retrospectiva. daí a relevância da apre-
ciação de mia couto. temos de entender que um diálogo autêntico entre cul-
turas diferentes e complementares, em virtude do contacto histórico, obriga à 
capacidade de ver os diversos lados e os diferentes aspetos das realidades. O 
Prêmio camões foi atribuído ao conjunto da obra, reconhecendo o modo de 
encarar o mundo de uma língua de várias culturas. Nesse ponto, singulariza-se 
o agora galardoado. Afinal, o futuro da lusofonia e a sua originalidade basear-
-se-ão muito mais nos caminhos múltiplos, no sentido crítico, na capacidade 
inovadora, na dialética dos encontros, nas tensões e na força de compreender 
o inesperado e o incômodo, do que na tentativa de unificar ou simplificar.

Fiz, pessoalmente, uma experiência inesquecível no Benim, tendo nas mãos 
um livro de Alberto, Francisco Félix de Sousa – Mercador de Escravos. Fui testemu-
nha presencial do impressionante quadro com que a obra se inicia: “este é 
um quarto de Francisco Félix de sousa. Não repare nos descascados e nas 
manchas das paredes. cuide da cama portuguesa, de madeira sólida (não sei 
se pau-ferro, jacarandá ou mogno), ressequida e fosca por míngua de verniz, 
de cera ou de óleo. Há lascas neste torneado e falta um pedaço naquela pinha 
ou carrapeta, no alto do baldaquino que sustentava o mosqueteiro. O dono 
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do jeito jaz ao lado, sob uma campa em cuja cabeceira se ergue a imagem do 
santo de seu nome e devoção. sepultaram-no como um príncipe da terra. e 
dentro de casa, à daomeana. No que dizem, teria sido o seu quarto...”.

Aí nos esperava, a mim e a miguel real, com grande simpatia, o neto de 
Félix de sousa, que nos recebeu naquele lugar reservado e escondido dos 
olhares do mundo... compreendemos nesse momento como a obra nos dá 
conta dos claros e escuros de “um medonho pesadelo” – e o autor fá-lo com 
um saber e uma consciência que nos permitem entender o essencial da liga-
ção entre Àfrica e o Brasil. O historiador de A manilha e o libambo e de Um rio 
chamado Atlântico, conhecendo bem essa relação complexa, abre-nos pistas para 
que o futuro se não construa de equívocos ou paternalismos, mas sim de uma 
consciência crítica e de uma fecunda abertura de novos horizontes. O entren-
çado da lembrança obriga-nos a olhar para diante sem receio de conhecer o 
passado. 
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E n s a i o

Jocy de Oliveira no 
espelho de suas cartas

escritora francesa
Professora 
de História 
da música na 
universidade 
Paris-sorbonne
correspondente  
da Academia de  
Belas-Artes.

 � Um Diálogo emocionante  
e  r ico em ens inamentos

Danièle  P i stone 

J ocy de Oliveira permanece uma pianista, artista multimídia 
e compositora de grande renome, cuja carreira internacional 

levanta inúmeras particularidades e lembranças. todos lhe somos 
enormemente gratos por nos confiar este Diálogo realizado com uma 
dezena dentre os maiores músicos entre 1960 e 2010, bem como 
partes de seu Diário.

como veremos, estes textos, tão ricos em informações, são tam-
bém impressões de rara emoção. A leitura de tão antigas e expres-
sivas cartas desencadeiam tanto uma plêiade de recordações como 
observações explicativas, fazendo-nos mergulhar em uma verdadeira 
e insólita festa artística.

toca-nos particularmente que o universo francófono nos seja 
apresentado com tantas narrativas e reflexões. isto a partir de seu 

* tradução do francês por suzana martins.
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parentesco materno com o famoso general Gaston de sonis. se na infância 
viveu no Brasil entre curitiba e são Paulo onde foi aluna de Joseph Kliass, 
logo veio para Paris aperfeiçoar-se com marguerite long; conheceu, portanto, 
a capital francesa dos anos 1950 e os cursos da célebre pianista no número 
16 da Avenida Grande-Armée. Foi, aliás, graças à intervenção de marguerite 
long que, em 1956, fez seu primeiro grande concerto público, com o Concerto 
em sol, de ravel, em tanglewood, euA. esta obra, como Capriccio ou Movements 
de stravinsky, Momoprecoce de Villa-lobos ou Oiseaux exotiques, de messiaen, 
acompanharão Jocy em sua carrreira de solista.

trabalhou, em seguida, com o compositor robert Wykes na Washington 
university de saint-louis (missouri), cidade importante, sobretudo em re-
lação a igor stravinsky, luciano Berio e a alguns memoráveis concertos. em 
saint-louis obteve, em 1968, o master of  Arts, em trabalho baseado em sua 
composição de Estória for voice, percussion and 2 channel tape, que robert craft ates-
ta em carta que leu com grande interesse. Nesta época, estava casada (desde 
1955) com eleazar de carvalho, diretor musical da saint-louis symphony 
Orchestra, onde abraçava brilhantemente a música contemporânea.

É neste ambiente que Jocy de Oliveira reforça indubitavelmente sua ligação 
com a arte sonora de seu tempo, que ela mesma viria a representar artistica-
mente como pianista e compositora. esta dupla atividade a fez relacionar-se 
com vários mestres ilustres, cujos admirados testemunhos figuram ao longo do 
livro. Vêm daí suas poderosas ligações com a França, principalmente através de 
messiaen e Xenakis. do primeiro, gravou importantes peças para piano,1 do 
segundo, uma redução de Synaphai, que permanece pioneira neste contexto.

Francesas também são suas fontes de inspiração, sobretudo na figura de la 
stilla, célebre cantora italiana de Châteaux des Carpathes, de Júlio Verne, que sobressai 
em um episódio (“Naked diva”), na quinta obra de música-teatro de Jocy, As Ma-
librans (2000), escrito em homenagem a quem tão bem fez desdêmona e efigênia 
e que esteve tantas vezes em Paris, onde nasceu. Franceses são também os ecos de 

1 Catalogue d’oiseaux e os Vingt regards sur l’Enfant Jesus (Vox, 1972 e 1977) figuram, em sua interpretação, no 
fichário eletrônico da Biblioteca Nacional da França (departamento de Audiovisual).
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satie, cujas 18 horas de Vexations tecem a 
trama de sua Homage à Duchamp (1974).

Ao longo dessas décadas, reflexões da 
artista, bem como de seus corresponden-
tes, ilustram bem o que foi a vida de mú-
sicos brasileiros deste tempo: a impor-
tância do rio de Janeiro, Villa-lôbos, a 
atração pelos estados unidos, sobretudo 
Nova York, ou as condições de vida dos 
que haviam escolhido o exílio longínquo, como cláudio santoro, na Alemanha. 
Juntaram-se à trajetória artística de Jocy de Oliveira elementos poderosos, como 
milão (Berio) e o Oriente (cage). No limite deste confronto com seu passado, 
os elementos poéticos de seu último capítulo (Vozes silenciadas) colocam em 
grande evidência os resíduos dominantes do sonho apenas esboçado: 

[...] um caruru no Chalé em Botafogo,lustres de cristal no silêncio de Berlim, um restau-
rante japonês no Rio de 1961, uma marimba numa discoteca, carregando um gongo pelas 
ruelas de Paris, o grito de uma mulher pelas vielas de Marrakech, um rosto sem idade em 
Mahabalipuram, um descarnado piano na Bósnia, o Natal numa catacumba de Belgrado, o 
teto de um palco que desmorona em Anvers, rostos sem traços, uma história, um doce muito 
doce, os pássaros de Bellagio, o gargalhar, o som dos barcos no Bósforo, a água gelada dos fior-
des, lágrimas e aplausos no Hollywood Bowl, o eco dos minaretes, a perda de manuscritos 
roubados, um olhar, um sorriso, o cheiro ácido de um camarim, a dor de um desencontro, do 
corpo, cicatrizes, o reencontro com o piano, novamente uma fratura, um acorde que silencia, 
um intervalo que se perde, a voz primordial, vozes silenciadas, o revisitar, o desejo de uma 
revelação, e, como a vida – impermanências...
 
todavia, ao lidar com o efêmero através de vozes e silêncio, Jocy de Oli-

veira sabe sempre ressaltar, aguçar nossa atenção, proporcionar uma espessura 
sonora no tempo, desdobrando-o em múltiplos talentos como em algumas 
especificidades de seus encontros musicais, tais como Time cycle (1960) ou 
Echoi (1963) de lucas Foss; ou ainda a curiosa Nascemorre, para coro misto, 
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stockhausen e Jocy. 
Foto: Fredrik Kirsebom
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banda e duas máquinas de escrever (1963) sobre um poema de Haroldo de 
campos, de Gilberto mendes na sua fase experimentalista. mas as mais belas 
culminâncias de seu texto estão, sem dúvida, na história da composição e cria-
ção da Sequenza IV de Berio ou “desta nova maneira de tocar piano” aos dez 
toques simultâneos, um para cada dedo, imaginada por Xenakis em Synaphai, 
duas célebres partituras dedicadas a Jocy de Oliveira.

Ao longo dessas confidências que despontam com grande espontaneidade 
e rara sinceridade, que recriam o imprevisível cordão umbilical entre presente 
e passado, é apaixonante compartilhar a maneira como se sucedem, se con-
frontam e se desfazem, para finalmente se mesclarem a criação e a interpre-
tação, o palco e o piano. Não surpreende que o tempo como tema seja tão 
primordial em sua obra. este tempo que sabe erigir o passado em memória 
do futuro. este tempo contraposto que vibra em suas vídeo-óperas recentes  
(Revisitando Stravinsky, Berio sem censura...) como a integralidade dos atuais retor-
nos aos fundamentos de sua personalidade e de sua arte.

Além de seus concertos, de tantas e importantes criações pianísticas, de sua 
discografia, de seu imponente catálogo de obras que incluem seis óperas (de 
Fata Morgana, em 1987, a Kseni, em 2007) será necessário contar principalmen-
te com esta publicação de seus arquivos comentados, vibrante contribuição 
para a história musical do século XX.2

Obrigada, Jocy, por estas páginas tanto históricas como pessoais, corajosas, 
generosas e pungentes, preciosas não só para a comunidade musical interna-
cional, mas também abertas ao grande público capaz de apreciar as intensas 
alianças entre o ouvido, o olhar e o espírito.

 �

Diálogo com minhas cartas, de Jocy de Oliveira, foi publicado recentemente no 
Brasil pela sesi-sP, editora com patrocínio da Oi.

em versão francesa, Dialogue avec mes lettres será lançado nos próximos meses 
pela Éditions Honoré champion, Paris. 

2 Para o catálogo de suas obras e algumas criações multimídias, ver os sites www.jocydeoliveira.com e 
www.youtube.com/jocy de oliveira
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E n s a i o

Os senhores da palavra de 
murilo melo Filho

Evanildo Bechara

Numa epígrafe para o seu livro O Brasil anedótico, em que re-
lembra frases históricas que reescrevem a crônica do Brasil-

-colônia, do Brasil-império e do Brasil república, Humberto de 
campos transcreve do escritor italiano Adolfo Padovani os seguintes 
comentários: “se a história é uma árvore de gestas memoráveis que 
lhe formam o tronco, os ramos e as folhas, a anedota é a flor que se 
esboça entre a verdura, e lhe garante o aroma, a frescura e a graça.”

estas palavras com que Humberto aplica à historiografia brasi-
leira facilmente se podem estender às instituições humanas de todos 
os quadrantes do mundo e de todas as épocas. chegam até nós os 
comentários chistosos, inteligentes, profundos e alegres dos grandes 
homens da Humanidade, e por eles ficam mais conhecidos e ines-
quecíveis em nossa memória, e reverenciados. que sabe a maioria das 
pessoas do grande matemático siracusano Arquimedes senão a célebre 
frase Eureca! enquanto tomava banho, encontrara a solução do pro-
blema de hidrostática proposto pelo rei de siracusa, e se pôs desnudo 

*

* lido em sessão plenária no dia 26 de junho de 2014.

Ocupante da 
cadeira 33 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 
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pela cidade a gritar a famosa expressão; ou da silenciosa discrepância do cosmó-
grafo italiano Galileu diante dos seus inquisidores, no séc. XVii: Eppur si muove! 
(e, contudo, se move!).

Para a tradição popular, tais acontecimentos não precisam ter sua afirma-
ção em documentos históricos, embora, no contestado episódio de Galileu, 
exista uma tela do pintor murilo com a repetição do conhecido mote. Podem 
ser histórias ou estórias.

Nesta Academia, se não foi o primeiro, foi dos primeiros a reunir e escrever 
sobre episódios anedóticos, Humberto de campos é um modelo desse gênero, e 
se tornaram clássicos o seu O Brasil anedótico, Antologia dos humoristas galantes, e apare-
cida em 1929, encetou um gênero de pesquisa que está a exigir continuador para 
a moderna literatura Brasileira, com o livro O conceito e a imagem na poesia brasileira.

O saudoso confrade Josué montello prosseguiu com a tarefa de reunir con-
ceitos e frases, restringindo o material ao que colheu ou leu sobre seus pares, 
no livro Pequeno anedotário da Academia Brasileira, em 1963.

Agora, a curiosidade e a perspicácia do nosso querido confrade murilo 
melo Filho levaram-no a entrar no rol desse tipo de pesquisador, e eis que 
nos brinda com Os senhores da palavra, especialmente acerca da temática do 
humor. estava com certeza influenciado pelo escritor, ator e humorista norte-
-americano George carlin que, consultado sobre de que maneira gostaria de 
morrer, respondeu que gostaria de morrer de tanto rir.

O novo livro de murilo vem com prefácio de ivan Junqueira, além de con-
siderações iniciais de Arnaldo Niskier e deste que lhes fala. A preocupação 
didática do Autor levou-o a uma introdução histórica sobre o início e a tra-
jetória da casa de machado de Assis até nossos dias. As histórias recolhidas 
por murilo melo Filho têm como autores acadêmicos da velha-guarda, dos 
“tempos difíceis”, até os mais recentes. A delicadeza do Autor só trouxe à 
cena aqueles que já não fazem parte do nosso convívio. uma leitura agradá-
vel nos proporciona o nosso murilo melo Filho, além do simples sorriso, a 
interpretação das personalidades envolvidas nas histórias – muito bem sele-
cionadas e melhor ainda narradas. em muitos casos, junta-se o humorismo à 
saudade, num reencontro com amigos queridos.



