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Tudo passa

João de Scantimburgo

Dentre as expressões correntes no linguajar cotidiano, uma que
mais se destaca, impondo-se mesmo como lugar-comum, é a

de que tudo passa. O tempo vai passando velozmente e os comerciantes,
dotados que são de uma acústica sensibilíssima, hábeis em captar as cor-
rentes que os interessam, já estão anunciando artigos de Natal, ainda a
quatro meses das festas. O Padre Antônio Vieira, com seu gênio, fez
um dos sermões que mais gosto, o da primeira dominga do Advento,
sobre o versículo bíblico: “Passará o céu e a terra, mas as minhas pala-
vras não passarão.” A palavra do Senhor é um apelo à fé, que é perene,
mas para os mortais deste mundo tudo passa. Passam os reinos, passam
as amizades, passam os monumentos, passam os impérios, neste mundo
em que realizamos a nossa jornada, mas, para a eternidade, nada passa.

Sabemos todos o quanto a vida é frágil e que, como lembra a per-
sonagem de Grande Sertão: veredas, viver “é muito perigoso”. Chegará,
para os transeuntes deste vale tantas vezes lembrando, o dia da parti-
da, pois tudo passa, menos para a conta que devemos prestar a Nos-
so Senhor, como vem no Credo. Tudo passa.
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Quando as sombras se alongam no crepúsculo, e estendemos a vista para o
passado, vemo-lo marcado por cruzes dos que foram ficando pelo caminho. É
o tributo que pagamos de luto, de tristezas, de sofrimento, pelo qual seremos
julgados pelo Senhor Deus, como vem no Credo.

É denso o Sermão do Padre Vieira e seu peso se impõe em nossa consciên-
cia. Não temos como fugir de sua cerrada argumentação. Tudo passa e está
passando, vai passar, por isso que a nossa vida é composta de sucessões.

E vem o refrão, luminoso na juventude, fúnebre no inverno da velhice, se
nos faltar, pelo mistério das coisas de Deus, o linimento da fé. Tudo passa.

Passou este ano de 2005, passaram os séculos, passaram os tempos de crise
e os tempos de paz, como acentua o notável jesuíta, tudo, inexoravelmente.
Tudo passa.

Neste mundo, a passagem do tempo e os fenômenos da natureza são as úni-
cas forças contra as quais são impotentes as forças do pensamento, da tecnolo-
gia, dos arsenais bélicos, das reflexões dos sábios, da meditação dos teólogos,
pois só o conspecto do Senhor os define, com a fé necessária, enquanto somos
deste mundo, e no mistério quando estivermos na eternidade. Tudo passa.
Esta é a nossa única certeza. Passou este ano. Vão passar outros anos. Os vivos
sabem, por experiência, que tudo passa, e esperam a graça de Deus Todo-
Poderoso, a paz que deve unir os homens de boa vontade. Lembremos que
tudo passa, que a força do tempo é invencível e que, se formos fiéis, Deus nos
reservará a morada por que tanto ansiamos. Nesta porfia com a angústia do
mundo, sobretudo do mundo presente e do futuro que se nos antecipa em tan-
tas eruditas reflexões, e nos contrastes do bem e do mal, começará um novo
ano, o sexto do terceiro milênio.

Que ele seja de esperança para os homens que desejam viver em paz com a
família, tão abalada pelas crises do nosso tempo, até a partida final. São as nos-
sas palavras nesta transição rastreada de crises, em cujas tenazes bracejamos.
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Cervantes e a literatura
brasileira

Ivan Junqueira

Toda vez que relemos El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha,
ou sempre que lemos este ou aquele ensaio pertencente à inu-

merável plêiade de textos críticos que se escreveram sobre a obra-
prima de Miguel de Cervantes Saavedra, assalta-nos a renovada sensa-
ção do que nela existe não apenas de revolucionário ou de fundador,
mas também de eterno, de universal, de contemporâneo e, às vezes, de
misteriosamente indecifrável, como seria o caso, entre outros, daquele
episódio em que Dom Quixote desce à cova de Montesinos. Tudo já
se disse sobre o Quijote. E tudo já se escreveu sobre as peregrinações e
desventuras do engenhoso fidalgo manchego. Não estou aqui para
enumerar, como tampouco para interpretar, uma fortuna crítica que
supera hoje a casa dos cinco mil títulos em todas as línguas de cultura
do mundo moderno, mas não posso me furtar a umas tantas observa-
ções que talvez ajudem a compreender melhor as influências que exer-
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ceu Cervantes sobre a literatura brasileira já a partir do século XVII, em pleno
florescimento do período barroco de nossas letras.

Uma das razões pelas quais a influência de Cervantes se tornou avassaladora
no mundo ocidental é a de que ele ocupa um papel crucial entre o crepúsculo
da Idade Média e a aurora da Renascença. A obra de Cervantes, muito mais do
que as de Chaucer e de Rabelais, situa-se numa encruzilhada, e sua decisiva
contribuição à gênese do espírito moderno somente se compara àquela que
nos deu o teatro shakespeariano. Já se disse até, como o fez Carlos Fuentes, em
lucidíssimo ensaio acerca dos múltiplos níveis de leitura que se justapõem no
Quijote, que, “embora não tenham sido a mesma pessoa, talvez Miguel de Cer-
vantes Saavedra e William Shakespeare tenham sido o mesmo escritor, o mes-
mo autor de todos os livros”, suposição que, não fossem distintos na época os
calendários da Espanha e da Inglaterra, encontraria apoio na coincidência de
serem os mesmos o dia e o ano em que ambos faleceram: 23 de abril de 1615.
Assim como Shakespeare, Cervantes está acuado entre a maré montante da
Renascença e o refluxo da Contra-Reforma, e só lhe restava uma única tábua
que conseguiria mantê-lo à tona: Erasmo de Roterdã, cuja vasta influência na
Espanha do século XVII não é fortuita, cabendo lembrar aqui, como o faz
Carlos Fuentes, que a educação formal de Cervantes deve muito a Juan López
de Hoyos, um dos maiores erasmianos da época. E a influência de Erasmo so-
bre Cervantes pode ser percebida em três temas comuns ao filósofo e ao ro-
mancista: a dualidade da verdade, a ilusão das aparências e o elogio da loucura.

O período de transição histórico-filosófica e cultural em que se situa a obra
de Cervantes corresponde, portanto, àquele ponto de tangência entre a baixa
Idade Média e as primeiras luzes da Renascença. E o que significa isto? Signifi-
ca, como pretenderam depois Turgueniev e Unamuno, que a derrota de Dom
Quixote é a derrota da fé num mundo já sem fé, ou o protesto da vida contra a
razão, o que caracterizaria a personagem cervantina como um herói da fé idea-
lista contra o racionalismo utilitário. Apesar desse idealismo platônico, que
tem suas raízes no neoplatonismo de Leone Ebreo, Cervantes é realista, o que
deu origem à possibilidade de uma outra interpretação do mito cervantino: a
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de Menéndez y Pelayo, para quem o autor de Quijote teria restabelecido os direi-
tos da realidade, e o seu caso literário teria sido assim análogo ao do romance
picaresco. E aqui se abririam as portas à tese de Américo Castro, segundo
quem o otimismo de Cervantes, embora melancólico, resultaria da superposi-
ção do idealismo platônico, que ele deve à sua formação renascentista, sobre o
realismo picaresco, que resulta de sua origem plebéia.

Cervantes é um idealista cuja consciência lhe ensina que a sua fé é pura ilu-
são diante da realidade, e essa convicção chegará à profundidade do idealismo
filosófico de um Descartes ou de um Kant, quando Dom Quixote diz a San-
cho Pança que a bacia de um barbeiro é o elmo de Mambrino. Essa é a base so-
bre a qual Cervantes foi capaz de transformar o seu protesto, que era o protes-
to de um humanista plebeu contra o Barroco aristocrático, numa visão humo-
rística da vida, e foi esse humor que lhe permitiu resolver a contradição entre a
prosa e a poesia, entre a ficção e a verdade, entre a realidade e a ilusão, ou seja, o
problema que levaria à loucura o autor da maior obra da cavalaria cristã, o Tor-
quato Tasso, talvez o modelo daquele fidalgo enlouquecido pela leitura das no-
velas de cavalaria e que só recobra a razão às vésperas da morte, quando a fé o
abandona. E aqui se pode dizer que, para um homem da estirpe de Dom Qui-
xote, recuperar a razão equivaleria à suprema loucura. No momento em que
sucumbe à “realidade convencional”, Dom Quixote, assim como Hamlet, é
condenado à morte, embora continue a viver para sempre em seu livro, e ape-
nas em seu livro, onde as palavras são sempre idênticas à realidade, e a realida-
de apenas um prolongamento das palavras que ele antes havia lido, e agora
transforma em feitos e ações.

O fenômeno Cervantes é muito mais complexo do que se imaginava.
Entendê-lo apenas como um realista, e assim o fizeram vários de seus intérpre-
tes, é compreender de forma leviana esse realismo, que nele não é o resultado
de uma operação do espírito, mas antes um método para corrigir o falso idea-
lismo, para resgatar a verdadeira cavalaria, a do milles christianus de que nos fala
Erasmo. Cervantes é realista quando descreve as paisagens, os costumes, os há-
bitos e o comportamento das personagens que povoam os itinerários do fidal-
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go manchego, e realista é também a sua linguagem, toda ela calcada na língua
do povo, como se pode ver sobretudo nos contumazes adágios populares de
que se vale Sancho em seus diálogos com Dom Quixote, que a todo instante os
recrimina, como a nos dizer que o estilo de Cervantes é, do começo ao fim, o
estilo idealista da Renascença, e esse estilo revela a tendência de acentuar-se
cada vez mais. Não foi assim sem razão que a crítica apontou na obra do escri-
tor diversos elementos platônicos e renascentistas. E é também com razão que
Joaquim Casalduero destaca visíveis indícios de um Barroco idealizado no
pensamento de Cervantes, em especial nas Novelas Exemplares, que são todas,
sem exceção, a expressão de um elevado idealismo moral, estritamente con-
forme à moral severa e aristocrática da Contra-Reforma. E esse Barroco está
presente na atmosfera fantástica e algo sombria da última obra do autor, Persiles
y Sigismunda, cuja importância histórica é imediata, pois o pícaro se nutre do
elemento realista do Barroco. A vertente idealista irá se prolongar no intelec-
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tualismo rebelde de Gracián, enquanto o elemento realista culminará em Que-
vedo. A síntese, porém, é estritamente cervantina, ou seja, a conseqüência da
derrota vital do homem antibarroco em plena vigência do Barroco.

Ninguém ignora a profunda e duradoura influência que o Dom Quixote exer-
ceu na literatura ocidental. Afinal de contas, Cervantes é o criador do romance
moderno, e já se disse, como o fez o escritor norte-americano Lionel Trilling,
que “toda prosa de ficção é uma variação sobre o tema de Dom Quixote”, ou
seja, o problema da aparência e da realidade. Vamos encontrar semelhante opi-
nião no crítico norte-americano Harry Levin, segundo quem o Dom Quixote é o
“protótipo de todos os romances realistas” porque trata da “técnica literária
da desilusão sistemática”. E para o ensaísta francês Michel Foucault o Dom
Quixote seria o sintoma de um divórcio moderno entre as palavras e as coisas,
uma vez que Cervantes procura desesperadamente por uma nova identidade,
uma nova semelhança num mundo em que aparentemente nada se parece com
o que antes parecia. A influência de Cervantes começa a manifestar-se ainda
durante o século XVII, na Inglaterra, particularmente no Hudibras, do poeta
satírico Samuel Butler, e, no século seguinte, em The History of the Adventures of
Joseph Andrews and His Friend Abraham e The History of Tom Jones, de Henry Fiel-
ding. Essa influência se cristaliza ao longo dos séculos XVIII e XIX, sendo
visível especialmente em August Wilhelm Schlegel, Heine, Turgueniev,
Gogol, Goethe, Stendhal, Flaubert e Dostoievski, que consideravam como
tema principal do Dom Quixote aquele conflito entre a ilusão e a realidade, a
poesia e o prosaísmo da vida, a sanidade e a loucura, o erótico e o ridículo, o
visionário e o escatológico, mas nenhum deles conseguiu chegar à suprema
conciliação desses pólos antitéticos, que na obra de Cervantes somente se dá
através do humor, pois outra coisa não é senão o humor o recurso que har-
moniza o diálogo entre o tom elevado e idealista do pensamento de Dom
Quixote e o registro prosaico e utilitário das ponderações de Sancho Pança,
que “corrige” a loucura livresca a que foi induzido o seu amor pela leitura
das novelas de cavalaria.
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O Dom Quixote chega ao Brasil, como de resto em toda a América Latina,
durante o florescimento do Barroco, cujos conceitos e práticas foram trazidos
pelos colonizadores portugueses e espanhóis. Na época da Conquista, o Brasil
só conhece a Idade Média e a Renascença graças aos seus desdobramentos es-
pirituais e artísticos, como o foram o Barroco tardio, o Maneirismo e o Ilumi-
nismo. E o Cervantes que nos alcança é o da vertente realista do Barroco, ou
seja, aquele de que, como já dissemos, se alimenta a literatura picaresca e a sáti-
ra dos costumes. Não surpreende assim que a primeira manifestação da in-
fluência do Dom Quixote entre nós possa ser percebida no poeta satírico Gregó-
rio de Matos, que domina toda a literatura barroca produzida no Brasil duran-
te o século XVII. Em um poema escrito entre 1684 e 1687, Gregório de Ma-
tos, ao referir-se à presença do Conde do Prado na platéia que assistia às festas
em louvor das onze mil virgens, observa:

Uma aguilhada por lança
Trabalhava a meio trote,
Qual o moço de Dom Quixote
A que chamam Sancho Pança.

Ainda neste mesmo poeta, há outra referência a Cervantes no soneto que ele
dedicou ao “Tabelião Manuel Marques”, cujo verso final diz que este “ma-
nhas tem de Dom Quixote”. E no século XVIII o dramaturgo Antônio José
da Silva, cognominado “O Judeu”, condenado à fogueira pela Inquisição, es-
creveu a ópera jocosa Vida de Dom Quixote de la Mancha, composta em duas partes
e que foi estreada em outubro de 1733 no Teatro Beira Alta, em Lisboa.

Mas o século XVIII, sobretudo em sua segunda metade, está dominado pela
Ilustração francesa e o Iluminismo racionalista, que exerceram forte influência
sobre a literatura brasileira, em particular sobre os representantes do Arcadismo
e da chamada Escola Mineira, tendo à frente Cláudio Manuel da Costa e Tomás
Antônio Gonzaga, cujas matrizes e modelos pertencem à estética clássica de
Anacreonte, Píndaro, Virgílio, Horácio, Ovídio, Sannazaro, Petrarca e Camões.
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O Arcadismo bebe também em fontes espanholas, mas todas posteriores a
Cervantes, como as do cultismo de Gôngora e do conceptismo de Quevedo e
Gracián, embora conceptista haja sido também Lope de Vega, que é contempo-
râneo do autor de Dom Quixote. E ao Arcadismo se segue entre nós o Romantis-
mo, escola literária que, como todos sabemos, se opôs ao neoclassicismo do sé-
culo XVIII. Durante esse período arrefeceu o interesse por Cervantes na litera-
tura brasileira, mas lembre-se aqui que para isso também colabora uma tragédia
que é apenas nossa, e não da América Latina. Refiro-me ao triste fato de que so-
mente a partir de 1808, com a criação da Imprensa Régia, é que teve início a edi-
ção de livros no Brasil, enquanto diversos outros países hispano-americanos já
dispunham de gráficas e impressoras desde o século XVI. Até então, o leitor
brasileiro só tinha acesso aos livros importados, o que vale dizer que deles apenas
fruíam as pessoas das classes mais abastadas.

A influência de Cervantes retorna à literatura brasileira com o advento do
Realismo e do Naturalismo. Assíduo e atento leitor do Dom Quixote foi Ma-
chado de Assis, o maior dentre os nossos escritores e patrono da Academia
Brasileira de Letras, de que sou o atual presidente. Machado lia-o com fre-
qüência numa edição anotada por Dom Eugenio de Ochoa, publicada em Pa-
ris pela Livraria Garnier. E mesmo antes da consolidação da estética realista,
mais exatamente durante o período de produção da terceira e última geração
romântica, era visível o interesse do escritor pela obra-prima cervantina, como
se pode observar num poema de exaltação ao conhaque publicado na Marmota
Fluminense em 12 de abril de 1856, no qual se lê:

Cognac inspirador de ledos sonhos,
Excitante licor do amor ardente,
Uma tua garrafa e o Dom Quixote
É passatempo amável.

Machado de Assis alude a Cervantes e ao Dom Quixote inúmeras vezes em sua
obra ficcional, particularmente no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de
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1881, nos contos “Teoria do medalhão”, incluído em Papéis Avulsos, de 1882, e
“Elogio da vaidade”, pertencente ao volume Páginas Recolhidas, de 1889, e em
diversas crônicas de jornal publicadas na segunda metade do século XIX.
Numa delas, datada de 1876, Machado de Assis propôs “a organização de
uma companhia literária, no Rio de Janeiro, somente para editar Dom Quixote
com as famosas ilustrações de Gustave Doré”.

No início do século XX, esse interesse por Cervantes vê-se renovado graças
a uma famosa palestra do poeta parnasiano Olavo Bilac, depois publicada em
espanhol e coligida no volume Conferências Literárias, editado pelo autor em
1906. E Dom Quixote está também presente na poesia do simbolista Alphon-
sus de Guimaraens. Em 1936, outro notável leitor de Cervantes, Monteiro
Lobato, publica o seu Dom Quixote das Crianças, adaptação da obra para o pú-
blico infantil e que alcançou extraordinário sucesso de livraria. É de 1951 o
ensaio “Com Dom Quixote no folclore do Brasil”, da autoria de Luís da
Câmara Cascudo e que foi incluído na primeira edição integral da obra de
Cervantes entre nós pela Editora José Olympio, a mais poderosa e prestigiada
do país naquela época. Nesse ensaio, Câmara Cascudo afirma, com base nas
informações de Rodríguez Marín, que, em princípios de 1606, havia em terras
americanas cerca de 1.500 exemplares da edição da primeira parte do Dom
Quixote, seguramente nenhum deles no Brasil.

O fascínio pelos temas cervantinos pode ser ainda rastreado em três ensaios
de Augusto Meyer, a saber: “Aventuras de um mito”, em A Chave e a Máscara, de
1964, e “Un Cerbantes” e “Cervantes e a América”, em Preto & Branco, de
1956; em Pinto do Carmo, autor de “Rui Barbosa e Dom Quixote”; em Oli-
veira e Silva, que escreveu “Dom Quixote e Carlitos”; em Osvaldo Orico, que
nos deixou um belo estudo de literatura comparada sobre as similitudes e des-
semelhanças na vida e na obra de Camões e Cervantes; em Francisco Campos, au-
tor de “Atualidade de Dom Quixote”, de 1951, demonstração de uma aguda e
surpreendente sensibilidade poética da parte de um jurista tido como autoritá-
rio; em Josué Montello, decano da Academia Brasileira de Letras e que se ocu-
pou do Dom Quixote em alguns de seus volumes de ensaios; e Otto Maria Car-

15

Cervantes e a l iteratura bras ile ira

PANTONE 1525 PRETO



peaux, a cuja pena se deve o ensaio “Dom Quixote de Miguel de Cervantes”, es-
crito em 1973 e incluído em 2005 no primeiro volume de As Obras-primas Que
Poucos Leram, bem como as memoráveis páginas que nos deixou sobre o autor
no segundo volume de sua monumental História da Literatura Ocidental, publica-
da entre 1959 e 1966. Além destes, foram muitos os ensaístas brasileiros que
se debruçaram sobre a obra de Cervantes, mas seria fastidioso relacioná-los
aqui, pois esta conferência não se propõe à condição de uma fortuna crítica
exaustiva sobre tudo o que se escreveu no Brasil sobre o Dom Quixote. E penso
que o que citei seja o suficiente para que os senhores tenham uma dimensão do
imenso interesse que Cervantes sempre despertou no leitor brasileiro.

Também a prosa de ficção que se escreveu durante o século passado no Bra-
sil revela, em alguns casos, uma inequívoca influência do Dom Quixote. Prova
disso é o romance Fogo Morto, de José Lins do Rego, publicado em 1943 e no
qual a personagem do capitão Vitorino Carneiro da Cunha é uma espécie de
Dom Quixote do sertão nordestino. Além deste, quatro outros ficcionistas de-
ixaram-se embeber pelos temas cervantinos: Dalton Trevisan; Autran Doura-
do; Lima Barreto, em Triste Fim de Policarpo Quaresma (1915), onde a persona-
gem do Major Quaresma propõe um projeto nacionalista de nítida inspiração
quixotesca; e Ariano Suassuna, particularmente no Romance da Pedra do Reino, de
1971, e na História do Rei Degolado nas Caatingas do Sertão, de 1976. Entre os poetas
brasileiros contemporâneos que pagam algum tributo ao mito de Cervantes,
lembrem-se Augusto Frederico Schmidt, autor de “A visita”, obra-prima de
prosa evocativa em que o autor se imagina recebendo Dom Quixote em sua
casa, onde lhe confessa as angústias pessoais e o temores sobre a vida do país;
Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, talvez o maior dentre to-
dos os poetas de nossa modernidade e que nos legou, sob o título de “Quixote
e Sancho, de Portinari”, um conjunto de 21 poemas originalmente escritos
para um livro de arte com desenhos do grande pintor Cândido Portinari e de-
pois recolhidos na coletânea poética As Impurezas do Branco, publicada em 1973.

Vimos assim como a obra de Cervantes povoa o imaginário dos poetas, dos
ficcionistas, dos historiadores, dos sociólogos, dos juristas e dos críticos literá-
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rios brasileiros. Mas é em dois extensos e notáveis ensaios que a verdadeira di-
mensão romanesca e o mais profundo significado filosófico e literário do Dom
Quixote encontraram sua mais cabal compreensão entre nós. O primeiro desses
ensaios é o que escreveu Clodomir Vianna Moog, sob o título de “Decadência
do mundo medieval: Cervantes”, incluído no volume Heróis da Decadência, que
se publicou em 1964 e no qual o autor do Dom Quixote é estudado ao lado de
Petrônio e Machado de Assis. O outro ensaio, originalmente uma conferência
pronunciada no Rio de Janeiro por ocasião das comemorações do quarto cen-
tenário do nascimento de Cervantes, é de autoria de San Tiago Dantas e foi
publicado em 1948 sob o título de Dom Quixote: um Apólogo da Alma Ocidental.

Vianna Moog analisa Cervantes sobretudo dos pontos de vista do humor,
do idealismo puro e do conflito entre o ideal e a realidade. Escreve o autor que
o “riso de Rabelais fizera-se contagioso” naquele período de transição entre a
Idade Média e a Renascença. E acrescenta: “Na Itália ria-se um riso inundado
de sol. Ria-se até na metafísica alemã. Só a Espanha se conservava casmurra. A
Inglaterra ria com Chaucer e um pouco com John Gower. A França com Ma-
rot, Ronsard e Villon. Só a Espanha se mantinha austera dentro do medieva-
lismo.” E neste passo Vianna Moog chama a atenção do leitor para o fato de
que, na segunda metade do século XVI, a Renascença consegue transpor os Pi-
reneus e convencer a pátria do Cid de que o mundo passara a viver em outra
era. E comenta: “Enfim, tornara-se também madura a antiga Ibéria para a flo-
ração do humor. E é precisamente na cavalheiresca Espanha que, por uma sin-
gular fatalidade, há de aparecer um grande, um autêntico, um insuperável hu-
morista, quiçá o maior de todos os tempos: Cervantes.” E logo adiante: “Não,
não há exagero. Cervantes é o maior de todos os humoristas. Com ele o humor
se integra em todos os caracteres com que ainda hoje se apresenta.”

Observa ainda o ensaísta que no humor de Rabelais, como no de Petrônio,
“encontra-se apenas aquilo a que se chama o senso do contrário, enquanto no de
Cervantes “há mais do que isso: há o que Pirandello denomina o sentimento do
contrário”. É bem de ver que, diante de um cavaleiro munido de lança, viseira er-
guida, tendo por elmo uma bacia de barbeiro e percorrendo o mundo a doutri-
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nar sobre a necessidade de restabeler os ideais da cavalaria andante, Rabelais,
como pondera Vianna Moog, “não seria capaz de conter aquela gargalhada es-
tentórica que o celebrizou. Cervantes é diferente: adivinha a alma do cavaleiro
e sente-se que no seu riso há um sentimento de imensa compaixão pelo ridícu-
lo de Dom Quixote”. Segundo Vianna Moog, Rabelais esgrima aquela comi-
cidade gritante ao gosto de la vieille gaieté francesa, ao passo que o “humor de
Cervantes é sensibilidade extrema, individualismo requintado e subjetividade
infinita”, elementos que, conjugados sob a égide do sentimento, vai até à pie-
dade e à própria mortificação.

Vianna Moog afirma ainda que, como ocorre em todas as obras-primas do
humor, não se chega a perceber no Dom Quixote “nenhuma intenção positiva pas-
sível de definição”, pois, se perguntarmos a qualquer humorista de gênio qual a
finalidade de seus livros de humor, ele não terá o que responder, ou responderá
por evasivas. Anatole France, que percorreu toda a obra de Rabelais em busca de
intenções definidas, acabou por admitir: “Entre nous, je crois qu’il ne croit à rien.” As
intenções de Cervantes, como as intenções de quase todos os humoristas, assegu-
ra-nos o ensaísta brasileiro, “constituem um capítulo que há de ser relegado para
o domínio dos problemas indecifráveis”, não havendo até os dias de hoje nin-
guém que “pudesse penetrar-lhes os propósitos finalísticos no sentido de qual-
quer realização positiva”, pois o humor “é um resultado, não uma intenção”. E
prossegue Vianna Moog: “os românticos se cansaram de explicar ao que vi-
nham. Os realistas da mesma forma. Do mesmo modo os parnasianos e simbo-
listas. Só os humoristas ainda não se definiram.” É por isso, talvez, que Carlos
Fuentes nos diga que Dom Quixote está no pólo oposto ao do pragmatismo
capitalista de Robinson Crusoe: “seu fracasso em questões práticas é o mais
gloriosamente ridículo da história”, e talvez só tenha paralelo nos grandes palha-
ços do cinema mudo, como Chaplin, Keaton, Laurel e Hardy.

É a esse humor que Vianna Moog vincula a descoberta, por parte de Cer-
vantes, de um elemento inteiramente novo na literatura: o conflito entre o
ideal e a realidade. Não resta dúvida de que esse conflito sempre existiu, como
sempre existiram a circulação do sangue ou a esfericidade da Terra, mas era
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preciso que dele se tivesse uma clara e definitiva noção. E foi Cervantes, como
nos ensina o ensaísta, “que a trouxe da profundidade subconsciente dos espíri-
tos para a realidade da filosofia e da história”. E essa descoberta só poderia
surgir graças a uma circunstância profundamente adversa, ou seja, os tempos
de sofrimento e miséria por que passou Cervantes no cárcere. Segundo Oscar
Wilde, “a vida no cárcere deixa-nos ver os homens e as coisas como realmente
são. É por isso que ela endurece o coração. Quem está lá fora é que vive enga-
nado pelas ilusões de uma vida em constante movimento. Agita-se com a vida
e contribui para a sua irrealidade”. E foi no cárcere da Casa de Argamasilla de
Alba que a consciência implacável de Cervantes lhe terá revelado esta verdade
denunciadora do equívoco de toda a sua existência: andara de olhos postos no
céu numa época em que todos caminhavam de pés bem firmes pela terra.
Como nos diz Vianna Moog, “estava descoberta a origem de seus males” e,
“nessa viagem de circunavegação em torno da própria vida”, o escritor “parou
junto à fonte perene do humor: a antítese entre o real e o ideal”. Em suma:
“Cervantes descobrira Cervantes. Daí o Dom Quixote.”

O outro grande ensaio a que aqui me referi é o que escreveu San Tiago Dan-
tas sob o título de Dom Quixote: um Apólogo da Alma Ocidental, no qual o herói cer-
vantino é tratado como símbolo do sentido que o próprio Quixote adquiriu ao
refletir-se na consciência ocidental, nela se tornando uma “fábula construtiva”
e um “episódio exemplar”. Aludindo às conversas de Goethe com Eckermann,
San Tiago Dantas sugere que todo o Quixote não passa “de uma lenta e inces-
sante polêmica, em torno da insólita aventura, com que Alonso Quijano as-
sombrou os seus vizinhos, os seus amigos e o seu autor: ele próprio – desde a
primeira salida, que o leva pelos campos de Montiel, até o pobre quarto onde
abandona seu imortal personagem para recuperar o seu nome no tempo e mor-
rer – outra coisa não faz senão argumentar e refletir.” E assim é que se desenro-
lam os intermináveis diálogos entre Dom Quixote e Sancho Pança, o cura e o
barbeiro, o bacharel e o canônico, os duques e o Cavaleiro do Verde Gabão,
a ama e a sobrinha, o vendeiro, Dorotéia, Lucinda, Cardênio e Dom Fernan-
do. E sobre a meditação destes ainda se estende, decomposta em duas vozes,
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a meditação do autor – de Cide Hamete Benengeli e de Cervantes. Mas, para
compreender o sentido mais profundo de tudo o que nesses diálogos se diz e
que plasma o espírito ocidental, o leitor terá que distinguir, em primeiro lu-
gar, “onde a virtude e a loucura se separam, onde o ridículo acaba e começa o
sublime, e onde a cavalaria deixa de ser uma inspiração pura para merecer o
anátema”.

Sublinha ainda San Tiago Dantas que ficamos igualmente perplexos diante
“da irresistível comicidade do Quixote”, esse “homem sem sorriso, esse mode-
lo de gravidade, essa regra de comedimento e de pudor, cujas ações jamais dei-
xaram de ser um móvel justo, ainda que ilusório, em um ser que pacientemente
sofreu e testemunhou por tudo que se impôs a si mesmo, é uma fonte indiscu-
tível, permanente, irresistível de riso”. Cabe talvez a Ortega y Gasset, como sa-
lienta San Tiago Dantas, ter dito a palavra que nos decifra a explicação da co-
micidade do Quixote quando escreve, em suas Meditaciones del Quijote, que “do
querer ser ao crer que já se é vai a distância do trágico ao cômico. Esse é o pacto
entre o sublime e o ridículo”. Ou, em outras palavras, querer salvar é sublime,
mas julgar-se um salvador é ridículo. “Eis por que”, ensina o ensaísta brasilei-
ro, “nos servimos da expressão quixotismo, ora para exaltar uma virtude, ora
para denunciar uma fraqueza.” De certo modo, esse quixotismo ironiza uma
literatura que estava morta e superada na Espanha pelo extremo refinamento
dos autores do Siglo de Oro, e disso ninguém mais tinha dúvidas na época em
que Cervantes compunha sua obra-prima. Segundo San Tiago Dantas, o que
fez Cervantes foi extrair o sentido de um tema literário que já se encontrava
esgotado, transformando-o em mitologia e, assim, reencontrando o tempo
perdido.

Diz adiante o ensaísta brasileiro que, “sem o Quixote, o espírito ocidental,
especialmente o ibérico e o ibérico-americano, teria tido outros caminhos” e,
“se hoje o perdêssemos, e o apagássemos da memória, muito do que existe em
nós se tornaria indecifrável”. E isso porque há na contribuição de Cervantes,
como em nenhum outro exemplo literário, “o contraste interno essencial da
natureza humana, ali dissociada em dois personagens”, pois com Dom Quixo-
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te e Sancho Pança ele “proporcionou ao homem, no domínio do conhecimen-
to de si mesmo, um avanço que, se considerarmos tanto o mérito da criação,
quanto a sua absorção pelo público, até a sua época só tem paralelo no teatro
de Shakespeare”. E esse autoconhecimento está indissoluvelmente associado
àquilo que conhecemos como heroísmo quixotesco, ou seja, o daquele homem
que não tanto por seus grandes feitos, mas antes por sua pureza e determina-
ção, “dá testemunho de mártir cujas ações frutificam pelo exemplo e pela força
espiritual que irradiam”. Claro está que o quixotismo não é a forma perene do
heroísmo espanhol, mas é sem dúvida, sustenta o ensaísta, “a mais pura e origi-
nal, e a que, em certo sentido, representa a síntese da tradição heróica com o
cristianismo”.

Com base nessa tradição, pode-se dizer que a técnica do Dom Quixote é “o
dom de si mesmo”, uma técnica que “seria mais a do martírio que a do heroís-
mo, mas que se tornou para nós o heroísmo por excelência”. Observa San Tia-
go Dantas que não foi Cervantes que inventou as qualidades do herói quixo-
tesco: “ele apenas as recolheu, purificou e cristalizou para sempre no seu per-
sonagem”. Assim como Goethe recolheu no Fausto um dos temas constantes
do imaginário europeu – o tema do mágico que tenta exercer o seu poder sobre
a própria alma –, “assim Cervantes recolheu o tema geral do cavaleiro andante
nas páginas do Quixote”. E desde logo se percebe que “o heroísmo do cavaleiro
não está nos seus feitos, está nas suas disposições de alma”. Como aqui já dis-
semos, a criação cervantina liberta o heroísmo da concepção aristocrática, que
se transmitira aos romances medievais, e deita suas raízes no solo mais nobre
do cristianismo. O heroísmo quixotesco é, portanto, “um concerto de atri-
butos, que se fundem num todo moral”, mas a agilização desse espectro de
excelências depende daquele “dom de si mesmo” a que acima aludimos.
Escreve San Tiago Dantas: “Entregar-se a si mesmo, fazer do próprio ser um
simples mediador da obra que tem diante dos olhos, desaparecer nessa obra,
consumir-se e enterrar-se nela como a semente no solo, eis o savoir faire do ca-
valeiro, eis o que Quixote nos ensina, do primeiro ao último dos seus instan-
tes”. Numa paráfrase à sabedoria cristã, escreveu André Gide: “Qui se renonce,
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se trouve.” Foi esse compromisso que liberta, em vez de prender, que levou
Dom Quixote a descobrir o amor, o último tema do Quixote analisado por San
Tiago Dantas.