207

E n s a i o

discurso de posse na Academia 
Pernambucana de letras

Maria  Let íc ia  Cavalcanti

As primeiras palavras são de agradecimento a todos e a cada 
um dos acadêmicos, pela generosa acolhida nesta casa. de-

verei para sempre o gesto. Por ser honra, e privilégio, estar entre os 
que dedicam suas vidas ao ofício de pensar e escrever. que vivem ad 
lucem (para a luz), não por acaso lema desta Academia Pernambuca-
na de letras. um templo de palavras e de ideias que tem a relevante 
missão de “velar pelo passado literário pernambucano, estimular 
seu estudo e lutar pela preservação das suas obras”, assim consta 
nos seus estatutos. e, também, velar pela “defesa da língua Portu-
guesa e da cultura”, como está nos estatutos da Academia Brasileira 
de letras. dois belos compromissos. que proteger a cultura (do 
latim colere, cultivar) é compreender a importância dos conhecimen-
tos produzidos e transmitidos pelo homem. e valorizar a língua 
significa não apenas compreender seu caráter de realidade vir tual, 
conjunto de símbolos articulados para produzir uma ideia. É ir 
além. É aceitar novas formas de expressão, em permanente processo 

Ocupante da 
cadeira 23 
na Academia 
Pernambucana  
de letras. 
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de mudança, nos seus ambientes próprios – o artesanato, a dança, o canto, 
as maneiras de fazer, ver ou representar. e, muito especialmente, os sabores 
– que devem ser compreendidos também como linguagem, no tanto em que 
expressam a própria identidade dos povos a que pertencem. revelando tra-
dições. mediando hábitos diversos. transmitindo valores de natureza variada 
– econômicos, sociais, políticos, religiosos, étnicos, estéticos. eça de queiroz 
dizia: “entre todas as manifestações culturais, aquela que melhor revela o 
gênio de uma raça é sua culinária.” e João cabral de melo Neto chegou a 
comparar o ato simples de catar (de escolher) feijão com o ato complexo de 
escolher (catar) palavras para um poema. Para ele o poeta faz, exatamente, 
como o catador de feijão:

Catar feijão se limita com escrever:
jogam-se os grãos na água do alguidar
e as palavras na folha de papel;
e depois, joga-se fora o que boiar.

Primeiras manifestações dessa linguagem foram desenhos nas paredes das 
cavernas. Nascidos do desejo de registrar experiências. “A palavra no começo 
era silêncio, palavra recolhida e quieta”, disse o poeta padre daniel lima. 
depois vieram símbolos em placas de argila. e o que mais aparece nelas é o 
ato de comer, representado pela combinação de uma cabeça ao lado de um 
pão. imagem que é linguagem. Na Ilíada e na Odisseia, Homero usa a expressão 
“comedores de pão” como sinônimo de “homem”. Na epopeia de Gilgamesh 
(primeiro texto escrito na mesopotâmia), está que o homem deixou de ser 
“selvagem” quando conheceu o pão. só depois vieram as palavras. sophia de 
mello Breyner Andresen até escreveu: “O homem soube de si pela palavra. 
e tudo emergiu porque ele disse.” Através dessa linguagem, aprendemos que 
os primeiros homens se alimentavam só para sobreviver. depois, começaram 
a se organizar para garantir um suprimento estável de alimentos. Passaram a 
plantar e domesticar animais – uma mudança decisiva na relação entre homem 
e território. Foram então selecionando as plantas mais produtivas e nutritivas. 
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em função do clima, cada região elegeu seu cereal preferido: trigo, no medi-
terrâneo; sorgo, no continente africano; arroz, na Ásia; milho, nas Américas. 
em torno dessas “plantas de civilização”, na definição de Fernand Braudel, 
organizou-se toda uma vida naquelas sociedades – relações econômicas, for-
mas de poder político, rituais religiosos, imaginário cultural. A própria inven-
ção das cidades vem do desenvolvimento da agricultura.

tão importante foi esse processo que lévi-strauss definia o grau de desen-
volvimento dos povos a partir dos hábitos alimentares. Baseado nesses estu-
dos, sedimentou seu método estruturalista, segundo o qual o homem passa do 
estado “natural” (quando usa o alimento cru) ao “cultural”, quando começa 
a “transformar o alimento”, algo tão importante quanto “usar a linguagem e 
construir objetos”. Assim, aos poucos, os sabores de um povo vão-se forman-
do. Primeiro, aproveitando ingredientes e jeitos de fazer da própria terra. de-
pois, também os de lugares distantes. Até que um dia, nessa mistura de muitas 
heranças, ganha uma forma própria. “O alimento se torna familiar”, explica 
roberto damatta, sendo “por isso mesmo definidor de caráter, de identidade 
social, de coletividade”. Nesse momento, converte-se em linguagem. e ganha 
um valor próprio. No dizer de césar leal, 

Linguagem que é ventre,
linguagem é bandeira, 
linguagem é porta aberta ao canto.

A linguagem é nossa própria pátria. “minha pátria é a língua portuguesa”, 
disse Fernando Pessoa. “inculta e bela”, como que completa, Bilac. uma lín-
gua que foi, também ela, se formando aos poucos. A partir da influência dos 
muitos povos que sucessivamente dominaram a Península ibérica. deixando, 
ali, suas marcas. As majestosas legiões romanas, no séc. ii; os bárbaros germa-
nos do Norte, no séc. V; e, sobretudo, a partir de 711, os mouros – árabes da 
mauritânia que habitavam o norte da África. entre todos os invasores, foram 
os que mais influenciaram aquele chão. Na Agricultura, na Arquitetura, na 
Botânica, na matemática, na medicina. mas em nenhum outro campo essa 
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herança foi maior, e mais definitiva, que na culinária. como se comprova 
pelas muitas palavras deixadas naquela língua Portuguesa então nascente. O 
mesmo se deu com nossos índios, que tanto legaram de sua língua à terra em 
que um dia viveram seus antepassados: nas frutas, nos peixes, nas caças, nas 
receitas. com os escravos africanos, também, fiéis aos sabores de suas origens. 
tanto que, para eles, a hora da refeição era um momento sereno de alegria 
em meio a tanta dor. com os pratos na mesa se misturando a cantos e danças 
da terra distante, batuques, lamentos, zoadas, crenças, chocalhos, saudades. 
“A identidade é uma trajetória”, dizia Foucault. e essas como que pegadas, a 
partir dos sabores, são marcas de nossa própria identidade. de nossa língua. 
de nossa história. de nossa alma. 

somos, como país, uma mistura mágica do sagrado e do profano, do provi-
sório e do eterno, de ilusões e de promessas, de sonhos e de mistérios. A partir 
das múltiplas influências que integram nossas três culturas – a portuguesa, na 
obsessão de formar por aqui um povo novo; a africana, ferida pela lembrança 
sem-fim do passado perdido; e a indígena, com a nostalgia que vem de ver sua 
terra invadida por estranhos. Graça Aranha falava nessa comunhão das três ra-
ças – “a melancolia portuguesa, a metafísica do terror dos índios e a infantili-
dade africana, em seu terror cósmico”. e ronald de carvalho dizia que nosso 
rosto se formou da “saudade portuguesa adoçada pela sensibilidade ibérica, 
da inquietação indígena e do travo do sentimento resignado dos africanos”. 
são marcas de passado, e de história, que estão presentes no território que 
um dia foi da santa cruz e é hoje um grande Brasil. mas, ao mesmo tempo, 
também um conjunto de brasis distintos. culturalmente autônomos.

um deles é Pernambuco. com mapa que mais parece um corpo que se deitou 
reto. Por não ter aprendido a se curvar, perante ninguém. lembrando uma estra-
da quase sem curvas, chão de retirantes que vão das areias secas dos interiores à 
amplidão generosa do mar azul, quente e profundo. renato carneiro campos 
dizia: “se tivesse que escolher um estado da Federação, para representar dom 
quixote, este seria Pernambuco – não lhe faltam magreza, loucura e sonho 
para tanto.” Nem antecipações, nem pioneirismos. impulsionados, talvez, por 
uma geografia que representa um desafio. Posto vivermos, palavras de Gilberto 
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Freyre, “sob um sol contra o qual todas as sombras são poucas, sob um sol ti-
rânico”. e por habitar, nesse pedaço de terra, uma gente que nos orgulha. dona 
Brites (Beatriz), mulher de duarte coelho, foi a primeira mulher governante 
das Américas. Aqui tivemos o início da literatura, no país, com a Prosopopeia, do 
judeu Bento teixeira. desse povo que é “noivo da revolução”, nas palavras de 
carlos Pena Filho, vieram os primeiros movimentos sociais contra a domina-
ção portuguesa – a Guerra dos mascates (1710), a revolução Pernambuca-
na (1817), a confederação do equador (1824), a revolução Praieira (1848). 
Aqui também se dirá do pioneirismo de acolher, em uma Academia, alguém que 
escreve sobre gastronomia. Na compreensão de que nossa culinária – afirmativa, 
forte, simples e generosa – está marcada na nossa carne. espelha o irredentismo 
que está em nosso sangue. revela nossa própria alma.

disso tudo já sabia minha avó maria José, mãe de meu pai. com ela aprendi 
a importância do preparo dos alimentos. Algumas vezes consultava seu velho 
caderno de receitas – de capa dura estampada e folhas precocemente amareladas 
pelo tempo. escrito por ela mesma, com aquela letra desenhada que as moças de 
antigamente aprendiam em exercícios nos cadernos de caligrafia. Nele guardava 
segredos que ninguém mais podia decifrar. Algumas vezes faltando ingredien-
tes importantes. com dosagens pouco precisas. Ou modo vago de preparar. 
Penso que de propósito. Os outros, quando as lessem, até poderiam não saber 
exatamente como prepará-las. ela não. com aquelas receitas fazia milagres – 
curava doentes, juntava desafetos, celebrava a vida. em uma cozinha que mais 
parecia sua sala de visitas – com rostos, barulhos e cheiros que para sempre 
guardarei na memória. manuel Bandeira, em sua Evocação do Recife, fala da casa 
do seu avô, onde “tudo parecia impregnado de 
eternidade”. Para mim, esse espaço impregna-
do de eternidade e saudade é aquela cozinha. 
talvez porque, assim disse uma vez mauro 
mota, “ninguém se muda jamais do domicílio 
da infância”. Aprendi com ela também que o 
gosto é uma realidade coletiva. uma experiên-
cia de cultura que nos é transmitida desde o 



 Maria  Let íc ia  Cavalcanti

212

nascimento. como se estivesse em nosso próprio sangue. daí a importância de 
preservar, como um tesouro, essas receitas tradicionais, passadas de mãe para 
filha. 

chego a esta casa para uma cadeira antes ocupada por homens ilustres.  
e, às responsabilidades de lhes dar sequência, cabe-me velar por suas memó-
rias. A imortalidade, concedida pelas Academias, não tem a ver com a finitude 
terrena. É mais ampla, mais profunda e mais generosa. Porque decorre do 
compromisso de reverenciar os que vieram antes. e tão importantes foram, 
para nossa cultura, que me senti no dever de, não só lembrar, também registrar 
a vida e a obra de cada um deles – o que faço nesse pequeno livro, agora distri-
buído. muito diferentes entre si, nos caminhos e nas palavras, o que os une é 
um tipo especial de permanência que vem de dentro. A certeza de que ficarão 
no exemplo e nas ideias. sobretudo no que pensaram e escreveram. “somos 
todos mortais, com uma duração justa, nunca maior ou menor. Alguns mor-
rem logo que morrem, outros vivem um pouco na memória dos que os viram 
e amaram; outros ficam na memória da nação que os teve. mas a todos cerca o 
abismo do tempo”, disse Fernando Pessoa. Assim será. difícil saber a duração 
exata dessa permanência. O tempo, no fundo, será juiz de todos nós. dirá das 
saudades que ficaram. dos sonhos. dos gestos. das sementes plantadas. e, 
sobretudo, das influências da obra. em todos subsistindo, apenas, a certeza 
que se pressente nos versos iluminados de césar leal: 

Sobre o chão pisamos,
nossos rastros não duram:
um rastro de cem anos
no tempo é vida curta.

Patrono da cadeira é Phaelante da câmara. Professor de direito criminal 
na Faculdade de direito do recife, jornalista e político atuante, era abolicio-
nista, republicano e, sobretudo, um democrata. segundo o acadêmico Ade-
mar tavares: “sempre corajoso na luta, sempre firme no ostracismo, ninguém 
foi mais leal nem mais devotado ao seu partido.” Publicou livros de direito, 
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de Poesia, reunindo conferências e discursos proferidos enquanto deputado. 
quando morreu, Neto campelo escreveu: “Parece que se apagou uma das 
luzes que ardem no mundo do pensamento.” 