O amor de Dulcinea del Toboso – símbolo e síntese do amor cavalheiresco
– é, de acordo com o ensaísta brasileiro, “um dos pontos de partida para a
compreensão do amor, tal como o tem entendido o espírito moderno”. Para
que se compreenda o que isto significa, conviria recorrermos, como faz San
Tiago Dantas, a uma observação do filósofo alemão Max Scheller em seu estu-
do sobre o ressentimento na moral. Diz ele que o amor antigo é sempre o amor
de baixo para cima, isto é, em que o amante aspira a algo que se encontra situa-
do acima dele e que lhe parece maior, sob qualquer aspecto que seja, ao seu
próprio ser. Coube ao cristianismo operar a primeira revolução na essência e
na existência do amor, concebendo-o como uma manifestação de cima para
baixo, como o amor do criador pela criatura, de Deus pelo homem, do forte
pelo fraco, do maior pelo menor. Como nos diz San Tiago Dantas, o primeiro
poema antigo em que se esboça um drama de amor de estilo ocidental e mo-
derno é, como observou Theodor Haecker, a Eneida: “Enéias, abandonando o
amor de Dido para não deixar de cumprir o seu destino, é o primeiro herói que
exprime o conflito entre o anseio do destino no homem e as satisfações do
amor”. Caberia também lembrar aqui, como algo que antecede ao conceito
moderno do amor, o episódio medieval da paixão entre Abelardo e Heloísa,
pois não há talvez um “drama em que melhor se exprima a dupla natureza do
homem medieval, dividido entre um espírito e um corpo do que a do mestre da
Escola de Paris e a da culta e discretíssima abadessa do Paracleto”.

Segundo San Tiago Dantas, o amor moderno se revela, sobretudo, em duas
vertentes fundamentais: “o amor do Dr. Fausto por Margarida, ou o amor ti-
tânico; e o amor de D. Quixote por Dulcinéia, ou o enamoramiento”. Ainda de
acordo com o ensaísta brasileiro, “o amor do Quixote traduz no grau mais
alto, e em sua manifestação mais radical, a paixão amorosa em que o amante
faz a entrega do seu próprio ser”. Sustenta o ensaísta brasileiro que “ao amor
fáustico se contrapõe o amor quixotesco, tão radicalmente que nos custa reco-
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nhecer entre eles uma essência comum”. Não se constata no amor de Dom
Quixote o concurso da tragédia, e “sobre ele não pesam contradições, nem
receios, nem remorsos, nem desejos”. Pode-se dizer que o amor de Dulcinéia
é, sobretudo, uma vocação amorosa: “Entregando-se espiritualmente à sua
dama, nesse ato do dom de si mesmo, que é a outra aparência do amor mo-
derno, D. Quixote se liberta, por assim dizer, do próprio amor, pelo menos
daquilo que no amor é a necessidade de nos satisfazermos a nós mesmos.” E
releve-se que D. Quixote, após consignar a Dulcinéia todo o seu amor, nada
mais tem a dar de si a quem quer que seja, ensurdecendo aos apelos da aven-
tura amorosa, mesmo quando esta se lhe oferece, como nos episódios de Ma-
ritornes ou de Altisidora. É que, como assinala San Tiago Dantas, a “entrega
amorosa, sobretudo a entrega que ainda não logrou satisfazer-se, isto é, ser
recebida pela pessoa amada, assume um sentido unilateral que acaba por as-
semelhá-la ao amor pelo ser divino”.

Diz ainda o ensaísta brasileiro: “A fidelidade – o pólo para onde tende o
ideal do amor – é o apanágio do amor do Quixote. O amor de Fausto, o amor
titânico, é infiel, pois em meio às satisfações perfeitas do amor, no peito do
homem titânico medra o desejo de libertar-se.” Para San Tiago Dantas, o que
o Quixote nos transmite é “uma lição de purificação do mundo pelo heroís-
mo, não por um heroísmo de tipo hercúleo, mas por um outro feito de fé ina-
tingível, de pureza perfeita, e por um atributo que a todos resume – o dom de
si mesmo”. E é esse dom que salva o Quixote, levando-o a triunfar de seus fra-
cassos e enganos pelo exemplo que semeou na consciência dos tempos futuros.
Mas o Quixote – herói ocidental em tudo – nesse dom de si mesmo pressupõe
um mediador de cuja eficácia depende a plenitude de seu êxito: o amor de
Dulcinéia. E é ele quem nos diz: “Ella pelea en mi, y vence en mi, y yo vivo y
respiro em ella, y tengo vida y ser.”

Deixei muito claro no início desta conferência que jamais foi minha preten-
são acrescentar o que quer que fosse à miliardária e multilíngüe bibliografia so-
bre Cervantes, mas apenas rastrear os inequívocos vestígios de sua influência
em alguns escritores brasileiros do passado e do presente. Numa das passagens
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de East Coker, o segundo de seus Four Quartets, T. S. Eliot nos adverte de que “o
que há por conquistar / [...] Já foi descoberto/ Uma, ou duas, ou várias vezes,
por homens com os quais não se pode / Pretender rivalizar [...]”. Não se trata,
portanto, de uma competição com os ilustres intérpretes cervantinos que nos
antecederam, e não caberia aqui, por isso mesmo, tentarmos enriquecer a for-
tuna crítica do que já foi dito ou anotado em língua espanhola por ensaístas da
estirpe de Clemencín, García Soriano, Menéndez y Pelayo, Pellicer, Rodrí-
guez Marín, Covarrubias, Correas, Cejador y Franca, García Morales, Landei-
ra Yrago, Menéndez Pidal, Unamuno, Ortega y Gasset, Casalduero, Navarro
y Ledesma, Bonilla, Díaz Benjumea, Icaza, Máinez, Millé Jiménez, Azaña,
Azorín, Rojas, Asin Palacios, Hurtado, de la Serna, González Palencía,
Marías, Astrana Marín, Castro, Guillén, Villanova, Madariaga, Rulfo,
Fuentes, Borges, Reyes, Benavente e Rico, entre muitíssimos outros.

Como ociosamente já disse, é com o Dom Quixote que nasce o romance
moderno, ou o embrião de todos os romances realistas, já que André Malra-
ux o pretere nessa condição de primazia a La Princesse de Clèves, de Madamme de
Lafayette, pois teria sido este o primeiro romance moderno na medida em que
se lhe reconhece como o primeiro romance psicológico, interior, constituído
em torno das razões do coração. Mas o Dom Quixote dá início a algo de muito
maior. E aqui recorro, pela última vez, a Carlos Fuentes, que um dia nos des-
lumbrou com o “esplendor da Espanha”. Logo no início de seu modelar e
agudíssimo ensaio sobre os múltiplos níveis de leitura do Dom Quixote, Fuen-
tes se pergunta: “Será que a Idade Moderna começou com a queda de Cons-
tantinopla para os turcos em 1453, a descoberta do Novo Mundo em 1492,
ou a publicação por Corpérnico de seu Das Revoluções das Esferas Celestes em
1543?” E em seguida responde: “De qualquer maneira, todas as vezes que eu
tive de escolher, sempre respondi que, para mim, o mundo moderno começa
quando Dom Quixote de la Mancha, em 1605, deixa a sua aldeia e parte para
o mundo, e descobre que o mundo não é parecido com o mundo sobre o qual
ele andara lendo.” É também o que eu penso.
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Mário Palmério, o
romancista do campo

Murilo Melo Filho

Aacolhedora cidade de Uberaba sempre teve muitos e justos
motivos de orgulho de Mário de Ascensão Palmério, que a

adotou como a cidade do seu coração.
Após ter sido aluno-cadete da Escola Militar do Realengo, da

qual se desligou logo no ano seguinte, e após ter sido Professor
de Matemática no Colégio Pan-Americano e na Escola Politécni-
ca de São Paulo, transportou-se para lá, atraído pelo extraordiná-
rio progresso de Uberaba e de toda a região triangulina, com o
progresso de sua pecuária em geral e do seu gado indiano em par-
ticular.

E ali construiu o imponente conjunto de edifícios do Colégio do
Triângulo Mineiro e da Escola Técnica de Comércio, já visando à
primeira escola superior a instalar-se nessa região, com a inaugura-
ção em 1948 da Faculdade de Odontologia do Triângulo, por ele
fundada. Foi o primeiro passo para a transformação de Uberaba
numa florescente Cidade Universitária.
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Em 1950, apoiando a candidatura presidencial de Getúlio Vargas, ele-
geu-se deputado federal pelo PTB mineiro, com votos no Triângulo e em
Paracatu. Fundou nesse mesmo ano a Faculdade de Direito; três anos depois, a
Faculdade de Medicina e, em 1956, a Faculdade de Engenharia, a Sociedade
de Educação e o Instituto de Pesquisas do Brasil Central.

Era assim um educador e um político, que se reelegeu mais duas vezes: uma
em 1954, na comoção do suicídio de Getúlio Vargas, e outra em 1958, com
enorme e expressiva votação. Integrou a Comissão de Orçamento e a Mesa da
Câmara, além de ter sido designado para fazer o Curso da Escola Superior de
Guerra.

Aproximei-me dele e o conheci pessoalmente nessa época, que foi a época
deslumbrante da democracia brasileira, na década de 50 a 60, com a Câmara
funcionando no Rio, no Palácio Tiradentes: eu, como jornalista político, ali
credenciado, e ele como um dos mais destacados parlamentares do Partido
Trabalhista Brasileiro. Fomos fraternais companheiros e amigos, como teste-
munhas desses anos dourados.

� Estréia aos 40 anos

À semelhança de Graciliano Ramos, com o seu livro São Bernardo, Mário Pal-
mério também estreou na vida literária nem muito cedo, nem muito tarde, nem
muito moço, nem velho ainda, mas naquela idade ideal, dos 40 anos, com o
fruto quarentão de uma aventura intelectual: o livro Vila dos Confins, que
“nasceu relatório, cresceu crônica e acabou romance”.

Ele próprio gostava de recordar que esse romance se originara num rela-
tório apresentado à Câmara sobre fraudes eleitorais e ocorrências políticas
no interior de Minas.

Como parlamentar mineiro ainda desconhecido, certo dia, reuniu toda
aquela confusa papelada, de originais desorganizados, e bateu à porta da escri-
tora Rachel de Queiroz, que se entusiasmou com o texto, recomendou-o
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ao Editor José Olympio e escreveu um prefácio ao livro, eleito depois como
“O Melhor Romance de 1956”, com mais de 100 mil exemplares vendidos.

Sua obra de estréia é a história de um sertão localizado entre a Serra dos
Ferreiros e Ribeirão das Palmas, uma região não-arável, com exuberância de
caatingas. Seu gado era variado e a caça abundante: patos, jacus, pacas, emas,
nuambus, queixadas, perdizes, codornas e capivaras.

A Vila não constava de nenhum mapa e tinha uma rua só, uma vida calma,
embora já possuísse farmácia, escola, igreja, um riacho e um cemitério caiado.

Além de educador e de político, Mário Palmério já era então, e também, um
excelente escritor, que com um livro apenas dava um soco no estômago da in-
telectualidade brasileira de então, e nela se inseria como um dos seus grandes
romancistas.

� Gratidão a Uberaba

Mas ele continuava a ser, ao mesmo tempo, um mineiro grato à sua terra e à sua
gente, com as sucessivas e consagradoras votações que delas recebia.

Construiu, então, em Uberaba, a Cidade Universitária, numa área supe-
rior a 300 mil metros quadrados, e o Hospital da Associação de Combate ao
Câncer no Brasil Central, que tomou o seu nome e que é hoje um dos maiores
do Brasil.

Já então decepcionado e desiludido com a política e os partidos, aceitou o
convite do Presidente e seu amigo Jânio Quadros para licenciar-se da Câmara e
ser Embaixador do Brasil junto ao governo do Paraguai, onde aprofundou
seus conhecimentos do castelhano.

Em Assunção, permaneceu durante um ano e meio, reformou as instala-
ções da Embaixada, concluiu as obras do Colégio Experimental, doado
pelo Brasil ao povo paraguaio, e terminou a construção da Ponte Interna-
cional de Foz do Iguaçu, além de instalar, em novo e amplo edifício, o
Consulado brasileiro naquela cidade, a Missão Cultural e o Serviço de
Expansão e Propaganda.
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Demitiu-se da Embaixada, em abril de 1964, como protesto pela Revolu-
ção militar de março, e regressou aos seus deveres de escritor.

Isolou-se na sua Fazenda São José do Cangalha, situada no sudoeste de
Mato Grosso, e somente alcançada por um avião “Cessa”, que ele mesmo tri-
pulava. Ali escreveu Chapadão do Bugre, seu romance consagrador, para o qual,
desde o êxito de Vila dos Confins, vinha cuidadosamente recolhendo material
lingüístico e regionalista.

Esse seu novo livro foi lançado em 1966 e, como já havia acontecido com
Vila dos Confins, recebeu os mais rasgados elogios da crítica e também teve inú-
meras reedições, sendo ambos igualmente apresentados em duas telenovelas,
com números recordes de audiência, nas pesquisas do IBOPE.

A rigor, mereciam não apenas a televisão, mas também o cinema, porque
para tanto tinham todos os ingredientes: bandidos, matadores, mocinhos, cha-
péus, cartucheiras, fugas e tiros. Muitos tiros.

Tanto em Vila dos Confins como em Chapadão do Bugre o cenário preferido de
Palmério foi o da vida rural e agreste, como fazendeiro legítimo. Para ele, o
sertanejo não era propriamente um forte, como o definiu Euclides da Cunha,
mas um imaginativo conquistador. Na cidade, apresentava-se como um
homem triste e solitário. Mas no campo era um herói e um vencedor, sonhador
e poeta.

� Candidato à Academia

Já se considerava aí em condições de candidatar-se à Academia Brasileira de
Letras, para cuja Cadeira n.º 2 se elegeu no dia 4 de abril de 1968, na sucessão
de Guimarães Rosa, tomando posse no dia 22 de novembro desse mesmo ano,
com um discurso de saudação do Acadêmico Cândido Motta Filho. Foi suce-
dido pelo Acadêmico Tarcísio Padilha.

Fazendo o elogio do seu antecessor, do qual seria também um herdeiro in-
telectual, Mário disse que Rosa reinventou o vernáculo brasileiro, afirmando:
“Tudo nele foi grande e único. Os sertões brasileiros, localizados, como os
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meus, nas fronteiras de Minas e da Bahia, transformaram-se em horizontes es-
petaculares e rapsodos heróicos, na obra desse nosso trovador épico e medie-
val, desse ficcionista cerebral e metafísico, e desse dono, sólido e transparente,
de um vocabulário até hoje inigualável em toda a nossa literatura.”

Um ano depois de tornar-se acadêmico, Mário construiu um barco ao qual
deu o nome de Frey Luiz de Carvajá, montou nele a sua própria casa, levando
consigo sua mulher, a biblioteca com 5 mil livros e três cachorros de raça. E
exatamente no dia 5 de fevereiro de 1969, zarpou do cais de Belém. Tenciona-
va inicialmente navegar pelo litoral leste da Amazônia, nas suas águas oceâni-
cas, mas virou à esquerda e rumou para os locais mais afastados da região.

Também pretendia inicialmente passar seis meses na floresta, mas a exten-
são dos caminhos e a beleza da vegetação o obrigaram a prolongar a excursão
por mais seis meses. A princípio não tinha uma noção exata do itinerário a
cumprir, que ia sendo adaptado à medida que a viagem seguia. Levou 30 dias
de Manaus a Boca do Acre, ao longo de 109 escalas.

Quando o sol o incomodava, virava o barco para o outro lado.
Conheceu todas as povoações dos rios Juruá, Madeira, Purus, Negro,

Mamoré, Guaporé, Solimões e Javari. Atravessou todo o território do atual
Estado de Roraima. Conviveu com os garimpeiros de diamantes da Serra
Tepequém, na fronteira com a Venezuela.

Visitou aldeamentos indígenas até então inteiramente desconhecidos,
como os de Surucucu e de Carimane, pacificados pelo Padre Calleri, que seria
depois morto pelos índios Atro-aris. Sobre essa chacina, Mário apurou que os
missionários não haviam cometido nenhum erro na sua aproximação com
aqueles indígenas, porque a técnica do Padre Calleri era perfeita, e seu massa-
cre foi um acidente casual e muito infeliz.

Visitou as minas de cassiterita e permaneceu 30 dias no acampamento do
sertanista Francisco Meirelles, que na ocasião fazia contatos com os índios
Cintas Largas.

Percorreu a fronteira Brasil-Bolívia, chegando até a povoação de Vila
Velha, que considerou um admirável exemplo de comunidade.

29

Mário Palmério , o romancista do campo

PANTONE 1525 PRETO



Observou em Rondônia a construção da Rodovia Cuiabá – Porto Velho –
Rio Branco, que vai até Benjamin Constant, na fronteira com o Peru e a Co-
lômbia, onde conviveu com os nossos pelotões de fronteira.

Produziu 4 mil fotos coloridas. Tomou milhares de anotações, com o inte-
resse de jornalista e de escritor. Pretendia organizar um roteiro, a fim de facili-
tar as viagens de futuras turistas. Tencionava ainda publicar algumas novelas
sobre o homem e a vida na Amazônia, contando ficcionalmente tudo quanto
vira e sentira.

� Defesa da Amazônia

No retorno de Palmério, publiquei na revista Manchete uma reportagem na qual
ele me declarou, entre outras coisas, o seguinte:

“Conheci índios, mascates, seringueiros e ribeirinhos. Comi cobra,
macaco, dormi sentado em rede, tomei banho vestido. Esqueci da higiene
e deixei a barba crescer. Conheci a tribo dos chibungas, que praticam o ho-
mossexualismo e a tribo dos ma-ma-ués, que dão aos homens o direito de
terem tantas mulheres quantas possam sustentar.

Tentei desvendar aquele universo inóspito e secreto. Enfrentei perigos
ao longo de lagoas, pântanos, igarapés, rios caudalosos, infestados de jaca-
rés, desafiando febres, animais selvagens e índios perigosos.”

Na volta, Mário deteve-se quatro dias em Belém, hospedado no Museu
Emílio Goeldi, de onde regressou a Uberaba, usando o projeto do traçado da
Belém-Brasília, que simplesmente ainda não existia, mas que ele já considerava
uma rodovia de transcendental importância, como porta obrigatória para o
acesso à Amazônia.

Em seu regresso, Palmério fez uma conferência na Escola Superior de Guer-
ra, quando advertiu para os riscos que a Amazônia estava correndo, com a
penetração das emissoras estrangeiras, o genocídio indígena, os garimpeiros
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gananciosos, os madeireiros irresponsáveis, os latifundiários gulosos, e con-
cluiu dizendo:

“Aqueles brasileiros que, desamparados e esquecidos, vivem nas frontei-
ras norte e oeste do Brasil, ouvem mais as rádios castelhanas da Venezuela,
da Colômbia, do Peru e de Cuba, mas, apesar de tudo isto, eles permanecem
brasileiros. Até quando, não sabemos.

Se tivermos competência, vamos ocupar, colonizar e desenvolver essa
herança que recebemos e que é uma espécie de caixa preta e de baú fechado,
em cima dos quais continuamos sentados. Se formos incompetentes, pode-
remos ficar sem eles.

Porque ai dos povos que mantenham desocupadas imensas extensões de
terras. Porque outros povos, angustiados com a explosão demográfica, se
considerarão no direito de ocupá-las.

Muitas coisas vi. De muitas outras, apenas ouvi falar. Mas nos últimos
anos, ninguém viu a Amazônia tão por dentro quanto eu. Nem por isto, me
sinto com autoridade suficiente para descrevê-la como merece.

Fui um autêntico ‘paroara’, como no Ceará se chamavam os bandeirantes do
século 20, que, na Batalha da Borracha, iam desafiar os seringais amazônicos.”

Durante um ano, como escritor, Mário Palmério recolheu dados preciosos
sobre os mitos amazônicos, que na sua opinião ainda são um complexo de
idéias falsas, algo pessimistas, sobre a real situação em que se encontra aquela
mata, erma e bravia. Era também falsa a impressão de uma selva agressiva,
porque se tratava de um mundo novo, receptivo e sadio, em comparação com
outras regiões brasileiras, mais doentias do que ela.

� Um susto pregado a todos

Certo dia, Palmério pregou um susto e uma peça à sua família, a todos os seus
amigos, confrades e conterrâneos.
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Tendo ido a Portugal, Espanha e França, para lançar os seus livros e fazer
conferências sobre a Amazônia, nas Universidades de Coimbra, de Lisboa, de
Madri e na Sorbonne em Paris, Mário Palmério seguiu para Luanda, em
Angola, de onde saiu numa excursão pelo interior da África e lá simplesmente
desapareceu.

Fazia duas semanas que não se recebia nenhuma notícia dele. A Academia
Brasileira de Letras, o Itamaraty, o Governo brasileiro e vários embaixadores
estrangeiros em Angola foram mobilizados.

Naquele sufoco todo, apenas uma pessoa se mantinha tranqüila e confiante:
sua mulher, Dona Cecília, já acostumada aos recentes desaparecimentos na
Amazônia e que garantia o seguinte:

– Ninguém deve preocupar-se. Mário é assim mesmo. Não estou nem um
pouco angustiada. A qualquer momento, chega um telegrama dele.

E, quinze dias depois, assim aconteceu realmente, para tranqüilidade de todos.

� Tipo apolíneo e atlético

Palmério era um tipo apolíneo, alto, atlético, volumoso, com as costas largas, a
cabeça saliente, as sobrancelhas cerradas, a cabeleira lisa, branca, ondulada e
farta, como o bigode.

Tinha um jeitão de xerife, de cow-boy e de coronel do interior. Tinha o passo
cadenciado e vagaroso. Adorava caminhar. Era um homem simples, adepto de
uma boa conversa, sobretudo as conversas coloquiais, onde acreditava estar a
pureza do nosso idioma.

Sentia-se um pouco repórter e cronista do sertão.
Adorava os clássicos portugueses e a música. Tocava piano de ouvido e du-

rante o tempo em que permaneceu em Assunção compôs diversas guarânias,
todas de enorme sucesso.

Mário Palmério foi sempre um homem leal consigo mesmo e com os seus
amigos, numa vida inteira de fidelidade aos mais puros ideais do escritor, do
cidadão e do líder trabalhista.
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Legou uma obra literária de excepcional romancista, na qual explodiu todo
o seu talento criativo.

Da inteireza do seu caráter, emanava a força de um magnetismo pessoal,
ajudado pelo seu porte elegante e por uma palavra fácil. Foi um grande sedu-
tor, que seduzia muita gente, pelo seu bom gosto e pela sua bela aparência.

Tinha a doçura no trato pessoal, simples e afável, suave e atencioso no rela-
cionamento, com uma profunda empatia, um acolhimento cordial e amigo,
sem prejuízo de uma firmeza, de uma sinceridade e de uma dignidade, tanto
mais perfeitas, quando menos ostensivas.

Era agradável, sério e respeitado. Não adulava a ninguém, nem elogiava
à-toa. Tinha uma inquietação interior, que fervilhava, mas que se continha.

Era, enfim, um homem inteiriço e indomável, cuja presença muito dignifi-
cou a cidade de Uberaba, o Congresso Nacional e a Academia Brasileira de Le-
tras, com o prestígio de uma fascinante personalidade.

Mário de Ascensão Palmério sofria de uma insuficiência respiratória, agra-
vada por várias cirurgias a que se submetera, para retirar cânceres na próstata e
no pulmão. Sofreu uma embolia pulmonar, entrou em estado de coma, respi-
rando artificialmente, até uma falência múltipla dos órgãos, no início da noite
de uma terça-feira, dia 24 de setembro de 1996, depois de ter completado, seis
meses antes, 80 anos de idade.

Seu corpo foi velado na capela do Colégio Marista Diocesano de Uberaba e
enterrado no Triângulo Mineiro, em sua cidade natal de Monte Carmelo,
onde mandara construir um mausoléu, enquanto do alto um helicóptero joga-
va pétalas de rosas sobre o seu caixão, que baixava à sepultura ao som de “Cari-
nhoso”, um choro de Pixinguinha, de sua particular predileção.

Projetara o seu mausoléu com três túmulos, sendo os dos lados para dois ve-
lhos e queridos amigos e o do centro para ele mesmo, que explicava suas razões:

– As almas conversam. E quero ter, ao meu lado, na eternidade, pessoas
inteligentes e agradáveis.
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Retrato de Nicolas Durand de Villegagnon
Musée de la Préhistoire de l’Île de France – Nemours

Casa natal de Villegagnon em Provins, França.
(Foto de Lucien Provençal e Vasco Mariz, reproduzida no livro Villegagnon
– Un Chevalier de Malte au Brésil, 2001.)



Brasão da família
Villegagnon

Comemorando os 450
anos da França Antártica

Vasco Mariz

Villegagnon é um dos personagens mais massacrados de nos-
sa história. A principal causa desse curioso fenômeno foi a

freqüente reedição ao longo dos séculos do livro Viagem à Terra do
Brasil, de Jean de Léry, e a repercussão da pequena História dos Mártires,
de Jean Crespin nos meios literários dos historiadores. Publicado
em Paris pela primeira vez em 1578, o livro de Léry agradou imen-
samente pela pitoresca e pormenorizada descrição do Brasil seiscen-
tista. Villegagnon é o vilão. Recentemente, em 1991, o historiador
naval francês Leonce Peillard publicou em Paris um excelente livro
intitulado Villegagnon, Vice-amiral de Bretagne et Vice-roi du Brésil (Edições
Perrin), que apresenta valiosas pesquisas recentes, explica e absolve
Villegagnon de muitas acusações dos calvinistas, que pesavam sobre
a sua imagem histórica há mais de quatro séculos.

Villegagnon era originário da pequena nobreza francesa, nascido
em 1510, em Provins, a 90 quilômetros de Paris, na região hoje tão
conhecida dos queijos Brie. Teve ótima formação universitária e na
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rigorosa Ordem de Malta e atuou primeiramente como correio diplomático
do Rei Francisco I. Depois combateu na Itália, onde se adestrou no manejo
das armas da época até ser destacado para acompanhar a esquadra do Impera-
dor Carlos V em seu projetado ataque a Argel. A frota imperial era imensa e
deveria ser bem sucedida, não fosse uma terrível tempestade que dispersou as
naus e deixou isolados em terra parte dos soldados imperiais. Os sarracenos
contra-atacaram e Villegagnon, à frente dos cavaleiros de Malta, bateu-se de-
nodadamente diante dos muros da cidade e acabou ferido no braço esquerdo
por um golpe de lança. Carlos V assistiu de perto a bravura de Villegagnon e o
confortou com palavras de agradecimento e até mesmo o legado do Papa es-
creveu ao Rei Francisco I louvando o feito de Villegagnon. Esse episódio lhe
seria de muita utilidade no futuro, pois por duas vezes ele recorreu ao impera-
dor, que sempre atendeu a seus pedidos.

No entanto, Villegagnon só ficou famoso na Europa pelo seqüestro de Ma-
ria Stuart, a futura rainha da Escócia, que o Rei Henrique II da França queria
para noiva de seu filho menor, depois Francisco II. Já os ingleses protestantes
ambicionavam a menina para rainha da Inglaterra, com o objetivo de incorpo-
rarem a Escócia católica. Villegagnon comandava quatro galeras e, em vez de
se dirigir diretamente à costa leste do país, conseguiu burlar o bloqueio da es-
quadra inglesa dando a volta pelo norte da Escócia, atravessando mares turbu-
lentos. Chegou à foz do Clyde e subiu o rio até a fortaleza de Dumbarton,
onde estava refugiada Maria Stuart. Embarcou a menina de cinco anos e o seu
séquito e regressou pela mesma difícil rota, chegando a um pequeno porto
francês perto de Brest. Dias depois ela era recebida com toda a pompa pelo Rei
Henrique II no castelo de Saint-Germain-en Laye, nos arredores de Paris. Se
Villegagnon tivesse fracassado e a menina capturada pelos ingleses a história
da Europa poderia ter sido bem diferente no século XVI. O rapto foi sensaci-
onal e os ingleses foram humilhados. O futuro almirante tinha 38 anos apenas.

Destacou-se depois na defesa de Malta, sede da sua Ordem, e com apenas
um punhado de cavaleiros reforçou as defesas da ilha e conseguiu afugentar a
esquadra turca que pretendia apossar-se da ilha. Até hoje podemos visitar, na
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velha capital M’Dina, a Villegagnon Street, homenagem de agradecimento do
povo maltês pela sua defesa da ilha tantos anos atrás. Pouco depois ele recebeu
o título de Vice-almirante da Bretanha das mãos do Rei Henrique II e sua pró-
xima missão foi de fortalecer o porto de Brest, cujas defesas estavam mal con-
servadas e vulneráveis a ataques de corsários ingleses e espanhóis. Em Brest ele
conversava com marinheiros que regressavam de viagens à América do Sul e
começou a planejar uma implantação francesa permanente no Brasil.

O almirante, em sua carreira militar, teve a proteção pessoal direta de qua-
tro reis de França, isto é, de Francisco I, Henrique II, Francisco II e Carlos IX,
da Rainha regente Catarina de Médicis e também do Imperador Carlos V,
cuja vida Villegagnon havia diretamente defendido no malogrado cerco de
Argel. Além disso, pelo seu preparo intelectual, Villegagnon era escritor, fala-
va várias línguas e foi amigo pessoal de dois dos mais importantes poetas fran-
ceses da época, Rabelais e Ronsard, que escreveu um poema em seu louvor,
chamando-o de douto. Portanto, ele não era um aventureiro desalmado como
pintaram os calvinistas, ávido de ouro e sangue, como seus contemporâneos
Pizarro e Cortéz nas Américas.

Villegagnon começou a pensar no Brasil em Brest, onde conversava com
marinheiros que regressavam de viagens à América do Sul, em Dieppe e Hon-
fleur ele encontrou André Thevet e Hans Staden, que estiveram em nosso país
e conversou com os grandes armadores normandos e bretões donos das naus
que faziam o comércio tão lucrativo com o Brasil. Em 1554, Villegagnon fez
uma rápida viagem até o Cabo Frio e informou-se de tudo que era necessário
para organizar uma base naval e militar na Guanabara. De volta, motivou ar-
madores e cortesãos para obter financiamento de uma importante expedição
ao Brasil. O Rei Henrique II designou-o para uma missão que ele não desejava
especificar e não lhe deu título novo além do que já detinha, isto é, de Vice-al-
mirante da Bretanha. Por isso, é fantasioso o título de Vice-rei do Brasil
que alguns historiadores lhe atribuíram. Seus grandes biógrafos franceses
Heulhard e Peillard chamaram-no generosamente de “roi d’Amérique”e de
“Vice-roi du Brésil”, o que foi impreciso.
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Villegagnon chegou à Guanabara a 10 de novembro de 1555, com uma tri-
pulação muito heterogênea de 600 homens, e sua missão era exclusivamente
militar e comercial, isto é: construir uma forte base naval para dar apoio ao já
intenso e lucrativo tráfego comercial entre os portos franceses da Mancha e a
costa brasileira, sobretudo na região do Cabo Frio. Como segundo objetivo, a
médio prazo, Villegagnon pretendia atacar os navios portugueses e espanhóis
que voltavam das Índias carregados de especiarias e do Rio da Prata com o
ouro do Peru e a prata da Bolívia.

Os navegadores franceses se entendiam muito bem com os indígenas, que os
apoiaram até o fim. Preparavam os toros de pau-brasil e acaju, aprisionavam papa-
gaios, araras e micos, estocavam pimenta e ficavam à espera da chegada das naus
francesas. Os franceses traziam tecidos de cores vivas, machados, facas, machados,
espelhos, quinquilharias em geral, que eram trocados pelos produtos da terra bra-
sileira. O almirante cultivou a amizade dos indígenas e de seu chefe Cunhambebe,
tomava aulas diárias de tupi e chegou a completar um dicionário tupi-francês que
iniciara com André Thevet. Ele era muito mais compreensivo com as faltas dos in-
dígenas do que as dos seus turbulentos franceses, chamados pelos índios de “papa-
gaios amarelos”, porque falavam muito e tinham cabelos louros.

Villegagnon começou por construir o forte Coligny na ilha que hoje leva o
seu nome e agora abriga a nossa Escola Naval. Para edificar essa fortaleza con-
tou com o apoio voluntário dos indígenas, chefiados pelo legendário chefe in-
dígena Cunhambebe, de quem se fez amigo. Escolheu a praia do Flamengo,
defronte à ilha, como base de operações em terra e lá fundou, no início de
1556, em homenagem ao rei francês Henrique II, a povoação de Henriville, ao
lado da foz do rio Carioca, que hoje corre debaixo da Rua Barão do Flamengo.
Esse pequeno rio teve importância fundamental para a França Antártica, pois
fornecia água o ano inteiro para o forte Coligny e para as centenas de habitan-
tes de Henriville (franceses e indígenas) que trabalhavam na construção da
fortaleza e nas plantações vizinhas.

Henriville foi a primeira aglomeração urbana européia na baía da Guanaba-
ra, o que dá a Villegagnon a primazia na região. Entretanto, não se lhe pode
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atribuir o título de fundador da cidade do Rio de Janeiro. Henriville durou
apenas quatro anos, sendo arrasada por Mem de Sá, em março de 1560, por
ocasião do ataque da grande esquadra portuguesa contra o forte Coligny.
Henriville não teve continuidade como povoação e seu marco de fundação de-
sapareceu. A 1.º de março de 1565, Estácio de Sá fundou a cidade do Rio de
Janeiro na Urca e, depois da expulsão definitiva dos franceses, em 1567, ela foi
transferida para o morro do Castelo.

Há autores que ainda têm dúvidas sobre a existência de Henriville, pois
não se encontraram vestígios dela, mas em verdade está registrada em vários
mapas da época, foi mencionada na carta de Villegagnon ao Duque de
Guise (hoje no Espaço Cultural da nossa Marinha no Rio de Janeiro) e no
odioso panfleto anônimo do calvinista Pierre Richer, que pode ser consul-
tado na Biblioteca Nacional de Paris. Lembro que a linha d’água na Guana-
bara, na praia do Flamengo, passava pelas atuais Rua Senador Vergueiro,
Praça José de Alencar e Rua do Catete. Os aterros sucessivos e as constru-
ções civis na região da praia do Flamengo sepultaram completamente quais-
quer vestígios de Henriville que poderiam ser encontrados. Portanto, tal
como Buenos Aires, o Rio de Janeiro teve de fato dois fundadores: Ville-
gagnon em 1556, com a sua fugaz Henriville, que não teve continuidade, e
Estácio de Sá, em 1565. Os franceses dominaram a Guanabara durante
mais de onze anos: de 1555 a 1567.