Primeiro ocupante da cadeira, Neto campelo foi professor e diretor da 
Faculdade de direito do recife. deputado federal, contribuiu no anteprojeto 
do Código Civil redigido por seu amigo clóvis Beviláqua. Publicou trabalhos 
importantes no Correio do Recife, na Tribuna Literária, na Revista Acadêmica (da Fa-
culdade de direito) e deixou muitos livros na área do direito.

segundo ocupante da cadeira foi Gilberto Osório. um intelectual que, se-
gundo Gilberto Freyre, “à erudição, e à criatividade, juntou um senso estético, 
uma sensibilidade verbal, a serviço de uma personalidade incomum de escri-
tor-artista”. ensinou direito internacional Público, direito constitucional e 
teoria Geral do estado na Faculdade de direito do recife. mas sua grande 
paixão foi a Geografia, matéria que passou a ensinar em colégios e faculdades 
da cidade. Jornalista de grande mérito, segundo manuel correia de Andra-
de era “profundamente equilibrado no julgamento dos que dele divergiam”. 
deixou artigos de jornal, conferências, discursos, ensaios. e gostava das boas 
coisas da vida. sobretudo, cozinhar. era um grande gourmet. morreu como 
queria – ouvindo Wagner, sentado em sua cadeira de balanço e nos braços 
da mulher. seu último pedido acabou atendido. “Não coloquem sapatos nos 
meus pés. Não me cubram de flores. Não façam do meu enterro uma festa. 
deixem-me ir, sem estardalhaço, para a casa do Pai.” Assim foi. 

terceiro ocupante da cadeira foi Gilberto Freyre. desde quando voltou ao 
Brasil (em 1923), depois de andar pelo mundo, seus primeiros escritos já cha-
mavam a atenção para a importância de preservar as tradições regionais, todas 
fortemente ameaçadas pela descaracterização. em 1926, realizou congresso em 
que leu o que depois chamou de Manifesto Regionalista. em lisboa, iniciou pesqui-
sas que o levariam à Casa-grande & Senzala – em que mostrou não virem, os males 
do país, da mestiçagem; mas de um sistema econômico socialmente injusto, da 
monocultura opressiva da cana-de-açúcar, e de uma deficiente alimentação para 
vastas parcelas da população. “sua competência foi logo reconhecida por todo 
o país”, confirma césar leal. dos muitos livros, destaque também para Açúcar, 
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onde transcreve receitas que chama “de pedigree”, que têm história, que têm pas-
sado. É que os alimentos tiveram, sempre, grande importância na vida e na obra 
de Gilberto Freyre. talvez por relacionar ditos sabores aos lugares por onde 
andou, em uma espécie de memória indissociável entre espaço e experiência; ou 
por compreender a íntima relação que tinham na formação da própria identida-
de dos povos. Ninguém deu mais importância aos alimentos que ele. Ninguém 
escreveu mais sobre os alimentos que ele. e tão importante sentia serem que 
dizia: “uma cozinha em crise significa toda uma civilização em perigo.” Outra 
coisa não fez, segundo monteiro lobato, “senão revelar-nos a nós mesmos, 
contar o que somos e por que somos assim e não de outro modo”. Até mor-
rer, manteve intensa atividade intelectual. sem perder o otimismo, jamais. em 
um programa de televisão, no sul, assim se apresentou: “sou um brasileiro, de 
Pernambuco. Gosto muito dessa província. sou sedentário e ao mesmo tempo 
nômade. Gosto de rotina e gosto de aventura. Gosto dos meus chinelos e gosto 
de viajar. meu nome é Gilberto Freyre.”

quarto ocupante da cadeira foi evaldo coutinho. Professor paciente e es-
critor de estilo rebuscado, segundo césar leal era “um pensador de surpreen-
dente originalidade”. desenvolveu sua teoria filosófica a partir da ideia de que 
“o universo é produto da nossa imaginação, o universo tem a idade de cada 
um de nós”. A única realidade, para ele, é o eu individual de que se tem consci-
ência. evaldo tinha como verdade que só seria incontestável o ato de pensar 
e o próprio eu. Para Nélson saldanha, “criou mais do que uma obra, um 
gênero. um estranho gênero filosófico e literário, e com ele uma linguagem”.

O quinto ocupante da cadeira foi Francisco césar leal, que nasceu no ce-
ará e viveu no recife. um professor de grandes méritos que recomendava aos 
alunos ler muito. sempre. escrever livros e pintar quadros, também. só assim 
seria possível, para ele, adquirir cultura artística e filosófica. recebeu título de 
Ns (Notório Saber), concedido pelo conselho Federal de educação. também foi 
jornalista. coordenou o Suplemento Cultural do Diário de Pernambuco e a revista  
Arrecifes, do conselho municipal de cultura do recife. dirigiu a revista Ensaios. 
Foi um extraordinário crítico literário. entendia, inclusive, que essa crítica lite-
rária ajudava a escrever poesia, como o provaram Baudelaire, ezra Pound, Paul 
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Valéry, robert lowell. Para tristão de Athayde, sua crítica era “de uma vigorosa 
lucidez filosófica”. Foi sempre justo, em tudo quanto escrevia. e muito respei-
tado, exatamente por isso. elogiando quando entendia dever. e não, quando 
não. É de Ariano suassuna uma frase bem conhecida, sobre os críticos: “Acho 
os críticos utilíssimos, mas somente quando elogiam.” Não no seu caso, claro.

césar leal era, sobretudo, um extraordinário poeta. Para ele, poesia seria a 
única linguagem capaz de revelar a própria natureza dos homens. A partir da 
“linguagem, uma representação simbólica da consciência como produtora dos 
conteúdos de cultura”. enquanto palavras seriam “um meio e não o material 
indispensável à elaboração do poema”. daí, tantas vezes, juntar essas palavras 
a citações, colagens, desenhos, números, símbolos. como que buscando com-
pletar seu sentido. Não só isso. era, também, um homem de grande erudição, 
trabalhando com princípios de Astronomia, cosmologia, Filosofia, História, 
mitologia, retórica e teologia. tudo resultando em algo único. Original e 
com absoluto rigor técnico. José Guilherme melchior e sébastien Joachim 
diziam ser, ele, “o nosso poeta mais preocupado com a teoria do poema”. 
Para Ângelo monteiro, fazia “uma poesia carregada de inquietação filosófi-
ca”. sem contar marcos Vilaça, para quem césar, “ao se ocupar do que é o 
cotidiano, não se desgruda da apreciação sob o ponto de vista da Filosofia”.

em sua poesia, segundo sébastien Joachim, junta “o leve e o pesado, a luz e 
a sombra, o pleno e o vazio, o sonho e a técnica, o dentro e o fora, o silêncio 
e o grito, o homem e a natureza, o viver e o dizer, a paz e a violência, a vida 
e a morte”. O passado e o futuro, também. “sem preconceito do antigo e 
do novo, considera o vivo”, observa carlos Nejar. Fala da infância e de sua 
região, em Romance do Pantaju. das gentes de sua terra, em Os heróis. Até da 
poesia de vanguarda, científica e cósmica, em O triunfo das águas, Jornal do verão, 
Constelações, Quinta estação, Tambor cósmico. tão importante foi, para a literatura 
Brasileira, que influenciou toda uma geração de poetas. revelou novos valores. 
e orientou vocações. como padrinho e mestre daquela que ficou conhecida 
como a Geração 65 (assim foi batizada por tadeu rocha), de grandes poetas 
importantes como Alberto da cunha melo, Jaci Bezerra e marcus Accioly. 
tanto que, em A oriental safira, escreveu: 
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Do templo das palavras me retiro 
para deixar no mundo esta linguagem
que, se diz muito, pouco ainda diria! 

mas não se pode falar em césar leal sem destacar o livro que o acom-
panharia por toda a vida – a Divina comédia. segundo césar, “o conceito de 
moderno, na poesia do século XX, está mais próximo do conceito de dante do 
que o conceito de moderno que prevaleceu no período unitário do classicis-
mo, quando as formas literárias internacionalizadas por Petrarca, Boccaccio e 
Ariosto constituíram o cânon da literatura europeia, especialmente da poe-
sia”. Para ele, antes de dante, apenas Homero; e, depois dele, nenhum outro, 
que “Os dois tinham o máximo domínio da linguagem”. Foi uma influência 
definitiva. Por seu estudo Dante e os modernos recebeu do governo da itália, 
concedido pelo então presidente sandro Pertini, o título de Cavaleiro da Ordem 
do Mérito da República Italiana. e tanta era sua admiração que, quando o escritor 
mário Hélio lhe perguntou quem gostaria lhe sucedesse na cadeira 23 dessa 
Academia Pernambucana de letras, respondeu – “dante. dante Allighieri.” 
Perdão, mestre césar, mas felizmente (para mim) dante não se candidatou 
à sua vaga. talvez por não precisar; posto já ser, de muito, verdadeiramente 
imortal. dando-se por finda esta elegia, em louvor de césar leal, com pala-
vras suas que falam no destino:

Quando criança Deus mostrou-me em sonho
o elevado assento a que cheguei,
não fiz por Pernambuco o quanto quis
– fiz o que pude e permitiu-me a Lei.

Tudo o que realizei ficou gravado
e o Tempo irá dizer quanto valeu;
o que foi feito o tempo não apaga 
e o que não foi: foi sonho e se perdeu.
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E n s a i o

discurso de agradecimento pelo 
Prêmio machado de Assis 2014

Vamireh Chacon

Vim do direito para a ciência Política, quando contribuí a 
criar uma das primeiras graduações e pós-graduações nesta 

área de estudo, pesquisa e ensino no Brasil, na universidade de Bra-
sília, há muitas décadas.

O que pouca gente sabe é que, em paralelo ao direito na tradi-
cional Faculdade do recife, tão antiga quanto a de são Paulo, estu-
dei letras e não Filosofia, pelo duplo motivo de então a Filosofia 
me interessar, de início, enquanto Filosofia do direito, ao mesmo 
tempo que sempre me acompanhava e continua a acompanhar-me o 
gosto pela literatura. da Filosofia do direito, fui à Filosofia Políti-
ca, tendo então de percorrer as instâncias intermediárias.

confirmei desde cedo o afim gosto literário nas minhas primei-
ras leituras do dostoievski no processo contra rodion raskolnikov 
em Crime e castigo, do stendhal, na autodefesa de Julien soriel em O 
vermelho e o negro. são libelos, sem perder expressão estética, contra 
quem não entende sua própria época.

Bacharel e doutor pela 
Faculdade de direito 
do recife e doutor 
por esta Faculdade 
e universidade de 
munique na Alemanha, 
com pós-doutoramento 
na universidade de 
chicago. Bacharel e 
licenciado em letras 
pela universidade 
católica de 
Pernambuco. Foi 
professor titular daquela 
Faculdade de direito 
e professor visitante 
em universidades 
dos estados unidos, 
França, Portugal e 
principalmente na 
Alemanha. É doutor 
honoris causa na de 
erlangen-Nuremberg. 
Autor de A Grande Ibéria, 
O Humanismo Brasileiro 
e uma biografia de 
Gilberto Freyre entre 
outros livros.
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A convivência na Montanha Mágica do Apipucos, de Gilberto Freyre, ampliou-
-me sua também inicial inspiração confessada no seu livro Como e porque sou 
e não sou sociólogo. Gilberto Freyre considerava-se elogiado, quando acusado 
de não ser sociólogo e sim escritor, relembrando Goethe, quando afirmava, 
também por própria vivência, ser a arte superior à ciência e a vida acima da 
arte.

sem querer instrumentalizar a literatura, ainda hoje me lembro das minhas 
pessoais redescobertas do itinerário geracional de Os Buddenbrook, de thomas 
mann, quando eu percorria as ruas de lübeck em dois sucessivos invernos 
sob o frio nórdico sem neve, ainda mais intenso com a umidade e o vento do 
próximo mar Báltico. itinerário ainda meu mais pessoal, ao ler e reler o ciclo 
de José lins do rêgo, culminando no Fogo morto do personagem de lula cha-
con, meu parente distante, porém de próximo relacionamento pessoal familiar 
materno. Pelo lado paterno, os Albuquerques já eram de Pernambuco, entre 
eles o meu avô ainda senhor de engenho. 

Num daqueles fins de tarde, vendo o verde vale do capibaribe do alto da 
casa-grande de Apipucos, Gilberto Freyre me dizia terem sido dele as reco-
mendações para José lins ler o romance rural de thomas Hardy e o urbano, 
de thomas mann.

Gilberto Freyre estendera um imenso panorama do Pernambuco e Bahia 
do século XVi ao XVii em Casa-grande & Senzala , mais XiX que XViii em 
Sobrados e mucambos, do centro-sul, ao XX até 1930, fim de uma época, a da 
Primeira república, no rio de Janeiro, de Ordem e progresso.

lembre-se ter ele residido de volta do exílio no rio de Janeiro durante 
os anos de criação e instalação da outrora universidade do distrito Federal 
fundada por Anísio teixeira, seu primeiro reitor, fechada pelo estado Novo. 
universidade depois ressurgindo reciclada também por darci ribeiro, na 
universidade de Brasília.

As duas maiores paixões culturais de Gilberto Freyre eram a da língua in-
glesa e a espanhola se projetando em ibéricas, ao lado da paixão maior, a Bra-
sileira. À cultura alemã, ele reservava especial admiração como se vê em Nós e a 
Europa germânica, extensiva à França, em Um engenheiro francês no Brasil. Por dentro 
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da sua admiração alemã, pairava thomas mann, de mãe brasileira, de Parati, 
sempre lembrada pelo filho, preferindo vir exilado ao Brasil que aos estados 
unidos, o que não lhe foi permitido, apesar de todos os esforços de Gilberto 
Freyre, como os relembra o neto, Frido mann, em recente livro traduzido ao 
Português. O estado Novo alegava a acolhida brasileira a stefan zweig, o que 
parecia demasiado às autoridades alemãs daquele tempo.

 que thomas mann nem por isso deixou de ter o Brasil entre suas esperan-
ças não realizadas, ouvi também da sua viúva Katja esta e outras revelações em 
outro fim de tarde na sua casa em Kilchberg, às margens do lago de zurique.