No início de 1557 chegaram à Guanabara doze calvinistas, enviados pelo
ministro Coligny para avaliar as condições de vida no local, com vistas à possi-
bilidade de aqui instalar uma verdadeira colônia permanente de milhares de
protestantes, então perseguidos na França. Villegagnon acolheu-os bem e os
calvinistas chegaram até a escrever a Calvino que ele havia abjurado a fé católi-
ca, o que era inconcebível, pois se o fizesse perderia o apoio da corte católica
francesa. Na realidade, Villegagnon era um mestre no que os franceses de hoje
chamam de langue de bois: ele foi propositadamente nebuloso em suas conversas
com os calvinistas. Suas orações na Páscoa de 1557, tal como estão relatadas
por Jean de Léry em seu famoso livro, são um modelo de embromação religio-
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sa que nada prova. Ademais suas pretensas orações só foram publicadas em
1578, isto é, 21 anos mais tarde e na época não havia taquígrafos ou grava-
dores. Tudo indica que houve manipulação dos textos pelos calvinistas que
detestavam Villegagnon.

Mas não tardou a ocorrer grave enfrentamento religioso entre o almirante e
os pastores calvinistas sobre a interpretação correta da Eucaristia. No século
XVI sacava-se a espada e até matava-se para defender, ou negar, a presença de
Cristo na Eucaristia. O rompimento acabou sendo total e os calvinistas decidi-
ram regressar à França pelo primeiro navio, uma velha nau, quase morrendo
de fome e sede na viagem. Ao chegar à França demonstraram seu ódio a Ville-
gagnon espalhando calúnias de todo o gênero, e com tal veemência, que o pres-
tigio do almirante ficou abalado. Cansado de pedir reforços e dinheiro ao Rei
Henrique II, sem resultados, ele decidiu retornar a Paris para melhor se justifi-
car, aproveitando seus excelentes contatos na corte.

Na ausência de Villegagnon, em 1560, o governador Mem de Sá chegou à
Guanabara com uma grande esquadra. Bombardeou o forte Coligny durante
vários dias, arrasou Henriville e acabou por derrotar os franceses, pouco
numerosos, que se refugiaram no morro da Glória. No entanto, ele só teria
conseguido penetrar na fortaleza com o auxílio de um traidor francês, Jean
Cointat, que depois foi preso e enviado para Lisboa. Na França, Villegagnon
já havia reunido gente e material para uma nova expedição, quando recebeu a
notícia da queda do forte Coligny. Acabou desistindo e ainda recebeu a
vultosa indenização de 3.000 ducados dos portugueses, que queriam vê-lo
longe do Brasil.

Do ponto de vista de Paul Knauss, cito que

“Na historiografia contemporânea cada dia é mais difícil a gente reco-
nhecer a objetividade do acontecido. História é experiência, portanto as
distintas visões dos atores sociais podem e devem ser valorizadas. Isso signi-
fica que me parece muito bom destacar o fato de que os franceses não so-
brevalorizam a batalha de 1560, enquanto os portugueses se contrapõem a
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gagnon morreu prestigiado pela Ordem de Malta, que, em 1570, designou-o
como seu embaixador junto à corte francesa de Carlos IX. Villegagnon faleceu
como um bom burguês na sua cama em Plombières, em 1572, meses antes da
terrível noite de São Bartolomeu. Não chegou a saber que seu arquiinimigo
Coligny fora assassinado e jogado no rio Sena, nu e pendurado pelos pés.
Tampouco chegou a ler o livro de Jean de Léry, publicado seis anos depois de
sua morte. Se ainda estivesse vivo, certamente o contestaria veementemente,
como era seu feitio.

A vida e os feitos de Villegagnon depois de seu regresso do Brasil refutam
amplamente as pretensas maldades que ele teria cometido no Brasil, segundo
os cronistas calvinistas, e em nada afetaram seu prestígio junto às mais altas
autoridades católicas da França. Provavelmente alguns desses fatos, se real-
mente ocorreram, não tiveram maior gravidade. Na realidade, no Brasil ele
foi demasiado rigoroso com a sua turbulenta tripulação, em parte retirada
das prisões do norte da França. Como Cavaleiro de Malta, estava habituado
à rígida disciplina da Ordem e aqui agiu com mão forte. Errou, porém, ao
não trazer para o Brasil muitas mulheres em sua expedição, para aqui casa-
rem-se com os jovens colonos franceses, que se atiraram às belas índias des-
nudas. Esse esquecimento lhe causaria sérios problemas de disciplina, que ele
reprimiu severamente.

Os cronistas calvinistas foram implacáveis com a sua memória e repetiram
incansavelmente as acusações contra Villegagnon por séculos a fio. Depois
da publicação do belo livro de Leonce Peillard, em 1991, quase tudo parece
esclarecido. Por isso, a Marinha brasileira prestou recentemente ao grande
marinheiro francês significativa homenagem em sua cidade natal, Provins.
Por feliz iniciativa do Almirante Max Justo Guedes, diretor do patrimônio
da Marinha, o navio-escola brasileiro levou até Rouen um pequeno obelisco
construído com pedras retiradas da ilha de Villegagnon, na Guanabara, e lá
foi erguido, a 1.º de agosto de 2000, em comovente cerimônia a que compa-
receram o prefeito da cidade, o embaixador do Brasil e autoridades da Mari-
nha da França.
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Os festejos do centenário do descobrimento do Brasil ensejaram várias ini-
ciativas em torno da França Antártica. Também em 2000 o autor destas linhas
e Lucien Provençal publicaram o livro Villegagnon e a França Antártica – uma Rea-
valiação, que teve boa acolhida da grande imprensa brasileira, e uma edição fran-
cesa foi publicada em Paris em 2002. Em dezembro do mesmo ano, o Espaço
Cultural da Marinha no Rio de Janeiro apresentou importante exposição inti-
tulada “Villegagnon e a França Antártica”, no quadro das comemorações dos
500 anos do Descobrimento. Afinal, se fazia justiça no Brasil ao ilustre Cava-
leiro de Malta.

Curiosamente, o tema da França Antártica atraiu até a atenção mundial. Em
2001 o escritor francês Jean Christophe Rufin recebeu o Prêmio Goncourt em
Paris por seu romance Rouge Brésil, que se passa na França Antártica. O livro al-
cançou imenso sucesso e já vendeu mais de meio milhão de exemplares no
mundo inteiro. Seu tratamento do personagem Villegagnon deixa um pouco a
desejar, embora não tenha chegado a reproduzir as caluniosas acusações dos
calvinistas. Em 2003, outro escritor francês, Serge Elmalan, publicou em Lau-
sanne, Suíça, Villegagnon ou l’Utopie Tropicale, outro romance baseado na França
Antártica, que não teve a mesma publicidade, mas que certamente está muito
mais perto da verdade histórica da aventura francesa na Guanabara do que a
obra de Rufin. Ambos os livros já estão publicados em português no Brasil.
Nosso conhecido romancista Antônio Torres é autor do saboroso livrinho
intitulado Meu Querido Canibal, que também transcorre na França Antártica e
focaliza o pitoresco chefe indígena Cunhambebe, amigo de Villegagnon. Fi-
nalmente, lembro a publicação da segunda edição da biografia romanceada de
Villegagnon de autoria do escritor Chermont de Britto, intitulada Villegagnon, o
Rei do Brasil, com apresentação e notas elaboradas por mim, à luz dos novos
documentos descobertos e divulgados por Peillard na França.

Em 2003, o Serviço Histórico da Marinha Francesa organizou em Toulon,
importante base naval do sul da França, uma bela mostra sobre a França
Antártica, organizada pelo Comandante Lucien Provençal, meu parceiro no
livro sobre Villegagnon, acima mencionado. Para o ano corrente, com o obje-
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tivo de comemorar os 450 anos da chegada de Villegagnon à Guanabara a
10 de novembro de 1555, o Museu Histórico Nacional decidiu em boa hora
organizar um importante seminário sobre o universo da França Antártica, com
a participação de especialistas brasileiros, portugueses e franceses.

Estão em estudo ainda outras iniciativas para homenagear a chegada de
Villegagnon à Guanabara, tais como oficializar uma data anual, a 10 de no-
vembro, como o “Dia de Villegagnon” e a instalação de um busto de Ville-
gagnon ou obelisco junto à passarela na Praia do Flamengo, defronte à Rua
Barão do Flamengo, local aproximado onde existiu a fugaz povoação de Hen-
riville, a primeira aglomeração urbana européia na Guanabara. O Conselho
Empresarial da Cultura da Associação Comercial do Rio de Janeiro criou, em
fins de 2004, uma comissão especial para organizar os festejos da chegada de
Villegagnon à Guanabara, inclusive uma medalha Villegagnon para marcar a
efeméride. A iniciativa mencionada do seminário do Museu Histórico Nacio-
nal, com apoio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, é uma iniciativa
separada. O Serviço Histórico da Marinha está planejando também uma
mostra sobre a França Antártica no prestigioso Centro Cultural da Marinha,
no Rio de Janeiro. Finalmente, a Fundação Darcy Ribeiro acaba de publicar
importante volume com 22 cartas de Villegagnon e as cartas de Nicolas Barré,
ainda inéditas no Brasil, e ainda o faccioso livrinho de Jean Crespin, com apre-
sentação e comentários meus. Last but the least, nova edição revista do meu livro
sobre a França Antártica, em parceria com o comandante Lucien Provençal,
acaba de ser lançada pela Nova Fronteira.

Acrescento a seguir algumas informações preciosas para quem quer estudar
a França Antártica mais profundamente. Os registros da montagem da expedi-
ção são muito esparsos. Sua repercussão no século XVI europeu povoou a lite-
ratura da época, marcando, por exemplo, a obra do famoso poeta clássico fran-
cês Ronsard, bem como o humanismo de Montaigne, no seu famoso livro de
Ensaios. Algumas dessas edições podem ser encontradas em exemplares raros na
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e agora na nova publicação acima men-
cionada da Fundação Darcy Ribeiro sobre a França Antártica. O desenrolar da
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empresa colonizadora se conhece pelo fato de ter chegado aos nossos tempos
um conjunto de cartas que foram publicadas em meados do século XIX. Paul
Gaffarel, um francês do século XIX e promotor de estudos acerca do Brasil,
publicou, em 1878, Histoire du Brésil français au XVIe siècle, obra dedicada à análise
da empresa da baía de Guanabara, tendo a feliz iniciativa de incluir um apêndi-
ce documental com a correspondência de personagens como Villegagnon e de
Nicolas Barré. Outros documentos de interesse podem ser encontrados nas
obras de Arthur Heulhard, em 1897, e de Leonce Peillard, publicada em Paris,
em 1991, que foi de tanta valia para a elaboração do meu citado livro.

Contudo a França Antártica do século XVI possui uma característica que
demarca seu universo de fontes. Os personagens envolvidos em seu desenrolar
foram homens de saber e preparados. Além disso, as querelas religiosas impu-
seram uma disputa de argumentos, o que se combinou com a tarefa assumida
pelos “huguenotes” de detratar publicamente Villegagnon. Isto levou-os a
produzir textos agressivos, forçando Villegagnon a publicar libelos contrários.
Os famosos livros de André Thevet, Singularidades da França Antártica, e de Jean
de Léry, História de uma Viagem Feita ao Brasil, tiveram várias edições na Europa e
no Brasil. Informa-nos Paulo Knauss que menos conhecido é o livro de Marc
Lescarbot, dedicado principalmente ao projeto colonizador francês na Flórida
nos anos de 1570, também fracassado, mas que contém um capítulo sobre o
episódio da França Antártica do qual o autor também foi personagem.

Encontra-se na Divisão de Obras Raras ainda uma conhecida obra funda-
dora da memória protestante francesa na Europa – a raríssima História dos
Mártires, de Jean Crespin – que tem uma parte dedicada aos condenados à
morte por Villegagnon na baía de Guanabara. Essa obra é produto da cam-
panha difamadora do almirante, capitaneada principalmente por Pierre Ri-
cher, um dos líderes dos calvinistas que estiveram na Guanabara. A Funda-
ção Darcy Ribeiro acaba de republicar, também em seu livro sobre a França
Antártica, o libelo de Jean Crespin contra Villegagnon, com comentários
meus, tão imparciais quanto possível. Em contraposição, encontramos tam-
bém no acervo da mesma divisão da FBN uma das defesas públicas de Ville-
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gagnon, respondendo em forma impressa às acusações que sofrera por parte
dos seus anônimos detratores.

De resto, no rol dos autores franceses é preciso citar ainda um pequeno
opúsculo de Jean Cointat, personagem que se aliou aos portugueses, e que
terminou enredado nas teias da Inquisição lusitana na América, cujo proces-
so foi publicado pelos Anais da Biblioteca Nacional, e seu original está
depositado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa. Paulo
Knauss, em seu meritório estudo das fontes das relações históricas Brasil-
França, afirma que a interessante história desse personagem fugido da França
Antártica relaciona-se diretamente com a representação católica do evento
colonizador francês, registrada no conjunto das cartas jesuíticas do Brasil,
reunidas parcialmente e publicadas pioneiramente em 1886 pela Imprensa
Nacional e fixadas em edição completa de 1931 sob a chancela da Academia
Brasileira de Letras.

No conjunto, destacam-se especialmente as notas de Manuel da Nóbrega e
de José de Anchieta, que não se restringem apenas à correspondência, mas in-
cluem outros textos ricos em elementos que dão sentido às representações reli-
giosas da ação francesa na América portuguesa. Segundo Knauss, esse ponto
de vista religioso pode ser enriquecido ainda pela consulta ao Primeiro Livro de
Reconciliações e Confissões da Primeira Visitação do Santo Ofício da Inquisição das partes do
Brasil, datado de 1591, e cuja transcrição faz parte do acervo da Divisão de
Manuscritos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Essa peça histórica
acerca da vida no mundo colonial quinhentista reúne informações sobre três
franceses arrolados pela Inquisição e estabelecidos na América portuguesa. A
confissão de Pero de Vila Nova é a mais importante relacionada diretamente
com a França Antártica, personagem que repete a trajetória de João de Cointat.

Nos Anais da Biblioteca Nacional do ano de 1906 encontra-se, ainda, o
mais importante registro oficial da parte portuguesa sobre a França Antártica,
que são os documentos do governador-geral do Brasil da época, Mem de Sá,
comandante militar português de 1560. São curiosas as opiniões do governa-
dor em relação aos franceses e a Villegagnon, que ele elogia como organizador,
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louvando até os indígenas treinados pelos franceses como “bons espingardei-
ros”. Aliás, Mem de Sá foi repreendido pela rainha regente de Portugal por
não os haver perseguido depois da vitória os franceses, que se refugiaram no
morro da Glória e lá ficaram até 1567.

Como afirmou Knauss, é preciso apontar ainda que as crônicas dos compo-
nentes da França Antártica são conhecidas através de suas estampas que nos
dão a imagem que o europeu tinha do Novo Mundo. Essas gravuras constitu-
em por si só um corpus documental interessante e que permite abordar a histó-
ria da imagem e da edição. As ilustrações do livro de André Thevet permitem
acompanhar as bases do povoamento francês, como no caso do trabalho de
corte do pau-brasil, e a localização de Henriville no mapa da Guanabara. Ain-
da que nesse caso sua imagem forneça um dos poucos registros do estabeleci-
mento francês, a inventividade das suas imagens serve para fornecer um retrato
do Novo Mundo.

Por sua vez, nem sempre o próprio autor pode ser responsabilizado pelo ca-
ráter inventivo das imagens da vida no continente americano. As estampas
ilustrativas nem sempre foram fiéis aos autores das crônicas, sendo criação dos
editores ou dos gravadores que recebiam encomendas. Assim é que, na crônica
de Jean de Léry, a montanha do Pão de Açúcar aparece como se estivesse numa
ilha, indicando um claro desconhecimento da terra por parte do desenhista,
mas certamente não do personagem testemunho. Esse exemplo ilustra como a
obra impressa na Época Moderna, nos primórdios da história da imprensa,
muitas vezes autonomizava o livro em relação ao seu autor.

Vemos assim que os 450 anos da França Antártica serão devidamente ho-
menageados e devemos rejubilarmo-nos pelos merecidos festejos da efeméri-
de, centralizados no importante seminário do Museu Histórico Nacional, na
publicação das cartas de Villegagnon, em nova edição do livro de Jean de Léry
e outras obras importantes alusivas à época.
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Síntese sobre a
identidade nacional

Gilberto de Mello Kujawski

Acrise de escândalos encadeados no Governo Lula, mais do
que de natureza política ou institucional, significa crise agu-

da de credibilidade no próprio País e em nós mesmos. Afeta direta-
mente nossa auto-estima como brasileiros e nossa crença coletiva no
Brasil. Leva-nos a duvidar de nossa competência para dirigir com
firmeza a nação no rumo do crescimento organizado, da estabilida-
de e da paz social. Compromete nosso caráter, instilando-nos a sus-
peita grave de que não passamos de um povo inepto e irresponsável,
um bando de corruptos natos, uma súcia de patifes que não levam
nada a sério, a começar da própria imagem coletiva. Perdemos o
caminho e nos perdemos de nós mesmos. Macunaíma, o herói sem
nenhum caráter, impõe-se como modelo a todos os brasileiros.

A derrocada do governo arrasta o País para a beira do abismo.
Gera a insegurança básica sobre nosso futuro, e agrava as incertezas,
sobretudo a incerteza sobre nós mesmos. Os alicerces de nossa iden-
tidade estão abalados. Boa ocasião para renovar a indagação sobre
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nosso perfil coletivo, quem somos e quem queremos ser, e o que faremos de
nossa pátria.

Recentemente, foi preso um meliante na posse de cerca de 15 cédulas de
identidade falsas. Salomão Schvartzman perguntou, em tom humorístico,
se esse homem não sofreria uma profunda crise de identidade. O que pare-
ce brincadeira assume aspecto mais sério quando se pensa nas levas sucessi-
vas de brasileiros, sobretudo jovens, que embarcam à procura de emprego
no exterior, rumo aos Estados Unidos, à Europa, ao Japão. Com efeito, es-
ses brasileiros estão totalmente inseguros sobre sua identidade nacional.
No fundo, querem deixar de ser brasileiros para serem americanos, europeus
e japoneses.

� Consciência nacional

A identidade nacional brasileira está normalmente encoberta sob a diversi-
dade regional, étnica e classista, que não permite divisar o Brasil como uma to-
talidade una, encobrindo a tipicidade de nosso estilo de ser único e insubstituí-
vel. Falta-lhe aquela visibilidade que torna inconfundível o perfil de um nor-
te-americano, um alemão, um italiano ou um francês. Será indispensável bus-
car um fio condutor que nos leve à revelação de nossa personalidade à luz do
dia, de maneira nítida e explícita. O fio condutor para o rastreamento de nossa
identidade pode ser a consciência nacional, isto é, a percepção de que o Brasil,
acima das diversidades regionais, étnicas, culturais e classistas, constitui uma
realidade única e total, idêntica a si mesma.

Ocorre que a consciência nacional entre nós não se manifesta de forma con-
tinuada e regular como em países historicamente mais maduros. Ela é descon-
tínua e intermitente. Manifesta-se por surtos irregulares e imprevisíveis. Por
exemplo, de quatro em quatro anos, durante a Copa do Mundo de futebol. A
população brasileira, por ocasião da Copa, comparece em peso e unida frente à
telinha da TV, torcendo entusiasticamente pela vitória da seleção brasileira. A
chamada “pátria de chuteiras” une-se num corpo só de norte a sul do país,
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num arrebatamento de patriotismo que se dissolve tão logo terminem as com-
petições internacionais.

Afora esse entusiasmo de quatro em quatro anos, assinalam-se no curso de
nossa história alguns outros momentos privilegiados nos quais a consciência
nacional acalentou e alimentou a formação de nossa identidade nacional. Fo-
ram eles:

1. A Inconfidência Mineira – Tiradentes
Segundo o historiador Boris Fausto, foi em torno do sacrifício sangrento de
Tiradentes que, pela primeira vez, os habitantes das diversas capitanias perce-
beram-se como membros da mesma e idêntica família nacional.

2. A Independência – D. Pedro I
O sonho idealista dos inconfidentes e de Tiradentes consolidou-se politica-
mente com a independência proclamada por D. Pedro, que transformou o
Brasil em país livre e soberano, tutelado pelo carisma do Príncipe que garantiu
a unidade do país e possibilitou a construção de suas principais instituições.

3. A República
A República, que nasceu embalada num arrebatamento patriótico cobrindo o
país inteiro, substituiu a mística do Império, que mantinha o Brasil unido em
torno da coroa, pela mística da União, com seu lema “Ordem e Progresso”.

4. A Revolução de 30
A Revolução de 1930 trouxe consigo uma proposta modernizadora, um novo
tipo de Estado, antioligárquico, com eleições limpas, a industrialização, a pro-
teção ao trabalho.

5. Período JK
O Governo Juscelino Kubitschek operou o grande salto daquele país conside-
rado “essencialmente agrícola”, para um país industrializado, projetado num
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crescimento orgânico dirigido pelo Plano de Metas. Segundo Celso Lafer, esse
período foi “a primeira experiência efetivamente posta em prática de planeja-
mento governamental do Brasil”.

Ora bem, o denominador comum a esses diversos surtos da consciência
nacional facilmente se percebe qual foi: a direção resoluta rumo ao futuro.
A Inconfidência Mineira, a Independência, a República, a Revolução de 30,
o período JK apontam, todos eles, para a descoberta e a construção do dia
de amanhã, numa proposta renovadora mobilizando o país como um todo.

De onde se conclui algo muito importante, a saber, que a substância disso
que se chama identidade nacional, consiste num projeto, um movimento de an-
tecipação daquilo que temos de ser e queremos ser. Não um projeto nascido na
cabeça de alguém, ou forjado no seio das ideologias, ou desenhado na pranche-
ta dos tecnocratas, mas um projeto coletivo emanado da sociedade como um
todo, algo assim como o encontro do país com seu destino manifesto. Um
projeto de âmbito holístico, no qual se une o que está dividido ideologicamen-
te ou setorialmente na sociedade.

� Projeto, memória, utopia

Ao mesmo tempo em que a consciência nacional se abre rumo ao futuro, no
projeto histórico a ser realizado essa mesma consciência redescobre a memória na-
cional reprimida no inconsciente coletivo. O avanço para o futuro e a recuperação
da memória são dois movimentos simultâneos na história de uma coletividade. O
povo que fica estagnado, que não embarca num projeto para amanhã, pouco
conhecimento toma do próprio passado. Permanece entranhado no pretérito,
incrustado cegamente no seio da tradição, sem que o passado lhe apareça de modo
claro e articulado, em sua sucessão histórica. Pelo contrário, o povo que dispara
para a frente, no veículo de um projeto, ao mesmo tempo que toma posse do
futuro, é levado a pesquisar a fundo o passado, a desenvolver uma historiografia
metódica que desvende, passo a passo, seu percurso ao longo do tempo.
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Ao que parece, é o disparo da sociedade para a frente, na direção do futuro, que
estabelece a distância hermenêutica suficiente para que o passado se revele de cor-
po inteiro aos habitantes do presente. Sem esse movimento para a frente, permane-
cemos tão estreitamente colados ao nosso passado que não o enxergamos. É fácil
verificar que foi na fase de expansão dos povos em busca de seu destino, que os es-
tudos históricos começaram a desenvolver-se consideravelmente e que surgiram os
grandes historiadores. Assim foi em Roma, onde os grandes historiadores datam
da fase do Império (Tito Lívio, Suetônio, Tácito, Salústio, etc.). Na França, foi na
época napoleônica que a historiografia tomou impulso e brilho, e na Alemanha, a
famosa Escola Histórica (Niebuhr, Savigny, Bopp, Ranke, Grimm) floresceu ao
mesmo tempo em que se preparava o movimento de unificação.

Acresce, ainda, que a arremetida para o futuro significa sempre uma aven-
tura, uma empresa de resultado incerto, colocando-nos perante um leque de
muitos caminhos possíveis, algo que inspira temor ao homem. Por isso ele se
refugia na memória como um solo firme e seguro, no qual toma impulso para
realizar o projeto incitante da nova vida que o seduz.

Semelhante dialética entre projeto e memória vem magnificamente exem-
plificada em Os Lusíadas. A aventura na conquista do novo, representada pela
viagem de Vasco da Gama “por mares nunca dantes navegados”, é contraba-
lançada pela recapitulação das glórias lusitanas do passado, os feitos dos reis
que fizeram a grandeza de Portugal.

A memória de um povo se impregna e é registrada na paisagem, tanto na
paisagem rural quanto na paisagem urbana, com o perfil secular das cidades,
com suas ruas, praças e monumentos. A memória também se assimila aos
usos e costumes, à língua, às festas populares, ao folclore e às cozinhas regio-
nais, mas, sobretudo, a memória transparece na cultura de um povo, na reli-
gião, na literatura, nas artes, na ciência, cristalizada num patrimônio acima
do tempo e do espaço.

Nessa continuidade entre projeto e memória, unindo o passado ao futuro,
constitui-se a identidade de um povo, uma identidade em movimento, dinâ-
mica e aberta, que não se fecha jamais. Este ponto é de máxima importância,
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levando-nos a dizer que a identidade nacional, além de projeto e memória,
consiste também em utopia. Utopia não no sentido de algo inatingível, inal-
cançável pelas forças humanas, mas na acepção de algo inexaurível, que não se
esgota, não se completa nem atinge nunca a absoluta perfeição. Pois a identi-
dade que se julga perfeita, fecha-se autisticamente em si mesma, dando lugar a
um nacionalismo agressivo e autodestrutivo, como ocorreu na Alemanha
nazista, com sua mística de “pureza” racial e cultural.

A identidade nacional tem de ser aberta e não fechada, inclusiva e não exclu-
siva, expansiva e nunca retraída em si mesma. A identidade, no curso do tem-
po, perde alguns elementos e agrega outros ingredientes vindos de fora, e essa
troca é o regime normal de todo ser vivo. Os povos mudam através da Histó-
ria, e nem por isso deixam de ser o que são, assim como o ser humano também
muda ao longo de suas sucessivas idades, infância, adolescência, juventude,
maturidade e velhice, sem que deixe de ser a mesma pessoa, sem perder sua
mesmidade. O chinês de hoje não coincide com o chinês de cem anos atrás, o
inglês atual não é igual ao da era vitoriana, nem o alemão pragmático de nossos
dias lembra aquele “povo de poetas e filósofos” do século XIX, mas o chinês
contemporâneo continua chinês, o inglês, inglês, o alemão, alemão.

Certa vez, uma senhora perguntou a Ortega: “ – O senhor é Ortega y Gasset?”
O filósofo respondeu: “ – Mais ou menos, minha senhora.” Como quem

diz que nenhuma pessoa coincide totalmente consigo mesma, ninguém realiza
por inteiro e à perfeição o projeto pessoal em que todos nós consistimos. O
homem mais realizado está sempre em dívida consigo mesmo. O artista mais
produtivo e fecundo morre incompleto. O escritor genial, autor de obra exten-
sa e enciclopédica, quer sempre acrescentar ao rol de tudo o que escreveu mais
algum livro que nunca chegará a finalizar. O político extraordinário, consagra-
do como fundador da nação e libertador dos povos, sente que sua missão pode
ainda alcançar novas e importantes conquistas. Só a personalidade medíocre
está satisfeita consigo mesmo e se julga plenamente realizada.

Outro tanto ocorre com os povos e as nações. A identidade nacional é obra
“in fieri”, um processo em andamento que volta e meia perde traços caracterís-
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ticos e assimila outros elementos vindos de fora e quase sempre tão perfeita-
mente integrados que parecem autóctones. Assim, com o futebol, por exem-
plo, ou com as famosas “bachianas” de Villa-Lobos, inspiradas em Bach. O fe-
chamento da identidade em si mesma constitui fenômeno anômalo na Histó-
ria. Só a megalomania inspira a uma determinada etnia a certeza de que ela
atingiu a perfeição do próprio ser, que é um povo “eleito” para cumprir uma
missão divina e impor-se pela força a outras coletividades.

Identidade nacional é projeto, memória e utopia, uma totalidade aberta.
Resta saber se cabe falar em identidade nacional em nossa era de globali-

zação, isto é, de padronização planetária. Em primeiro lugar, a História ja-
mais evolui sobre uma pauta inflexível e unilinear. Muito pelo contrário,
seu movimento se abre em várias direções, como um leque de possibilida-
des divergentes. Há um exemplo clássico. O Iluminismo trouxe a impres-
são de que o paradigma da “natureza humana”, única para todos os ho-
mens no espaço e no tempo, iria se impor irresistivelmente na filosofia, no
direito, na ética, na estética, na história, na antropologia e na etnologia.
Pois bem, segue-se ao Iluminismo o movimento romântico, que veio resga-
tar a inesgotável diversidade das culturas, mostrando as diversas maneiras
de ser homem no curso da História e em toda a extensão do planeta. A Ida-
de Média, os peles-vermelhas e os índios pré-colombianos, as civilizações
antigas e não-européias saíram da sombra e ganharam o status e a dignidade
cultural que mereciam.

Hoje já se fala na pós-globalização, no imperativo de reconhecer os direitos
da diversidade, ameaçados de repressão. A História tem horror à padroniza-
ção, e só nos Estados totalitários esta pode ser mantida, e assim mesmo à força,
de modo artificial e por pouco tempo.

� “País do carnaval e do futebol”

Vulgarizou-se dentro e fora do nosso país esse clichê infame e infamante,
digno de agência turística, que apresenta o Brasil como um teatro pitoresco,
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cheio de cor, movimento e sensualidade, para gozo de platéias que não
querem ver em nossa terra mais do que um espetáculo tropical feito para a
diversão das massas.

Nada contra o carnaval e o futebol, duas festas populares cheias de força,
brilho e criatividade. Só que o Brasil é bem mais do isso, bem mais do que esse
espetáculo feito exclusivamente para os olhos, que exalta a corporalidade exu-
berante do nosso povo, com as mulatas rebolando na avenida e as pernas dos
jogadores frenéticas na marcação de gols extraordinários. O Brasil é essa cor-
poralidade ardente, mas é também alma cheia de delicadeza, intimidade e liris-
mo, e espírito, essa potência arquitetônica construtora do Estado, do direito e da
cultura.

Octavio Paz, em O Labirinto da Solidão, faz do México leitura nada con-
vencional; nem acadêmica, nem pretensamente “científica”, baseada em
dados oficiais, quantificados, de caráter sociológico ou econômico. O es-
critor e poeta mexicano investe na intuição, na visão e na linguagem simbó-
lica. Considera que as geografias são simbólicas e que os espaços físicos se
resolvem em arquétipos geométricos, emissores de símbolos. Descobre que
a paisagem é histórica, a ser lida como escritura cifrada e texto hieroglífico.
“Cada história é uma geografia, e cada geografia, uma geometria de símbo-
los: a Índia é um cone invertido, uma árvore cujas raízes penetram no céu; a
China é um disco imenso – ventre, umbigo e sexo do cosmos; o México se
ergue entre dois mares, como uma enorme pirâmide truncada: seus quatro
costados são os quatro pontos cardeais, suas escadas são os climas de todas
as zonas, seu elevado planalto é a casa do sol e as constelações... A geografia
do México tende à forma piramidal, como se existisse uma relação, secreta
mas evidente, entre o espaço natural e a geometria simbólica, e entre esta e
o que chamei a nossa história invisível. Arquétipo arcaico do mundo, metá-
fora geométrica do cosmos, a pirâmide mesamericana culmina num espaço
magnético: a plataforma-santuário”.1

1PAZ, Octavio, ob. cit., trad. bras., Paz e Terra, p. 242.
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� “O Brasil tem a forma de um coração”

“O Brasil – gostava de dizer Villa-Lobos – “tem a forma de um coração.”
O Brasil não é o braço forte que impõe sua vontade dentro e fora de suas

fronteiras; não é a mente superior que dirige, racionalmente, suas ações e seu
destino; e nem o ventre que responde, vegetativamente, pela beatitude de seu
organismo, inserido no meio tropical em que vive. O Brasil é coração, um cora-
ção que pulsa discreto no ritmo calado da delicadeza e da intimidade.

Delicadeza – Indagado sobre qual seria o traço distintivo do brasileiro, o Conde
Hermann Keyserling, o tremendo filósofo teutão que nos visitou na década de
30, estudioso da alma dos povos, respondeu com essa única palavra: a delica-
deza. Delicadeza de maneiras, certamente, – algo que se vem perdendo entre
nós –, mas delicadeza presente em outras manifestações de nossa identidade,
por exemplo, na fala brasileira. Fala doce, melíflua, feminina, bem diferente da
fala usada em Portugal, dura, angulosa, rudemente masculina. A fala brasileira
é língua sem ossos, flexuosa no movimento, adocicada na fonética, precária na
sintaxe, mas dotada de insuspeita força criativa.

A delicadeza brasileira desponta em outro traço muito característico e
constante em nosso trato social: o animus jocandi, esse espírito brincalhão que
quebra o gelo entre pessoas desconhecidas que se encontram pela primeira vez,
essa disposição à flor da pele para a piada, algo incomum em outras etnias.