 Nas minhas preferências alemãs, recebi mais convergências que propria-
mente influências de Gilberto Freyre. eu já as trazia de muito antes, aumen-
tadas na Faculdade de direito do recife, onde continuava presente a marca 
germanista jurídica de tobias Barreto e clóvis Beviláqua, nos Gondins e so-
riano Neto, ali professores logo antes da geração de Pinto Ferreira e lourival 
Vilanova continuadores dessa tradição, prolongando-se em outros tempos 
após os meus.

 lembre-se que das primeiras Faculdades de direito, antes das de Filoso-
fia e letras, saíram gerações e gerações não só de juristas e, sim, também, de 
poetas desde Álvares de Azevedo, na de são Paulo, a castro Alves, nela e na 
do recife. Na minha época, pairava na sala do diretório de estudantes um 
retrato de deolindo tavares com os versos: “sou mais pobre que Jó, sou mais 
rico que salomão, sou poeta.”

eu tinha sido enviado à europa aos 16 anos de idade em companhia de 
amigos de família. era o caminho do porto oceânico recifense, antes percorri-
do por várias gerações. O recife sempre viveu mais para fora que para dentro 
da região. Por ele passaram Abreu e lima, único brasileiro general de Bolívar, 
mais exilados em longínquos abrigos, Joaquim Nabuco, em viagens europeias 
antes de ingressar na diplomacia, também Oliveira lima com anteriores estu-
dos em lisboa.

 meus estudos de bolsista na república Federal da Alemanha nas univer-
sidades de munique e colônia, e em seminários no instituto de Pesquisas 
sociais de dortmund, então na universidade de münster, em 1955 e 1956, 
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foram, portanto, a natural continuação de um itinerário, permitindo-me se-
guir cursos de alguns outrora jovens contemporâneos de max Weber, com o 
qual nem sempre concordavam.

 de volta jovem professor da Faculdade do recife, passei a ir com fre-
quência à Faculdade de direito do largo de são Francisco, da universidade 
de são Paulo, para me encontrar com miguel reale, que logo me acolheu 
no instituto Brasileiro de Filosofia e passou a publicar meus artigos na sua 
Revista. miguel reale e Gilberto Freyre sempre foram muito independentes 
nos seus relacionamentos pessoais. Gilberto Freyre encomendando pesquisas 
a milton santos e integrando manuel correia de Andrade no instituto, de-
pois Fundação Joaquim Nabuco, quando eles estavam no ostracismo; miguel 
reale convivendo muito de perto com caio Prado Júnior e publicando justo 
necrológio dele na mesma tão difícil época.

 lembre-se que antes eu passava férias em casa de um tio nascido em Paris, 
solteirão magnífico, residente na rua Barão da torre, numa ipanema de casas 
quase mansões, hoje não mais existentes. 

 depois de umas e outras fases de vida, já professor na Faculdade de di-
reito do recife, depois de ciência Política na universidade de Brasília, foram 
muitas décadas de viagens como professor visitante aos estados unidos, onde 
fiz o hoje equivalente ao pós-doutoramento na universidade de chicago, e às 
universidades da república Federal da Alemanha, tantas dezenas de vezes que 
Gilberto Freyre me incluiu entre os que ele denominava “ciganos de beca”, 
scholar gipsies como ele próprio. quase sempre passando eu, nas idas e voltas, 
também pelo rio de Janeiro, onde reencontrava eduardo Portella, colega do 
recife e com suas próprias andanças pela espanha.

  concluí meu longo périplo alemão ao receber doutoramento honoris causa 
por tantos anos de dedicação direta ou indireta à universidade de erlangen-
-Nuremberg, aos seus professores e pesquisadores.

 dos conhecimentos pessoais e diálogos, além dos textos em especial na 
Alemanha, advieram inspirações para tradução de pensadores publicados pe-
las edições tempo Brasileiro, prosseguidos ainda mais por colegas e compa-
nheiros.
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 Agora estou eu, mais uma vez, no rio de Janeiro, a cidade onde todos os 
brasileiros se sentem em casa, para agradecer a grande honra de receber da 
Academia Brasileira de letras o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto de 
obra. Venho em companhia dos outros agraciados em Prêmios desta Acade-
mia, em nome dos quais devo também falar.

 somos todos, agraciantes e agraciados, praticantes da palavra e da escrita, 
na esperança maior em machado de Assis, que esta é a glória que fica, honra, 
eleva e consola.

 entre os premiados, venho em companhia da professora safa Jubran, do 
programa de estudos árabes e judaicos da Faculdade de letras da universida-
de de são Paulo, cidadã brasileira e libanesa, recebendo o Prêmio de tradução 
pela sua versão do livro de contos do Árabe ao Português E, nós, cobrimos seus 
olhos, de autoria de Alaa Al-Aswany, cujo título original é Fogo amigo, reconheci-
do no mundo pelo romance Edifício Yakobean, comparado aos do egípcio Nagib 
mahfuz, Prêmio Nobel de literatura. Grande cultura árabe desde a filosofia 
de Averróis e Avicena, precedendo e atingindo, desde inícios da idade média, 
o nível dos maiores aristotélicos do mundo. interessando até santo tomás de 
Aquino, que discorda muito de um e concorda mais com o outro.

 O Prêmio de História e ciências sociais neste ano vai a outro inova-
dor livro de lília moritz schwarcz, Batalha do Avaí, sobre o grande quadro 
de Pedro Américo, com equivalente pictórico épico na Batalha dos Guararapes, 
de Vítor meireles. lília moritz schwarcz vem inovando a historiografia, ao 
encaminhá-la ao estudo de ângulos antes pouco estudados, do tipo e nível ora 
do impacto visual causado pela pintura, quando se soma o olhar do próprio 
pintor em nós, através do seu autorretrato ali tragicamentre nos mirando, e o 
nosso o retribuindo em mútuo impacto de surpresa e descoberta.

 A crítica estética recebe o Prêmio de ensaio e crítica em João cezar de 
castro rocha com seu Machado de Assis: Por uma poética da emulação. ele ousa 
com êxito retomar a tão discutida possível relação entre a recusa de machado 
de Assis a O primo Basílio, de eça de queiroz, e a radical inflexão do rumo 
machadiano daí em diante, a partir de Memórias póstumas de Brás Cubas, tão 
diferente fase de Iaiá Garcia. machado teria considerado um indireto desafio  
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O primo Basílio, despertando-lhe resposta superadora? A hipótese, ora revisita-
da, ressurge enriquecida com outros argumentos.

Portanto, a ficção e também a poesia não morreram, mesmo em atuais 
mundos ainda mais tumultuados. O livro de contos Você verá, com o Prêmio 
de Ficção, de autoria de luiz Vilela, já com o Prêmio Nacional de Ficção pelo 
seu anterior Tremor de terra, é outra comprovação disto. O autor permanece 
escritor, em estilo ao mesmo tempo erudito e popular, sem aceder à tentação 
ideológica nem à sociológica. Você verá compõe-se de 11 histórias, alguns pre-
ferem denominá-las estórias na diferenciação inglesa entre histories e stories, ora 
com o fio da meada em retratos urbanos.

 O Prêmio de Poesia a Gabriel Nascente pelo seu livro A biografia da cinza 
mais uma vez comprova a vida do poético, inclusive em verso. O autor tem 
mais que um surrealismo próprio, com seu fervor e seus espectros, quando 
“o céu se desgarrou do próprio céu”, sem abandonar “a perícia do senhor da 
palavra” na concisa definição do parecer que lhe deu o Prêmio.

O Prêmio de literatura infantojuvenil veio com o tempo a integrar-se, 
entre os outros, condigno reconhecimento do também nisto clássico brasi-
leiro monteiro lobato. tatiana salem levy, escritora, e o ilustrador Andrés 
sandoval estão em Tanto mar, complementando-se por indiretos caminhos com 
Um menino, sua amiga, um fichário e dois preás de autoria de mirna Pinsky. são 
histórias, ou estórias, para crianças de todas as idades, nunca esquecidas que 
a infância é a verdade.

Prosseguindo sua linha de inovações, a Academia Brasileira de letras volta 
a conceder seu Prêmio de cinema, linguagem estética tão aproximada das 
letras por Nélson Pereira dos santos, com palavras expressas em imagens em 
movimento. Prêmio ora entregue a Bruno Barreto por seu filme Flores raras, 
baseado no livro Flores raras e banalíssimas – A história de Lota de Macedo Soares e  
Elizabeth Bishop, de autoria de carmen lúcia Oliveira. indo da relação pessoal às 
de uma época nos tempos paralelos dos estados unidos e Brasil das décadas 
de 1950 e 1960, tão plenas de decisões marcando as histórias dos dois países. 
Os roteiristas matthew chapman e Julie sayres muito contribuíram para o 
êxito do filme.
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são artes que se integram na Arte. tudo na cultura do que é e projeta-se 
no fazer da civilização. As academias estão entre os guardiões do que nunca 
morre, transmitido de geração em geração. A Academia Brasileira de letras 
prossegue reconhecida porque, reconhecendo as pessoas e os tempos, perma-
nece fiel ao projeto dos fundadores. A Arte realiza-se na História da Arte, 
tanto quanto a ciência na História da ciência.

quando se atinge uma certa idade, recebendo o Prêmio Machado de Assis 
por obra conjunta a mim ora concedido numa grande honra da Academia 
Brasileira de letras, tudo parece ter passado tão rápido que faz relembrar o 
calderón de la Barca de a vida é sonho e os sonhos sonhos são. culminando 
no Novalis nos lembrando que, quando o tempo não mais nos permite so-
nhar, é porque chegou a hora de despertar para sempre.

A antiga retórica romana recomendava a regra de ouro: “sede breve e agra-
darás.” Ainda mais verdadeira quanto maior a emoção neste inesquecível dia 
de hoje.



Orfeu, 2005
Foto: luiz Paulo Nenen
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C o n t o

Alba

Ivan Junqueira

Foi há muito tempo. uma aleia de eucaliptos levava quase das 
margens do rio ao casarão da fazenda Payssandu, em Pinheiral. 

A construção era antiga, talvez de meados do século passado, com 
porões indevassados e amplas varandas que pareciam não ter fim. Para 
eu e laura, então com menos de 10 anos, tudo adquiria uma di-
mensão que provavelmente não tinha, acentuada por uma bruma que 
dissolvia o contorno das coisas. era inverno, e sentíamos um frio que 
jamais supúnhamos pudesse fazer em algum lugar do planeta. O rio 
sussurrava ao longe, e o vulto esguio dos eucaliptos se curvava à força 
do vento, cujos uivos conferiam à paisagem algo de mal-assombrado. 
Éramos pequenos demais, a cabeça repleta de visões. O pensamento e 
a imaginação corriam mais do que os cavalos. Apenas os bois davam 
ali uma impressão de imobilidade e sossego. mas pouco nos interes-
savam os bois e o que, além deles, nos trouxesse algum solene bucolis-
mo. O interesse estava no que se movia, no que os olhos não viam. e 
isso nos custou caro, mais caro do que imaginávamos.

quinto 
Ocupante da 
cadeira 37 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 
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À noite, na cozinha, instaurava-se o reinado do pequeno Fabiano, com 
suas baratas cascudas e selvagens nos bolsos do casacão. de Fabiano e de 
tio André, um preto que, diziam, tinha mais de 100 anos e fora escravo dos 
primeiros donos da fazenda. tio André sabia histórias e contava-as como nin-
guém. todos nos achegávamos ao pé do fogo para escutá-las. eram sombrias 
e sangrentas, cheias de sofrimento e maldição. Íamos para a cama com a sen-
sação de quem assistira a um filme de terror, talvez pior do que esses que hoje 
vemos na televisão e que não assustam mais ninguém. Filmes que se assistem à 
luz das lâmpadas, e não ao frouxo clarão das velas e lamparinas, como há mais 
de 40 anos, numa velha e decadente fazenda do vale do Paraíba. 

Não nego que hajam sido essas noites as prováveis cúmplices premoni-
tórias da tenebrosa aventura que eu e laura iríamos viver alguns dias de-
pois. como toda antiga fazenda, aquela também guardava as suas memórias, 
suas lembranças de amor e ódio, muitas das quais confirmadas (e não raro 
testemunhadas) por tio André. tão manso e terno pelas manhãs, com seus 
pombos e tachos de doce, mas quase sinistro à noite, insidioso como uma 
serpente, o cachimbo de barro derreado ao canto da boca, os enormes olhos 
esbugalhados, o sorriso indecifrável, como o de quem já não crê em mais 
nada, exceto em suas medonhas fantasias, povoadas de íncubos e daímons de 
remotas e ignoradas origens.

uma dessas histórias nos intrigava. talvez porque se tenha desenrolado nos 
porões interditos do casarão, trancafiados por chaves que ninguém sabia onde 
se encontravam. Às vezes, durante o dia, a porta que dava acesso ao porão pa-
recia entreaberta, ou assim julgávamos eu e laura, tal a volúpia que nos atraía 
àquele antro amaldiçoado. tratava-se de um assassinato, da morte de uma jo-
vem que fora apunhalada por um dos netos do dono da fazenda, a quem, aliás, 
conhecíamos. era belo, rude, taciturno. O pouco que sabíamos do macabro 
episódio nos viera dos lábios murchos e gretados de tio André numa noite 
de tempestade, em que os relâmpagos pareciam dilatar ainda mais as pupilas 
do terror. Por que morrera a moça? Por que dessa forma brutal, apunhalada? 
quem teria sido ela? O que fizera para merecer tão extrema punição? certa 
noite, tio André deixou escapar algo que nos levaria aos píncaros da excitação 
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e da curiosidade. tudo ocorrera em determinado quarto do porão, no qual 
desde então ninguém jamais voltara a entrar.

se me lembro, era à tardinha, aquela hora mágica do dia em que tudo se 
torna difuso, quando o perfil das coisas se desmancha sem muita nitidez. A 
porta do porão estava outra vez entreaberta, e um molho de chaves pendia da 
fechadura. Não havia dúvida: era agora ou nunca. laura tirou as chaves, e des-
cemos pé ante pé a escada sinuosa e carcomida. lá embaixo, um insuportável 
cheiro de mofo. Apesar do terror que nos impregnava até os ossos, o ambiente 
do porão nada tinha de ameaçador. Apenas um porão empoeirado, repleto de 
objetos em desuso, antigos retratos dos ascendentes dos atuais proprietários 
– enfim, toda essa parafernália que nos legam os universos em agonia. mas 
a porta cerrada era um desafio. Aproximamo-nos. duas ou três chaves não 
funcionaram, mas a quarta, ao ser girada, abriu a porta e nos descortinou a 
cena: muitos e grossos tapetes, pesados reposteiros, cristais e antiquíssimas 
faianças, a cama impecavelmente feita. e um grande espelho oval, com uma 
moldura em que se contorciam figuras repugnantes em poses lascivas e quase 
debochadas.

estávamos ali, eu e laura, hirtos de frio e de pavor. de repente, sem que 
nenhum golpe de vento ou ação de mão humana o justificasse, a porta se 
fechou com estrondo. e eu e laura ali, imóveis, no âmago de um provável 
mausoléu. Por um instante, no teto de tábuas corridas, imperceptivelmente 
algo se moveu. era uma bolha de sangue quase a romper-se, o que logo ocor-
reu, banhando de vermelho o velho soalho. começamos então a ouvir ruídos 
abafados, como se corpos se mexessem entre os lençóis. mas não havia nin-
guém por ali! e, no entanto, os ruídos continuavam, tal como vozes ofegantes, 
indistintas. todo o aposento agora pulsava, inundado por um perfume que 
induzia à luxúria ou mesmo à obscenidade. Foi então que, de súbito, olhamos 
inadvertidamente para o espelho. e o aço não nos devolveu a imagem, e sim a 
de dois corpos que se enlaçavam em fúria na concha do leito. era a moça, só 
poderia ser ela, abraçada a seu jovem amante. Havia uma mistura de êxtase e 
ódio na cena que o espelho oferecia, mas o tempo era outro, não o nosso, o 
meu e o de laura, pois nossas imagens não se refletiam ali. todo esse absurdo 
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se estendeu por alguns momentos, até que o corpo da moça rolou sobre os 
tapetes, com três punhais cravados no peito, em pontos que figuravam os 
vértices de um triângulo. O terror alcançara o ápice. recordo-me apenas que, 
instantes depois, eu e laura, após desabalada correria escada acima, estávamos 
de volta ao salão de música para o qual se abria a porta do porão. laura fra-
turara o pulso, enquanto por uma de minhas pernas o sangue escorria de um 
talho à altura do joelho.