O jeitinho – O famoso e tão mal-falado “jeitinho brasileiro” não pode ser adota-
do como norma, em razão das inúmeras safadezas a que dá lugar, mas ao se im-
por como verdadeira instituição nacional, embora clandestinamente, esconde
uma pretensão válida, que exprimiria o matizamento da inflexibilidade e dure-
za da lei na aplicação da justiça no caso concreto, procedimento inscrito na li-
nha da mais clássica tradição do direito, que atende pelo nome de eqüidade.
Chama-se eqüidade ao direito no caso concreto e singular. O jeitinho seria um
desvio malicioso desta prática, mas seja como for, denota algo daquela delica-
deza brasileira, a qual nem sempre é inocente.
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Intimidade – O coração é o lugar da delicadeza e também da intimidade, traço
forte em nossa alma, que alimenta o intimismo de nossa melhor cultura. Nem
só da espetaculosidade do carnaval e do futebol é feita nossa identidade, mas
também do ritmo sentimental e introvertido que pulsa em nossa música popu-
lar (Ernesto Nazareth, Francisco Mignone, por exemplo), infiltra-se no alto
nível de nossa cultura musical (Alberto Nepomuceno, Villa-Lobos, entre ou-
tros) e se destila em nossa melhor literatura na forma do coloquialismo (Ma-
chado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Mário de
Andrade, Gilberto Freyre, Lygia Fagundes Telles, Antonio Candido).

No aspecto mais imediato e mais óbvio, a identidade nacional brasileira ma-
nifesta-se no carnaval e no futebol, exaltações espetaculares da corporalidade brasi-
leira, com sua sensualidade e sua destreza superior. Num segundo aspecto, suge-
rido pela simbologia do coração, nossa identidade vibra nas cordas da delicadeza
e da intimidade, que constituem a alma brasileira. E num terceiro aspecto, bem
menos óbvio e menos imediato que os dois primeiros, a simbologia do coração
revela um caráter não menos constitutivo da identidade brasileira, sua centra-
lidade, seu tropismo irresistível para o centro. O coração situa-se no centro do
organismo e sua função é irrigar de sangue e oxigênio todos os demais órgãos,
inclusive o cérebro. Enquanto “centro”, o coração desempenha uma função
integradora no jogo de forças do organismo, e, por extensão, do organismo
nacional. O centro contrapõe-se às forças centrífugas, dispersivas e dissolventes
do país, desempenhando uma função retora e arquitetônica, própria do espírito,
em acepção próxima ao espírito objetivo de Hegel, responsável pela edificação
do Estado, do direito, da ética e da cultura, tudo aquilo que mantém uma nação
de pé. O coração, além da simbologia lírica, própria da alma brasileira, simboliza
também o centro de nosso ser, e enquanto centro regente constitui uma força
arquitetônica responsável pelo Brasil institucional: nosso espírito.

O Brasil gira ao redor de um centro, assim como a Terra, em torno do
próprio eixo. Embora nas camadas superficiais da realidade brasileira nem
sempre este centramento se acuse, é nos níveis mais profundos daquela reali-
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dade que ele se faz sentir, unindo as partes do país num todo só, e garantindo
sua coesão interna.

Ao tempo do Brasil-colônia o centro dominante da vida brasileira era a
Igreja, a Igreja católica. A Igreja associava-se ao Estado, pesava na esfera públi-
ca e invadia a esfera privada até os últimos desvãos da consciência individual.
Infiltrava-se na família, decidia da conduta moral das pessoas e, mediante a
confissão freqüente, fiscalizava os fiéis nas suas obras, pensamentos e senti-
mentos. Na visão do Padre Vieira, a metrópole e a colônia, o príncipe e seus
súditos estavam todos integrados no “corpo místico” do Império, no qual se
manifestava a vontade unificada de todos os seus membros, nivelando prín-
cipes e nobres, burgueses e camponeses, portugueses e brasileiros na mesma
condição de servos de Cristo.2 A servidão espiritual à Igreja configurava-se
numa forma de vida devocional qualificando essencialmente homens, mulhe-
res e crianças em todos os setores da existência. Impregnava tudo com um
perfume de incenso e monumentalizava-se nos templos do barroco mineiro,
riquíssimos em ouro, e nos símbolos da fé contra-reformista.

No Império o magnetismo do centro fixou-se na coroa e no trono, chaves
de abóbada do edifício político e social brasileiro durante mais de meio século.
Foi durante o Império que o Brasil se organizou como nação soberana, susten-
tada, basicamente, no carisma pessoal do príncipe D. Pedro, que revitalizou a
legitimidade dinástica entre nós, abalada com a Revolução Francesa, e prepa-
rou o caminho para a sucessão na pessoa do seu filho. Muito ao contrário do
que se acredita, o Brasil firmou-se como algo diferente no contexto da Améri-
ca Latina. O padre Nicolau Derisi, sacerdote argentino que participava em São
Paulo de um congresso de filosofia promovido há muitos anos por Miguel
Reale, conversando com outros participantes sobre problemas da América
Latina, saiu-se com essa frase que marca a especificidade do Brasil em seu con-
texto continental: “O Brasil foi um império.” O filósofo e teólogo argentino
não pretendia com isso acusar o Brasil de veleidades imperialistas, nem nada
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semelhante. Ele, simplesmente, apontava para o fato de que o Brasil, em pleno
século XIX, já se apresentava com forma e figura de Estado. Ou seja, contava
com uma Constituição estável, um Senado vitalício, Câmara de Deputados,
Códigos de alcance nacional (Código Criminal e Código Comercial), e dispu-
nha também de uma burocracia muito bem treinada nos negócios de governo e
de Estado, conforme estudos recentes do historiador José Murilo de Carvalho.
Enquanto isso, nossos vizinhos se debatiam, fragmentados anarquicamente,
nas mãos de caudilhos façanhudos e sanguinários.

Figuras exponenciais de nossa História emanaram àquele tempo, dessa es-
trutura de um país centrado em si mesmo. Personalidades como o Barão do
Rio Branco, Joaquim Nabuco, Mauá, o próprio Duque de Caxias não com-
binam com essa República de Bananas a que se quer reduzir com freqüência
nossa realidade política, social, econômica e cultural.

Na República, a mística do centro regente e organizador passou a ser a
União, o Estado soberano formado por unidades autônomas, Estados-mem-
bros e municípios, no concerto republicano que ainda não encontrou a fórmu-
la mais acertada da convivência entre o todo e as partes. Cabe inteira razão ao
Senador Marco Maciel e ao professor paulista Roque Spencer Maciel de Bar-
ros em antepor a reforma da Federação como a reforma mais urgente entre
todas as reformas. Não obstante, o Brasil sobrevive inteiro e em relativa con-
córdia, em meio a tantos e tão dolorosos dilaceramentos, graças àquela crença
no centro de que está imbuído em seu inconsciente coletivo, permitindo-lhe
atravessar todas as tempestades sem se perder.

� Centro – Mandala

O Centro regente da coesão interna do Brasil não se confunde com o centro ideo-
lógico (entre direita e esquerda), nem com o centro da conduta ética (“in medio
virtus”), ou da ação pragmática (“nem tanto ao mar, nem tanto à terra”). Trata-se
de algo mais entranhado na realidade profunda do país, algo de consubstancial à
nossa tipicidade nacional, que atua nas camadas subterrâneas de nossa formação
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histórica, como se fosse um arquétipo do inconsciente coletivo, um mandala. Esta
palavra, de origem sânscrita, significa “círculo”, um círculo mágico, símbolo de
centramento e totalização do universo, e do homem com o universo.

O arquétipo do Centro reside no fundo do espírito brasileiro, domina
nosso inconsciente coletivo e transparece claramente em alguns símbolos ou
realidades tipicamente nacionais:

A bandeira do Brasil – Vem descrita como um losango amarelo em campo verde,
encerrando no meio a esfera azul-celeste, sem dúvida um mandala, em torno
do qual gravita nossa nacionalidade.

Brasília – A capital federal, coincidentemente ou não, foi construída bem no
meio, no centro geométrico do território nacional, cumprindo o sonho de São
João Bosco, em 1883, profetizando o surgimento de uma grande cidade no
Planalto Central do Brasil.

Cirandas, voltas ao redor da praça, no interior, danças de roda são práticas
milenares incorporadas tenazmente ao folclore em todo o território nacional.

A conclusão é que essa imantação pelo Centro, que se reafirma em todas as
etapas de nossa História, constitui o núcleo duro de nossa identidade nacional,
algo que não desaparece tão facilmente, e que se declara em certas recorrências
que nada têm de casual, como, por exemplo, nos dias do Governo Lula, a
manutenção daquela política de estabilidade macroeconômica herdada do go-
verno anterior, incorporada como política de Estado, e não de governo, sim-
plesmente, reiterando o compromisso de centralidade de toda nossa História.

Em termos populares, é essa tônica no Centro que faz acreditarmos ser o
Brasil “maior do que o abismo” em todas as conjunturas dramáticas que amea-
çam gravemente nossa estabilidade política e social, e nos inspira a esperança
firme de que o Brasil tem mais para dar do que já deu, situando-nos muito
acima de todo vulgar derrotismo, de todo pessimismo e da descrença absurda
em nós mesmos, que volta e meia se esboça no horizonte.
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Juan Valera e
Machado de Assis:
um diálogo possível

� Um estudo das categorias Tempo,
Ser e Memória em Genio y Figura e
Dom Casmurro

Mauro Rosa

Por su vida y por su obra compete a Don Juan Valera, sin duda, el título de pri-
mer brasilianista español y de pionero entre los brasilianistas de todo el mundo.
Es necesario, pues, se introduzca definitivamente su nombre en los estudios sobre
Brasil y en la historia de las relaciones culturales hispano-brasileñas. No faltará
quien perciba la importancia de esa tarea y se disponga a realizarla.

PIÑERO VALVERDE, María de la Concepción, 1995, p. 183.

Como arte, ele foi o maior artesão que já tivemos. E esta é a sua formidável vitó-
ria e maior lição. Ele vence, ele domina tudo, pelo artista incomparável que soube
ser. Tomando a sério a sua arte, Machado de Assis soube aplicar-se em conhecê-
la com uma técnica maravilhosa. É impossível imaginar-se maior domínio do
métier. Fonte de exemplo, fonte de experiência, treino indispensável, dador
fecundo de saúde técnica. Agora, mais do que nunca, neste período de domínio do
espontâneo, de falso e primário espontâneo técnico em que vivem todos os nossos
artistas, teríamos que buscar em Machado de Assis aquela necessidade pela qual
todos os grandes técnicos são exatamente grandes forças morais.

ANDRADE, Mário de, Aspectos da Literatura Brasileira, Rio, 1943.

63

PANTONE 1525 PRETO

Mauro Rosa é
doutorando em
Letras pela
PUC-Minas e
professor do
UNILAVRAS.

Juan Valera
(1824-1905)



� Resumo

Este texto faz uma breve revisão das categorias Tempo, Ser e Memória com o
propósito de compreender o modo de ser dessas categorias nos romances Gênio
y Figura e Dom Casmurro. Antes dessa revisão, entretanto, há um estudo do
pré-texto de Dom Casmurro cuja pretensão é demonstrar que as semelhanças
relativas ao modo de concepção das categorias em ambos os romancistas não
são derivadas de uma relação de influência, mas sim de uma motivação advinda
do “pensamento do tempo”.

�

O título deste artigo propõe uma discussão que não pode ser devidamente
tratada em um texto de pequena extensão como é o caso das comunicações de
simpósios e congressos. Isto porque o estudo competente das categorias Tem-
po, Ser e Memória e sua aplicação na literatura exigiriam não só um longo pas-
seio por diversas correntes da Filosofia, mas pediriam também, como conditio
sine qua non aos propósitos do texto, um lento caminhar pelas correntes mais
importantes da Teoria da Literatura e da Crítica Literária.

Apesar do caráter pretensioso do título, há nele um delineamento claro do
caminho metodológico que precisa ser percorrido: uma vez que os objetos de
investigação são os romances Genio y Figura e Dom Casmurro e que os conceitos a
serem investigados são Tempo, Ser e Memória, resta-nos apenas um roteiro:
a busca da compreensão desses conceitos a partir da Filosofia e da Teoria da
Literatura e suas aplicações críticas nos romances já destacados. Eis o nosso
mister: compreender o modo de ser dessas categorias nos romances Genio y
Figura e Dom Casmurro.

Antes, entretanto, de nos darmos a esse trabalho, precisamos discutir as cir-
cunstâncias que envolveram a criação de cada um dos romances, para que não
pairem dúvidas sobre o fato de inexistir influência de Valera sobre Machado
ou de Machado sobre Valera.
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Para o bom atendimento desses propósitos, esta comunicação terá quatro
fases distintas: um estudo panorâmico das condições e circunstâncias que leva-
ram Valera a escrever a história de Rafaela; a conjuntura de redação do roman-
ce de Capitu; a retomada dos conceitos mais importantes das categorias Tem-
po, Ser e Memória e, finalmente, a análise do modo com que essas categorias
foram empregadas por Valera e Machado.

Façamos, pois, o delineamento das condições que estimularam don Juan a
escrever Genio y Figura não sem antes apresentarmos o atual status quaestionis dos
estudos valerianos.

Os valerianos não podem, nos dias de hoje, prescindir da crítica especiali-
zada produzida por María de la Concepción Piñero Valverde,1 sobretudo se
o crítico estiver debruçado sobre as relações de don Juan Valera com o Bra-
sil. Os livros da pesquisadora – Cosas de España2 e Un encuentro pionero3 – conse-
guem a façanha de cumprir o desenvolvimento das temáticas de crítica a que
se propõem ao mesmo tempo em que apresentam aspectos importantes da
biografia de Valera. Mais: recriam imagens da História do Brasil com o mes-
mo requinte conseguido pelos nossos historiadores mais maduros. Dessa
maneira, a escritora dá mostras de domínio pleno de sua ciência principal – a
Crítica Literária – e de trânsito não menos seguro nas ciências auxiliares à
Crítica.

Claro está, pois, que a redação deste artigo tem no trabalho de María de la
Concepción um de seus eixos principais.

Outra personalidade espanhola a quem a cultura brasileira deve sua grati-
dão máxima é a do crítico, tradutor e escritor Pablo Del Barco: além de ser um
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Universidade de Sorbonne e doutorou-se na Universidade de São Paulo. Obteve o título de
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2 PIÑERO VALVERDE, María de la Concepción. “Cosas de España” em Machado de Assis e Outros Temas
Hispano-Brasileiros. São Paulo: Giordano, 2000. 158 p.
3 PIÑERO VALVERDE, María de la Concepción. Juan Valera y Brasil: un encuentro pionero. Madrid:
Qüásyeditorial, 1995. 198 p.



dos maiores tradutores da literatura brasileira para a língua espanhola,4 Del
Barco, o poeta de A Cidade Refletida,5 é autor de um estudo importante sobre
Dom Casmurro.6 Além disso, foi o primeiro crítico a realizar estudos compara-
dos entre Genio y Figura e Dom Casmurro.7

Como se vê, se a primeira voz deste artigo será a da pesquisadora sevilhana
residente em São Paulo, o seu harmônico masculino será a voz de Pablo Del
Barco.

A professora Piñero Valverde chama a atenção para a trajetória de refle-
xões, estímulos e provocações que levaram Valera a redigir uma obra de ficção
ambientada no Brasil. O capítulo “El Brasil recordado: Genio y Figura”8

mostra-nos quanto os relatos de Valera impressionavam seu principal corres-
pondente – Estébanez Calderón – tanto em relação aos costumes brasileiros
quanto no que tangia aos tipos humanos desenhados por Don Juan, quaisquer
que fossem eles.

Como as tais cartas eram carregadas de chistes e pilhérias de toda ordem,
Calderón sugeria a Valera que redigisse uma obra cômica, talvez motivado
pela pintura de tipos trapalhões e cenários exóticos que Valera fazia.

A livre-docente da USP escreve:

Testimonio principal de su experiencia en Brasil, las cartas a Estébanez Calderón son
también los primeros indicios de que iba tomando forma en don Juan Valera el proyecto de
transformar aquella experiencia en punto de partida de una obra de ficción. Desde el prin-
cipio de su correspondencia se nota la búsqueda de una figura central, en torno a la cual se
fueran ordenando impresiones y noticias de Río de Janeiro. Queda claro, además, que sola-
mente se encontraría el tono adecuado para describir la vida brasileña cuando hubiera el
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4 Conheço as traduções que Del Barco fez de obras de Machado de Assis, Carlos Drummond de
Andrade, João Cabral de Melo Neto e Ruben Fonseca.
5 Livro de poesias de Pablo Del barco, ainda no prelo, sobre a cidade de São Paulo.
6 DEL BARCO, Pablo. Introducción. In: Don Casmurro. Madrid: Catedra, 1991.
7 Trata-se de parte integrante de um ensaio de 77 páginas escrito por Pablo Del Barco cuja
bibliografia encontra-se na nota de rodapé 6. O texto faz interpretações bastante pertinentes dos dois
romances. Será estudado nas páginas que se seguem.
8 Sexto capítulo de Juan Valera y Brasil: un encuentro pionero.



“buen humor”, que Valera invoca ya en las palabras iniciales de la primera carta y que bril-
la en casi todas las páginas que a ésta se siguen.

Tanto por la facilidad del trato cotidiano como por pintoresca personalidad que lo distin-
guía, don José Delavat parecía el más indicado para inspirar el deseado buen humor y respon-
der a la búsqueda de un núcleo organizador de las peripecias narradas en la correspondencia.
Valera lo intuye desde el inicio, y Estébanez Calderón le aconseja a hacer tesoro de los rasgos y
dichos de esa figura novelesca:

“Mucho me place y aun me entretiene la imagen de ese señor su jefe: fuera carácter, sin
duda, que pudiera dar motivo a una buena comedia; para episodio al menos de alguna novela
de costumbres.”9

Em outros pontos do já citado capítulo, María de la Concepción volta a de-
monstrar o desejo, por parte de Don Estébanez, de ler, da lavra de Valera, uma
obra cujos personagens saltassem das cartas que recebia de Juan Valera.

Vejamos como ela retoma a questão:

No es ésta la única vez en que el Solitario anima Valera a contemplar con ojos atentos de
novelista los tipos humanos con los que se iba topando en Río de Janeiro. Sugiere, por ejemplo,
la creación de una novela dedicada a las andanzas y peripecias de Buschenthal.

[...]
La idea de aprovechar en una novela las figuras humanas conocidas en Brasil no se aleja-

ría del pensamiento de don Juan Valera.10

Ocorre, entretanto, que, uma vez de volta à Europa, Valera deixa de refe-
rir-se às experiências que teve no Brasil, adiando o projeto de escrever ficção
com temas brasileiros por nada menos que cinqüenta anos. Também nesse
sentido o trabalho da professora Concepción apresenta dados de importância
capital. A pesquisadora cita as cartas através das quais Valera revela seu in-
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teresse pela leitura de autores de língua portuguesa. O livro destaca os epis-
tolários ativo e passivo do romancista com o fito de demonstrar a origem do
interesse que teve pelos clássicos portugueses e o assumir do próprio Valera de
que a literatura luso-brasileira fazia parte de seus hábitos de leitura e de estudo.

Vejamos alguns trechos do livro e das cartas citadas por Piñero Valverde,
a começar por uma epístola de Estébanez Calderón:

Y a propósito le diré, si es que ya no ha caído en ello, lo útil que nos es la lectura de los bue-
nos prosadores portugueses. Los lusismos sientan maravillosamente en nuestra lengua: son
fruto de dos ramas de un propio tronco que se ingieren recíprocamente para salir con nueva
savia y no desmentido sabor.11

María de la Concepción diz ainda que

El consejo es de 1851, cuando Valera ya estaba en Lisboa y comenzaba a aprender portu-
gués. A pesar de la aparente facilidad del idioma, o precisamente por eso, surgían obstáculos que
Valera se esforzaba en superar: “Leo algunos libros portugueses y procuro aprender el idioma lo
más pronto posible”, escribía su madre.12

Segundo Concha,13 Valera levou tão a sério o conselho de leitura de don
Estébanez, que chegou a indicar a leitura dos portugueses a outros escritores
espanhóis, sob a justificativa de que

Incurrir en portuguesismos, lo cual, más que dar a nuestros escritores un colorido extran-
jero, les prestaría cierto perfume de castiza sencillez, y de aquella gracia primitiva, y de aquel
candor que ya tuvo y va perdiendo nuestro idioma.14
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11 Carta de Estébanez Calderón a Valera, de 16 de abril de 1851
12 PIÑERO VALVERDE, María de la Concepción. Juan Valera y Brasil: un encuentro pionero. Madrid:
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13“Concha” é a maneira carinhosa através da qual a professora María de la Concepción é conhecida
entre seus colegas de departamento. Ela assina alguns de seus trabalhos dessa forma.
14 PIÑERO VALVERDE, María de la Concepción. Juan Valera y Brasil: un encuentro pionero. Madrid:
Qüásyeditorial, 1995, p. 16.



Mas é ainda a professora Concha que nos adverte para o fato de que Don
Juan, uma vez saído do Brasil, não lê os autores novos que o país produziu
depois de sua saída do país em 1853. É assim que Concha pontifica:

Obsérvese, además, que Valera no demuestra haber ampliado sus informaciones sobre el
Brasil después de salir del país. Tanto es asi que los escritores brasileños a los que se refiere en
las cartas enviadas desde Río de Janeiro son los mismos que divulga en el ensayo de 1855 y
aún los mismos a los que alude en Genio y Figura. La fama de los grandes novelistas bra-
sileños surgidos en seguida después de la partida de Valera – como José de Alencar y Machado
de Assis – parece no haber llegado a don Juan.15

Contrariando o raciocínio de María de la Concepción, o ensaísta Pablo Del
Barco sugere a possibilidade de Machado – então jovem poeta interessado em
conhecer os autores de nomeada e, através da leitura de suas obras, enriquecer o
seu estilo – ter conhecido a obra de Juan Valera. Vejamos o que diz Del Barco:

Machado de Assis estuvo en el límite de haber conocido a Valera, residente en Río entre
1851 y 1853, después de renunciar a su puesto en la embajada de Venecia en 1849 y retor-
nar a Madrid para salir más tarde con rumbo a Brasil. Estaba cercana la primera entrega lite-
raria de Machado, el poema “Ella”, aparecido en la Marmota Fulminense en 1855; al jo-
ven escritor brasileño, deseoso de blanquearse por via literaria, no le pudo pasar por alto la pre-
sencia del escritor diplomático español. Juan Valera conoció y vivió la sociedad carioca, el mundo
de las letras, y su relación con el mundo literario de Río hubo de ser notable.

Pepita Jiménez se publicó en 1874. Hasta 1895, cuando comenzó a escribir Don Cas-
murro, hubo tiempo suficiente para que Machado, en buenas relaciones literarias con Europa, co-
nociera la obra del español.16

De fato, o jovem poeta Machado de Assis, já freqüentador da Rua do Ouvi-
dor, da livraria de Paula Brito, das oficinas dos jornais da época e da Confeita-
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ria Colombo durante a permanência de Don Juan Valera no Rio de Janeiro,
não deixaria de perceber a passagem de Don Juan pela sociedade carioca de
então; não só pelo destaque que Valera tinha como poeta e diplomata, mas
também pelo seu envolvimento escandaloso com a baronesa de Sorocaba.17

Entrementes, em relação a Genio y Figura, objeto de nossa comparação com
Dom Casmurro, podemos afirmar, categoricamente, que é impossível que o
romance tenha sido lido por Machado antes da redação de Dom Casmurro.
Há dados que indicam a conclusão da redação de Dom Casmurro pelo menos
dois anos antes da publicação de Genio y Figura. O próprio Pablo Del Barco
disse algures que

Desde 1895 trabajó Machado de Assis en la creación de Don Casmurro. Apareció la
venta en marzo de 1900, tras una elaboración lenta, a la que no era ajena la enfermidad del
escritor ni su ascenso burocrático. En septiembre de 1898 escribe a su amigo Azevedo:

Estoy acabando un libro, en el que trabajo hace bastante tiempo, y del que hablé, creo. No
escribo seguido, como quisiera; la fatiga de los años, y el mal que me acompaña, me obligan a
interrumpirlo, y temo que al final no responda a los primeros deseos. Veremos.18

É ainda Pablo Del Barco que destaca, em consonância com Viana Filho19 e
Letícia Malard,20 que “una significativa carta de Mário de Alencar a José Ve-
ríssimo nos dá alguna clave”. Vejamos a carta:

Conjecturo que el primer plan de Don Casmurro fue hacerlo cuento; el desarrollo en
novela habria llegado con la composición del trabajo. Este fue tal vez el proceso de todas las no-
velas de Machado.
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18 DEL BARCO, Pablo. Introducción. In: Don Casmurro. Madrid: Catedra, 1991, p. 36.
19 VIANA FILHO, Luís. A Vida de Machado de Assis. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989, p. 147.
20 Especialista em Machado de Assis. Mora em Belo Horizonte e dedica-se à redação de artigos, ensaios
e prefácios de Crítica e Teoria da Literatura. Preparou as edições comentadas dos romances de Machado
de Assis para a editora Autêntica, de Belo Horizonte. É professora titular da FALE-UFMG.



[...] Si Machado concibió la novela en el total de su trama nos obliga a ponderar la sólida
estructura de la novela. Si partió de un leve argumento, como era en él costumbre, y este Don
Casmurro fue en su origen cuento, habríamos de deducir la intención...21

Quem esclarece bem essa questão é a professora Letícia Malard, titular da
UFMG, autora do artigo “Dom Casmurro começou na imprensa por José Dias”.
Letícia mostra que há um pré-texto de Dom Casmurro, publicado no periódico
República,22 intitulado “Um agregado”. Malard chega a propor que

...ou o romance já tinha uma primeira versão em 1896, vinda não se sabe
de quando, ou estava sendo elaborado. [...] Sem dados concretos, repito,
mas tão somente intuitivos, opto pelo primeiro caminho, ou seja: já haveria
uma versão do romance em 1896. Por quê? Não só pela presença da expres-
são machadiana “livro inédito”, mas pela reengenharia “artística”, digamos
assim, entre “Um agregado” e Dom Casmurro.23

A professora Letícia foi bastante cautelosa ao dizer que sua proposição pa-
rece mais intuitiva que calcada em dados concretos. Mas é preciso lembrar que
Dom Casmurro é uma obra que completa uma trilogia começada em 1881 com
Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu mesmo já estudei essa questão no ensaio “A
trilogia do trágico de Machado de Assis”, de 33 páginas, publicado em 199624

na Revista Brasileira (ensaio vencedor do prêmio Cavalcanti Proença). No en-
saio, analiso a estrutura de duplos que há entre Brás Cubas/Hamlet, Quincas/
Macbeth e Bentinho/Otelo,25 além de destacar outros pontos de ligação entre
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25 Pode-se ler mais a esse respeito no livro The Brazilian Othello of Machado de Assis, de Helen Caldwell,
publicado originalmente pela University of Califórnia Press, em 1960, e já traduzido no Brasil por
Fábio Fonseca de Melo.



os romances, como o fato de Machado ter tirado Quincas Borba de Memórias
Póstumas e metamorfoseado Sofia em Capitu.26

Se levarmos em conta o projeto da trilogia machadiana iniciado com Brás
Cubas (publicado em 1881) e, sobretudo, se tivermos em mente os dois artigos
de crítica27 que Machado publicou sobre o Primo Basílio,28 veremos que as
questões fundamentais presentes nos romances da trilogia e o aspecto aparen-
temente central de Dom Casmurro – o adultério – já faziam parte das reflexões e
do projeto literário de Machado desde aquele período, 19 anos antes da publi-
cação de Genio y Figura. Vale frisar: a consideração desses artigos de crítica para
a compreensão do modus operandi de Machado é tão importante como o estudo
do Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas29 para que tenhamos a visão de como
Valera concebia a estética do romance.

É importante que se perceba que toda essa digressão sobre a impossibili-
dade de influências entre Valera/Machado/Machado/Valera é decisiva na
defesa da idéia de que os pontos estéticos coincidentes entre eles são mais devi-
dos a um pensamento de época que a um suposto contato teórico ou literário
entre os dois romancistas. É mais aceitável que as coincidências estéticas entre
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26 É clássico o prefácio à 3.a edição de Quincas Borba através do qual Machado comenta a sugestão de um
crítico que lhe teria pedido para criar uma terceira obra que completasse MPBC e QB. Em resposta ao
crítico, Machado diz que não faria isso, uma vez que não gostaria de repetir algo já feito. Ele afirma: “A
Sofia está aqui toda. Continuá-la seria repeti-la, e acaso repetir o mesmo seria pecado.” Precisamos pensar,
entretanto, que Machado aprendeu com Vieira a facécia de dizer o que fará através da negativa de seus atos
presentes ou futuros. Ao negar a idéia de criar outro romance para Sofia dizendo que ela já tinha tudo que
lhe seria próprio, Machado estava praticando mais uma dessas facécias: tudo aquilo que era evidente em
Sofia é posto de forma dissimulada, velada, ambígua e duvidosa em Capitu. Capitu não é Sofia, mas uma
metamorfose mais elaborada, sofisticada e complexa da mulher de Cristiano Palha (este tema está bem
estudado na minha dissertação de Mestrado, defendida na PUC-Minas em maio de 1995 – intitulada “O
Eu e o Outro como lugares ontológicos do trágico em PMBC, QB e DC, de Machado de Assis”, orientada
pelo falecido professor Wilton Cardoso. Há exemplares da dissertação na Biblioteca Central da
PUC-Minas, na CAPES e no Espaço Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras).
27 ASSIS, Machado de. Crítica. Rio/Paris: Garnier, 1.a ed.
28 Publicados em O Cruzeiro de 16 e 30 de abril de 1878, respectivamente.
29 É o 26.º volume das obras completas de Juan Valera editadas por Carmen Valera. Contém 244
páginas em formato 32 e apresenta o pensamento estético de Valera em relação à teoria do romance.



Machado e Valera advenham do fato de terem lido os mesmos autores portu-
gueses, franceses, espanhóis, ingleses e alemães e de terem percebido o século
XIX de modo igualmente crítico e maduro, que por ter havido contato de lei-
tura mútua e direta entre ambos.

Já vimos, a esse respeito, com o pensamento de Piñero Valverde, que há
poucas chances de Valera ter lido Machado. Para adquirir a mesma segurança
em relação ao fato de Machado não ter lido Genio y Figura, recorri aos mesmos
expedientes de Concha: devassei a crítica machadiana, os contos, crônicas, car-
tas, romances, obra poética, o teatro e a crítica30 produzidos por Machado.
Em nenhuma das obras consultadas houve qualquer referência a Juan Valera.
Também reli cuidadosamente as fontes para o estudo de Machado de Assis
feitas por Galante de Souza, Jean-Michel Massa e Ubiratan Machado. Em ne-
nhuma delas há qualquer referência a estudos que aproximem os dois autores.
A última providência que tomei foi a de estudar a Biblioteca de Machado de Assis31 e
as fichas de leitura de Machado na Biblioteca Nacional32 e no Gabinete Portu-
guês de Leitura. Elas não registram nenhum empréstimo de obras de Valera.
Por tudo isso, creio não ter havido contato de leitura entre Machado e Valera.

Esgotada essa possibilidade, passemos à discussão que deve ganhar relevo na
comparação Valera/Machado: a discussão dos aspectos estéticos dos romances.

Tomado esse objeto, o trabalho de Del Barco continua sendo nossa obra de
referência, uma vez que as interpretações estéticas que ele faz são todas absoluta-

73

Juan Valera e Machado de Ass i s : um diálogo poss ível

PANTONE 1525 PRETO

30 Não me fiei apenas na minha experiência de leitor das obras de Machado. Fiz uso também dos
comandos de busca e pesquisa do meu arquivo digital das obras completas de Machado, baixado do
site da Academia Brasileira de Letras (http://www.academia.org.br).
31 Jean-Michel Massa é um dos maiores machadólogos que conheço. Dentre inúmeros outros
trabalhos, Jean-Michel coligiu dispersos de Machado de Assis, publicou uma biografia concentrada
na juventude de Machado de Assis, organizou uma fonte bibliográfica preciosa acerca do biênio
1957-1958 e publicou A Biblioteca de Machado de Assis. Este último livro arrola todos as edições que
pertenceram a Machado e que, claro, compunham a sua biblioteca particular. Foi publicado em
primeira versão na Revista do Livro de março/junho de 1961 (Instituto Nacional do Livro) e reeditado
recentemente pela editora Topbooks em co-edição com a ABL, sob organização de José Luís Jobim.
32 Além de consultar pessoalmente as fichas de leitura que registraram os empréstimos feitos por
Machado na BN e no GPL, guiei-me pelo artigo de Afonso Romano de Sant’Anna intitulado “O que
liam Machado, Alencar e Varela” (O Globo, 18 de agosto de 1991).



mente pertinentes. O texto do crítico espanhol é marcado por uma análise de
contraste de caracteres comuns às obras estudadas. O ensaio compara perfis de
personagens e sobrepõe coincidências de cenas. Durante suas seis ou sete páginas
de interpretação dos dois romances, Del Barco aproximou protagonistas, rela-
cionou os contextos de criação das duas obras, destacou a maneira com que
Rafaela e Capitu ascenderam socialmente, demonstrou as fragilidades de Benti-
nho, o caráter memorialista de ambas as obras, a função dos conselheiros como
uma espécie de alter-ego no desempenho das reflexões necessárias aos protagonis-
tas, apontou a tripartição das fases da vida de Bentinho e o papel da memória e
da morte como tentativas de fixação do tempo e de realização de catarse. Todos
esses tópicos salientados por Del Barco merecem mesmo destaque.

Vejamos uma de suas proposições:

Ciñéndonos estrictamente a la novela, anotaremos algunas coincidencias entra Genio y
Figura y Don Casmurro: el diario de la española es el resumen de un fracaso vital; y
también el suicidio, que en Don Casmurro se frustra en último extremo. Encontraremos
en la obra de Juan Valera un consejero espiritual, el padre García, equivalente al padre Ca-
bral machadiano; un rico hacendado, Gregorio Machado, padre del endeble Arturito; la socie-
dad burguesa de Río de Janeiro...

Equiparar a este Arturito con Bentinho parece excesivo, pero tendremos que convenir que
el adolescente de Don Casmurro no sobresale en fortaleza interior; es persona vencida por la
fantasía, quizás por el exceso amparador de Doña Gloria y del tutor-madre José Días. Pero
hay otras razones más contundentes: Genio y Figura es la historia de un ascenso social; un
ascenso social y un fracaso personal definitivo. Es el caso de nuestro Bentinho-Santiago-Don
Casmurro que vivirá su fracaso en la soledad, disfrazado en la “casmurrice”, que le bautiza
para siempre.33

Como já foi dito, não pretendemos fazer a defesa de uma relação de in-
fluências de um autor sobre outro. Nossa intenção é apontar para uma forma
de alinhavo ainda mais marcante e mais expressiva: o fato de os romances, atra-
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vés da noção de Tempo e sua relação com as idéias de Ser e de Memória, determi-
narem a sustentação de suas estruturas agônicas.

Não é nossa intenção, todavia, a realizar a análise desses elementos neste
ponto desta comunicação. Tampouco queremos o desenvolvimento conclusi-
vo das proposições que faremos aqui. Por ora, o que importa é apenas a expo-
sição da metodologia de abordagem desta comunicação e a amostragem do
quão pertinente é o tema aqui proposto. A propósito disso, é bom que seja
dito que a análise das categorias Tempo, Ser e Memória em Machado de Assis e
Juan Valera seria mais bem tratada depois de um breve estudo desses conceitos
a partir dos autores mais importantes da história da filosofia.

Optamos pela feitura de um panorama das categorias Tempo, Ser e Memória
sob perspectiva diacrônica dentro das várias correntes filosóficas que estuda-
ram esses conceitos. Em seguida, faremos apenas um “ensaio de desenvolvi-
mento” com o fim de reconhecer, em alguns dos trechos dos romances em
questão, a aplicação – ora por Machado, ora por Valera – dos conceitos desta-
cados pelo tal estudo panorâmico.

Uma análise rigorosa dessas categorias não pode deixar de ter seu princípio
nos primeiros apontamentos feitos pelos gregos e hebreus.

A filosofia antiga, tanto quanto a medieval, fez com que o conceito do Ser
suplantasse as reflexões acerca do Tempo. O modo hebraico de pensar é essen-
cialmente temporal, pondo em evidência o passar, dando destaque à transitoriedade.
O modo grego, por sua vez, parece ter enfatizado o estar, a presença, caracterizan-
do-se por atemporal. Apesar disso os gregos não abandonaram por completo a
noção de tempo. O que ocorreu foi uma distinção do modo de caracterização
desta categoria pelas duas culturas: enquanto os hebreus compreendiam o tem-
po em função do futuro, os gregos o faziam com vistas ao presente; para estes, os
gregos, o tempo possuía uma forma de presença.

Muitos dos filósofos antigos assimilaram a idéia de Tempo como algo
pertencente à realidade fenomênica. Nesse caso, a realidade é tratada como
uma realidade presente, mas, como tal, não é e não pode ser a presença, posto que a
presença está sempre presente, por isso, é. Contrariamente a isso, a realidade
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fenomênica sempre devém, já que, a cada instante, encontra-se a ponto de se
ausentar.

Para Platão “o tempo é a imagem móvel da eternidade” (cf. Timeu). Aqui
fica proposta a idéia do tempo passante como evidência de uma presença que não
passa. Apesar desse dito, o filósofo do Fédon parece haver criado uma conceitua-
ção um tanto restritiva da categoria, uma vez que a reduz ao a(in)temporal.

Em Aristóteles não aparece a aproximação do conceito de tempo como sen-
do uma idéia necessariamente ligada às noções de imagem, sombra ou cópia de
uma dada realidade verdadeira, como ocorre com Platão. A base conceitual
aristotélica encontra-se fundada na idéia de movimento. Para Aristóteles,
tempo e movimento carecem um do outro para serem conceituados e para que
aconteçam como aparição. Propõe o pensador que a percepção do movimento
nos dá a plena noção da passagem do tempo. Desse modo, o tempo seria algo in-
timamente ligado à idéia de movimento. Tal assertiva atrai para perto de si
noções de sucessão temporal. Aí surgem o agora, o antes e o depois. Disso decorre
que não pode haver tempo sem um antes e sem um depois, existências indispensá-
veis à definição de tempo como “a medida do movimento segundo o antes e o
depois”. Tempo e movimento estariam, pois, absolutamente interligados: medi-
mos um pelo outro.

As categorias intervalo e velocidade, introduzidas no conceito aristotélico de
tempo pelos estóicos, deram maior refinamento à categoria tempo.

Como acontece com os modernos, há dois grupos teóricos básicos também
na filosofia antiga: o dos absolutistas e o dos relacionistas. O primeiro pensa o
tempo como realidade em si; o segundo vê o tempo como algo relacional. Esta última
visão dá base às proposições aristotélicas. Os demais filósofos da antiguidade
deram à luz teorias que tiveram apoio nos dois pontos.

Em meio aos antigos, é mister que destaquemos Plotino, que, influenciado
pela teoria platônica, confirma a idéia de tempo como “imagem móvel da eterni-
dade”, mas imagem com lugar na alma; como tal pode ser tida e havida como a
vida da alma. Para ele, a alma vive no tempo e como o tempo, afastando-se do tempo
apenas quando repousa no inteligível.
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Santo Agostinho eleva a patamares mais precisos a concepção cristã do tem-
po, propondo uma visão paradoxal do termo: é um agora que não é, um agora que
não se detém, posto ser tempo – um será que ainda não é; que não tem dimensão,
logo desvanecente. Em Confissões XI, afirma: “eu sei o que é o tempo, mas sei-o só
quando não tenho de dizê-lo: quando não mo perguntam, sei-o; quando mo
perguntam, não o sei!”

O tempo não é um agora... esse agora não pode existir exatamente como um ago-
ra. Não há presente; não há passado; não há ainda futuro; logo, não há tempo.

O passado é o que se pode recordar, o futuro o que se pode esperar, o pre-
sente aquilo a que se está atento. Daí temos passado, futuro e presente como
memória, espera e atenção. As coisas futuras só estão no espírito como espera, pois
não são ainda. O mesmo ocorre com o passado e o presente.

O tempo em relação à eternidade foi um problema teológico que preocupou
os filósofos da Idade Média; dentre as maiores expressões daquele período
destaca-se Duns Escoto, que afirma que o movimento – material do tempo –
situa-se fora da alma, ao passo que a medida do movimento – o formal do tempo –
advém da alma.

Os modernos ainda trazem à baila a discussão acerca dos problemas teoló-
gicos e físicos relativos ao tempo, aos quais foi agregada a perspectiva psicológi-
ca do tempo.

Tal qual ocorre com o espaço, o tempo pode ser pensado sob três perspectivas:

a da realidade em si, à parte das coisas, isto é, como realidade absoluta;
a da relação;
e como uma propriedade;

neste caso o tempo é tratado como duração, o que atribui maior valor às duas
perspectivas anteriores.

Newton e Leibniz foram, respectivamente, os maiores representantes da pri-
meira e da segunda perspectiva. Apesar das diferenças de posição, ambos con-
cordam quanto ao fato de o tempo ser contínuo, ilimitado, não isotrópico e homogêneo.
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Da teoria de Newton pode-se afirmar que o tempo independe das coisas; que,
se estas mudam, não muda o tempo. O tempo uniforme funciona como um marco
para a mudança das coisas.

O tempo é tão indiferente às coisas que contém – e às mudanças destas –
quanto o espaço. Vejamos a expressão do próprio Newton:

“O tempo matemático, verdadeiro e absoluto, flui homogeneamente,
sem relação com qualquer coisa externa, [...] é chamado por nós de duração.
O tempo relativo, comum e aparente, é uma medida sensível e exterior [...]
da duração por meio do movimento, que é freqüentemente usada em vez do
tempo verdadeiro.”34

Em contrapartida, Leibniz afirmou ser o tempo a ordem de existência das coisas que
não são simultâneas. Isso quer dizer que, para ele, “o tempo é a ordem universal das
mudanças quando não temos em conta os tipos particulares de mudança”. O
tempo é uma ordem de sucessões tanto quanto o espaço é uma ordem de coexistências.

Kant lançou elementos teóricos que apontaram para semelhanças ora com
Leibnitz, ora com Newton, criando uma complexa doutrina acerca do tempo.

Em sua Estética Transcendental reafirma, em parte, a posição de Newton, em-
bora não fundamente a idéia de tempo como coisa em si, como condição de fe-
nômenos. Para Kant, o tempo é uma forma de intuição a priori, pois nega que o
tempo possa ser um conceito empírico derivado da experiência, afirmando que
ele é “uma representação necessária que subjaz em todas as nossas intuições. É
aqui que se aproxima de Leibniz, embora negue que o tempo possa ser uma rela-
ção ou uma ordem, posto que, em tal caso, seria um conceito intelectual e não
uma intuição”.

O mesmo Kant nos diz que o tempo não é e não pode ser subjetivo relativa-
mente a ser a experiência vivida de um certo sujeito humano. Logo, o tempo não
é real, não é coisa em si como tampouco é simplesmente subjetivo, puramente
arbitrário ou convencional.
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Para Hegel, a temporalidade é uma manifestação da idéia, pois o tempo é intempo-
ral, ou seja, eterno. Tal proposição é bem característica do século XIX, sobre-
tudo em se tratando dos evolucionistas que supõem que o que há só existe na
proporção em que se desenvolve temporalmente, desenvolvimento que deve
seguir um plano intemporal. Como veremos, “Tempo, temporalidade e temporal
ocupam o eixo do XIX”.

Aqui temos que reiterar a proposta dos objetivos específicos desta comunica-
ção, que é rever, da maneira mais atualizada possível, os conceitos de Tempo, Ser e
Memória com o propósito de reconhecer sua presença nos romances Dom Casmur-
ro e Genio y Figura e estudar seu modo de ser nessas obras; além disso, queremos
identificar os elementos geradores do Agon em ambos os romances e verificar a
possibilidade de a tensão agônica das obras ter sido construída a partir da idéia
de irreversibilidade do tempo; e, por fim, estudar as relações entre os conceitos de Ser e
Memória e a noção de irreversibilidade do tempo no processo gerador do Agon.

Entretanto, lembramos que a revisão desses conceitos, sobretudo dada a
pretensão de se alcançar uma abordagem mais recente das categorias, requer
uma precisão conceitual que vai além dos limites e dos fins de um texto
como este.

Para um trabalho futuro, prevemos uma detida, alentada e minuciosa aná-
lise das categorias ser e tempo a partir de Bergson e Heidegger. Por ora, não fa-
remos mais que o levantamento de pontos de interseção entre as obras e a
amostragem da provável interpretação de suas estruturas a partir dos elemen-
tos ser e tempo.

Uma leitura atenta dos romances Dom Casmurro e Genio y Figura mostrar-
nos-á que a tentativa de reverter o tempo – ao lado da sensação de sua irreversibilida-
de – compõe a preocupação primeira de Bento Santiago e de Rafaela. Tanto o
narrador de Dom Casmurro quanto Rafaela – personagem que colabora com a
formação do trio narrativo do romance de Juan Valera – constroem a narrativa
com o intuito de reviver o já vivido, daí a angústia “existencial” dos dois prota-
gonistas. Bentinho, logo no início do romance, fala-nos do fim a que se destina
sua narrativa:
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Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a
casa em que me criei na antiga Rua de Matacavalos, dando-lhe o mesmo aspec-
to e economia daquela outra, que desapareceu. Construtor e pintor entenderam
bem as indicações que lhes fiz: é o mesmo prédio assobradado, três janelas de
frente, varanda ao fundo, as mesmo as alcovas e salas. [...]

O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida, e restaurar na velhice a
adolescência. Pois, senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. [...]
O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e
nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias;
o interno não agüenta tinta. [...] Foi então que os bustos pintados nas paredes
entraram a falar-me e a dizer-me que, uma vez que eles não alcançavam recons-
tituir-me os tempos idos, pegasse da pena e contasse alguns. [...] vou deitar ao
papel as reminiscências que me vierem vindo. Deste modo, viverei o que vivi, e
assentarei a mão para alguma obra de maior tomo. Eia, comecemos a evocação
por uma célebre tarde de novembro, que nunca me esqueceu. Tive outras mui-
tas, melhores, e piores, mas aquela nunca se me apagou do espírito. É o que vais
entender, lendo.35

Do mesmo modo, o narrador de Genyo y Figura, antes de passar a narrativa
para o visconde de Goivo-Formoso e deste para Rafaela, abre dessa forma a
brilhante história de Juan Valera:

I

Medio de fonte leporum

Surgit amari aliquid in ipsis floribus augat.

En tres distintas y muy apartadas épocas de mi vida, peregrinando yo por diversos países de

Europa y América, o residiendo en las capitales, he tratado al vizconde de Goivo-Formoso, diplo-

mático portugués, con quien he tenido amistad afectuosa y constante. En nuestras conversaciones,

cuando estábamos en el mismo punto, y por cartas, cuando estábamos en punto distinto, discutía-
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mos no poco, sosteniendo las más opuestas opiniones, lo cual, lejos de desatar los lazos de nuestra

amistad, contribuía a estrecharlos, porque siempre teníamos qué decirnos, y nuestras conversacio-

nes y disputas nos parecían animadas y amenas.

Firme creyente yo en el libre albedrío, aseguraba que todo ser humano, ya por naturaleza, ya

por gracia, que Dios le concede si de ella se hace merecedor, puede vencer las más perversas inclina-

ciones, domar el carácter más avieso y no incurrir ni en falta ni en pecado. El vizconde, por el con-

trario, lo explicaba todo por el determinismo; aseguraba que toda persona era como Dios o el dia-

blo lo había hecho y que no había poder en su alma para modificar su carácter mismo.

Los ejemplos, en mi sentir, nada prueban. De ningún caso particular pueden inferirse reglas

generales. Por esto creo yo que siempre es falsa o es vana cualquier moraleja que de una novela, de

un cuento o de una historia se saca.

Mi amigo quería sacarla de los sucesos de la vida de cierta dama que ambos hemos conocido y

tratado con alguna intimidad, y quería probar su tesis y la verdad trascendente del refrán que dice:

genio y figura, hasta la sepultura.

Yo no quiero probar nada, y menos aún dejarme convencer; pero la vida, el carácter y los vari-

os lances, acciones y pasiones de la persona que mi amigo ponía como muestra son tan curiosos y

singulares, que me inspiran el deseo de relatarlos aquí, contándolos como quien cuenta un cuento.

Voy, pues, a ver si los relato, y si consigo, no adoctrinar ni enseñar nada, sino divertir algunos

momentos o interesar a quien me lea.36

Feita esta brilhante página de literatura, Valera introduz sua história “en la
capital del Brasil” com o seguinte texto:

II

Hace ya muchos años, el vizconde y yo, jóvenes entonces ambos, vivíamos en la hermosa ciudad

de Río de Janeiro, capital del Brasil, de la que estábamos encantados y se nos antojaba un paraíso,

a pesar de ciertos inconvenientes, faltas y aun sobras.

La fiebre amarilla, recién establecida en aquellas regiones, solía ensañarse con los forasteros.

Las baratas, que así llaman allí a ciertas asquerosas cucarachas con alas, nos daban muchí-

simo asco...37
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Ora, claro está a semelhança construtiva, a intenção de propor o pensamen-
to a partir de contradições sem tender a nenhum dos contrários, gerando uma
sutil ambigüidade na percepção do leitor. Mais que isso, os dois romancistas
passam, a partir de um dado momento de cada diegese, a atribuir um extremo
valor aos conceitos de ser e tempo, às dificuldades de reflexão e compreensão
desses conceitos pelos narradores e, sobretudo, à compreensão desses concei-
tos como possibilidade de alívio às dores vividas pelos tais protagonistas. Ve-
remos, aos poucos, como isso ocorre na obra de Valera.

Como foi dito alhures, Genio y Figura possui três narradores. A história é
aberta por um narrador extradiegético que se autodenomina “Yo”, o qual divi-
de a narração com o visconde de Goivo-Formoso, amigo “con quien he tenido
amistad afectuosa y constante”. A divisão da narrativa é sugerida pela diferença de
pensamento entre eles: enquanto o visconde crê no determinismo, o primeiro
narrador é um “firme creyente en el libre albedrío”.

Tudo é feito de tal forma que as duas proposições vão, aos poucos, sendo
contracolocadas; até que Valera resolve abster-se de qualquer juízo, deixando
que o próprio objeto de análise se mostre a si mesmo: eis que Rafaela remete
ao visconde seu livro intitulado “Confidencias”, no qual aparecem todas as
suas angústias mais íntimas e, junto delas, o desfecho de Genio y Figura.

Uma das primeiras proposições de Rafaela será a razão de sua visão futura
de presente, passado e futuro como causadores de uma dor que só pode ser aliviada
com o eterno agora, aquele instante que elimina o passado se a morte lho aprou-
ver. Vejamos como Rafaela vê sua “miserable condición humana”:

Y para que veas lo extraño y contradictorio de mi condición, o más bien lo extraño y contra-

dictorio de la decaída condición humana, mi alma, que tan altos propósitos tuvo y que a tan alta

misión quiso consagrarse, se dejaba arrastrar de sus regocijados ímpetus, de su perversión bonda-

dosa y de su liviandad inveterada, hasta el extremo de buscar y de forjar aventuras como la que te

conté ya del paraguayo, y como varias otras que he tenido después y sobre las cuales prefiero callar-

me.38
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Mais adiante, Rafaela afirma:

Las ganas de morir asediaron mi espíritu con la contemplación de tales miserias. [...]

Con todo, otro sentir menos soberbio y de purificante delicadeza agitó por entonces mi pecho.

Imaginé posible todavía, cuando no el amor verdadero, fiel, único y sin mancha que pudiese

unir mi ser con el de un hombre, un apacible y amoroso afecto que, sin poseer ya la vehemencia

del amor juvenil, tuviese su limpieza, su persistente duración y su fidelidad exclusiva. Pero

dónde hallar este amigo, este amante, este esposo con quien yo aun atrevidamente soñaba? Como

podría yo desprenderme de lo pasado para ser digna de ser suya? Y si de lo pasado no me des-

prendía, cómo enredarle en mi imaginado lazo sin rebajarle hasta mi nivel y sin hundirle en la

abyección en que yo estaba?39

Logo adiante, Rafaela diz ao seu interlocutor – o visconde (2.º narrador),
um de seus ex-amantes, – que ele tem um rival: o gênio da morte:

Tienes un rival que si interpone entre tú y yo, y quiere y manda que yo no te cumpla lo ofreci-

do. Pretende guardarme para sí; que a ti te desdeñe y que sea yo para él solo. De subidísimo precio

son las joyas con que él me brinda y trata de ganarme la voluntad. Con un beso suyo se jacta de

infiltrar en mis venas llama sutil que las purifique. Su abrazo será para mí como crisol candente

en que mi ser se funda y en que el metal de que está forjado deseche las escorias y salga limpio como

el oro. Así seré digne de él, y él me hará suya para siempre. Él entregarme a él con rendido y confi-

ado abandono será la efusión de todo mi ser en lo infinito. Él me traerá completa hartura para mis

anhelos de deleite, bálsamo para mis dolores y eterno olvido para todas mis penas. Cuando pose él

su mano sobre mi frente, borrará de allí el signo o la mancha que me desdora. [...]

Imaginan las gentes que el Amor y la Muerte son hermanos. Yo me inclino ya a creer que el

Genio de la muerte es el amor mismo.40

Mais adiante, a protagonista diz que a morte é o eterno e o insolúvel; o con-
gelamento e a nulidade do tempo; uma nulidade que tem algo de eternal. Vejamos:
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Morir es el supremo acto de amor que puede hacer toda criatura. La que se rinde y entrega ena-

morada a otra criatura mortal como ella, da su vida y su ser, pero limitadamente, con egoísmo, con

abnegación fugitiva, recobrándose pronto y casi sin perderse ni por un instante. Pero el consorcio

con el Genio de la muerte, que es el mismo amor, es eterno e indisoluble.

La sustancia individual apenas tiene ya valer ni significado. Lo penetra y lo lleva todo, se dilu-

ye por la amplitud inmensa del éter y se prolonga en lo pasado y en lo venidero por el tiempo sin

término que con la eternidad se confunde.41

Em contrapartida, vale lembrar as cenas finais de Dom Casmurro em que Ben-
tinho fala da morte como uma saída provável para seu sofrimento.

A título de ilustração, citemos alguns trechos de Dom Casmurro em que apa-
recem as mesmas proposições levantadas por Juan Valera. Vejamos:

Não me lembra bem o resto do dia. Sei que escrevi algumas cartas, comprei
uma substância, que não digo, para não espertar o desejo de prová-la. A farmá-
cia faliu, é verdade; o dono fez-se banqueiro, e o banco prospera. Quando me
achei com a morte no bolso senti tamanha alegria como se acabasse de tirar a
sorte grande, ou ainda maior, porque o prêmio da loteria gasta-se, e a morte não
se gasta. Fui à casa de minha mãe, com fim de despedir-me, a título de visita. Ou
de verdade ou por ilusão, tudo ali me pareceu melhor nesse dia, minha mãe me-
nos triste, tio Cosme esquecido do coração, prima Justina da língua. Passei uma
hora em paz. Cheguei a abrir mão do projeto. Que era preciso para viver? Nun-
ca mais deixar aquela casa, ou prender aquela hora a mim mesmo...42

Notemos o quanto aparece aqui, tão bem delimitado quanto em Genio y Figu-
ra, o apego ao passado em oposição às prospecções ao futuro, mediados pela
morte como um agora eterno e insolúvel. É o tempo como presença sem devir, intemporal.

Se avançarmos um pouco mais no romance, veremos um retorno aos dois
temas centrais da história: a irreversibilidade do tempo e as reflexões acerca do
determinismo:
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Assim chorem por mim todos os olhos de amigos e amigas que deixo neste
mundo, mas não é provável. Tenho-me feito esquecer. Moro longe e saio
pouco. Não é que haja efetivamente ligado as duas pontas da vida. Esta casa
do Engenho Novo, conquanto reproduza a de Matacavalos, apenas me lem-
bra aquela, e mais por efeito de comparação e de reflexão que de sentimento.
Já disse isto mesmo.

Tudo me era estranho e adverso. Deixei que demolissem a casa, e, mais tar-
de, quando vim para o Engenho Novo, lembrou-me fazer esta reprodução
que dei ao arquiteto, segundo contei em tempo.43

[...] Mas não é este propriamente o resto do livro. O resto é saber se a Capitu
da praia da glória já estava dentro da de Matacavalos, ou se esta foi mudada na-
quela por efeito de algum caso incidente.44

Não há como desconhecer a visão de tempo como problemática central dos
extratos citados até este ponto. Não há como negar referências precisas às no-
ções de tempo como fator condicional para a existência dos entes e dos seres,
sobretudo se considerarmos a idéia de tempo como determinante ontológico
do ser em relação à duração, à passagem e à parição.

Todas as idéias de tempo como movimento – e daí o tempo como relativo, depen-
dente e determinante de um agora, um antes e um depois –, acabam redundando na
idéia de memória e, por conseguinte, em lugar da existência ou possibilidade de parição do ser.

Disso decorre o desejo de morte em Rafaela, que encontra na parada do tempo
a nulidade do devir e da memória.

É em função disso que surge a possibilidade de associação das noções de
Tempo, Ser e Memória.

A categoria Ser é, indiscutivelmente, dentre todos os conceitos estudados
pela Filosofia, um dos que resguardam grande dificuldade de esclarecimento
teórico. Há duas causas principais para isso: a enorme quantidade de significa-
dos que o termo resguarda e, conseqüentemente, a diversidade de interpreta-
ções que a ciência apresenta para cada um dos significados propostos.
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As teorias máximas da história da Filosofia ora explicam o Ser como Existên-
cia no mundo, ora como Essência do homem, ora como Ente, ora como Substância.
Essa dificuldade conceitual – própria dessa categoria – faz, ainda hoje, com
que os pensadores mais expressivos tomem o termo como um dos objetos
capitais da Filosofia.

Os gregos designaram a idéia de Ser através da expressão verbal to ón. Quan-
do os latinos tomaram para si a necessidade de estudo dessa categoria, viram-se
diante do dilema de distinguir uma forma de Ser passível de explicação por um
verbo de outra que só se explicaria através de um substantivo. Daí surgiu o pri-
meiro momento em que se separou a noção de Ser da noção de Ente.

Esse tipo de distinção mostrou que a compreensão do Ser podia ser feita a
partir do contraste da noção de Ser a outras noções. Desse ponto em diante a
idéia de Ser foi estudada ao lado da Aparência, do Pensar, do Dever ser e do Devir,
por exemplo. Aqui chegamos a uma associação curiosa: se o Ser pode ser ligado
ao Devir, há uma ligação entre o Ser e o Tempo, uma vez que o Devir está nitida-
mente ligado à idéia de Futuro (e o Futuro é uma instância do Tempo).

Do mesmo modo, se o Devir e o Futuro ligam-se ao Ser, pode-se também
estabelecer uma ligação entre o Ser (e o Não Ser) e o Passado através da noção
de Memória.

Se entendermos Memória como reconhecimento dos fatos e circunstâncias do
passado; como o recordar no seu sentido de “reprodução de estados anteriores”;
como um “reviver efetivo”; como uma representificação (atualização) do passa-
do ou de parte do passado; como continuidade da pessoa que recorda; como his-
tória e tradição; como continuidade da pessoa; então teremos que Memória e Ser
podem, de fato, ser estudados de maneira contrastiva. Mais: poderemos, em de-
corrência do exposto, constituir a tríade Tempo-Ser-Memória. Eis tudo de que pre-
cisávamos: a possibilidade de ligarmos os três conceitos que fundamentam o
modo de ser das estruturas agônicas de Dom Casmurro e Genio y Figura.

Dessas reflexões acerca do Tempo hão de surgir outras tantas acerca do Ser e
da Memória, o que propiciará a execução de um novo trabalho que continue esta
comunicação.
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Assim, damos por encerrado este texto, reiterando a urgente necessidade de
um estudo capaz de lançar nova luz aos domínios da crítica machadiana, de
modo tão adequado à aproximação de nosso maior valor literário ao grande
escritor Juan Valera.

Belo Horizonte, 28 de julho de 2005.
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Sophia de Mello
Breyner Andresen:
Na respiração do
azul e da luz

Maria João Cantinho

“Sempre a poesia foi para mim uma perseguição do real. Um poema foi sem-
pre um círculo traçado à roda duma coisa, um círculo onde o pássaro do real fica
preso. E se a minha poesia, tendo partido do ar, do mar e da luz, evoluiu, evoluiu
sempre dentro dessa busca atenta. Quem procura uma relação com a pedra, com
a árvore, com o rio, é necessariamente levado, pelo espírito de verdade que o ani-
ma, a procurar uma relação justa com o homem [...] E é por isso que a poesia é
uma moral.”

Omais extraordinário deste discurso é o facto de ele ter sido
escrito e proferido muito antes do 25 de abril, em plena épo-

ca da ditadura política. Sophia de Mello Breyner Andresen, descen-
dente de família aristocrática, transformou a sua vida num exemplo de
firmeza e coragem exemplares. Vida e obra foram uma e mesma coisa
para Sophia, numa integridade ímpar e vivida poeticamente, em acesa
consciência do universal humano como fenómeno poético, ou seja,
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como tarefa moral, para usar as suas próprias palavras. Como Antígona, que
Sophia cita (“Eu sou aquela que não aprendeu a ceder aos desastres”), todo o
poeta nasce dessa condição trágica, pelo facto de não poder negar a “verdade” da
linguagem, e pela impossibilidade de fechar-se na sua torre de marfim, ignoran-
do o que acontece à sua volta. Só assim, “descendo à rua”, escutando o homem, é
que a poesia acede ao que de mais sublime ela contém: a liberdade e a dignidade
humanas. E Sophia elevou essa dimensão da dignidade humana, em toda a sua
plenitude, a um esplendor raramente visto na poesia portuguesa. Poeta de raro
fulgor e corpo inteiro, Sophia legou-nos uma obra vasta e inesquecível, vibrante,
clássica e moderna em simultâneo. Cultivando essencialmente o verso breve e
curto, a sua poética é de uma musicalidade intensa, tão contida quão sóbria, num
domínio raro da “usina poética”.

Sophia de Mello Breyner Andresen nasceu a 6 de novembro, no Porto, ci-
dade onde passou toda a sua infância. Foi aos três anos que teve o primeiro
contacto com a poesia e com o deslumbramento que esta lhe provocava,
quando uma criada lhe recitou “A Nau Catarineta”, que aprendeu de cor.
Mesmo antes de aprender a ler, o avô Thomaz ensinou-a a recitar Antero de
Quental, Camões. Com ele, Sophia aprendeu a força “vital” da poesia e a
musicalidade das palavras, que lhe foram ensinadas desde a mais tenra idade.
Força “vital” essa que lhe advinha da ligação ao mar, à terra e à atracção pelos
elementos. É, com efeito, na infância que se gravam as primeiras experiências
que lhe marcarão, para sempre, o universo poético. A referência mais impor-
tante da sua infância e adolescência foi a praia da Granja, onde Sophia passa-
va os seus verões, entre passeios de bicicleta e banhos de mar. Dessa vastidão
e do modo livre como viveu a sua infância guarda as mais gratificantes ima-
gens, que povoarão, posteriormente, as suas histórias, como, por exemplo,
“A Menina do Mar”.

A casa que os seus pais, João Henrique Andresen e Maria Amélia de Brey-
ner, alugaram, durante muitos anos, para levarem os seus filhos a banhos “esta-
va no meio das dunas, abria-se a porta da sala e dava directamente para a areia”.
Foi esse contacto íntimo – e mágico – com a natureza e o mar, juntamente com
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a aprendizagem precoce da poesia que lhe ensinou a relação íntima com a Na-
tureza e a vida. Relação a que não hesitarei chamar “anímica”: “Atravessada
pelo respirar leve da luz/Aqui brilha o azul-respiração das coisas/Nas praias
onde há um espelho voltado para o mar.”

Essa mesma casa, frente ao mar, lugar onírico e simultaneamente concreto,
aparece repetidamente como umas imagens mais belas e enigmáticas da sua
poesia. Lugar simbólico de repouso e de reconciliação, morada da linguagem e
da possibilidade da nomeação, esse elemento ganha um dinamismo, capaz de
gerar, por si mesmo, um novo campo semântico da sua poesia.

Nos versos de Sophia, lemos: “Em frente ao mar enorme, / com o teu jar-
dim de areia e flores marinhas / e o teu silêncio intacto em que dorme / o mi-
lagre das coisas que eram minhas”. É, ainda, a mesma casa que aparece no con-
to “A Menina do Mar” e num conto de Histórias da Terra e do Mar, chamado “A
Casa Branca”. Ela lembra quarto a quarto, todas as divisões que nela existem,
pois a sua memória sobrevoa poeticamente a infância.

Em 1926, Sophia de Mello Breyner Andresen, começou a freqüentar o
Colégio do Sagrado Coração de Maria, no Porto, até à idade de 17 anos, do
qual gostou imensamente, como ela própria o diz. Teve professores que a
marcaram muito, como a Dona Carolina, de Português, e, apesar de não
gostar de disciplinas como Matemática ou Química, sempre prosseguiu
com êxito os seus estudos. Aos doze anos começou a escrever poemas e, en-
tre os 16 e os 23 anos, teve uma fase extraordinariamente fértil na sua pro-
dução. Foi também a partir dos doze anos e ao longo de toda a sua adoles-
cência que tomou contacto com a literatura clássica, sobretudo com Ho-
mero, o poeta clássico.

Foi essencialmente esse olhar deslumbrado com o luminoso mundo dos
gregos que marcou a sua obra, a sua verticalidade e rigor estilístico. Nas via-
gens à Grécia, que fará posteriormente, com Agustina Bessa-Luís e Eugénio de
Andrade, Sophia percorre os templos gregos, com a sofreguidão de quem de-
seja aceder a um olhar mítico, constituído pela maior das venerações diante da
cultura helénica. E é precisamente a influência do helenismo, entrelaçando-se

93

Sophia de Mello Breyner Andresen

PANTONE 1525 PRETO



com a formação em Filologia Clássica, que dominará a contenção lapidar da
sua poética, num olhar enamorado pela perenidade e cultura gregas.

Dotada de uma beleza invulgar, pequena e frágil, de uma elegância que será
lembrada por todos os seus amigos, Sophia entrou na Faculdade de Letras de
Lisboa, em 1926, para estudar Filologia Clássica, não tendo, porém, termina-
do o curso. Três anos depois, regressou ao Porto, onde casou com o advogado
e jornalista Francisco Sousa Tavares, de quem teve 5 filhos.

Em 1944 publicou o seu primeiro livro, Poesia, uma edição de autor paga
pelo seu pai, livro de estreia que sai em Coimbra. É uma escolha que integra al-
guns poemas escritos aos 14 anos e o início de uma trajectória fulgurante. Pu-
blicou vários livros de poesia: O Dia do Mar (1947), Coral (1950), No Tempo Di-
vidido (1954). Em 1956, surgiu o seu primeiro livro infantil, O Rapaz de Bronze.
Sophia conta que os seus contos infantis eram destinados aos filhos. Quando
eles tiveram sarampo, ela tinha de os manter sossegados. E, a partir daí, resol-
veu começar a contar histórias a partir de factos e lugares da sua infância. Foi
por essa razão que apareceu, primeiro, A Menina do Mar (1958), que era uma
história que a mãe dela lhe havia contado, embora incompleta. Ela tinha-lhe
dito apenas que havia uma menina muito pequenina que vivia nas rochas e essa
menina tornara-se, para ela, o símbolo da felicidade utópica (relembro aqui o
notável texto de João Barrento, publicado no suplemento Mil Folhas do jornal
Público, dedicado a Sophia), tudo o que ela sempre desejara, pois vivia no mar,
com as algas, com os peixes. Mais tarde, nessa seqüência, escreveu “A Flores-
ta”, “O cavaleiro da Dinamarca”, “Árvore”, “Noite de Natal”.

Na sua relação com a vida, de olhar límpido e frontal, Sophia teve sempre
uma consciência política lúcida, tendo escrito e participado na vida política
nacional. Escreveu inesquecíveis poemas sobre a revolução de 25 de Abril de
1974, como “25 de Abril”: “Esta é a madrugada que eu esperava / O dia inici-
al inteiro e limpo / Onde emergimos da noite e do silêncio / E livres habita-
mos a substância do tempo.”

No ano de 1975 foi eleita deputada pelo Partido Socialista à Assembleia
Constituinte. Embora a sua actividade político-partidária não tivesse sido lon-
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ga, no entanto, Sophia de Mello Breyner Andresen foi sempre uma lutadora
empenhada pelas causas da liberdade e da justiça. Antes do 25 de Abril perten-
ceu à Comissão Nacional de Apoio aos Presos Políticos.