No dia seguinte, a velha fazenda retomou seus ritos habituais: os peões 
juntavam os rebanhos ao cair da tarde, as crianças corriam no pomar e se lam-
buzavam com o suco sanguíneo das goiabas, os empregados de tio Janito, o 
dono da propriedade, remendavam as cercas estropiadas e eméry, a matriarca, 
urrava com os serviçais. enfim, tudo como sempre transcorrera. Poucos dias 
depois, entretanto, à hora do jantar, em vez da velha empregada que costu-
mava servir à mesa, surgiu uma bela jovem que jamais havíamos visto por 
ali, com uma terrina de sopa da qual subia uma fumaça acre e irreal. disse 
chamar-se Alba, e nos sorriu com malícia e crueldade. seus olhos azuis fais-
cavam de febre. três minúsculos orifícios tingiam-lhe de sangue o alvíssimo e 
irre preensível avental.
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Wark rocinha

Wark Rocinha

C a l i g r a m a s 

marcos rodrigo Neves, conhecido como Wark rocinha,  
29 anos, nasceu na Favela da rocinha onde até hoje é 

morador. em sua trajetória artística ao longo desses 13 anos, suas 
obras já percorreram o Brasil e o mundo, desde galerias de ipanema 
até pinacotecas em diversos países, como Austrália, canadá, ingla-
terra, londres e estados unidos.

Formação

 • eAV –  escola de Arte Visual, Parque lage

trabalhos
 • A cor da paz, espaço cultural sesi
 • O mundo de Wark (exposição individual), espaço 00 Gávea
 • Ação Jovem na Arte urbana carioca (Brazil Foundation)
 • copa Graffiti, o maior evento de grafite do rio de Janeiro. 

Wark foi o responsável pela intervenção da estação maracanã.
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 • curtiço, cePerJ. curadoria: marcelo campos
 • musas, Bahia. museu de street arte da Bahia
 • sacred seven art exhibition, galeria 918
 • the Graffiti Boxmen Project, toronto, canadá
 • tudo a todos, exposição individual, Biblioteca Parque rocinha
 • O cluster, BOtAFOGO rJ
 • Painel Nike Brasil

Wark rocinha. sem título, 2012. cerâmica. 62×43 cm.
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Wark rocinha. Family. rocinha, rJ, 2014. Jato de tinta, 30×22 cm.
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Wark rocinha. sem título, 2013. Jato de tinta. 20×20 cm.
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Wark rocinha. sem título, 2013. Jato de tinta. 20×30 cm.
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Wark rocinha. sem título, 2014. Spray, acrílica, lona crua, 30×40 cm.
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Wark rocinha. sem título, 2014. Spray, lona crua, 50×40 cm.
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Wark rocinha. sem título, 2014. Spray, acrílica, lona crua, 30×40 cm.



Wark Rocinha 

237

Wark rocinha. sem título, 2014. Spray, acrílica, lona crua, 60×80 cm.
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Wark rocinha. Anjos, Humaitá, rJ, 2013. Jato de tinta. 24×40 cm.
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C i n e m a

Palco & tela: o teatro 
no cinema nacional

escritor, dramaturgo, 
diretor, ator e 
pesquisador.  
membro-titular do 
PeN clube do Brasil e 
da Academia Brasileira 
de Arte. em teatro 
e Poesia conquistou 
13 premiações, tem 
7 livros publicados, 
textos encenados 
no rio de Janeiro, 
Pernambuco e Brasília, 
além de duas peças 
premiadas, traduzidas 
e transmitidas pela 
rádio de colônia, 
Alemanha. em 2011 
lançou o livro Rubens 
Corrêa / Um salto 
para dentro da luz (ed. 
imprensa Oficial de 
são Paulo), indicado 
para o 6.º Prêmio 
APtr, e em 2012 o 
volume O esplendor da 
comédia e o esboço das ideias 
(ed. Funarte). 

Sergio  Fonta

A Arte, em sua essência, congrega uma imensidão de segmen-
tos e circuitos da imaginação, um monumental leque de 

possibilidades na amplitude da capacidade criativa do artista e na 
capacidade interpretativa do espectador, do homem comum diante 
de uma obra. Neste desdobrar de linguagens, todos nos alimenta-
mos, através dos séculos, daquilo e daqueles que nos destinaram o 
melhor de sua sensibilidade. 

Hoje as vertentes artísticas se misturam cada vez mais, as artes 
visuais recebem contornos cenográficos no teatro, a literatura abre 
suas comportas para este mesmo teatro ou para o cinema, e neles 
a música também tem forte presença. Na literatura, há muito, nos-
sos escritores viram suas obras transpostas para a grande tela por 
cineastas de alto calibre. O diretor e acadêmico Nelson Pereira dos 
santos, que também enveredou pela adaptação de uma peça (Boca de 
ouro, de Nelson rodrigues, 1962), soube apreender a alma de nos-
sos maiores literatos com precisão. concebe trabalhos com nomes 
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do porte de machado de Assis, Graciliano ramos, Jorge Amado e Guimarães 
rosa. muitos outros igualmente investigaram o amplo, belo e generoso ma-
nancial de nossa literatura nas telas.

mas... e o teatro no cinema nacional? quando se deu esta mutação de lin-
guagens entre palco e tela? É preciso não entrar na discussão rasteira do que 
vale mais, um ou outro. Não vamos incorrer no erro etnocêntrico-cultural, se 
é que se pode sinalizar assim, de considerar o teatro a definitiva arte, a arte 
de todas as artes. Não. mas, certamente, é uma das mais viscerais no sentido 
de que ela acontece ao vivo e é radical: o ator, por exemplo, está tão exposto 
no palco que pode até... morrer em cena. O contraponto da plateia também 
se dá: o próprio espectador está à mercê de seu destino. e se é algo assim tão 
avassalador como transportá-lo para o cinema sem torná-lo canhestro, cari-
cato, “expressivo” demais? A princípio, nenhum perigo, pois são linguagens 
díspares, embora unidas em algum ponto do divino da criação. só depende e 
muito dos roteiristas e dos diretores. eles é que serão os maestros desta parti-
tura, desta... passagem. são eles que regerão os atores para tudo deixar de ser 
dramaturgia e se transformar em cinema.

quantos se aventuraram nesta expedição? e quem terá sido o primeiro? 
Assim como quanto aos escritores, não foram poucos, no Brasil, os autores 
teatrais que constataram a viagem fascinante de suas obras no escurinho do 
cinema, como diz a música. Nem sempre fizeram sucesso, mas muitas outras 
estouraram bilheterias, ganharam prêmios, viajaram pelo mundo, transforma-
ram dionysos, o deus do teatro, em astro do cinema.

O ano de 1908/1909, no Brasil, marca a entrada da nossa dramaturgia no 
cinema, obviamente mudo, com o filme Os estranguladores, baseado em peça de 
menor expressão (A quadrilha da morte, de rafael Pinheiro e Figueiredo Pimen-
tel), produzido pela Photo-cinematographia Brasileira, que também realiza 
no ano seguinte Pega na chaleira, com argumento de Gastão tojeiro, um dos 
mais profícuos comediógrafos brasileiros. A década seguinte traz um nome 
que marcará o cinema nacional e que, por muitas vezes, levará os valores do 
teatro para a tela: luiz de Barros, ou lulu de Barros, como também era co-
nhecido. O primeiro material cinematográfico-dramatúrgico com o qual ele 
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trabalha é Perdida (1916), baseado na peça de Oscar 
lopes e que tem no elenco o ator leopoldo Fróes, 
um ídolo da ribalta. claro que todos os famosos e os 
desconhecidos atores da época farão cinema, pois o te-
atro era quem reinava e incendiava a Praça tiradentes 
e seus arredores.

lulu, sem dúvida, foi o desbravador da dramaturgia brasileira transposta 
para o cinema, além de ser um ícone do próprio veículo. mas ícones não 
dormem sozinhos, pois suas próprias genialidades têm o poder de percepção 
e sucção de outras genialidades. Não é à toa que ele, em sua quarta incursão 
cinematográfica, bebe na fonte de outro ícone, este dos palcos, Artur Azeve-
do, um dos fundadores da Academia Brasileira de letras. Ao adaptar a peça  
A capital federal, em 1923, lulu é o responsável, não só pelo roteiro, como pela 
produção, direção, cenografia e montagem, além de fazer uma pequena par-
ticipação como ator. também é o diretor do primeiro filme sonoro brasileiro 
(Acabaram-se os otários, 1929), objetivo que ele já buscava há tempos, como con-
ta o jornalista sérgio Augusto em seu livro Este mundo é um pandeiro / A chanchada 
de Getúlio a JK (ed. companhia das letras, 2001):

– (...) Em 1929, Lulu também não pensava em outra coisa a não ser no desafio de 
fazer uma fita falar. Anos antes, ao organizar, ainda no Rio, diversos prólogos musicais para 
o circuito Serrador – pequenas peças motivadas pelos enredos de filmes estrangeiros que eram 
apresentadas no palco dos cinemas – ele havia jurado filmar o primeiro musical brasileiro... . 

Neste período anterior à filmagem de Acabaram-se os otários, Augusto lembra 
que lulu já dá os primeiros passos em busca da sonorização ao rodar A Juriti. 
O diretor estendia, mais uma vez, o tapete vermelho para o teatro passar: A 
Juriti, em nosso entender, não deverá ser outra que não a peça de mesmo título 
escrita por Viriato correia e encenada em 1919 com sucesso de público e 
crítica, tendo em sua trilha músicas de chiquinha Gonzaga.

No acervo da cinédia estúdios cinematográficos, companhia brasileira 
fundada por Adhemar Gonzaga em 1930, hoje comandada por sua filha, 
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Alice Gonzaga, e eternizada num bem pesquisado site, encontra-se uma ex-
pressiva plataforma das dezenas de peças que viriam a encontrar espaço nas 
telas. O ano de 1936 faz girar a roda da história: proliferam as adaptações de 
textos teatrais para o cinema, ou de homens de teatro que passam a se dedicar 
também a ele, escrevendo e dirigindo. O primeiro é O jovem tataravô, baseado 
na comédia O tataravô, de Gilberto de Andrade, encenada dez anos antes. O 
roteiro é de Andrade e lulu, que o dirige. logo em seguida, a cinédia lança 
Caçando feras, que não é uma peça, porém, tem argumento do jornalista, dra-
maturgo e acadêmico r. magalhães Jr., nome hoje do teatro da Academia 
Brasileira de letras. O maior êxito, porém, vem com o filme Bonequinha de seda, 
com Gilda de Abreu. estreado em outubro daquele ano, explode a bilheteria 
do cinema Palácio (rJ), sendo exibido depois na Argentina, no chile e em 
Portugal. Não era uma adaptação, era a criação de um roteiro original e seu 
autor, também diretor do filme, pontificava como um dos maiores nomes do 
teatro nacional daquele tempo: Oduvaldo Vianna. O teatro ainda estaria pre-
sente também e de modo curioso ali: naquela época vivia-se a ditadura Vargas 
e havia uma comissão de censura cinematográfica – que aplaudiu o filme, 
diga-se de passagem – integrada por nomes como os do próprio magalhães 
Jr. e Joracy camargo, também acadêmico. Bem, felizmente, eles estavam lá na 
inusitada comissão para garantir a liberdade de criação de Oduvaldo...

A década de 1930 deixa ainda a sua marca de intensa produção (pelas 
mãos, quase sempre, de Adhemar Gonzaga), ligadas ao fluido teatral, com os 
filmes O samba da vida (1937), adaptação da peça Frederico II, de eurico silva, 
com Jayme costa, rodolfo mayer e célebres atrizes da época, além de uma 
participação do futuro empresário do teatro de revista, Walter Pinto; Tererê 
não resolve (1938), argumento e adaptação da comédia No carnaval é assim, de 
Bandeira duarte, com mesquitinha, rodolfo mayer e a presença de Procó-
pio Ferreira, Paulo Gracindo e Heloísa Helena, dançando em uma sequência 
realizada no Baile das Atrizes, no teatro João caetano; e Maridinho de luxo 
(1938), adaptação da peça Compra-se um marido, de José Wanderley, mais uma 
vez tendo no elenco mesquitinha, um dos astros do teatro daquele período, e 
sob a direção de lulu. No site da cinédia encontra-se a seguinte observação, 
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que sinaliza os primórdios da linguagem teatral começando a ser absorvida 
pela linguagem cinematográfica: 

(...) Nas comédias da Cinédia, Luiz de Barros aproximava-se do universo teatral, 
tentando transpor para o cinema a agilidade do diálogo e o carisma de certos intérpretes, 
descobrindo em Mesquitinha um ator em sintonia com os requisitos do quadro e do ritmo 
cinematográficos, além de sua maestria cômica.

É um dado a considerar a habilidade de mesquitinha naquele então no-
víssimo veículo. Nem sempre é fácil para o ator de teatro familiarizar-se de 
imediato com a linguagem cinematográfica. muitos atores nascidos e criados 
dentro de um palco, quando vão fazer seu primeiro filme, tendem a extrapo-
lar, deixando que a expressão domine a tela. Os atores que só fazem cinema 
ou televisão também não estão livres da linha de tiro: quando vão fazer te-
atro, muitas vezes sucumbem diante de uma voz pouco projetada ou de um 
movimento corporal restrito, esquecendo que, num palco, todo o corpo deve 
funcionar. Por isso é de surpreender que mesquitinha, nos longínquos anos 
1930, já soubesse trafegar com naturalidade e desenvoltura naquele veículo. 
Fez nada menos que 20 filmes e dirigiu quatro deles. Nascido em lisboa, em 
1902, e morto no rio de Janeiro em 1956, naturalizado brasileiro, hoje não 
é lembrado pela memória nacional.