Grande viajante, Sophia percorreu a Europa, especialmente a tão amada
Grécia, o Brasil, amiga de grandes poetas portugueses e brasileiros (veja-se, a
este propósito, o excelente número da revista Relâmpago que lhe é dedicado, em
especial a colaboração do poeta brasileiro Eucanaã Ferraz, que lhe consagrou
um ensaio notável), com quem conviveu, como Jorge de Sena, Ruy Cinatti,
Murilo Mendes, entre muitos outros. Sophia tem o olhar dos grandes huma-
nistas e transporta as suas paixões para a poesia, sobretudo em Navegações
(1983). Atenta à secreta reverberação das coisas, entende o ofício do poeta
como o da escuta de cada coisa, no seu fulgor íntimo. São dela as seguintes pa-
lavras, que exprimem a sua visão do mundo e da poesia: “A coisa mais antiga
de que me lembro é dum quarto em frente do mar dentro do qual estava, poi-
sada em cima duma mesa, uma maçã enorme e vermelha. Do brilho do mar e
do vermelho da maçã erguia-se uma felicidade irrecusável, nua e inteira. Não
era nada de fantástico, não era nada de imaginário: era a própria presença do
real que eu descobria. Mais tarde a obra de outros artistas veio confirmar a ob-
jectividade do meu próprio olhar. Em Homero reconheci essa felicidade nua e
inteira, esse esplendor da presença das coisas.” Não é, no entanto, no extraor-
dinário nem no fantástico que se descobre a beleza de cada coisa, mas antes na
captação da sua presença, e é essa presença simples do real que pode transpor-
tar-nos ao coração da poesia, pela sua descoberta. O poeta é o “ouvido”, o que
sabe escutar ou aquele que, por uma enigmática razão, dá conta do “acontecer”
da poesia. Em “Arte Poética IV”, Sophia descreve essa escuta: “A minha ma-
neira de escrever fundamental é muito próxima deste ‘acontecer’. O poema
aparece feito, emerge, dado (ou como se fosse dado). Como um ditado que es-
cuto e anoto.” E ela continua, explicando como: “É possível que esta maneira
esteja em parte ligada ao facto de, na minha infância, muito antes de eu saber
ler, me terem ensinado a decorar poemas. Encontrei a poesia antes de saber que
havia literatura. Pensava que os poemas não eram escritos por ninguém, que
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existiam em si mesmos, por si mesmos, que eram como que um elemento do
natural, que estavam suspensos e imanentes. E que bastaria estar muito quieta,
calada e atenta, para os ouvir. [...] Ficou em mim a noção de que fazer versos é
estar atento e de que um poeta é um escutador.”

Poesia como canto suspenso e imanente constituiria, por si só, objecto de
estudo de uma poética extraordinária, pelo que de intuitivo e simultaneamente
sagrado e mítico pode conter em si. “Deixar que o poema se diga como um
todo” e “se diga por si” são leis ocultas que ressoam, como sons de uma harpa
eólica que o movimento secreto da “voz do mundo” faz ressoar. Esse lado pro-
fundamente intuitivo e místico da arte de Sophia faz-me pensar no modo
como ela afirmava dançar ao som da sua própria poesia. Como linhas de água,
música e dança são fios de tecelagem de uma poética de extrema leveza e liber-
dade: a do mundo dos deuses, tão ansiada por Sophia. Leia-se em “Liberda-
de”: “O poema é / A liberdade // Um poema não se programa / porém a dis-
ciplina / – Sílaba por sílaba – / O acompanha // Sílaba por sílaba / O poe-
ma emerge / – Como se os deuses o dessem / o fazemos.”

O valor e a universalidade da obra de Sophia foram amplamente reconheci-
dos e inúmeros os prémios que a consagraram. Em 1977, recebeu o “Prémio
Teixeira de Pascoaes”, pelo seu livro O Nome das Coisas; em 1983, com o livro
Navegações, recebeu o “Prémio da Crítica do Centro Português da Associação de
Críticos Literários”; em 1989, o seu livro Ilhas foi distinguido com o “Prémio
D. Dinis”, da Fundação Casa de Mateus; e em 1990, a sua obra foi distinguida
pelo “Grande Prémio de Poesia Pen Clube”. Em 1992, ganhou o “Grande
Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura para Crianças”. Houve distinções
internacionais, ainda, como a Placa de Honra do Prémio Petrarca, atribuída em
Itália, em 1995, e foi homenageada pelo Carrefour das Literaturas, em 1996.
Em 1999 foi homenageada pelo “Prémio Camões” e em 2001 foi distinguida
pelo prestigiado “Prémio francês Max Jacob”. Em 2003, a 28 de outubro,
Sophia de Mello Breyner Andresen foi, ainda, galardoada pelo “Prémio Rai-
nha Sofia de poesia ibero-americana”, concedido pela Universidade de Sala-
manca e que se destina às grandes figuras da poesia.
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Que melhor maneira de terminar esta homenagem, senão deixando-vos
com o admirável poema “Um Dia”, esse inimitável sopro de esperança?

“Um dia mortos, gastos voltaremos
viver livres como os animais
E mesmo tão cansados floriremos
Irmãos vivos do mar e dos pinhais.

O vento levará os mil cansaços
Dos gestos adiados, irreais
E há-de voltar aos nossos membros lassos
A leve rapidez dos animais.

Só então poderemos caminhar
Através do mistério que se embala
No verde dos pinhais, na voz do mar
E em nós germinará a sua fala.

E ao despedir-me dela, não posso deixar de evocar este verso, tão límpido
como brutal: “E dói-me a luz como um jardim perdido.”
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Um dicionário
indispensável

Adelto Gonçalves

Publicado em 1974 pela primeira vez, em meio a um processo
de amplas e profundas reformas na esfera dos estudos literá-

rios, o Dicionário de Termos Literários, de Massaud Moisés, professor
titular da Universidade de São Paulo, tem sido, ao longo de mais
de três décadas, referência indispensável e abrigo seguro a que tem
recorrido muitos estudiosos das literaturas de expressão portugue-
sa. Mesmo assim, seu autor, perfeccionista ao extremo, entendeu
que, para a sua 12.ª edição, impunham-se uma revisão e atualiza-
ção, com o aproveitamento das novidades sugeridas por tendências
que se afirmaram nos últimos trinta anos, desde o estruturalismo,
passando pelo formalismo russo, até o desconstrucionismo, a se-
miótica e outras.

É assim que acaba de sair à luz uma edição revista e ampliada do
Dicionário de Termos Literários, enriquecida por novos verbetes e novas
informações. Desde que saiu, este manual de consulta obrigatória
para estudiosos da literatura, estudantes e professores de Letras ou
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pessoas de cultura superior, tem traçado uma trajetória ímpar na disseminação
das idéias que expõe e defende, a tal ponto que já não se pode saber quantos
ensaios, dissertações, teses e novos livros já ensejou.

A título de exemplo, sem qualquer pretensão, podemos lembrar que, quan-
do em 1993 fizemos, sob a orientação do professor Massaud Moisés, uma
das disciplinas obrigatórias do doutoramento em Letras na Universidade de
São Paulo e escrevemos o ensaio “Prosa poética e poema em prosa no Livro do
Desassossego”1 e no livro Fernando Pessoa: a Voz de Deus,2 foi ao Pequeno Dicionário
de Literatura Brasileira e ao Dicionário de Termos Literários que recorremos. Lá encon-
tramos as melhores definições para prosa poética e poema em prosa, ainda que
tenhamos revirado outros manuais.

Agora, o professor René P. Garay, do The Citty College-Graduate Center,
The City University New York, acaba de destacar – no ensaio “Epifanía y Po-
ema en Prosa”, escrito em parceria com o professor Raúl Romero, do John Jay
College of Criminal Justice, The City University New York, e recém-
publicado na revista Forma Breve, n.º 2 (2004), da Universidade de Aveiro –
aquele trabalho como pioneiro em apontar manifestações de poema em prosa
e prosa poética na obra de Fernando Pessoa, mais especificamente no Livro do
Desassossego, do semi-heterônimo Bernardo Soares, abrindo um caminho teóri-
co que, como tudo que trata da obra pessoana, começa a se multiplicar.

Fica aqui o registro da dívida com o professor Massaud Moisés, que soube
tão bem explicar como o “eu” impera sobre o “não-eu” no poema em prosa,
lembrando que a distinção entre a poesia e a prosa independe da forma empre-
gada. Armado com o arcabouço teórico oferecido pelo professor Massaud,
qualquer estudante pôde sair por aí a descobrir as diferenças entre poema em
prosa e prosa poética nas obras de um sem-número de poetas.

Com mais de 700 verbetes, o Dicionário de Termos Literários recenseia gêneros e
espécies literárias (poesia, prosa, conto, romance, lírica, teatro, etc.), formas
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literárias (soneto balada, etc.), termos de retórica e poética (rima, discurso,
metonímia, sinédoque e muitos outros) e movimentos literários, artísticos e
filosóficos, como Romantismo, Modernismo, Surrealismo, Existencialismo
e outros ‘ismos’, tudo de acordo com a importância do assunto.

Assim, os verbetes, que trazem a cada entrada a etimologia do vocábulo e
seus correspondentes em outras línguas, quando divergem do vernáculo, além
de indicações bibliográficas, podem ir da informação resumida em poucas
linhas a pequenos ensaios analíticos que ocupam várias páginas.

É o caso do vocábulo Épica, que ocupa cinco páginas e meia. Nele, o autor,
depois de lembrar que a poesia épica encerra “o problema mais antigo da ciên-
cia da literatura”, que consiste em “definir o conceito de epopéia e reconstituir
a sua gênese”, citando Fidelino Figueiredo em A Épica Portuguesa no Século XVI,3

ressalta que a literatura brasileira também presenciou o esforço, “malogrado,
diga-se de passagem”, no rumo da epopéia, com Bento Teixeira que, em 1601,
publicou a Prosopopéia, simples arremedo de Os Lusíadas; José Basílio da Gama
que, em 1769, deu a lume O Uraguai; e Frei José de Santa Rita Durão, que em
1781 lançou Caramuru.

Como se sabe, a poesia épica, que gira em torno de assunto ilustre, sublime,
solene, especialmente vinculado a acontecimentos bélicos, abandonou no sé-
culo XIX as “regras” clássicas, embora tenha preservado a “intenção de abran-
ger a multiplicidade dinâmica do real físico e espiritual numa só obra, numa só
unidade”, como diz o autor. Hoje, a poesia épica já não encontra tanta recepti-
vidade entre os poetas, embora não se possa esquecer que, em tempos ainda re-
centes, Carlos Drummond de Andrade (A Máquina do Mundo), Jorge de Lima
(Invenção de Orfeu) e Fernando Pessoa (Mensagem) exercitaram esse tipo de mani-
festação estética.

Já não estamos no tempo da “crítica de rodapé”, em que articulistas empíri-
cos punham-se a escrever sem nenhum embasamento teórico, fazendo análises
superficiais e abundantemente adjetivadas, sem se preocupar com questões
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como as expostas acima. Tampouco vivemos a época em que os teóricos deixa-
ram a academia para ganhar espaços nos jornais com textos rebuscados e de di-
fícil compreensão.

Hoje, os acadêmicos saíram das salas de aula para os grandes jornais e revis-
tas e muitos jornalistas deixaram as redações para aprender o conhecimento
teórico nas universidades. Todos ocupam espaço na mídia especializada, e
pode-se dizer que tanto uns como outros amadureceram. Estão prontos para
ocupar um espaço que deve ser cada vez maior, pois, como se sabe, depois do
advento da Internet, os jornais impressos só sobreviverão na era da informati-
zação se abrirem espaço para a reflexão e para o debate.

Eis aqui a importância que se abre para livros como o Dicionário de Termos Li-
terários, que ajudam o crítico a enriquecer o seu trabalho. Afinal, para repetir o
que afirmou há tempos o crítico Nogueira Moutinho, “Massaud Moisés
construiu um verdadeiro monumento de erudição que em nada ficar a dever
aos famosos léxicos especializados em retórica que podem ser consultados em
italiano, francês, inglês, alemão ou espanhol”.

Dicionário de Termos Literários, de Massaud Moisés. São Paulo: Editora Cultrix,
2004. 520 págs.
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Semblanza de
Celso Furtado

Carlos Mallorquin

Celso Furtado (1920-2004) fue aquél joven entusiasta del
Nordeste quien en su juventud cruzó el Brasil continental para

entrevistar a Orson Welles, y que durante la Segunda Guerra Mundial
llega a Europa donde se decide por la economía después de haber co-
queteado con la literatura. También se sabe que junto con algunos in-
tegrantes de la CEPAL (R. Prebisch, A. Pinto, J. Noyola, V. Urquidi,
O. Sunkel et. al) y otros en su país, reconstruyó el panorama intelectu-
al-político para pensar el desarrollo, no solamente de su tierra natal
sino de la región latinoamericana, para después ser exiliado por la dic-
tadura militar. Teórico irreverente durante toda su vida, heredó a las
ciencias sociales latinoamericanas herramientas importantes para lu-
char por la transformación de las incruentas relaciones sociales que
impiden mejorar la condición humana de la región. Sigue caminante
entre muchos de nosotros, se hace camino al andar...

Memorioso no solamente por sus envidiables textos autobiográfi-
cos sino porque uno de sus grandes logros político-económicos fue la
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construcción de la cuestión regional en el Brasil, convirtiéndose en el primer Su-
perintendente de la agencia encargada por desarrollar la región del Nordeste
(“mi pobre desválido Nordeste”), cuya vasta área demostraba una grave desi-
gualdad relativa respecto del resto de la nación.

Sin duda, teórico por antonomasia: inicialmente transformando conceptu-
almente la reflexión de la ortodoxia económica demostrando su impertinencia
para plantear alternativas de desarrollo para los países subdesarrollados, de-
mostrando también que el subdesarrollo no era “etapa” que diversas naciones
debían superar en su evolución hacia el “desarrollo” pleno, sino consecuencia
económica y política de las asimetrías de poder entre naciones, regiones y sec-
tores económicos en momentos históricos específicos.

Igualmente, inspiró y durante algunos años formó parte del conglomerado
de escritores latinoamericanos que se decían teóricos de la dependencia, para
nuevamente planear en búsqueda de reflexiones novedosas que expliquen la
trunca industrialización del Brasil y del continente latinoamericano.

Sus análisis fueron transformando su propio vocabulario teórico y el de las
ciencias sociales latinoamericanas; desde mediados los años sesenta colonizaba
un lugar entre algo llamado la “economía” y la “sociología”, cuestionando la
formalización de sus modelos por el mero prurito académico burdo, apolítico,
de aparentar elegancia y rigurosidad donde lo que de plano existía eran traduc-
ciones de esquemas de comportamiento sociales diseñados para otra configu-
ración social. Si se me permite, se puede decir que Furtado logró “endogeni-
zar” la noción del poder en la teoría social: es a partir de las relaciones sociales
de poder específicas que pueden explicarse los fenómenos sociales, constitui-
dos históricamente. De ahí que la versión de su muy sui generis estructuralismo,
no tiene nada que ver con nociones de “estructuras” a la manera de matrices
insumo-producto. Son las relaciones sociales y los agentes organizados en tor-
no a ellas las que producen esos “obstáculos estructurales” a superar vía el de-
sarrollo y que a su vez producirían otros pero de naturaleza distinta. Por lo
mismo, la visión estructuralista de la escuela latinoamericana sobre esa vasta
región latinoamericana, acosada por heterogeneidades socioeconómicas, dife-
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rencias y lacerantes desigualdades económicas, suponía la intervención del
Estado (el gobierno), en sus versiones iniciales, y subsecuentemente de la soci-
edad organizada en su conjunto democratizándolo, eliminando la visión “des-
de arriba” del “príncipe”.

Por otra parte, Furtado también fue (para robarle una expresión a don
Francisco de Oliveira: “Un clásico del El Trimestre Económico: Celso Furtado y
el paradigma del subdesarrollo”,1 un “clásico de las revistas de sociología”
de la región. Sus obras hicieron camino al andar: dependentistas, cepalinos,
furtadianos y anti-furtadianos (R. M. Marini, A. Quijano, F. H. Cardoso,
V. Banbirra, A. Cueva, E. De Faletto, A. G. FranK, Theotonio dos Santos,
entre otros,) colmaron sus espacios planteando, “revoluciones sociales”, y/o
“desarrollo social”, entre otros emblemas y discusiones teóricas de la época
de los años setenta, desconocidos por la generación estudiantil actual. Pro-
blemas teóricos y políticos aún no resueltos. Es cierto las políticas de desar-
rollo y el proyecto social que suponían (que poco tiene que ver con “tasas de
crecimiento”) fueron derrotadas por el neoliberalismo, inicialmente bajo es
extraña alianza con los dependentistas (“políticas burguesas de desarrollo”).
Pero la sangría social de las últimas dos décadas, tendrán que ser remontadas
y el neoliberalismo ya no tiene nada que ofrecer y sin embargo, los que antes
fueron dependentistas han vuelto a las obras de Furtado para reflexionar la
problemática. Las ideas allí planteadas, han dejado un acervo teórico que
debemos recuperar para enfrentar las ridícula contraposición actual entre
Mercado vs Estado. Y en lo hechos, esas ideas, hipótesis y sus proyectos so-
ciales, han reaparecido pero con otro vocabulario (J. Ros, Development Theory
and the Economics of Growth, (2000); P. Krugman, Development, Geography and
Economic Theory (1995); Ha-Joon Chang, Kicking Away the Ladder, (2002), y
que bueno que así sea, porque lo importante, como decía Furtado es que
busquemos alternativas sociales ante las graves desigualdades sociales de
todo tipo.

1 Vol. L (2) abril-junio 1983.

105

Semblanza de Celso Furtado

PANTONE 1525 PRETO



La pasión del joven Furtado, siempre se dejó ver en todos los proyectos po-
líticos y sociales en los cuales estuvo involucrado tanto dentro como fuera de
gobierno, se denota también en muchos de sus libros, los cuales reconstruye y
los mejora ante la aparición de nuevos fenómenos a explicar sin indicarlo, a sa-
biendas de que sería blanco de reproches de algunos de sus más ávidos lectores
(Carlos Mallorquin2 entre otros). Lo importante no era el saber por sí mismo
sino por lo que representaba en cuanto a ideas para transformar las relaciones
sociales que impedían el desarrollo de una nación, sector social o área. Decía
que había que arriesgar, verbo con el cual señalaba una de sus críticas más co-
nocidas a su amigo F. H. Cardoso, cuando fue Presidente (“como político no
arriesga nada”).

Su exilio por parte de la dictadura militar finalmente lo hizo llegar a París
donde antes había iniciado sus estudios sobre el Brasil con su tesis doctoral
(1948). Joven de 28 años graduado, decide volver ansiosamente para ser parte
de lo que siempre denominó como una “fantasía organizada”, transformar a
Brasil y darle el lugar que debe ocupar en el concierto de naciones. La CEPAL
lo acogió por un tiempo como uno de sus funcionarios más importantes hasta
que éste nuevamente toma vuelo para integrarse a la vida política brasileña. Y
es que el nordestino logró conjugar admirablemente toda su vida esa relación y
equilibrio tan difícil de sostener: el saber y el poder.

De poco sirve indicar sus incontables premios, doctorados, reconocimien-
tos nacionales e internacionales a lo largo de una existencia siempre envuelta en
importantes controversias teóricas, si eso no conlleva a que se vuelva a reeditar
su vasta obra. Celso Furtado debe volver a caminar y andar entre las generacio-
nes jóvenes de nuestros países.
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Celso Furtado:
legenda dos tempos

Agass iz Almeida

Uma personalidade lá pelos fundos da década de 60 da
centúria passada, ainda jovem, se articulava e se mobili-

zava, carregado de idéias e ideais, sobraçando uma cultura de
mundo, ele que de Pombal, nos sertões adustos da Paraíba, partiu
para a Europa, e de Paris, após longos estudos e meditações,
olhou e compreendeu com sentimento de angústia e indignação,
que na terra de seus ancestrais habitava e mourejava um povo va-
lente e sofrido, ferreteado por seculares chagas e chicoteado por
injustiças sociais asfixiadoras do desenvolvimento e da própria
forma de vida do nordestino.

De quem se desatava a ira da revolta altiva, e dizia lá da Europa,
terra de países desenvolvidos, que os desafiantes problemas dos nor-
destinos não eram gestados por elementos e condições climáticas e
de solos? Quem compreendeu e fez despertar na consciência da Na-
ção que os desequilíbrios regionais e as desigualdades sociais não
eram meras condições de indivíduo a indivíduo, mas sim, irrompi-
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dos por uma ordem política injusta e infame? Quem assim pensou, como pio-
neiro no despertar de consciências para as graves e injustas desigualdades soci-
ais, foi o sertanejo das terras crestadas de Pombal, na Paraíba, Celso Monteiro
Furtado, nascido na década de 20, e falecido no Rio de Janeiro, no último dia
20 de novembro.

Na década de 50, o menino do Dr. Maurício Furtado chega a Paris, car-
regando ideais e uma vocação de predestinado para ver o mundo e as suas
contradições, tocado de uma visão que sempre catapulta os guerreiros dos
sonhos, para se insurgir contra todas as formas de opressão que escravizam
e malbaratam o homem. Dedicado aos estudos até à obsessão, o jovem nor-
destino não se inebriou com os encantos e as luzes de Paris, pelo contrário,
dali, do Arco do Triunfo, como uma vez me disse, iria abraçar e construir o
seu pensamento de cientista da economia, do qual irromperia o grande
norteador de gerações.

Profundo conhecedor das ciências econômicas e políticas, com uma cultura
de vastidão cosmopolita, o criador da obra clássica Formação Econômica do Brasil
não foi apenas um mero cultor do saber academicista. Não. Projetou-se na
ação e nela plasmou a sua longa trajetória de formulador de idéias, sempre vol-
tadas para trazer à sua imensa visão de mundo, um Brasil menos infamemente
injusto; um país onde o acordar não seja um pesadelo, e nem que o amanhã se
transforme num fantasma sombrio.

Celso Furtado olhou e lutou por este Brasil, e assim ele nos ensinou que, por
mais negro que seja o dia, devemos sempre acreditar nos nossos ideais.

Oh, grande construtor de utopias!
Este relato ocorreu em meados de 1960, quando Celso Furtado dirigia os

primeiros passos de sua criatura, a Sudene.
Fui procurá-lo na sede desse órgão de Planejamento em Recife, para tra-

tar de problemas referentes a terras e à expulsão de camponeses das várzeas
férteis do Vale do Paraíba. Procurando compreender as minhas inquie-
tudes e interrogações, falando baixo, como se pedisse desculpas, assim se
expressou:
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“Jovem deputado, levei ao Presidente João Goulart e reuni-me com to-
das as federações de usineiros do Nordeste, inclusive, com setores da pecuá-
ria, propondo um primeiro passo efetivo para a realização de uma reforma
agrária no país.

A meta inicial consistia no seguinte plano:
Todos os devedores do governo, por empréstimos junto a bancos ofi-

ciais, BB, BNB, Banco da Amazônia, etc., as dívidas seriam pagas com terras
de suas propriedades, e destinadas, posteriormente, para a reforma agrária, e
vendidas por longo prazo, para quem realmente pretendesse produzir; e por
outro lado, o Governo Federal enviaria ao Congresso Nacional mensagem,
determinando um prazo de cinco anos, para que 30% das terras improduti-
vas fossem aproveitadas, sob pena de o governo confiscar 10% sobre o
montante das terras. Sabe qual foi o resultado, meu caro deputado? Faltou
vontade política do governo, e os grandes proprietários de terras, principal-
mente os usineiros no Nordeste, desencadearam forte campanha na mídia,
divulgando que o plano por mim esboçado era de natureza comunista.”

Celso Furtado sabia que as forças retrógradas econômicas e políticas, que
por séculos usurpavam as seivas e riquezas do país, eram poderosas. Dizia-me:
“Se não podermos redirecionar o país para os rumos de um autêntico e justo
desenvolvimento, deixarei às futuras gerações construções de pensamentos
para o seu amanhã.”

Acreditou na capacidade de luta do povo brasileiro. Como Darcy Ribeiro,
como Nelson Werneck Sodré, como Florestan Fernandes, como Fernando
Gasparian, como esse enorme Carlos Lessa, que passou pelo BNDES, lutando
pelo desenvolvimento do nosso povo e não apadrinhou poderosos grupos eco-
nômico-financeiros, donos, já por longas décadas, desta instituição.

Celso Furtado viveu com paixão. Sacudido pela hecatombe militarista
que desabou sobre a Nação em 1964, o nordestino de Pombal levou a voz de
todos os atingidos para o cenáculo universal de Paris, e, na Universidade da
Sorbonne, projetou as formulações de suas doutrinas econômicas, cujo em-
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basamento se fez sustentáculo de planos desenvolvimentistas para vários go-
vernos. A sua transcendental visão de mundo o faz aureolado como um pen-
sador do seu tempo.

A mediocridade e o compradismo dos politicóides de ocasião, não alcança-
ram a grandeza como o criador da Sudene compreendeu e lutou pelo povo
brasileiro.

Que obra imensa nos legou!
Deixou-nos quase trinta livros, fora uma enormidade de trabalhos. Iniciou

a construção de sua monumental obra com a tese de doutorado na Universi-
dade de Paris, em 1948, abordando esta matéria: “L’économie colonialle
brésilienne”. Em 1978, produz Criatividade e Dependência na Civilização Industrial.
Em 1959, escreveu livro que se tornou um clássico e nos ajudou na formulação
e embasamento de nosso pensamento, Formação Econômica do Brasil.

Como perfilar um Celso Furtado?
Ele, como poucos, vem do coração do mundo e faz parte da realidade pri-

mária do nosso povo, com os seus enormes desafios. Lutou muitas vezes uma
luta frustrada, dolorosamente frustrada, quase chegando ao naufrágio comple-
to. Fez da sua existência uma luta nunca terminada.

Há nele toda uma construção universal de vida, de Pombal a Paris, de Co-
pacabana ao mundo, no pensador, no economista, no político, no filósofo, e,
acima de tudo, no idealizador e norteador de gerações como a minha, que dele
recebeu legado tão forte.

E agora, com a sua perda, uma espécie de pensamento inarticulado e inson-
dável nos sobressalta, levando-nos à borda do infinito e deixando-nos essa re-
flexão: Por maiores que sejam as vicissitudes, acreditamos encontrar o homem
como cidadão do amanhã.

Há duas semanas, encontrei-o e o convidei para o lançamento do meu livro
A República das Elites, no Rio de Janeiro. Havia nele a mesma brandura e altivez, a
ternura e afeição gentil de um intimorato lidador, contemplando a posterida-
de, numa alma singela e etérea, parecendo, ao mesmo tempo, severa e implacá-
vel. A sua dor é silenciosa.
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Olhou-me e contraiu os lábios numa espécie de desdém olímpico, face à
mesquinha e acabrunhante conjuntura atual do país. O poder por nós almeja-
do quedava-se nas mãos de um governo sem ousadia. O seu rosto alquebrado,
porém altaneiro, é de quem protesta intensamente. Empenhou-se numa bata-
lha sem quartel que durou uma vida inteira.

Assim foi este lidador Celso Furtado!... convertido de Pombal a Paris,
fez-se sempre um indignado implacável.

Nos seus olhos embasados pelos anos tem um quê de interrogação, como se
estivesse a perguntar: Por que é o mundo assim?

Este foi Celso Monteiro Furtado. Assim ele contemplou o povo brasileiro na
palavra de sua imensa obra; voz que irá atravessar os séculos de nossa formação.
A sua obra é como uma grande e sobrenatural catedral do mundo, grave, autênti-
ca e inspiradora. Foi, no fundo, o mais sincero de todos os nossos pensadores.
Encheu o século XX com o seu pensamento assim como Castro Alves falou por
sua poesia no século XIX. Ambos com vinte e quatro anos deixaram obras imor-
tais para o seu povo; Espumas Flutuantes e Formação Econômica do Brasil.

O criador da Sudene possui em si o incomensurável e o inumerável; não
pode ser analisado por uma visão caolha.

O povo brasileiro, tão reprimido como povo, ele o analisou e estudou com
paixão sombria, assentando a construção de sua profunda e multifacetada
criação.

Em Celso Furtado há um caminhar que não pára; um canto que haveremos
sempre de ouvir; um tempo onde há de verdejar as florestas; e as multidões hão
de flutuar no vasto sonho eterno; sonho que há de vencer a efemeridade do
tempo.

Como pensador e homem de ação, fez a glória do seu povo, e, a partir do
momento do adeus infinito, a legenda do seu nome inspirará gerações tempore
ad temporum.
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O drama religioso
de Álvaro Lins

Edson Nery da Fonseca

No capítulo 23 do seu Evangelho, São Mateus registrou as
censuras de Jesus aos escribas e fariseus. Cito o versículo

13: “Mas ai de vós, escribas e fariseus; fechais o reino dos céus e vós
mesmos não entrais nem deixais entrar os que desejam fazê-lo.”

Infelizmente, escribas e fariseus continuam fechando as portas do
reino de Deus; e onde mais atuam é em colégios religiosos. Eles fo-
ram denunciados pelo teólogo francês André Henri, da Ordem dos
Pregadores, conhecidos como Dominicanos, num pequeno grande
livro significativamente intitulado Simone de Beauvoir ou o Malogro de
uma Cristandade.

Simone de Beauvoir dispensa apresentação. Em sua História da
Literatura Ocidental, Otto Maria Carpeaux a compara às grandes mu-
lheres intelectuais da Renascença Italiana. Aluna de um colégio de
freiras, Simone de Beauvoir recebeu a mensagem cristã de modo ao
mesmo tempo tão cruel como infantil e ridículo. Ao tornar-se adul-
ta, repudiou toda aquela conversa mole que nós também ouvimos
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nos colégios católicos onde estudamos: a de que os pecadores serão inapelavel-
mente queimados no fogo do inferno.

É verdade que sempre houve na Igreja de Roma quem não pensasse assim.
Na mesma época em que fui aluno de um colégio católico no qual muito se fa-
lava do inferno e das penas eternas – em apóstrofes ridículas que não tinham
sequer a grandeza literária da Terza rima de Dante – ouvi de um teólogo esta
admirável definição do inferno: “é a não chegada do Ser ao Absoluto”. E mais
recentemente ouvi o meu saudoso amigo abade Basílio Penido afirmar numa
homilia que pelo sacrifício de Jesus todos os nossos pecados estão perdoados:
os do passado, os do presente e os que ainda vamos cometer.

Como escreveu Frei Henri, Simone de Beauvoir guardou sempre “a lem-
brança de uma religião martirizante, legalista e esmagadora por suas proibições
e tabus: um catolicismo que ainda não se lavou dos miasmas da febre jansenis-
ta, mas sobretudo da juridicidade e do legalismo reinantes na religião há vários
séculos”.

O drama religioso de Simone Beauvoir é semelhante ao de muitos que estu-
daram em colégios católicos de todo o mundo. Em seu mais recente filme o
grande cineasta Pedro Almodóvar mostrou a “má educação” do colégio de
padres espanhóis no qual estudou.

No Brasil aconteceu o mesmo. O poeta Carlos Drummond de Andrade
perdeu a fé que lhe foi transmitida de modo infantil no Colégio Jesuíta de
Friburgo. O insigne educador Anísio Teixeira no Colégio Antonio Vieira de
Salvador.

Álvaro Lins foi aluno do Colégio Salesiano de Recife. Quando perdeu a fé,
aos 39 anos, sentiu-se na obrigação moral de aludir, no rodapé de 26 de janei-
ro de 1952, às transformações que o fizeram mudar “de religião e de ideologia
política, passando a encarar como mitos coisas que antes [lhe] apareciam
como valores essenciais”.

Não seguiria, porém, o exemplo do principal personagem do romance Jean
Barois de Roger Martin du Gard, que era um panfletário agnóstico e anticleri-
cal; Álvaro Lins, ao contrário, reconhecia nobremente: “o melhor de mim
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mesmo só pôde formar-se e constituir-se sob a influência dos padres de Dom
Bosco, no Colégio Salesiano do Recife.”

Pobre Álvaro Lins! Aos 40 anos de idade ele não percebia que aqueles padres,
tão eficientes como professores de ciências e humanidades, e alguns tão bondo-
sos, eram vítimas do maniqueísmo que, repudiado por Santo Agostinho no sé-
culo IV, continua deformando a espiritualidade de certas congregações moder-
nas e transmitindo a jovens desavisados a imagem de um Deus de ódio veterotes-
tamentário, em vez do Deus que é amor, na bela definição do evangelista João, o
discípulo amado (I João 4:8). Sem falar no mau gosto de reproduções sentimen-
talóides de Jesus, de Maria e dos santos vendidos nas lojas da rua Saint-Sulpice,
em Paris, na Casa Lucena do Rio de Janeiro e na Casa Roma do Recife.

Nem Carlos Drummond de Andrade, nem Anísio Teixeira, nem Álvaro
Lins tiveram a sorte de conhecer outros tipos de espiritualidade que lhes mos-
trassem Deus na figura do Bom Pastor que deixa o rebanho para recuperar a
ovelha desgarrada; ou a do Pai que se regozija com a volta do filho pródigo.

E já que, no dizer do grande poeta Jonh Keats, “beleza é verdade” e “verda-
de é beleza”, seja-me lícito deplorar que os três citados intelectuais não tenham
conhecido a beleza das celebrações litúrgicas nas igrejas beneditinas, que atraí-
ram para o catolicismo escritores do alto nível de Claudel e Huysmans e, no
Brasil, Murilo Mendes e Jorge de Lima. Para citar novamente Jonh Keats, “um
pouco de beleza é alegria para sempre”.

Como acontece com as conversões, as apostasias ocorrem tanto de modo
rápido e dramático como lento e desgastante. A conversão de São Paulo foi
inesperada e teatral, como referido no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. A
de Santo Agostinho foi demorada e laboriosa, como ele próprio relatou no
livro Confissões.

Simone de Beauvoir, como já vimos, perdeu a fé tão logo se libertou das
proibições ridículas a que esteve submetida num colégio de freiras. A apostasia
de Álvaro Lins foi longa e penosa. Ele podia ter deixado a Igreja quando os co-
légios católicos do Recife, liderados pelo Nóbrega, fecharam-lhe as portas por
haver escrito a História Literária de Eça de Queiroz. Não o fez. Foi então admitido
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por Paulo Bittencourt, como crítico literário semanal do Correio da Manhã, apre-
sentando-se em seus primeiros rodapés como católico. Eis a conclusão do seu
itinerário:

“Senhores homens de letras, de arte e de ciência, permiti, então, um pe-
queno conselho final, em forma de discurso: não tenhais medo dos críticos
católicos. Eles não têm, em geral, as paixões e os partidarismos que dividem
tantos de vós que os julgais à vossa imagem e semelhança. Eles não têm as
paixões de partidos e têm uma absoluta capacidade para compreendê-las e
julgá-las. Eles não estão a serviço senão de ideais de beleza e de verdade, e,
portanto, a serviço da ciência mais positiva e da obra de arte mais pura.”

É verdade que ao longo da década de 40 Álvaro Lins demonstrou, em seus
rodapés semanais, ser um católico dos chamados inquietos, como, na França,
Georges Bernanos e, na Inglaterra, Graham Greene: o contrário dos carolas
aquietados em congregações marianas e círculos católicos. Seus rodapés sig-
nificativamente intitulados “Agonia dos católicos” – os últimos da primeira
série do Jornal de Crítica – foram efusivamente saudados por Bernanos – então
refugiado no Brasil – em artigo n’O Jornal de 5 de julho de 1941, pelo “frêmito
pascaliano, de estilo tão ágil e nervoso” que fez o grande romancista evocar
“algumas das mais belas páginas da língua francesa”.

Álvaro Lins tinha paixão pelos heterodoxos, pelos angustiados, pelos inqui-
etos e céticos. Em seus rodapés sobre o cinqüentenário de André Gide – re-
produzidos na segunda série do Jornal de Crítica – confessou que era através da
danação gidiana que mais o estimava e compreendia. E esclareceu: “Bem sei
que a minha religião me aponta outros caminhos: os da paz e os da felicidade
em Jesus Cristo. Mas que culpa eu tenho, meu Deus, de me sentir tentado para
os caminhos do Diabo que são estes da danação, da agonia e do desespero?”

Pergunta dramática que me faz pensar no comentário de Barbey d’Aurevilly
sobre as Flores do Mal de Baudelaire: “depois deste livro só resta ao autor esco-
lher entre a boca de uma pistola e os pés da cruz”.
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Álvaro Lins não escolheu uma coisa nem outra. Partiu para a ação política
de extrema esquerda. Liderou campanhas pela paz, esteve na União Soviética e
em Cuba. Com o AI-5, recolheu-se ao silêncio do seu apartamento do Parque
Guinle, onde o visitei em maio de 1970. Estava imensamente gordo e falava
sem parar, numa evidente perturbação mental. Quando lhe falei da minha
paixão por Fernando Pessoa e seu heterônimo Álvaro de Campos, entrou em
sua linda biblioteca, retirou o volume da obra completa do genial e também
inquieto poeta e leu para mim o poema “Aniversário”.

Ao ter notícia de sua morte, ocorrida no mês seguinte – há 35 anos assinala-
dos pela justa homenagem que lhe presta a Fundação Joaquim Nabuco – lem-
brei-me do meu querido professor a ler comovido para seu ex-aluno:

O que eu sou hoje é terem vendido a casa,
É terem morrido todos,
É estar eu sobrevivente a mim mesmo como um fósforo frio...

Triste fim de uma grande inteligência e de uma alma inquieta que os escri-
bas e fariseus não souberam salvar.
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O sarcasmo em Antônio
José da Silva, o Judeu

Arnaldo Nisk ier

O Tribunal do Santo Ofício, abominável em sua essência,
operou no Brasil cerca de 240 anos, com a matriz situada

em Portugal, onde teve mais de 280 anos de existência. Foram várias
as injustiças cometidas contra os judeus, com processos infames e
descabidos. Com isso, muitos foram sacrificados e outros viveram
na clandestinidade, sem poder professar claramente a sua fé original.

O nome de Antônio José da Silva, o Judeu, é um dos mais notá-
veis e emblemáticos. Nascido no Rio de Janeiro, em 1705, sempre
foi considerado descendente de judeus. Com seu pai, mudou-se para
Lisboa aos oito anos de idade, para acompanhar a mãe prisioneira,
acusada de praticar o judaísmo, com se isso fosse crime em qualquer
época.

Antônio José escreveu diversas peças teatrais, alcançando fama e
popularidade, no dizer do estudioso Salomão Serebrenick, autor do
célebre Quatro Séculos de Vida Judaica no Brasil (Edições Biblos, Rio de
Janeiro, 1962). São suas palavras: “Como de suas peças, genialmente
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arquitetadas, com freqüência extravasasse um sarcasmo sem rebuços contra a
torpe atividade da Inquisição, esta o marcou e não mais descansou no afã de
eliminá-lo.”

Era como então se interpretava o sagrado direito à opinião. A primeira tenta-
tiva de calar o poeta foi a intimidação, sendo-lhe confiscados os bens e esma-
gando-se os seus dedos – ato praticado na Igreja de São Domingos, em 13 de
outubro de 1726 – na esperança de que assim ficasse impedido de manejar sua
pena mordaz. O efeito foi o contrário, acirrando-lhe o ódio contra o Tribunal.
Então, a tática foi outra: criou-se uma rede de denúncias e falsos testemunhos,
como a de que ele ria quando ouvia falar o nome de Cristo, jejuava às segundas e
quintas-feiras, vestia roupa limpa aos sábados e rezava o Padre Nosso, substitu-
indo no final o nome de Jesus pelo de Abraão e o Deus de Israel.

Acabou inapelavelmente condenado à pena capital, em 11 de março de
1739, sendo queimado em 21 de outubro do mesmo ano, em praça pública,
como se fosse um grande espetáculo. Não faltaram requintes de crueldade: fo-
ram obrigadas a assistir ao ato sua mãe setuagenária, sua mulher e sua filha de
quatro anos. Uma lamentável exibição, que não exime os responsáveis pela
Igreja daqueles tempos tenebrosos. Confundir com a Igreja Católica de hoje,
no entanto, é um equívoco de que devemos nos divorciar. Não pode haver essa
culpa eterna.

A realidade e a ficção, na obra de Antônio José da Silva, o Judeu, estão pre-
sentes num dos seus grandes biógrafos: Camilo Castelo Branco. O seu martírio
se desprende das páginas do livro, para retratar o advogado e cristão-novo per-
tinaz, ou seja, aquele que não se arrepende, mesmo diante da morte iminente.
Isso também está muito claro na obra, de extraordinário valor histórico, da es-
pecialista Anita Novinsky, titular da Universidade de São Paulo. O seu traba-
lho é feito de muita paixão, mesmo quando, imitando Antônio José, dirige-se
ao “leitor desapaixonado”. Como se pudesse existir essa categoria, quando se
trata de lidar com tamanhas brutalidades, numa época em que a delação pode-
ria ser moeda de troca de uma vida. Praticada até mesmo entre irmãos, como
era comum na ocasião.
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Para o acadêmico Moacyr Scliar, os judeus deram importante contribuição
à cultura brasileira. Marrano foi o primeiro poeta brasileiro, Bento Teixeira,
assim como marrano foi o seu primeiro grande dramaturgo, Antônio José da
Silva. Apesar da permanente ameaça, por mais de dois séculos, os judeus afer-
raram-se às suas crenças e costumes, dando raro exemplo de dignidade. Um
breve interregno ocorreu apenas quando do domínio holandês, no Nordeste
brasileiro (1634-1654). Sob os tolerantes calvinistas, puderam os judeus pra-
ticar a sua religião e prosperaram do ponto de vista econômico.

Não se diga que faltou a Portugal o sábio aconselhamento do Padre Antô-
nio Vieira a respeito das perseguições aos judeus. Em várias correspondências
e atitudes públicas, o autor de Os Sermões tomou corajosas posições, o que lhe
valeu uma prisão de dois anos e três meses. Uma carta ao Rei D. João IV é bem
elucidativa: “Uma opinião se espalhou pelo mundo e nos tem feito grandes da-
nos: a de que Vossa Majestade é pouco afeito aos homens de Nação, os quais,
de outro modo, poderão ser muito úteis a Portugal, pelo muito que poderão
nos dar, adotando o país como sua pátria.”

Foi o que não pensaram os algozes de Antônio José da Silva, o Judeu, e tan-
tas outras vítimas da lamentável Inquisição.
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Antônio José, o Judeu, e
o teatro do século XVIII

Bárbara Heliodora

Primeiro, preciso agradecer a honra do convite, e confesso mes-
mo que eu não chegava a ter idéia o quanto pesa de repente es-

tar falando nesta Casa. É uma coisa meio assustadora, mas eu nutro
grande entusiasmo por Antônio José da Silva, e foi com grande pra-
zer que aceitei esse honroso convite.

Trezentos anos já é um aniversário mais do que respeitável, e é
claro que mesmo depois de nós desistirmos, com a melancólica obje-
tividade, de incluir Antônio José entre os autores brasileiros, é mais
do que justo que comemoremos seu nascimento aqui na terra. Meu
mais caloroso voto de aniversário, no entanto, é que alguém valorize
esse acontecimento montando a peça de Gonçalves Magalhães Antô-
nio José ou o Poeta em Inquisição, pois dificilmente apareceria melhor jus-
tificativa para divulgar essa obra tão esquecida, que de certo modo
liga mais profundamente Antônio José e o Brasil. Aliás, posso dizer
que uns cinco anos atrás eu dirigi uma leitura ensaiada do Antônio
José no Teatro Villa-Lobos, numa série que Ítalo Rossi promoveu e
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que o texto foi muito bem recebido pela platéia. Foi realmente um sucesso, fi-
quei muito contente.

Vamos então ao próprio Antônio José, nascido no Brasil, mas em quem
sempre e cada vez mais reconheço um autor tipicamente europeu do século
XVIII. E o fato de ele pertencer ao século XVIII é realmente significativo para
o teatro que ele escreve, pois ele usa as novas convenções cênicas de sua época.
No teatro, o neoclassicismo já começava a dar mostras de desgaste e superação
e a ascensão da burguesia fica claramente expressada, por exemplo, na criação
da comédie larmoyante de Nivelle de la Chaussée, que escreve ao mesmo tempo
que o Judeu e abre o caminho para o drama burguês de Diderot. Muito se tem
dito, inclusive no detalhado estudo de Machado de Assis sobre Antônio José,
publicado pela primeira vez na Revista Brasileira de 1879, a respeito da influên-
cia de Molière sobre o poeta, que acaba sempre com uma comparação na qual
inevitavelmente o português sai perdendo, como, aliás, a totalidade de todos
os autores de comédia do mundo, quando comparados a Molière.

A aproximação dos dois é feita, via de regra, pelo uso de temas semelhantes,
como o do Anfitrião, mas não podemos esquecer que a preocupação com a ori-
ginalidade é coisa bastante recente, é coisa do Romantismo, e que Molière
também usou Plauto e sem dúvida inúmeros dos canovates usados pelos comé-
diens italiens du roi, a troupe de commedia de l’arte que fez de Paris seu pouso perma-
nente. Mas o que aqui desejo salientar é justamente o que Antônio José tem de
diferente de Molière em seu teatro.

No início do século XVIII já se tornava marcante a ascensão da burguesia. E
como o teatro sempre reflete o mundo no qual é escrito, o tom da dramaturgia
não era mais o do esplendor do Rei Sol. É sob esse aspecto que o ensaio de Ma-
chado de Assis se torna mais cruel para com Antônio José. Acontece, no entanto,
que quando Machado de Assis o escreveu ainda não tinha sido iniciada a re-
descoberta daquele que hoje é tido como um dos mais brilhantes criativos e
originais franceses do século XVIII, Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux.

Sem a amplitude e a profundidade de Molière, Marivaux teve em vida con-
siderável período de enorme sucesso com suas comédias de intriga, em que o
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amor aparece sempre como o grande centro das ações e boa parte da graça de
suas obras está na famosa La Surprise de l’Amour, que ele consagrou quando os jo-
vens descobrem o amor inesperadamente, amor esse que nunca é o imposto
pelos pais ou pelas conveniências. É claro que não podemos afirmar encontrar,
mesmo nas Guerras do Alecrim e Manjerona, o requintado nível de leveza que aca-
bou recebendo o nome específico de Marivaux, porém estou convencida de
que em sua forma e tom Antônio José tem mais ligações com o seu contempo-
râneo do que com Molière.

Se os exageros do uso da cenografia italiana no início do século XVII che-
garam a ponto de provocar o aparecimento da ópera e do balé, a cenografia ita-
liana chegou a um tal ponto de complicação e de espetaculosidade, que se o
pobre coitado do ator só falasse ninguém prestava atenção. Então começou a
dançar e cantar, apareceu ópera, apareceu balé e aí eles tiveram um pouco mais
de oportunidade de serem ouvidos. Mas a verdade, a grande característica do
neoclassicismo francês é que aí começava uma certa economia por parte das
cortes que já não faziam só espetáculos públicos, em que era gasto muito di-
nheiro, o neoclassicismo francês será justamente caracterizado pela neutralida-
de cenográfica e a ênfase no texto.

No início do século XVIII, a realidade econômica do teatro profissional conse-
guiu um novo ponto de equilíbrio entre o visual e o dramatúrgico, e maior dinâmi-
ca cênica e interpretativa. Como aparecem mudanças técnicas no teatro, de modo
geral é preciso pensar um pouco no que estava acontecendo no teatro francês du-
rante a breve carreira de Antônio José, pois não creio que haja dúvida sobre a forte
influência francesa em Portugal. É da França que chegavam as novidades da ence-
nação e na dramaturgia é que iam passando a manifestar-se no teatro português.
Creio que foi o grande número de mudanças de cena, alguma delas de pouquíssi-
ma duração que levou ao aparecimento da idéia de que Antônio José havia escrito
para o teatro de marionetes. Nós podemos lembrar que até hoje o puppaio, o italia-
no que monta aquelas histórias sem fim com mudanças de cenografia rapidíssi-
mas, porque é tudo telão que sobe e desce, sobe e desce, então daí é que apareceu
por um tempo essa idéia que ele tinha escrito também para o teatro de bonecos.
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Mas, estudos mais aprofundados revelam que os teatros em Lisboa, no sé-
culo XVIII, eram fartamente equipados com recursos técnicos que a cenogra-
fia italiana criara. Mas vale a pena lembrar o quanto Antônio José é do século
XVIII sob esse aspecto lembrando que na Esopaida, por exemplo, para a ceno-
grafia há as seguintes indicações: Primeira parte : 1) praça com casas e uma fei-
ra com gente; 1) câmara; 3) sala; 4) câmara; 5) o mar; 6) praça à a noite; 7)
exército; 8) templo. Segunda parte: 1) selva; 2) arraial; 3) selva; 4) câmara; 5)
arraial; 6) pátio escuro; 7) câmara; 8) arraial; 9) jardim; e 10) sala.

Nas Guerras do Alecrim e Manjerona o número de mutações cênicas é um pouco
menor, mas nem por isso deixa de incluir um prado com um casario no fim,
uma praça e um jardim, além de gabinete, câmara e sala. Essa mobilidade cêni-
ca bem como o tipo de ambiente apresentado deixa bem claro que o teatro es-
tava tentando atender ao anseio de um novo público, que sem dúvida pela pri-
meira vez podia começar a querer se ver no palco. Não literalmente, é claro,
mas ver um mundo menos desconhecido onde sentimentos mais familiares
fossem retratados, marcando o início do teatro psicológico que pesa até hoje
na dramaturgia mundial.

A aproximação entre o autor português e o francês setecentistas me parece
particularmente relevante, por ter sido Marivaux o primeiro autor a estabele-
cer locais diversos para as cenas nas suas peças. Já que não falam tanto de palá-
cios e corte, mas com certa freqüência mostram as casas bem postas dos bur-
gueses bem-sucedidos. Isso, por exemplo, não acontece em Molière que, preso
às inflexíveis normas do neoclassicismo, não definia locais de ação a fim de
permitir que tudo ao menos parecesse que se passava no mesmo lugar, nas mais
das vezes entre personagens que pertenciam a um mundo muito privilegiado e
muito especial.

Tudo começa a mudar no início do século XVIII. O assunto, a dramaturgia,
a encenação. O autor profissional não podia mais se dar ao luxo de escrever só
para a corte, na esperança talvez da conquista de uma pensão real. E o seu novo
patrocínio, difícil até hoje, passa a ser expressado em termos de bilheteria. Há
um outro aspecto também que é relevante para essa possível maior aproximação

126

Bárbara Heliodora

PANTONE 1525 PRETO



entre Marivaux e Antônio José. Eles estavam literalmente escrevendo ao mesmo
tempo, embora o francês fosse 17 anos mais velho. Em 1737, quando foram
apresentadas no teatro do bairro o Auto de Lisboa, as Guerras do Alecrim e Manjerona,
Marivaux estava estreando em Paris Les fausses Confidences, ambas falando de casa-
mentos, interesses contrariados, dinheiro e assim por diante.

O universo de ambos os autores não é mais o de Molière, que tinha inevita-
velmente como referência a corte de Luís XIV, nem mesmo os nobres de Ma-
rivaux parecem ter mais ligações com a corte. Seus interlocutores mais fre-
qüentes seriam os burgueses enriquecidos e os romances entre representantes
das duas classes sociais, já que a esse tempo na vida real tornavam-se cada vez
mais freqüentes casamentos de nobres empobrecidos com as jovens filhas de
burgueses ricos, que as educavam exatamente para isso, ou seja, para os chama-
dos casamentos para redourar o brasão, graças ao qual um nobre passava a ter
fortuna e a moça passava a ter antepassados.

A fala da Tragédia de Gonçalves de Magalhães a que Machado de Assis se re-
fere logo no início de seu trabalho, aquela em que o Conde de Ericeira instiga
Antônio José a imitar Molière e este responde que Molière escrevia para fran-
ceses e ele não, é totalmente procedente. A corte de Luís XIV podia ser tida
como referência ou ideal, porém ela foi produto de condições muito especiais
e constituía um universo excepcionalmente limitado, um mundo de privilegia-
dos para o qual é difícil, senão impossível, encontrar igual em qualquer época.
E mesmo no século XVIII, já sem a vitalidade de Luís XIV, as diferenças cul-
turais e econômicas entre França e Portugal não podem deixar de ser notadas.
Seja como for, não pode haver maior diferença do que a que existiu entre a
proteção oferecida a Molière pelo rei e a perseguição de Antônio José pela
Inquisição, cuja força inevitavelmente reduzia em muito as possíveis ambições
críticas de toda e qualquer obra.

Só não creio que Machado de Assis seja muito justo ao negar a Antônio
José interesse ao empenho crítico. Certamente na Esopaida são fortes as alfineta-
das nas injustiças e desigualdades que temos de considerar com respeito, consi-
derando que em lugar da sofisticação francesa o que reinava em Portugal era a
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Inquisição e que é muito difícil ser crítico com as chamas da fogueira sendo
cuidadosamente alimentadas à espera de novas vitimas. Mas não podemos dei-
xar de fazer pesar em favor de Antônio José a fala de Esopo, quando o Santo
afirma que a vontade forçada não é forçada e ele retruca: “Isso se acaba com a
experiência. Vamos às galés e faça-se a anatomia em um forçado para ver se ele
tem vontade livre.” Ou quando Santo e Enio declaram que Esopo é doutor pa-
rece impossível concordar que não haja crítica à sociedade em que vive o autor,
quando Esopo comenta: “Ora, eu cuidava que para ser doutor era necessário
andar um homem em Salamanca sete anos! E no cabo, só uma palavra basta,
para ressuscitar a um néscio no sepulcro da ignorância!” E de pequenos tre-
chos assim a obra de Antônio José está cheia.

Shakespeare afirma muito claramente no Hamlet que o teatro é o espelho da
natureza. E certamente da natureza social. A mim parece que tudo que recla-
mamos de Antônio José da Silva é o fato de ele ter escrito para seu público e
sua época, que não pediram mais ao seu talento nem tampouco lhe ofereceram
motivações e desafios maiores a não ser os da Inquisição. Sob esse aspecto,
portanto, cometo a chocante ousadia de discordar de Machado de Assis, que
enxerga mais as limitações do que um talento teatral em Antônio José. E chega
mesmo a dar a entender que se ele não houvesse sido queimado na fogueira ha-
veria bem menos motivo para que ele fosse lembrado.

Fica um pouco sem saída uma avaliação que ao mesmo tempo condena o re-
curso a termos mais chulos para apelar para uma comicidade mais fácil, mas
acrescenta: “Outro defeito que se lhe argúi é o tom guindado e os arrebiques
de conceito que se notam em muitas falas de certos personagens, os deuses,
príncipes e heróis. Exatamente o que com mais encanto e habilidade sem dúvi-
da faz Marivaux.” Citando ainda os que não admitem serem tais momentos de
maior sofisticação usados para crítica ou ironia. Antônio José não escreveu
como Marivaux em um universo farto de autores e de platéias variadas, mas o
que tenho encontrado em suas obras é um talento dramático claro que falou,
sim, do seu mundo, mesmo que por caminhos cuidadosos e não raro obscuros.
Se em seu mundo os personagens criados não fulguram, como os grandes per-
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sonagens de Molière, o mundo para o qual ele escrevia talvez não tivesse per-
missão da Santa Inquisição para ter  seu próprio fulgor muito grande.

O universo de Paris permitiu que florescesse um Marivaux e não foram
poucos mesmo assim os problemas e sofrimentos deste, porém Lisboa ofere-
ceu limitações mais estreitas a Antônio José, além de lhe tirar a vida aos 36
anos. Infelizmente, mesmo que tenha nascido no Brasil, Antônio José se foi
para Portugal, onde se transformou em representante característico da drama-
turgia européia de seu tempo e da sociedade em que escreveu. Assim sendo, pa-
receu-me mais lógico buscar as características e os méritos do poeta na drama-
turgia desde o início do século XVIII, que marca os primeiros estágios das
transformações sociais que tão marcantes seriam para o mundo moderno, já
que foi como os seus contemporâneos que ele pensou e escreveu, assimilando
em tempo mínimo as novidades que chegavam da França.

Para nós seus conterrâneos mais do que em sua própria obra, nestas várias
décadas, eu só me lembro de uma montagem das Guerras do Alecrim e Manjerona
pelo Teatro Nacional de Comédia, ele vive ou deveria viver na obra de Gon-
çalves Magalhães, Antônio José ou o Judeu e a Inquisição, a chamada primeira tragé-
dia brasileira. Porém, mesmo tão ignorado, não deve deixar de ser gratificante
para ele saber que apesar disso 300 anos mais tarde em sua terra natal há quem
pense nele com admiração e afeto.
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Antônio José da Silva:
seu percurso e o juízo
da Academia

Paulo Roberto Pere ira

� Percurso biográfico e teatral

A vida e o teatro de Antônio José da Silva têm sido alvo das aten-
ções, desde quando Diogo Barbosa Machado divulgou, em 1741, as
suas obras no primeiro volume da Biblioteca Lusitana. Neste ensaio
pretende-se ressaltar alguns aspectos da trajetória do Judeu: situá-lo
no mundo mental luso-brasileiro da época; demonstrar a riqueza da
sua dramaturgia; e, por fim, comentar os estudos mais significativos
realizados por integrantes da Academia Brasileira de Letras, que o
escolheram patrono da Cadeira n.o 2 dos membros correspondentes
desta Instituição.

Apesar de muitos estudiosos concluírem que Antônio José foi
morto devido à crítica que em suas comédias fazia à nobreza e ao
clero, convém lembrar que não houve impedimento na publicação
de suas oito peças, que saíram com as licenças necessárias das três
censuras existentes em Portugal, inclusive a do Santo Ofício. Tal
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fato demonstra não haver sido notado, em seu teatro, nenhum ataque aos po-
deres constituídos. Esse dado, aliado ao anonimato autoral, ajudou a preservar
o Teatro Cômico Português para a posteridade; e essa sua dramaturgia completa
se constituiu em verdadeiro best-seller no transcorrer do século XVIII, sendo re-
impressa cinco vezes. No entanto, o nome do autor, Antônio José da Silva, que
não aparece nessas edições, constava de um poema, em forma de acróstico,
desde a primeira impressão de 1744. Só em pleno século XIX é que Inocêncio
Francisco da Silva percebeu o fato, relatado em seu monumental Dicionário
Bibliográfico português, de que a introdução escrita pelo dramaturgo denunciava
sua própria identificação no acróstico que fecha o texto.1

Os acontecimentos mais cruéis da história pessoal desse escritor luso-
brasileiro se devem à Inquisição, que ferozmente lhe destruiu a família. Nasci-
do em 1705, no Rio de Janeiro, ainda criança acompanhou, em 1712, os pais
que seguiram presos para a capital do reino. Em 1726, estudante em Coimbra,
foi detido pela primeira vez. Finalmente, em 1737, quando suas comédias fa-
ziam sucesso no Teatro público do Bairro Alto de Lisboa, o círculo em torno
do comediógrafo se fechou. Preso durante dois anos por suspeita de judaísmo,
foi executado por asfixia no garrote vil e depois queimado no Campo da Lã,
em Lisboa, a 18 de outubro de 1739. O advogado que fizera rir o mesmo
público que assistia ao espetáculo da sua morte, poderia dizer que o processo
que lhe tirou a vida era eivado de humor. No final deste, os inquisidores ter-
minam o arrazoado com uma clemência irônica: “o condenam e relaxam à
justiça secular, a quem pedem com muita instância se haja com ele benigna e
piedosamente, e não proceda a pena de morte nem efusão de sangue”.2 Depois
de toda iniqüidade, transferiam à justiça civil o papel de verdugo na sentença
de morte.
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Revela a professora Anita Novinsky que, durante a época colonial, a inqui-
sição portuguesa prendeu na América 1.076 pessoas.3 O Acadêmico Arnaldo
Niskier, em “Inquisição e Literatura”, analisa a copiosa bibliografia existente
sobre o Santo Ofício.4 E a lista de intelectuais brasileiros perseguidos não é tão
pequena. Basta lembrar o autor do poema Prosopopéia, Bento Teixeira, que mor-
reu nos cárceres lisboetas em 1600. Ou a humilhação que sofreu o grande
Antônio Vieira nas mãos dos beleguins do Santo Ofício. Gregório de Matos
foi denunciado aos inquisidores, mas o prestígio da família lhe impediu a pri-
são. O nosso primeiro dicionarista, Antônio de Moraes Silva, nunca se refez
das lembranças que a Inquisição lhe deixou, a ponto de não participar do mo-
vimento libertário pernambucano. A perseguição atingiu ainda o patrono da
imprensa brasileira, Hipólito da Costa, que de Londres pôde ajudar na campa-
nha de solidificação da independência nacional. O caso de José Bonifácio de
Andrada e Silva é semelhante ao de Gregório de Matos, pois em 1779, quando
estudante da Universidade de Coimbra, foi objeto de denúncia ao Santo Ofí-
cio; o processo, porém, não teve continuidade.

A esse ambiente de fanatismo exacerbado, de visão empírica causada pelo
ensino escolástico de domínio fradesco, que vetava a renovação mental através
da ciência, dois médicos setecentistas deram o diagnóstico da enfermidade: o
português Antônio Nunes Ribeiro Sanches a denominou de “Reino cadavero-
so”, e o brasileiro Francisco de Melo Franco de “Reino da Estupidez”. É claro
que havia um grupo de intelectuais que pretendiam renovar o mundo mental
português do século XVIII propugnando pelas novas luzes do Iluminismo.
Mas na época em que Antônio José escreveu suas peças e foi morto pelo Santo
Ofício, ainda se estava longe da revolução cultural implantada pelo pombalis-
mo ilustrado. Ademais, ele era contemporâneo de vários grupos que propug-
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navam pelo arejamento mental do país, como o do Conde de Ericeira, o dos
denominados “estrangeirados”, que incluíam o diplomata D. Luís da Cunha e
o pensador Luís Antônio Verney. Havia também no Portugal joanino o grupo
brasileiro capitaneado pelo ministro Alexandre de Gusmão, idealizador do
Tratado de Madri e irmão do aeronauta Bartolomeu de Gusmão, o filósofo
Matias Aires e sua irmã, a romancista Teresa Margarida da Silva Orta, além do
próprio dramaturgo.

A linguagem teatral de Antônio José, dominada pela farsa cômica, se carac-
teriza pela sátira à construção pedante do barroquismo, pondo em circulação
um diálogo vivo que não se via nos palcos portugueses desde o século XVI. A
contribuição renovadora de sua comédia para a língua portuguesa está, entre
outros aspectos, no uso pioneiro da prosa em vez do verso. Basta lembrar que,
desde o quinhentismo com Gil Vicente e José de Anchieta, passando pelo sé-
culo XVII com D. Francisco Manuel de Melo e Manuel Botelho de Oliveira,
o teatro, como representação nas tábuas de um palco, fora escrito em verso.
Quando, em 1733, sobe à cena, no Teatro do Bairro Alto, a Vida do grande D.
Quixote de La Mancha e do gordo Sancho Pança, Antônio José quebrava uma tradição
de mais de dois séculos. Não custa recordar que também, nesse mesmo ano, re-
presentou-se no Palácio Real a primeira ópera séria portuguesa, A paciência de
Sócrates, ainda escrita em verso, sendo o libreto de autoria do paulista Alexandre
de Gusmão e a música, do compositor operístico português Francisco Antô-
nio de Almeida, contemporâneo de Antônio José da Silva.

Por esta senda se encontra outra característica inovadora do teatro de Antô-
nio José: paralelamente à ópera clássica italiana que dominava a cena portugue-
sa, o comediógrafo do Bairro Alto contrapunha para o espectador a sua ópera
joco-séria, que se filiava à longa corrente de ópera popular que germinara na
Europa: a zarzuela espanhola de Calderón; o singspiel, opereta melodramática de
Mozart, que no gênero produziu a Flauta mágica; o vaudeville, que caracterizava a
ópera cômica francesa; e a commedia dell’arte, que, através da opera buffa italiana, se
prolongou até o século XVIII, renovando-se no teatro de Goldoni. Assim, em
contraponto à ópera oficial, subvencionada pela Coroa e normalmente canta-
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da em italiano, havia a ópera popular que nem sempre era representada por
atores. No caso específico do Judeu, o seu teatro tinha como intérpretes bone-
cos (bonifrates ou fantoches), marionetes de cortiça movidos por arame, equi-
valentes ao mamulengo nordestino brasileiro, ou como ele próprio explica: “A
alma de arame no corpo da cortiça”,5 o que se permitiu utilizar no seu teatro
uma maquinaria fantástica que não teve limites para a inventividade.

Esse conjunto de fatores colaboraram para que a sua linguagem rompesse as
fronteiras entre o erudito e o popular. Exemplo disso é a presença, em todas
peças de Antônio José, do personagem denominado “gracioso”. No teatro do
Judeu, ele é o fio condutor das ações, representa a consciência social e serve
para pôr em ridículo os poderosos do tempo.6

Questão que motivou incertezas é a autoria das músicas intercaladas em ce-
nas cantadas, no transcorrer das óperas de Antônio José. Desde que se come-
çou a estudar a sua obra dramática, foi propalado, sobretudo a partir de Teófi-
lo Braga, que o Judeu era também o autor da parte melódica das peças e que
esta música seria baseada em modinhas brasileiras ou em canções populares de
sua época.

Na década de 40 do século XX, o compositor Luís de Freitas Branco des-
cobriu no arquivo do Paço Ducal de Vila Viçosa a música original de duas pe-
ças de Antônio José: Guerras do Alecrim e Manjerona e Variedades de Proteu. Afirmava
ele que as partituras foram escritas pelo compositor português Antônio Tei-
xeira, contemporâneo do dramaturgo, e que pertenciam ao período do barroco
ornamental.7 Mais tarde, os musicólogos Mário de Sampaio Ribeiro e Filipe
de Sousa aprofundaram essas pesquisas, confirmando a autoria de Antônio
Teixeira.8 A partir daí entra em cena o saudoso pesquisador brasileiro José
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Maria Neves que, em parceria com Filipe de Sousa, ampliou o conhecimento a
respeito da música das óperas de Antônio José. O trabalho de José Maria Ne-
ves é coroado de êxito quando, utilizando a Orquestra de Câmara do Conser-
vatório Brasileiro de Música, apresenta, com partitura revista, a ópera bufa Va-
riedades de Proteu, no Teatro Villa-Lobos, no Rio de Janeiro, em outubro de
1984.9 A vinda ao Brasil do pesquisador Filipe de Sousa a convite de José Ma-
ria Neves trouxe enormes frutos, pois ele encontrou em Pirenópolis, estado de
Goiás, no arquivo da família Pompeu de Pina, os manuscritos de mais três par-
tituras musicais de Antônio Teixeira para as seguintes óperas do Judeu: Labi-
rinto de Creta, Anfitrião e Os Encantos de Medéia. Assim, encerrava-se mais um ato da
trajetória acidentada das oito peças escritas por Antônio José, com a confirma-
ção de que Antônio Teixeira é o autor da música de cinco dessas obras.

� Antônio José e a Academia

A história de Antônio José da Silva, patrono da Cadeira n.o 2 dos membros
correspondentes da Academia Brasileira de Letras, se prende a esta benemérita
Instituição desde o seu início. Basta lembrar que o patrono da Cadeira n.o 9,
Domingos José Gonçalves de Magalhães, foi o primeiro escritor a dar um ca-
ráter ficcional à vida do Judeu, em Antônio José ou o Poeta e a Inquisição, tragédia es-
crita em versos e encenada por João Caetano em 1838, na Companhia Dramá-
tica Nacional. Entre os que escreveram sobre essa figura multifacetada, dublê
de advogado e comediógrafo, encontram-se, pelo menos, sete membros desta
Casa: Machado de Assis, Sílvio Romero, Oliveira Lima, Rodrigo Octavio,
João Ribeiro, Raymundo Magalhães Júnior e Barbosa Lima Sobrinho. Po-
de-se dizer que os estudos desses ilustres homens de letras se alinham entre os
mais expressivos já publicados sobre Antônio José.