No aspecto da dramaturgia, é preciso ressaltar a participação de Joracy 
camargo também como roteirista de cinema. Além de ser, em nossos palcos, 
o autor do clássico Deus lhe pague (1933), e ativo acadêmico (sucedeu a Viriato 
correia na cadeira 32 da ABl, desde 1989 ocupada por Ariano suassuna, 
que, infelizmente, acaba de nos deixar), Joracy, na cinédia, assina o argumen-
to de A voz do carnaval (1933), dirigido por Adhemar Gonzaga e, em 1941, 
roteiriza 24 horas de sonho, dirigido por chianca de Garcia e não muito bem-
-sucedido, apesar de um elenco teatral estelar capitaneado por dulcina de 
moraes e toda a família: Átila e conchita, seus pais, e Odilon de Azevedo, seu 
marido. Joracy ainda será, em 1949, um dos autores do argumento de Vendaval 
maravilhoso, cinebiografia de castro Alves.
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A cinédia faz mais quatro incursões em que o teatro, de alguma forma, 
está ligado às telas com os filmes Onde estás, felicidade? (1939), adaptação da 
peça homônima de luiz iglesias, estreia de mesquitinha em direção, roteiro 
e montagem; Joujoux e Balangandãs (1939), mesmo título da peça de Henri-
que Pongetti; O ébrio (1946), baseado na peça de Vicente celestino, sucesso 
estrondoso no cinema, dirigido, adaptado e roteirizado por sua mulher, a 
atriz Gilda de Abreu; e, por fim, Somos dois (1950), com diálogos de Nelson 
rodrigues, autor que, nos anos 1970/80, terá sua dramaturgia intensamente 
transposta para o cinema. Ainda dentro dos anos 1940, Gastão tojeiro volta 
à tona quando o diretor moacyr Fenelon baseia seu roteiro na peça O simpático 
Jeremias, êxito de Fróes nos palcos em 1918.

O cinema nacional dos anos 1950 mantém o vínculo com o teatro, seja nos 
enredos, seja nas atuações: Pongetti, por exemplo, escreve o argumento de Tudo 
azul, com a cantora e atriz marlene – é preciso ressaltar que todos os ídolos da 
música e do rádio também têm ativa participação em nossa filmografia desde 
sempre. carlos manga dirige O golpe e Papai fanfarrão, peças de mário lago e 
José Wanderley. este último tem seu texto Compra-se um marido (Hoje o galo sou 
eu, 1957, com roteiro de chico Anysio), mais uma vez filmado, já que lulu de 
Barros também o dirigira em 1938. O próprio lulu refilma, 21 anos depois, 
O jovem tataravô sob o título de Um pirata do outro mundo. Armando Gonzaga vê 
duas comédias suas levadas para o cinema com grande êxito: Cala a boca, Etelvi-
na! (1958) e O poder das massas, com o título de Minervina vem aí (1959), ambas 
com dercy Gonçalves. Gastão tojeiro volta com Minha sogra é da polícia (1958), 
com diálogos de Anysio, e Dona Xepa, o clássico de Pedro Bloch, dirigido por 
darcy evangelista também em 1959, protagonizado mais uma vez por Alda 
Garrido. são Paulo se apresenta com dois dramaturgos de peso: Abílio Pereira 
de Almeida, com duas peças filmadas – Paiol velho, com o título de Terra é sempre 
terra (1952) e Em moeda corrente do país, intitulada Sonhando com milhões (1963), 
com dercy Gonçalves e Odete lara – e Jorge Andrade, cujo texto Veredas da 
salvação é filmado por Anselmo duarte em 1964 (com roteiro de Andrade) e 
por pouco não ganha o urso de Ouro no Festival de Berlim no ano seguinte, 
perdendo para o cineasta Jean-luc Godard. 
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A reta final dos anos 1950 é fechada com chave de ouro: em 1958 o di-
retor francês marcel camus filma Orfeu negro, que não é outro senão a adap-
tação da peça Orfeu do carnaval, de Vinicius de moraes. em 1959, camus 
ganha a Palma de Ouro no Festival de cannes e o Oscar de melhor Filme 
estrangeiro. O Orfeu de Vinicius recebe nova versão em 1999 com cacá 
diegues, música de caetano Veloso e uma adaptação pródiga em autores: 
além de cacá, João emanuel carneiro, Paulo lins, Hamilton Vaz Pereira e 
Hermano Vianna.

O dramaturgo, escritor e jornalista Nelson rodrigues (1912-1980) será 
o grande nome teatral que brilhará nas marquises cinematográficas nacionais 
durante as três décadas seguintes, só se equiparando com outro expoente: 
Plínio marcos. entre longas e curtas, Nelson teve mais de 20 obras vertidas 
para o cinema, entre peças, contos, crônicas, folhetins e refilmagens. A censura 
também foi um fantasma para ambos, assombrando seus textos com cortes 
ou peremptórias interdições e proibições. Nelson, então, desde sempre. se no 
palco os censores afiavam suas tesouras com prazer na produção rodrigueana, 
no cinema não ficavam atrás, não importava se o filme era adaptação de peça 
sua, ou romance, ou conto, o que fosse. mas o tempo reescreve qualquer re-
pressão à arte, filtrando-a em permanência e perenidade.

entre as peças de Nelson rodrigues transpostas para o cinema, além de 
Boca de ouro em duas versões (a já citada de Pereira dos santos e a de Walter 
Avancini, em 1990), estão A falecida (leon Hirszman, 1965) e Toda nudez será 
castigada, (Arnaldo Jabor, 1972). O diretor Braz chediak foi quem mais tra-
balhou suas obras, nada menos que três: Bonitinha, mas ordinária (1980), que 
teve uma filmagem anterior, em 1963, de r.P. de carvalho; Álbum de família 
e Perdoa-me por me traíres, título sutil e inteligente. Nelson era muito bom para 
títulos, tanto que, dificilmente, algum cineasta os mudava quando filmados. 
Porém, mais que tudo, era ótimo de frases, imbatível e provocador, inclusive 
em suas declarações. em uma delas, dedicada justo ao cinema, afirmou: “O 
cinema não chega a ser uma arte. Daqui a seis mil anos talvez o seja”... claro que ele, mais 
uma vez, brincava com a paciência daqueles desprovidos de humor, que não 
captavam sua irreverência e ironia.
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estudiosos do gênero concordam que há algumas adaptações de textos 
teatrais para cinema muito boas e as obras de Nelson rodrigues estão sempre 
presentes, ao lado de outros autores como o dramaturgo, ator e diretor Gian-
francesco Guarnieri, morto em 2006. 

 Para o crítico de teatro e cinema daniel shenker, A falecida, filmada por 
Hirszman, é uma de suas preferidas:

– Além das transposições de obras de Nelson a cargo de Jabor, gosto bastante de A 
falecida, um filme que, se não me engano, o próprio Nelson não aprovava por considerar 
destituído ou quase de humor. Mas, além da boa direção, o filme traz uma interpretação 
luminosa de Fernanda Montenegro, que, aliás, tem, a meu ver, seu melhor trabalho no cine-
ma em eles não usam black-tie (1981), também de Hirszman, outra adaptação que 
considero muito boa. Nesse filme, o diretor foi habilidoso na transposição do contexto original 
da peça de Guarnieri para o das greves do ABC paulista.

Já o jornalista e pesquisador João carlos rodrigues fala do que seria uma 
boa adaptação para cinema:

– Manter o enredo e a mensagem do autor, mesmo sendo necessárias adaptações radi-
cais de cenografia. Fugir do palco. Quando possível, sair do “enclausuramento” e procurar 
locações. Cortar diálogos, buscando expressar-se, sempre que necessário e possível, através da 
imagem e não da fala. Exigir dos atores uma interpretação bem mais contida que a do palco. 
Usar a montagem, o close e a trilha sonora para dar ritmo cinematográfico à ação.

rodrigues concorda com shenker quanto às qualidades da versão para Eles 
não usam black-tie, mas acrescenta outros dois trabalhos: o já citado Boca de Ouro, 
de Pereira dos santos, e O pagador de promessas (1962), baseado na peça de dias 
Gomes, dirigido por Anselmo duarte, vencedor da Palma de Ouro em cannes e 
indicado ao Oscar de melhor Filme estrangeiro (1963), com leonardo Villar. 
de todo modo, o dramaturgo e ator Plínio marcos, depois de Nelson, é o autor 
brasileiro que mais teve peças adaptadas para a tela, inclusive duas versões para 
dois de seus maiores sucessos teatrais: Navalha na carne (Braz chediak, 1969), re-
filmada por Neville d’Almeida em 1997, e Dois perdidos numa noite suja (chediak, 
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1970). depois vêm Barra pesada (1977), roteiro e direção de reginaldo Farias, 
com música de edu lobo, baseado em seu texto Querô, uma reportagem maldita, 
que ganha mais uma versão em 2006 (carlos cortez); Barrela (marco Antonio 
cury, 1990) e o curta-metragem O abajur lilás (2000), livre adaptação da peça 
de Plínio e filme de formatura da turma daquele ano no tempo Glauber, além 
de uma nova versão de Dois perdidos numa noite suja (2002) dirigida por José Joffily, 
com seus protagonistas, até então sempre masculinos, interpretados por débora 
Falabella e roberto Bomtempo. Nele, através do roteiro de Paulo Halm, o ci-
neasta transforma o personagem Paco em uma garota e transfere a ação, passada 
na cidade de são Paulo, para Nova York. uma mudança radical que Joffily não 
tem receio de arriscar, buscando na “traição” ao original uma fidelidade. Plínio 
marcos, morto em 1999, escreve também o argumento e roteiro de Nenê Ban-
dalho (emílio Fontana, 1971) e o argumento de Rainha diaba (Antonio carlos 
da Fontoura, 1974). embora diversos textos teatrais tenham sido levados para 
o cinema entre as últimas décadas do século XX e os primórdios deste nosso 
século XXi, pode-se colocar Nelson e Plínio como os vértices das inúmeras 
adaptações da dramaturgia brasileira para o cinema nacional.

Nesta primeira década do século XXi as comédias teatrais ganham nova-
mente um lugar de destaque no cinema e alguns exemplos disso são A partilha 
(2001) direção de daniel Filho para a peça de miguel Falabella, Minha mãe é 
uma peça (André Pellenz, 2012), do ator Paulo Gustavo, mais de quatro mi-
lhões de ingressos vendidos, e Os homens são de Marte e é pra lá que eu vou, escrita e 
protagonizada por mônica martelli, sob a direção de marcus Baldini. estará 
o cinema nacional retomando a tradição da comédia que, no teatro, tem suas 
raízes plantadas com martins Pena e Artur Azevedo, guardadas as devidas 
proporções? Nada contra, mas espera-se que tudo se equilibre. que o tea-
tro, através do riso, continue sendo uma mola propulsora do cinema e que 
as centenas de peças que povoam o palco brasileiro em seus outros gêneros, 
também encontrem espaço na tela com sua potência, a transportar o berço de 
dionysos para os fascinantes pilares erguidos num passo remoto, na reta final 
do século XiX, com o cinematógrafo abrindo os caminhos pelas mãos e pelo 
olhar de dois irmãos chamados lumière. 



Perigo de Vida, 1989
Foto: rosana maria
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Nelson Saviol i

superintendente executivo da Fundação roberto marinho;  
autor, entre outros livros, de Burajiru Haicais e Insistente Aprendiz, 

publicados pela qualitymark editora.
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*
A voz do silêncio –
assim que amanhecer
será primavera.

*
suave é o vento –
parecem dialogar
os amores-perfeitos.
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*
O perfil do gato
estampado na parede –
relâmpago azul.

*
Formiga caminha
e estaciona em desdém –
a leitura estanca.



desfigura, 2006
Foto: cris miranda
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Amador Ribe iro Neto

É professor do curso de letras da uFPB, campus de João Pessoa. 
Autor de Barrocidade e Imagens & Poemas – ambos de poesia. 

Organizador de Muitos: outras leituras de Caetano Veloso; Epifania da poesia; 
A linguagem da poesia e Literatura na universidade – todos ensaísticos. Os 
poemas aqui reproduzidos integram o livro inédito Poemail.
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o corvo de joão cabral
nunca

nem morre e(ver)
pois sendo um

&
de cuja espécie

não existe algum
vive

certo sim certo não

aqui ali
na contramão
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o que seria de lampião sem o ponto cruz
o céu o sol o sertão

cem centos pontas facas

balas & cactos
lâminas & lixas

representamentos
imagens

bornal em zelosa karmação armada
de ponto cruz
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tom atômico jobim
na navegabilidade duns anjos

barro-renascentistas 

pós-humanos
& pluriantenadécios

chamam (no) tom astia
o antônio maestro

brasileiro chega de
saudade há sinal de

(o)rganism(o) (o)rgasm(o)
no planeta brasil

pega
esse cruzeiro

navega
inverga o galeão

chega
de avião
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são paulo 3
para o marcelo, in memoriam

o pai que sou
&

um dia teve de arrumar
as flores no último leito de seu

         quarto

     filho

nunca de nunca não desimpregna-se 
jamais do grosso da massa da morte 

o pai

tornou-se um campo sem visão

        [
           ]
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mundo
porto 
passou

ficou ponto
posto
 
pasto
mundo solto

mar 
morto 

en
volto
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Ivan Miz iara

i van miziara, 57 anos, é médico, poeta, ex-jornalista. estreou 
em poesia em 1981 com Cotidiário (massao Ohno & roswitha  

Kempf  editores). No mesmo ano recebeu menção honrosa no Prê-
mio Fernando chinaglia da Academia Brasileira de letras pelo ro-
mance O beijo é um símbolo fatal (inédito).

Participou da antologia Cem poemas brasileiros (escrita, 1979) e 
venceu, na categoria poesia, a “mostra literária do dce-livre da 
usP” (1980). em 1999 lançou Vestígios & resíduos e Inventário da Luz 
(BmGV editora). em 2006, Pela água e Elegias (BmGV editora, 
edição limitada). Poemas dispersos 2000-2007, contendo poemas pu-
blicados em  jornais e revistas e também nos euA e França, saiu em 
2007 (BmGV editora). 

“O sorriso do dia” (2014) é um poema longo, publicado este 
ano em edição do autor, é seu sétimo livro de poesia.

Os poemas a seguir fazem parte de um novo livro, Invenção do 
corpo, ainda inédito.
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cântico
    Para Hilda Hilst

uma ave canta
melhor na cegueira.
Por isso meus olhos
vazei;
para fazer-me a mim
de minha garganta
pássaro – puro canto.
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sabedoria
existem homens que não sabem
o rumo das cerejas
espalhadas pelo quintal;
existem homens que não sabem
o sabor de mel
do orvalho no inverno.
existem homens que não sabem
apenas sentem
que a vida é maior, mais verdadeira
que a mais alta das estrelas
que a mais alta das luas
na primavera.
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Poema para mallarmé
se todos os homens são escravos
da palavra
eu
que já nem o sou
sou do acaso escravo 
do vento que transforma a palavra
pássaro
em folha
que cai
da árvore
molhada
de orvalho
pelo ínfimo peso
de uma gota
d’água
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solilóquio
Falei do tempo
como quem fala do caminho
entre a relva e a areia do mar 
como quem fala do dia
vastoso, verde (ou azul) profundo.
rumino, apenas rumino
entre o sol a pino
e as pedras do cais
– preso a meus passos –
prisioneiro de mim mesmo.
Falei do tempo
ontem e hoje
como farei amanhã
“vivo da morte o sentimento”.
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madrigal
A lúcida luz da manhã
parece eterna, longínqua
e não sabemos
se essa luz ilumina
abre as comportas de um novo dia
ou é apenas memória
fluida
do que perdemos.
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Omar Salomão

escreveu os livros Impreciso (poesia e artes visuais, ed. dantes, 
2011) e À deriva (poesia, ed. dantes, 2005). como artista 

visual, participou das exposições 3.a Bienal da Bahia, 18.º  Festival 
internacional de Arte contemporânea sesc –Videobrasil – Panora-
mas do sul (coletiva/sesc Pompeia, Novembro, 2013 – Fevereiro, 
2014), Gil70 (coletiva), O que pensei até agora e o que ainda falta pensar 
(individual/galeria mercedes Viegas, rio de Janeiro, rJ, 2013), 
Turbulências são apenas nuvens no caminho (indiv./Galeria mercedes Vie-
gas, rJ, 2011), entre outras. criou o cenário das peças Não Vamos 
Pagar de Dario Fo (direção inez Viana/sesi-sP, 2013) e Pedro e o Ca-
pitão de Mario Benedetti (direção marcos loureiro/ccBB-sP, 2013). 
em 2010 desenvolveu o Projeto Lavanderia, com daniel castanheira 
e ericson Pires, misturando poesia e música eletrônica. de 2004 a 
2009, integrou a banda VulgoQinho&OsCara. Foi curador com He-
loísa Buarque de Hollanda e Bruna Beber da exposição BLOOKS – 
letras na rede, sobre literatura na internet, no espaço cultural Oi Futuro, 
em 2007.
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Apagadas luzes
eu escrevo no escuro pra não te acordar
acompanho com pupilas cegas
adivinhando fileiras de letras 
extensões, linhas, calculando espaços hipotéticos entre,
sem ter a certeza de onde,
sem saber nem ao menos se de fato existem
ou se no caminho entre o movimento dos meus dedos e a ponta de metal
a tinta das minhas palavras secaram,
deixando apenas o papel marcado em leve relevo,
frases transparentes,
quando, ao nascer do dia, 
eu já as tiver esquecido,
tentarei recuperá-las.

a caneta dança, ágil, vaidosa, inútil
e o papel nu, branco no escuro
e eu , na sombra, escrevo e escrevo esse fluxo insone 
enquanto você respira suavemente no meu ombro e baba.
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Planos
o fio d’água
rente a calçada
some entre
as brechas da boca do bueiro
sobra apenas o 
delicado som de queda

você ouve o que eu ouço?
o sangue no vidro
fiapos de espelho
cortando meus dedos
fileiras de insulfilm
desencapando o asfalto
rimos
seguindo as linhas no retrato
arrastado pela rua
o cimento no seu riso surdo
de orelha a orelha
todos os retratos do mundo
são nossos amor
todos os sorrisos
são velhos
todos os risos
perdidos
já vivemos tanto
amor
a luz que rasga entre
as copas das
árvores
e o farol alto
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me procura
flores sobre os fios
o que  lê refletido
no brilho fino
alcalino dos sorrisos
atrás de ajuda
nos anúncios coloridos
neon e vidro
rimos, muito, amor
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Ouro
são poemas que se perdem
tosses que me tiram o sono
ideias soterradas sob
capas de cadernos que deixei de abrir
sobe, sobe, sobe, sobe!
são paulo me esmaga
que sentido teria se não o fizesse?
tvs desreguladas
refletindo azul demais nas paredes da sala
as pétalas não querem abrir
antes disso
as raízes que racharam o asfalto secam nesse frio
atropeladas
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Por que não?
Biscoito não serve
só se diz bolacha
Ah, me deixe beijos, delegada
Agrados e mais
Os garfos e serras
dos gafanhotos
pra destruir
colheitas e previsões.
santos já temos todos
Feito Bahia e Pernambuco.
Banana, cacau e canela.
café também.
Falta genipapo,
mas ameixa e jabuticaba
servem.
e seu nome, talvez.
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camillo sbarbaro

Tradução de  Paulo Malta

Poeta, prosador, tradutor e botânico, camillo sbarbaro nasceu 
em 1888 em santa margherita ligure.

seu livro mais conhecido e estimado, Pianissimo, foi publicado em 
1914 e nele já se insinuam os temas que se tornariam recorrentes 
em sua obra, o estranhamento das coisas, a alienação e a solidão 
humana, acirrados, então, pelo desenvolvimento industrial e pela 
urbanização, com novas relações de produção e sobretudo de poder 
que desaguariam na primeira conflagração mundial.  

sbarbaro participou ativamente da guerra, inicialmente como 
voluntário da cruz Vermelha e depois como oficial da infantaria 
e entre a trincheira e a retaguarda produziu alguns dos mais belos 

Bacharel em 
economia e 
pesquisador do 
instituto Brasileiro 
de Geografia e 
estatística (iBGe). 
em épocas 
distintas, contribuí 
com traduções 
de ungaretti, 
leopoldo lugones 
e do próprio 
camillo sbarbaro 
para a revista 
independente 
Dialética. em 1999 
a editora lacerda 
publicou Novelas em 
alta velocidade, poemas 
em prosa, de dino 
campana. 



 Tradução de  Paulo Malta

272

poemas em prosa, forma que perseguia desde o início da sua atividade li-
terária.

Após o armistício, retornou a Genova onde se manteve como professor 
particular de latim e grego. colaborou também em jornais importantes como 
a “Gazzetta di Genova” e conheceu eugenio montale, que em seus Ossi di 
Seppia lhe dedicaria três poemas.

em 1927, sbarbaro se insurge contra o regime fascista que lhe impõe seve-
ras restrições e censuras pessoais e profissionais. No ano seguinte, no entanto, 
o poeta publica seu novo livro, Liquidazione, no qual sobressai uma prosa mais 
refinada e complexa. Ainda nesse ano vende uma importante coleção de li-
quens para a cidade de estocolmo.

Ao longo dos anos, a perseguição do regime se intensificou, tanto que em 
1937 é impedido de sair do país e em 1938 seu livro Calcomanie é censurado, 
vindo à luz somente em 1940, mas em poucas cópias datilografadas que ele 
distribuiu entre os amigos. em paralelo, a sua paixão pelos liquens também 
tornou-se objeto de suspeição na medida em que se correspondia e permutava 
exemplares com outros estudiosos europeus.

com a eclosão da 2.º guerra mundial e o bombardeio naval de Genova 
ocorrido em 1941, o poeta se retira com a família para spotorno onde per-
manece até fins de 1945. Nesse período, mergulha na tradução de importan-
tes clássicos da literatura grega e francesa, tais como sofocles, euripedes, Pi-
tágoras, Flaubert, stendhal e Huysmans. em 1949 é agraciado com o prêmio 
literário sant-Vincent.

Volta a residir em Genova por alguns anos e em 1951 se estabelece defi-
nitivamente em spotorno. em 1955 conferem-lhe o prêmio de poesia etna-
-taormina. Publica Rimanenza, os seus últimos poemas, e colabora em revistas 
como “la Fiera letteraria”, “Botteghe Oscure” e “il mondo”.
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em seu derradeiro período criativo aparecem diversas coletâneas em pro-
sa, entre as quais cumpre destacar Fuochi fatui, Gocce, Contagocce, Bolle di sapo-
ne e Veduta di Genova, todas cuidadosamente editadas por seu amigo Vanni 
scheiwiller.

em 31 de outubro de 1967, camillo sbarbaro morre no hospital san 
Paolo de savona.           
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Accendo il gas e dal nero calice di ghisa mi si sprigiona sotto gli occhi 
un ronzante fiore di fuoco. Ha forma di ninfea: due corolle, l’una nell’altra; 
l’esterna, fluida, di petali lilla, percorsi a tratti dall’oro della fiamma; l’altra di 
linguette, fisse e vivide come làmine, d’una tinta fra il topazio e il verderame. 

Gli abbandono gli occhi, rapito.
(il prodigio è dovuto al cattivo governo del fornello, ossidato dal traboc-

care dei bricchi.)



Camillo Sbarbaro 

275

Acendo o gás e do negro cálice de ferro fundido se desprende sob meus 
olhos uma sibilante flor de fogo. tem forma de ninfeia: duas corolas, uma 
dentro da outra; a externa, fluída, com pétalas lilás, percorrida às vezes pelo 
ouro da chama; a outra com linguetas, fixas e vívidas como lâminas, de uma 
cor entre o topázio e o verdete.

rápido, tiro os olhos dela.
(O prodígio deveu-se ao mau uso do fogareiro, oxidado pelo transbordar 

das cafeteiras.)
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Ballerina
in una primavera posticcia di tela e cartoni, la ballerina si muove – fiore 

mostruoso di carne e di seta. 
certo si muove su una trama armonica, che i suoi piedi alati toccano e 

lasciano, traendone il suono compagno del gesto.
mi piace questo paese: le barcacce dal ventre dorato fiorite di radi monoco-

li, di volpi, di bocche voraci; il bicchiere di contro dove lo sguardo s’inganna... 
mi piace questo paese dove tutto è falso e brillante, questo velo iridato sulla 
putrefazione... 

con gli occhi in lei che molleggia l’anca e scopre l’ascella, fiata a stento il 
mercante congestionato, in cerca di donne, balocchi per le sue grosse mani; il 
vecchio artificiale; l’alfonso guercio, cane su un osso...

ma la ballerina è lo specchio, io spero, che un alito appanna, la rosa che si 
sfoglia a odorarla.

toccata, avvizzirebbe – vecchia che, piena d’onta, scantona.
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Bailarina
em uma primavera postiça de pano e papelão, a bailarina se move – flor 

monstruosa de carne e seda.
certamente se move sobre uma trama harmônica, que os seus pés alados 

apanham e largam, trazendo o som companheiro do gesto.
me agrada este lugar: os camarotes com barrigas douradas enfeitados com 

raros zarolhos, com raposas, com bocas vorazes; o copo em frente onde o 
olhar se ilude... me agrada este lugar onde tudo é falso e brilhante, este véu 
irisado sobre a putrefação...

com os olhos nela que sacode a anca e mostra a axila, a custo respira 
o mercador congestionado, à procura de mulheres, brinquedos para as suas 
enormes mãos; o velho fingido; o cafetão vesgo, cão sobre um osso...

mas a bailarina, suponho, é o espelho que um sopro empana, a rosa que se 
desfolha para perfumá-la.

tocada, feneceria – velha que, afrontada, foge.
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rapallo
dall’umido della notte che stagna sul golfo in vapore, rapallo all’alba 

emerge, lustro arcipelago di tetti.
si sfanno sotto le acquate di maggio gli ultimi festoni di glicine. si respira 

nell’aria, acidetto, l’odore del fieno novello.
Gli uliveti salgono i colli, simili a greggi da tondere. 
A notte, la campagna bruna e calda sprizza lucciole.
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rapallo
da umidade da noite estagnada no golfo vaporoso, rapallo emerge ao 

amanhecer, luzente arquipélago de tetos.
Nos aguaceiros de maio desfazem-se os últimos ramalhetes de glicínias. 

respira-se no ar, acídulo, o cheiro do feno novo.
As oliveiras sobem as colinas, como rebanhos por tosquiar.
À noite, a planície escura e quente borrifa vaga-lumes. 
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ubriachi
sui pubblici fogli mettono la nota simpatica gli ubriachi. il cronista li chia-

ma molesti e ripugnanti. io li amo: sono impensati, sempre. 
uno ne vidi impegnato a tener fermo un paracarro. so d’un altro che ac-

coltellò la propria ombra dalla quale si credeva pedinato. una notte ne seguii 
amorosamente uno che si confidava con ogni lampione. 

entrano come bolidi nei ritrovi pubblici. li pescano appesi in aria, nei 
luoghi più imprevisti, nelle posizioni più scomode.

quando vomitano, rosso fuoco d’artifizio, esprimono, io spero, la loro 
opinione sull’umanità. 

li amo. sul pubblico foglio, faccia filistea del mondo, più delle vicende 
della conflagrazione, seguo le vostre traietttorie, adorabili ubriachi, comete 
della società! 
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Bêbados
Os bêbados dão o tom simpático aos jornais. O cronista chama-os de im-

portunos e repugnantes. Amo-os: são espontâneos, sempre. 
Vi um deles empenhado em deter um frade. conheço outro que esfaqueou 

a própria sombra pela qual se supunha espionado. uma noite segui ternamen-
te a um outro que se confessava a todos os lampiões.

Passam como bólides nos ajuntamentos públicos. surpreendemos-lhes sus-
pensos no ar, nos lugares mais imprevisíveis, nas posições mais incômodas. 

quando vomitam, rubros fogos de artifício, exprimem, espero, sua opinião 
sobre a humanidade. 

Amo-os. No jornal, rosto filisteu do mundo, mais que pelos fatos da con-
flagração, sigo suas trajetórias, adoráveis bêbados, cometas da sociedade!
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02 novembre 17
Altipiano. collinette soavi come seni di fanciulla. una, laggiù, a filari 

d’alberelli verde-gialli. 
cascinali sfondati, allegri.

All’alba si cammina su carta vetrata. Aghi minuzzoli di vetro ovunque. 
Ogni pozzanghera una lastra. Polvere di vetro imbianca e irrgidisce l’erba. 
tutto cigola e brilla.

Alla carezza del sole l’altipiano si stende in una calma beata. si scambia per 
una noveletta la luna.

il tramonto ne fa un quadro chiassoso. Pennellate crudamente giustappos-
te: striscioni d’arancione, di rosso cupo, d’ardesia che sono i monti lontani: 
interrotti da candori abbaglianti.

Più tardi i colori si fondono. il cielo si sbava di viola con presentimenti 
d’oro. Armonie nascono che l’occhio coglie con la premura delle gioie uniche 
e intrattenibili. delicatezze e iridescenze da bolla di sapone. 

A momenti si vive in un vetro soffiato.

infine la nebbiolina annega l’altipiano. isolotti vi naufragano i cascina-
li. la luna è un imbuto celestino; e la tinta contagiosa, crea al paesaggio 
un’atmosfera irreale. 

sughero, galleggio in questo incerto.
(la guerra dov’è?)
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02 de novembro de 1917
Altiplano. montes suaves como seios de menina. um, lá em baixo, enfilei-

rado de arbustos verde-amarelos. 
currais abertos, alegres.

Ao amanhecer, caminha-se sobre folhas de vidro. Agulhas minúsculas de 
vidro por toda parte. cada poça, uma lâmina. Poeira de vidro embranquece e 
enrijece a relva. tudo range e brilha.

À carícia do sol o altiplano se distende numa beatitude calma. A lua se 
desvia de uma nuvenzinha.

O crepúsculo compõe um quadro vistoso. Pinceladas cruamente justapos-
tas: riscados de laranja, de vermelho-escuro, de ardósia, os montes distantes 
são cortados por deslumbrantes brancuras.

mais tarde as cores se fixam. O céu se escuma de violeta com presságios 
de ouro. surgem harmonias que o olho colhe com a premência das alegrias 
únicas e cativantes. delicadezas e iridescências da bolha de sabão. 

Por momentos se vive em um vidro soprado.

Finalmente a nevoazinha encobre o altiplano. ilhéus, os currais naufragam. 
A lua é um funil celestino; e a cor contagiosa dá à paisagem uma atmosfera 
irreal.

leve, flutuo nesta incerteza.
(Onde é a guerra?)
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se inaspettatamente
se inaspettatamente mi vedo in un vetro di bar, corto, la faccia scialba, i 

ginocchielli e le scarpacce; o allungando la mano alla tazza scappa fuori il 
polsino sfilacciato, una irritazione mi prende che mi lascia tra il rossore e 
il pianto.

capisco allora che finirò come uno di quegli stracci umani che non avranno 
mai il coraggio di uccidersi, importunando con richieste di danaro gli ultimi 
amici che mi eviteranno.
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quando inesperadamente
quando inesperadamente me vejo na vidraça de um bar, pequenino, a face 

pálida, os joelhos e os sapatos; ou quando estendendo a mão à xícara, escapam 
os punhos puídos, invade-me uma irritação que me deixa entre a vergonha e 
o pranto. 

Percebo então que acabarei como um daqueles trapos humanos que nunca 
terá coragem de se matar, a importunar com pedidos de dinheiro os últimos 
amigos que me evitarão.
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in una di quelle fiere...
in una di quelle fiere di piazza dove la prostituzione e la miseria si drappe-

ggiano di sete e di meraviglioso; dentro un baraccone dove i mestieri erano 
rappresentati da fantocci meccanici, m’accadde d’assistere al più terrificante 
spettacolo.

c’era là dentro il sarto che tagliava con forbici di piombo; la lavandaia che 
sciacquava i panni in un’invisibile acqua; il cuoco che ammaniva vivande di 
cartone...

come un alveare mi viveva intorno quel popolo d’automi; e, divertito, pas-
savo da un personaggio all’altro, godendomi quelle facce convinte, quei gesti 
risoluti; quando, avvendo fatto due o tre volte il giro del baraccone, il sos-
petto mi nacque che nella creazione dei suoi fantocci l’artista avesse messo 
un’intenzione beffarda.

e poichè il sarto non avrebbe finito mai di tagliare la sua pezza sempre in-
tera né il cuoco di compiere i suoi tre gesti da epilettico, da tutta quella inutile 
attività una specie di nausea mi venne, un malessere...

Finchè m’accorsi d’avere sottocchio l’immagine della vita.
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em uma daquelas feiras...
em uma daquelas feiras de praça onde a prostituição e a miséria cobrem-se 

de seda e de maravilha; em uma barraca onde os ofícios eram representados 
por fantoches mecânicos, assisti ao mais terrificante espetáculo.

lá dentro havia o alfaiate que cortava com tesoura de chumbo; a lavadeira 
que lavava as roupas numa invisível água; o cozinheiro que preparava alimen-
tos com papelão...

em torno daquela multidão de autômatos, eu me sentia como em uma 
colmeia; e alegre, fruindo aquelas faces convincentes, aqueles gestos resolutos, 
eu passava de um personagem ao outro, quando, tendo feito em duas ou três 
voltas o giro da barraca, surgiu-me a suspeita de que na criação dos seus fan-
toches o artista tivera uma intenção zombeteira.

e como o alfaiate nunca acabava de cortar a sua peça sempre inteira e nem 
o cozinheiro de completar os seus três gestos de epiléptico, por toda aquela 
inútil atividade me sobreveio uma espécie de náusea, um mal-estar...

Finalmente, me dei conta de que sob meus olhos tinha a imagem da vida. 
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lettera dall’osteria
in istato di grazia, amico Volta 
di notte da una bettola ti scrivo. 

stato di grazia: che non so piú grande 
bene, di contemplare
tra la nebbia del vino i paiesaggi
di cui rozz’arte ornò all’intorno i muri,
e l’ostessa baffuta o la ridente
ragazzota che reca la terrina.

Attacare discorso con chi capita 
vicino; a chi sorride
sorridere; volere a tutti bene;
scantonato dal tempo e dallo spazio,
guardare il mondo come un padreterno.

e uscire dalla bettola leggero
come la mongolfiera che s’invola;
sentir come tappeti di velluto
i lastricati sotto il piede incerto;
e voglia di cantare a squarciagola.

Per il mondo cambiato mi piloto,
nave che sbanda, al consueto porto.
Fuggir di gatti innanzi al passo sordo.
rettangolo di luce, prepotente,
nei vicolo che fruscia di fantasmi.

Acre odore, allo svolto, di cloruro.
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carta da taberna 
em estado de graça, amigo Volta
à noite, de uma taverna, te escrevo.

estado de graça: porque não conheço 
bem maior do que contemplar 
as paisagens imerso na névoa do vinho
cuja tosca arte enfeitou as paredes ao redor,
e a taberneira esquisita ou a risonha 
mocinha que carrega a terrina. 

Puxar conversa com quem está
próximo, para quem sorrir,
sorrir; querer bem a todos; 
aliviado do tempo e do espaço,
olhar o mundo como um pai eterno.

e sair da taverna leve
como o balão que se evola;
sentir como tapetes de veludo
a calçada sob o pé incerto,
e querer cantar a plenos pulmões. 

Pelo mundo alterado me guio,
nau em debandada do habitual porto.
Fuga de gatos ante o passo surdo.
retângulo de luz, prepotente,
no beco murmurante de fantasma.

cheiro acre de cloreto na esquina.
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in questo mi rifaccio, amico Volta
Poi che dato non m’è d’amare alcuno, 
m’aggrappo come naufrago alle cose.

quante volte guardai come uno scampo
i bastimenti ch’escono dal porto! 
New York, calcuta, londra: nomi immensi.
Perdermi là sognavo, essere un’altro,
dimenticarmi sino del mio nome.

Anche questa illusione ora è caduta;
la mia vigliaccheria mi pesa al piede 
come palla di piombo al galeotto.

e dunque così tragga la mia vita,
oggetto di pietà per voi, di riso
agli altri;
e mi basti riscuotere il consenso
dei magnanimi amici, gli ubriachi...

Finchè giorno verrà, spero, ch’io esca
di qui con passo fermo e m’incammini 
a qualche piazza vuota, a qualche buia 
acqua di fiume...

Amico, só che Venere ti tiene
ora in balia.
   Felice te! ti corre
il sangue nelle vene più gagliardo,
ti si chiude la gola a volte e sosta
come per morte il battere del cuore.



Camillo Sbarbaro 

291

Nele me refaço, amigo Volta.
e como não me é dado amar ninguém,
qual náufrago me agarro às coisas.

quantas vezes olhei como uma salvação
os cargueiros que deixam o porto! 
New York, calcutá, londres: nomes imensos.
sonhava perder-me por lá, ser um outro,
esquecer até do meu nome.

também esta ilusão agora está morta;
a minha covardia agrilhoa-me
como bola de chumbo ao forçado.

e assim, pois, levo a minha vida,
objeto de piedade para você, de riso
para os outros;
mas basta-me receber a aprovação
dos magnânimos amigos, os bêbados...

Até que um dia, espero, eu saia
daqui com passo firme e caminhe 
por alguma praça deserta, por alguma turva
água de rio...

Amigo, sei que Vênus agora
te possui.
   Feliz de ti! corre
o sangue nas veias mais vigoroso,
te aperta, às vezes, a garganta e susta, 
qual morto, o bater do coração.
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ma se tempo verrà – ne venga mai – 
che del fuoco la cenere sol resti,
e tu allora a cercar vieni l’amico.

lo troverai nella taverna che ha
ai vetri stinte tendinette rosse
e scrito per l’insegna: Al GOtO GrOssO

io non ti chiederò di te, di lei.
spingerò verso te colmo il bicchiere
perché in silenzio con l’amico beva
l’oblio.

estate, 1913
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mas tempo virá – que nunca chegue – 
que do fogo reste apenas a cinza,
e tu, então, procurarás o amigo.

O encontrarás na taverna que tem 
desbotadas cortinas vermelhas
e nos vidros, o letreiro: Al GOtO GrOssO

Não perguntarei de ti, dela.
empurrarei, cheio, o copo
para, em silêncio, beber com o amigo
o olvido.

Verão, 1913



“– Abram-se os Histéricos!”, 2012
Foto: marcio rm
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M e m ó r i a  F u t u r a

Fundador da  
cadeira 19  
 da Academia 
Brasileira de letras.

A felicidade1

Alcindo Guanabara

A Filosofia é árida; pensar enlouquece ou mata. sejamos frívo-
los e não cogitemos nas coisas da terra, nem nos sentimen-

tos do homem. Passar a vida a rir numa despreocupação absoluta, 
eis a felicidade. saber ser nulo, eis o valor. Na vida, vencem os for-
tes; e os fortes são os que têm um gesto de desdém para todas as 
coisas e se abrigam dentro de sua futilidade, como dentro de uma 
couraça. Poder ser de cera e tomar resignada e alegremente a forma 
que a necessidade nos imprime, é a maior virtude e a mais assom-
brosa qualidade que pode ter um vivente.

reagir é aniquilar-se. ter o cérebro constantemente trabalhando 
por uma preocupação abstrata ou material é ser idiota; ter essa preo-
cupação sem um objetivo determinado, tê-la dentro e fora de nós, 

1  In: Novidades, 26 de julho de 1887.
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tê-la dominando-a a todas as horas e a todos os instantes, já não é ser idiota, 
é ser doido varrido.

O que mais desconsola e o que mais fere é que, apesar desta certeza, 
ninguém é assaz senhor de si para prescrever do cérebro todo este arsenal 
de pensamentos e cogitações que nos vão justificando o lugar no Hospício 
de Pedro ii. caminha-se para a loucura com a impassibilidade metálica do 
ferro caminhando para o ímã. Não há revoltas, não há rebeliões: a fatalidade 
enche-nos o cérebro de teias de aranha, obscurece o raciocínio, suprime o 
juízo...

Assim amputados, a loucura oferece-nos a muleta em que nos apoiamos 
para chegar à cova. É tétrico, mas é verdadeiro. A vida deixa de ter risos; nin-
guém ri transitando pelas aleias de um cemitério, a menos que não seja um 
louco, ou um parvo. ser parvo é a maior ventura da vida, porque para que se 
encontre gozo no tormento é necessário não ter consciência nem de uma nem 
de outra coisa.

A um suicida ouvi eu esta declaração, a mais rara e a mais sincera de quan-
tos têm ido à morte: morro porque a vida me aterra; e aterra-me porque tenho 
consciência dela. tu, velho beócio, que aí estás diante de mim com a parvoíce 
a escorrer pelos cantos dos lábios nesse sorriso gorduroso, tu tens vivido mais 
de meio século e viverás, a eternidade sem sofrimentos, sem amarguras, sem 
desesperos.

tu, réptil, és um homem feliz: e para chegarmos a esse resultado pasmoso 
não puseste em ação nem a tua atividade, nem a tua inteligência rudimentar, 
nem o teu trabalho, nem a tua vontade: nascestes parvo! Vês as coisas mais 
tristes, a mais alegre das coisas, e do desequilíbrio do teu cérebro tiras o 
equilíbrio do teu contentamento. Vives na morte e tens a mais tranquila das 
vidas.

sonhas com ser papa e te contentas de ser o que és. A ambição é tão grande 
que se anula! Venturosa besta!
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Não pensar, não sentir, portanto, não sofrer. ser parvo, ou ser louco, eis a 
felicidade. sejamos fúteis, riamos de tudo; e se não podemos sê-lo realmente, 
finjamos ao menos que o somos. Fingir também é uma qualidade que por ser 
muito difícil parece-nos defeito.



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 rosiska darcy de Oliveira
 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 Antônio torres
 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 Fernando Henrique cardoso
 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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