A relação de Machado de Assis com o Judeu aparentemente se resume ao
ensaio “Antônio José e Molière”, publicado na Revista Brasileira em 1879.
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Quando, após a morte de Carolina, o primeiro presidente desta Academia
resolveu reuniu textos diversos – contos, crítica, teatro –, inseriu o “Antônio
José”, ligeiramente modificado, nas Relíquias de Casa Velha, saindo à luz em
1906. Este ensaio é uma refinada análise de literatura comparada entre a cria-
ção teatral de Molière e a do Judeu. O olhar penetrante de Machado examina
as virtudes e os defeitos do nosso comediógrafo, ressaltando as dificuldades
oriundas do meio em que produziu seu teatro. No exame entre os dois drama-
turgos, a partir da recriação da comédia Anfitrião, que já fora tema de Plauto e
de Camões, revela Machado que, se imitou ou recordou Molière, “o Judeu se
conserva fiel à sua fisionomia literária; pode ir buscar a especiaria alheia, mas
há de ser para temperá-la com o molho da sua fábrica.”10 E, ao afirmar que
“podemos considerar o Alecrim e manjerona como uma das melhores comé-
dias do século XVIII”,11 o nosso principal escritor ressalta, mais de uma vez, a
originalidade do teatro de Antônio José.

Manuel de Oliveira Lima, o notável historiador de D. João VI no Brasil, escre-
veu também um importante trabalho, Aspectos da Literatura Colonial Brasileira, cuja
primeira edição surge em 1896. Nesse livro, que representa a nossa primeira
história da literatura brasileira dedicada exclusivamente à época colonial, o di-
plomata pernambucano incluiu um longo capítulo dedicado a Antônio José da
Silva. O ensaio recebeu merecidos elogios da crítica literária, a ponto de José
Veríssimo, membro fundador desta Academia, onde ocupou a Cadeira n.o 18,
afirmar que é “um dos melhores estudos que conhecemos sobre aquela singu-
lar e simpática figura, tão cruelmente sacrificada à intolerância religiosa”.12

Oliveira Lima, que ocupou a Cadeira n.o 39, cujo patrono é Francisco Adolfo
de Varnhagen, certamente ao escrever o seu ensaio sobre Antônio José tinha
como parâmetro o pioneiro estudo do Visconde de Porto Seguro. O processo
de Antônio José na Inquisição foi descoberto por Varnhagen, segundo in-
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forma no melhor estudo biográfico que se publicou no século XIX sobre o
comediógrafo.13 Outro autor a quem Oliveira Lima declara o seu débito na
preparação dos Aspectos da Literatura Colonial Brasileira é Sílvio Romero. Falar de
Romero, como dizia Afrânio Coutinho, lembra o polemista que produziu um
monumento, a História da Literatura Brasileira. Fundador da Cadeira 17 da Aca-
demia, cujo patrono é Hipólito da Costa, ele já incluíra Antônio José no seu
principal livro. O breve estudo que Romero escreveu sobre o Judeu segue, no
aspecto biográfico, as pegadas de Varnhagen e, na leitura das comédias, sua
sensibilidade estética entrava em desacordo com os principais estudiosos da
literatura brasileira, ao notar na obra de Antônio José “o caráter nacional ou
lirismo brasileiro”.14

A análise de Oliveira Lima envereda por outro caminho. Ele percebe que o
entendimento do teatro de Antônio José está no realce e valorização do criado,
o gracioso, que é a alma da intriga nas peças, desencadeando as principais situ-
ações hilariantes. Daí destacar a habilidade cênica do comediógrafo que conse-
guia, com engenhosas invenções, manter seu público preso às peripécias de
suas personagens. Com isso, reconhecia que, “como autor dramático, o Judeu
efetivamente salienta-se pela habilidade com que sabe carregar a desbotada ur-
didura de uma peça, não permitindo que fraqueje nunca o interesse”.15

O acadêmico Rodrigo Octavio, fundador da Cadeira n.o 35, que tem como
patrono Tavares Bastos, foi magistrado de grande prestígio e, de sua vasta obra
publicada como contista, cronista, poeta e memorialista, destaca-se o livro Mi-
nhas Memórias dos Outros, em 3 volumes, editados, respectivamente, em 1934,
1935 e 1936. Rodrigo Octavio tinha especial interesse pela literatura colonial
brasileira, conforme demonstram alguns ensaios seus publicados nas princi-
pais revistas de sua época. Antônio José da Silva foi um autor a quem não ficou

138

Paulo Roberto Pere ira

PANTONE 1525 PRETO

13 VARNHAGEN, F. A. Florilégio da Poesia Brasileira. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras,
1987, tomo I, pp. 243-270.
14 ROMERO, Sylvio. História da Literatura Brasileira. 2.a ed. Rio de Janeiro: Garnier, 1902, tomo
primeiro, p. 163-169.
15 LIMA, Oliveira. Aspectos da Literatura Colonial Brasileira. 2.a ed. Introdução de Hildon Rocha. Rio de
Janeiro: Francisco Alves, 1984, p. 138-153.



indiferente. Quando a Academia resolveu homenagear os patronos das cadei-
ras dos membros correspondentes, Rodrigo Octavio escolheu então para falar
de Manuel Botelho de Oliveira, Antônio José da Silva e Alexandre de Gus-
mão.16 No seu longo e documentado ensaio em torno dessas representativas
figuras nascidas no Brasil entre os séculos XVII e XVIII, Rodrigo Octavio
traz à luz importantes dados sobre Antônio José, fazendo interessante leitura
do seu teatro.

O filólogo João Ribeiro foi o primeiro ocupante de uma cadeira na Acade-
mia Brasileira a substituir um fundador, quando assumiu a vaga de Luís Gui-
marães Júnior, em 30 de novembro de 1898, conforme lembrou o acadêmico
Antonio Carlos Secchin no seu discurso de posse.17 Com João Ribeiro final-
mente aparecia no Brasil uma edição completa do teatro de Antônio José da
Silva. Intelectual de grande cultura, era a figura natural para se incumbir dessa
difícil tarefa: a publicação, em 1910-1911, dos dois volumes em quatro to-
mos, da obra do comediógrafo. Esse trabalho meritório, tão necessário para a
preservação de clássicos da nossa língua, não voltou a prensa, pois que, passa-
dos quase cem anos, ninguém se abalançou no Brasil a uma nova edição do tea-
tro completo do Judeu. A de João Ribeiro, ao contrário do que se poderia es-
perar de um eminente filólogo, não é anotada. A explicação talvez resida na
frase “edição popular”, colocada após o título da obra. É que João Ribeiro in-
forma na “notícia preliminar” o seu desejo de que o público tivesse acesso a
“todas as obras existentes do poeta”.18 Daí evitar uma edição comentada, pois,
certamente, se destinaria a um público mais restrito, afirmando que “Litera-
tura para poucos é uma invencionice da mediocridade”.19 Seu estudo segue o
caminho natural: o resumo biográfico tem ainda, como São João Batista, o
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sempre indispensável Varnhagen; e o comentário sobre a dramaturgia é mais
de índole bibliográfica, incluindo até uma novela de autoria duvidosa, O Diabi-
nho da Mão Furada, atribuída ao Judeu por uma corrente de estudiosos. Em
suma, a edição é ainda hoje uma referência obrigatória do teatro de Antônio
José. Mais tarde, João Ribeiro publicou na imprensa três pequenos artigos so-
bre o teatrólogo, recolhidos pelo benemérito Múcio Leão no volume Crítica.

Outro ilustre membro da Academia Brasileira de Letras, ocupante da
Cadeira n.o 34, cujo patrono é Sousa Caldas, e que se interessou pela obra de
Antônio José, foi o tradutor e biógrafo Raymundo Magalhães Júnior. Publi-
cou ele, em 1957, uma antologia com duas peças do Judeu: Esopaida ou a Vida de
Esopo e Guerras do Alecrim e Manjerona. Trata-se de uma edição bem simples, com
breve introdução de Magalhães Júnior acompanhada do ensaio clássico de
Machado de Assis, já aqui assinalado. É uma pena que esse importante pesqui-
sador, dedicado sobretudo a autores do século XIX, não tenha no seu trabalho
utilizado as conhecidas fontes que o antecederam, como os estudos de Var-
nhagen e de Oliveira Lima, preferindo ater-se, sobretudo, a trabalhos como a
biografia romanceada escrita por Camilo Castelo Branco. Mesmo assim sua
edição cumpriu o importante papel na difusão da obra de Antônio José.

O último membro da Academia Brasileira, por nós selecionado, que estu-
dou a trajetória de Antônio José da Silva foi o democrata, o historiador, o en-
saísta sensível, o homem por todos títulos admirável, Barbosa Lima Sobrinho.
De 1937 até sua morte em 2000, ocupou o grande jornalista a Cadeira n.o 6,
cujo patrono é Casimiro de Abreu. O seu interesse por Antônio José, a quem
se referia como “o nosso patrício”, pode ser comprovado em três modelares
trabalhos que publicou sobre o Judeu. No primeiro, temos o seu importante
estudo sobre a contribuição dramatúrgica do escritor para o teatro em língua
portuguesa. É impressionante a atualidade deste ensaio aparecido em 1954 no
Curso de Teatro, promovido pela Academia Brasileira de Letras.20 Nele Barbosa
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Lima Sobrinho estuda a significação do teatro de Antônio José, demonstra
algumas das influências determinantes na sua linguagem cênica e, sobretudo,
ressalta que as suas peças são bem escritas e que, como homem de teatro, soube
atingir o gosto das platéias.

A seguir temos o artigo em que dá notícia de um estudo inédito do século
XIX sobre o Judeu, e que foi estampado na Revista da Academia Brasileira de Le-
tras.21 O outro é o ensaio “O Cônego Fernandes Pinheiro e o ‘Judeu’”.22 Esse
extenso trabalho, fruto de séria pesquisa, demonstra o espírito de historiador
probo de que era investido. Inicialmente, comenta o estudo do Cônego Joa-
quim Caetano Fernandes Pinheiro sobre os dois processos de Antônio José.
Ressalta Barbosa Lima Sobrinho que Fernandes Pinheiro, Cônego da Capela
Imperial, ao analisar os processos de que fora vítima Antônio José, em nenhum
momento procurou atenuar as responsabilidades do Tribunal do Santo Ofício
na morte do comediógrafo. Ao contrário, o mínimo que fez o eclesiástico bra-
sileiro foi chamar o Santo Ofício de tribunal sanguinário comparando-o ao
Inferno de Dante. Destaca ainda o ilustre político pernambucano a imparciali-
dade de Fernandes Pinheiro, independente de sua alta posição eclesiástica. Na
segunda parte desse texto, fundamental sobre a acidentada trajetória de Antô-
nio José, são analisados os motivos reais que levaram a Inquisição a perseguir e
condenar o comediógrafo.

Barbosa Lima Sobrinho, em minucioso levantamento, mostra que, daquilo
que se publicou sobre essa questão, boa parte está eivada de equívocos. O pró-
prio estudo de Capistrano de Abreu sobre o dramaturgo luso-brasileiro, por
abraçar a tese de que a única denunciante fora a escrava da família de Antônio
José, deve também, sob esse aspecto, ser visto com reservas.23 As conclusões de
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Barbosa Lima Sobrinho apóiam-se no trabalho mais importante já feito sobre
os reais motivos da perseguição movida contra a família de Antônio José. É o
ensaio “O poeta Antônio José da Silva e a Inquisição”, que se encontra no li-
vro Novas Epanáforas, do historiador João Lúcio de Azevedo, publicado em
1932.24

Ali acabava o mito de que fora a escrava Leonor Gomes a primeira denunci-
ante da família de Antônio José na Inquisição, já que, por ironia do destino, na
hora da condenação do escritor à morte, o depoimento da escrava não foi utili-
zado. O historiador português mostra como a delação ocorria entre os paren-
tes e amigos, todos acuados ante a prepotência do iníquo tribunal. E o motivo
sustentado na ficção judiciária da Inquisição que condenava Antônio José apa-
recia em toda a sua clareza, nada tendo a ver com a sua atividade de comedió-
grafo. O Tribunal do Santo Ofício procurava deixar patente, pelos processos,
que fora a constância na fé religiosa da Lei de Moisés o motivo basilar da per-
seguição e morte desse cristão-novo. Era assim uma maneira de também atin-
gir, até onde fosse possível, o criptojudaísmo da sua família, que continuava
reincidindo e mantendo os valores hebraicos.

A lição final que se pode tirar desse modelar trabalho de Barbosa Lima So-
brinho é aprender a respeitar e a compreender o outro diferente de nós; a ser
tolerante para com os que crêem e os que não tiveram o privilégio de serem
chamados pela mística da fé; enfim, para que tornemos essa passagem terrena
mais sensata e generosa a todos os nossos semelhantes.
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Lembrança de
Orígenes Lessa

Lêdo Ivo

Sucedi a Orígenes Lessa nesta Academia, e isto justifica a minha
presença aqui e agora, evocando o companheiro desaparecido,

que foi uma das figuras mais doces, cordiais, lhanas e carinhosas que
já atravessaram a literatura brasileira. Era uma figura muito curiosa,
uma dessas pessoas que irradiam bondade. Orígenes Lessa dava a
impressão de guardar a infância nos olhos claros. Era uma figura
exemplar de companheiro literário pelo seu sentimento de solidarie-
dade e amizade.

Como todos sabem, ele nasceu num lar protestante. O pai dele,
Themudo Lessa foi pastor protestante, em Lençóis Paulista e depois
no Maranhão. Não era apenas uma autoridade religiosa, era também
um escritor. O nosso companheiro Alberto da Costa e Silva lembra
ser ele o autor de um livro clássico sobre a colonização holandesa no
Brasil, que infelizmente nós desconhecemos, porque parece que não
foi reeditado.
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Em seus 83 anos de existência, Orígenes Lessa produziu uma obra vasta,
que inclui romances, novelas, contos, reportagens, livros de viagem – especial-
mente um livro de uma viagem à América durante a Segunda Guerra Mundial,
OK, América, que por mais de um motivo pode ser colocado ao lado do América
de outro paulista, Monteiro Lobato, que aliás foi uma de suas influências e
uma de suas convivências literárias.

Ele também, à maneira da nova acadêmica Ana Maria Machado, cultivou a
literatura infantil e juvenil, tendo sido mesmo um dos pioneiros, depois de
Monteiro Lobato. Uma autora de São Paulo, Noeli Coelho, fez a história da
literatura infantil no Brasil. Aí se observa que depois de Monteiro Lobato é
que foi deflagrado todo esse movimento de literatura infantil, e Orígenes Les-
sa escreveu vários livros, muito interessantes, nesse gênero, inclusive uma his-
tória de Rui Barbosa contada pelo automóvel de Rui, As Memórias de um Cabo de
Vassoura, e outros livros. Essa atuação de Orígenes Lessa como escritor infan-
to-juvenil mostra que ele era um escritor de full time, um escritor de um livro
atrás do outro, e essa faina literária exprimia a sua fidelidade à literatura.

No início de sua vida literária ele foi um escritor tateante, com o livro de
contos O Escritor Proibido, publicado em 1929. Mas pouco a pouco o narrador
se foi elevando, dominando os seus livros, quer nos contos quer nos romances
e nas novelas, até atingir, em 1938, um notável nível de expressão e execução.
Quero referir-me à publicação, em 1938, de O Feijão e o Sonho, que é um dos
romances mais belos da literatura brasileira. É a história de Campos Lara, um
professor numa cidade do interior de São Paulo. Esse professor representa o
sonho, a aspiração literária, enquanto a mulher dele representa o feijão, a vida
prática e a realidade.

O romance é exatamente o litígio, a colisão entre a realidade de todos os
dias e a aspiração de evasão e de sonho, que é uma característica do escritor.
Esse litígio começa na área familiar e depois se expande até para a área comuni-
tária, nessa pequena cidade do interior paulista em que ele nasceu. É realmente
um livro muito curioso, e presumo que tenha sido a obra-prima de Orígenes
Lessa.
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Temos que falar ainda do seu ambiente familiar. Como já disse, o pai era
um pastor da Igreja Presbiteriana, um homem ao mesmo tempo bondoso, aus-
tero e culto, que deu aos filhos um grande sentimento de nobreza moral e de
uma formação religiosa. Orígenes Lessa, quando criança, lia a Bíblia e o pai
dele queria encaminhá-lo para a vida religiosa. Orígenes chegou a cursar um
colégio teológico. Mas, não era sua vocação, de modo que ele buscou depois
outras profissões.

A presença de Orígenes Lessa no Maranhão deixou grandes marcas na sua
atividade literária. Ele publicou Rua do Sol, um romance de muita beleza, um
pouco autobiográfico – a história de um menino que perde a mãe numa idade
juvenil – e com vários episódios da vida em São Luís, como a chegada do pri-
meiro automóvel. É um romance muito bonito e, curiosamente, sendo roman-
ce de um paulista, é um dos melhores sobre a paisagem, sobre o cenário e sobre
a gente do Nordeste.

O sentimento religioso de Orígenes Lessa se manifesta ao longo da sua vida
de escritor, em temas de livros, como é o caso de O Evangelho de Lázaro. E o ro-
mance João Simões Continua, de 1959, que o precede, é a história de um defunto
que conta a sua vida de defunto como se estivesse vivendo ainda. É um roman-
ce que lembra, de certo modo, As Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de
Assis, e de uma outra maneira curiosa antecede A Morte e a Morte de Quincas Berro
d’Água de Jorge Amado. Este paralelo deveria merecer até um certo estudo.

Além de romancista Orígenes Lessa foi um dos mais importantes contistas
brasileiros. Em minha opinião, talvez os contos sejam a sua expressão mais
alta. Ele é autor de várias obras-primas do conto. Por exemplo, o conto “Mi-
lhar seco”, que é a história de um jovem engraxate, na cidade de São Paulo, que
um dia ganha no jogo do bicho, no grupo do cavalo, quatro contos de réis.
Então ele se transfigura com este ganho inesperado e é atacado por uma espé-
cie de crise de consumismo. Vai a restaurantes, bebe vinho, compra roupas. E
há um episódio muito engraçado, porque ele tem que contar à mãe que ganhou
esse prêmio, mas lhe diz que só ganhou 200 cruzeiros, e lhe dá esses 200 cru-
zeiros. E a mãe, então, tira daí algum dinheiro para dar a ele.
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O mundo de Orígenes Lessa é um mundo dos desvalidos, dos excluídos,
das pequenas vidas anônimas. Ele levanta esse mundo com muita perícia e, em
certo sentido, é um dos ficcionistas da cidade de São Paulo. Outro conto dele,
“João Firmino”, é a história de um deputado estadual de São Paulo que no in-
terior descobre um garoto com uma grande anormalidade física, leva-o para
São Paulo com a intenção de curá-lo, mas o garoto não resiste e ele então ter-
mina fazendo o enterro do menino. O pai vem e fica muito orgulhoso, porque
na família dele era a primeira vez que alguém era sepultado em um caixão. Isto,
aliás, mostra a dimensão social dos romances e da ficção de Orígenes Lessa.
Quer por sua formação evangélica, quer também por uma espécie de sentimen-
to genuíno, ele tinha uma grande noção da injustiça social, da miséria humana.
Não apenas a miséria psicológica, mas a miséria material.

Outro conto interessante dele intitula-se “Folgado”. É a história das
aventuras sentimentais de um trocador de ônibus, de um pau-de-arara.
Como retratista de São Paulo Orígenes Lessa faz desfilar em sua obra uma va-
riada população daquela cidade: os carcamanos, os paus-de-arara, os polacos,
os japoneses, os chineses, as prostitutas, os trocadores de ônibus. É realmente
impressionante a capacidade que ele tem de mobilizar pequenas vidas e peque-
nos destinos.

O conto “Pensão Alegria” é a história da proprietária de uma pensão cujo
filho tinha morrido afogado. Nele a alegria e a tristeza se alternam, e Orígenes
conta essa história com muita beleza e muita ternura.

Finalmente, há o conto “A aranha”, que é a história de uma aranha que gos-
ta de ouvir uma música de violão. Toda vez que uma pessoa tocava um violão a
aranha saía das frestas e vinha ouvir o músico. Quando ele parava de tocar, ela
ia embora. Como obra de imaginação acho que é um conto admirável.

Nesses contos como nos romances sobressai a dialogação. Orígenes Lessa é
um mestre do diálogo, nele sempre vivo, nervoso, cortante, coloquial, servido
belamente para espelhar a psicologia do personagem e assegurar o dinamismo
da narração. Na minha opinião, nem todos os romancistas brasileiros, e até os
grandes romancistas sabem lidar com o diálogo. O diálogo vivo, o diálogo
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cotidiano, que no Brasil parece que é coisa só dos teatrólogos. Há romances
em que quase não há diálogos, que são verdadeiros monólogos. De modo que
um dos segredos de Orígenes Lessa é exatamente a capacidade que ele tem de
fazer com que a ação das histórias e a psicologia dos personagens se revelem
através da dialogação.

O problema de Orígenes Lessa é que ele não foi um escritor modernista. Ele
foi mais um escritor documentarista, costumista, costumbrista como dizem os
argentinos. O universo dele é inteiramente diferente do universo dos demais
escritores brasileiros. Em várias situações ele alude à pesquisa de material, seja
de natureza lingüística ou dialetal, seja de teor psicológico no empenho de re-
tratar em sua obra a chamada realidade crua. Por exemplo, em O Feijão e o Sonho
o personagem vai aos bairros operários de São Paulo, ao Brás e ao Bom Retiro
para colher material para um romance que está escrevendo.

Seu romance A Noite sem Homem lembra O Marafa de Marques Rebelo. É um
romance sobre a prostituição na Lapa. Orígenes Lessa contou numa entrevista
que reuniu algumas damas da noite e as levou para um sítio dele, para que elas
pudessem transmitir-lhe a linguagem específica do meretrício carioca. De fato,
ele tinha uma grande preocupação com a maneira fiel de expressão dos seus
personagens.

Outro traço característico da ficção de Orígenes Lessa é a menção reiterada
às referências topográficas. Por exemplo, numa narrativa ele cita o viaduto da
Praça da Sé, o Largo do Correio e vários logradouros de São Paulo. O trajeto
humano é sempre situado, insere-se numa perspectiva urbana ou numa paisa-
gem, já que Orígenes Lessa é o escritor de muitas cidades, de São Paulo, do
interior paulista, do Maranhão e do Rio de Janeiro.

Esse documentarismo se alia, contudo, a uma imaginação ágil e alerta. Orí-
genes Lessa é um contador de histórias que sabe contar histórias, envolvendo o
leitor e nos ensinando que a vida mais humilde e anônima, uma vez que reflete
a nossa condição humana, é matéria para a criação literária.

Esses contos e pequenas histórias apontam de forma nítida para a formação
literária de Orígenes Lessa: a Bíblia, Dostoievski, Máximo Gorki, Maupassant,
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Tchecov e os cariocas Machado de Assis e Lima Barreto são nomes que vêm à
nossa lembrança. Ele é o romancista e o contista de um universo de humildes,
humilhados e ofendidos. Ele escreve a partir da década de 30, uma década da
literatura brasileira muito marcada pela influência do romance russo, quer
porque naquele tempo o comunismo era uma das grandes vertentes doutriná-
rias e a Rússia era um dos países que maior atração exerciam sobre os brasilei-
ros, quer porque a literatura russa tem a tradição de retratar os humilhados e
ofendidos, de ser a literatura de indignação, e essa indignação nítida está em
quase toda a obra de Orígenes Lessa, quando ele fala das pequenas vidas, esma-
gadas, espezinhadas, das pessoas sem destino.

Como ficcionista, Orígenes Lessa pertence a uma linha da ficção brasileira
que ficou, por assim dizer, encurralada entre o grande romance nordestino de
30 – o romance de Graciliano Ramos, José Américo de Almeida, José Lins do
Rego, Rachel de Queiroz e Jorge Amado – e a ficção psicológica dos escritores
do Centro-Sul, como Lúcio Cardoso, José Geraldo Vieira, Cornélio Pena,
Otávio de Faria, Rosário Fusco e Cyro dos Anjos. Ou ainda dos gaúchos ad-
miráveis, como Érico Veríssimo, Telmo Vergara, Dionélio Machado, Ciro
Martins e outros.

Essa linha ficcional de Orígenes Lessa tem sido muito pouco estudada no
Brasil. Embora o grande centro dos estudos universitários seja São Paulo, os
pedagogos e os pesquisadores paulistas quase nunca se interessaram por essa
linha da ficção paulista, que considero da maior importância. É uma linha pau-
lista e paulistana que tem em Monteiro Lobato a referência esplêndida, e na
qual se inclui a ficção de Menotti del Picchia, de António de Alcântara Ma-
chado, Mário Donato, Mário Neme, Leonardo Arroyo, João Pacheco, Anto-
nio d’Elia, Marcos Rey e de Afonso Schmidt, este um notável escritor esque-
cido que mereceria ser descoberto pelos pedagogos sem imaginação e sem
curiosidade.

Ninguém ignora que as omissões e as exclusões integram o sistema literário,
que é um sistema feito de ausências e presenças, de visibilidades e escondimen-
tos. O que caracteriza essa linha é a exploração do caldeirão social e psicológi-
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co de São Paulo, os italianos, os japoneses, os paus-de-arara, os caipiras, aborí-
gines, os carcamanos, etc. Em Orígenes Lessa são realidades essas figuras hu-
mildes e anônimas que tanto contribuíram para o progresso de São Paulo.

Para terminar, desejo sublinhar queao longo de sua vida Orígenes Lessa foi
organizando em sua cidade natal uma biblioteca, a Biblioteca Orígenes Lessa,
que ostenta mais de setenta mil volumes. Esse empenho em servir à comunida-
de através da doação de um verdadeiro tesouro literário completa a sua ima-
gem de homem e escritor, dividida entre o feijão e o sonho.
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Um ficcionista na
propaganda

José Louze iro

Esta é a breve história de Orígenes Ebenezer Themudo Lessa,
escritor singular e plural, se assim posso dizer, que conseguiu

curiosa façanha: sendo paulista de nascimento, tornou-se maranhen-
se por acaso e carioca por opção.

Filho de Henriqueta e do pastor protestante Vicente Themudo
Lessa, viveu toda a infância e boa parte da juventude em regime
monástico. Significa dizer: desde que se entendeu, passou a temer a
punição divina pelos pecados que cometesse. Muitas vezes, princi-
palmente nos dias de chuva, com trovões e relâmpagos, escon-
deu-se debaixo da cama para escapar à ira do Deus punidor que,
conforme o pai Vicente dizia, era bondoso e tolerante mas, zanga-
do, podia localizar o pecador onde quer que ele estivesse, menos
debaixo da cama que, no entendimento do menino Orígenes, era
esconderijo inviolável.

Orígenes nasceu na cidadezinha de Lençóis, anteriormente Ubi-
rama e, aos três anos, os pais – Henriqueta também era evangélica –
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o levaram para São Luís, capital do Maranhão, onde Vicente deveria desenvol-
ver suas atividades de missionário da Igreja Presbiteriana Independente.

Pouco depois da sua instalação na nova cidade, Vicente Themudo passou a
ocupar suas manhãs como professor de grego no Liceu Maranhense. Na parte
da tarde, dava aulas particulares de inglês e francês, a fim de conseguir sobrevi-
ver com um mínimo de dignidade e conseguir pagar o dízimo, isto é, doar à
igreja a décima parte de tudo que ganhasse, obrigação improrrogável de todo
crente. À noite, exercia suas atividades religiosas. Conduzia os cultos, destina-
dos às orações, fazia pregações ao ar livre, nos lugares mais pobres e mais vio-
lentos da periferia.

De volta à casa, demorava-se até altas madrugadas, anotando detalhes de
sua performance diante das comunidades já envolvidas com outras religiões
ou ramos diversos do protestantismo, tais como batistas, pentecostalistas e
adventistas, todos eles atuando de forma radical. Vicente procurava lem-
brar-se das pessoas que o tinham tratado com atenção e respeito, anota-
va-lhes os nomes, pois sabia que somente através delas conseguiria realizar as
necessárias conversões em nome da Igreja Presbiteriana Independente que,
desse modo, disputava espaço até mesmo com a Igreja Presbiteriana tradici-
onal, famosa por sua disciplina rígida e seus pastores bem formados no Se-
minário de Ministros Evangélicos do Recife. Nas noites em que não havia
atividade na igreja, Vicente aprofundava seus estudos, reinterpretando versí-
culos do Antigo Testamento.

Orígenes alfabetizou-se ouvindo o pai ler a Bíblia. Henriqueta, que acom-
panhava o marido em tudo, foi sua primeira professora. Aos oito anos, além da
leitura dos textos bíblicos, já lera A Noite do Castelo, de Antônio Feliciano de
Castilho; O Moço Loiro, de Joaquim Manuel de Macedo; as Flores Silvestres, de
Bittencourt Sampaio, e o DomQuixote, de Cervantes, que seria um de seus auto-
res preferidos.

Foi nesse período de descobertas que Orígenes lançou-se à sua primeira
aventura literária: começou a escrever, ou tentou escrever um conto, em ca-
racteres gregos, influenciado pelo pai, que estava sempre corrigindo provas
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de seus alunos no Liceu Maranhense, tendo o filho como ajudante, pois era
Orígenes quem fazia a relação dos trabalhos daqueles que conseguiam notas
acima de 7.

Em São Luís, a infância de Orígenes terminou sendo marcada pelas belezas
da Ilha, com suas palmeiras imperiais e as de babaçu; os rios Bacanga e Anil em
profunda cumplicidade com o mar, as coroas (ou croas) de areia onde, entre as
vazantes e cheias das marés, a garotada disputava partidas de futebol. Os no-
mes de certas ruas também impressionavam o filho do pastor. Em um caderno
ele anotou: Rua da Paz e dos Afogados, Rua do Passeio e da Estrela, “Rua do
Sol”, onde morou algum tempo e que se tornaria tema e título de um de seus
romances mais conhecidos.

A curiosidade o levaria a bairros de nomes igualmente exóticos: Céu, Baixinha,
Maioba, Anil, Filipinho, Vai-Quem-Quer e, “com licença da palavra”, Caga Osso,
uma comunidade que se desenvolveu perto do matadouro municipal.

Nessas andanças, Orígenes ia com o pai, sempre empenhado em promover
conversões, principalmente no Vai-Quem-Quer, onde havia uma concentra-
ção de prostitutas que Themudo desejava tirar das garras de Satanás, para o
caminho da salvação.

Das pregações noturnas, Henriqueta fazia questão de participar. Tratava-se
de tarefa desafiadora, exercida apenas por pastores que tinham a coragem de
colocar a fé acima da integridade física. Nesse particular Vicente assumia o pa-
pel de herói crente ou crente heróico.

Apedrejado pelos hereges, aí mesmo é que ele se empolgava e, sereno e fir-
me, transmitia as mensagens divinas, pouco se incomodando com as pedradas
que recebia. Muitas vezes, face à sua determinação, os próprios apedrejadores
se aproximavam, mansos e arrependidos, para serem convertidos. Quando isso
acontecia, o pregador se tornava ainda mais exaltado, confiante nos poderes do
Pai Supremo.

A conversão de um herege estimulava muitas outras e o pastor voltava para
casa de cabeça lascada, mas com o coração leve por ter contribuído para a mul-
tiplicação do “povo de Deus”.
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Se Vicente e Henriqueta retornavam, nos fins de semana, às casas dos con-
vertidos, no Céu e na Maioba, por exemplo, Orígenes aproveitava para brincar
junto às palmeiras babaçu carregadas, colhia pitangas bem vermelhinhas e, não
raramente, subia nos galhos altos das pitombeiras para colher os cachos mais
apetitosos.

Uma vez por semana, pelo menos, ia com o pai ao Mercado Central da Pra-
ia Grande, bem perto do Cais da Sagração, onde os barcos que vinham dos
confins da baía de São Marcos ali se abrigavam, fugindo da fúria dos banzeiros
que assustavam até os pescadores mais experientes.

Desses barcos eram retirados cofos e mais cofos repletos de peixes e, muitas
vezes, Orígenes Lessa, por ser o “filho do pastor”, ganhava enfiadas de tainhas
e bagres. É bom lembrar que muitos desses bondosos pescadores já estavam
convertidos ao presbiterianismo pelo incansável missionário.

Ao tentar matricular o filho em uma escola primária, eis que Themudo en-
frenta o primeiro problema: nos grupos escolares do governo não havia vaga.
Teve que recorrer a amigos politicamente influentes para colocar Orígenes no
Curso de Aplicação Nossa Senhora dos Remédios, na Rua do Alecrim, perti-
nho da Praça da Cadeia. Acontece que os Lessa moravam na Rua do Sol e a es-
cola ficava do outro lado da cidade. Vicente dobrou as aulas particulares e
contratou um cocheiro para levar e trazer o filho do colégio, em todos os dias
úteis da semana.

Aos nove anos, um antes de concluir o primário, novos problemas: já com o
apelido de “Come santo”, passou a ser agredido durante o recreio. Certo dia
voltou para casa com um galo na testa. O pai mostrou-se revoltado, mas ficou
sem jeito de pedir que o filho reagisse. Orígenes era forte e de boa estatura, mas
estava orientado a não se envolver em brigas, ainda que tivesse razão de sobra
para confrontar-se com seus adversários.

O apelido “Come santo” tinha significado: sempre que um católico se con-
vertia ao protestantismo, os pastores iam a sua casa e, munidos com um bastão,
quebravam as imagens e até mesmo os santuários, muitos deles verdadeiras
obras-primas da marcenaria do início do século XIX.
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Aos sete anos Orígenes sofre muito com a morte da mãe Henriqueta e Vi-
cente, amargurado, resolve pedir ao Conselho de Ministros Evangélicos para
ser transferido. Foi servir a Deus no Recife. Orígenes conseguiu matrícula
imediata no Ginásio Pernambucano, onde seu pai estudara, na época em que o
diretor era o venerando Deão Farias, um dos chefes liberais da rebelião de
1848, juntamente com Rego Monteiro e Afonso Ferreira, respectivamente
avô materno e tio-avô do futuro escritor.

Aos nove anos está de volta a São Paulo. Passa a ser aluno do Colégio Evangé-
lico, do qual o pai era vice-diretor. Depois, faz o ginásio em uma escola do Esta-
do, mas o curso termina sendo prejudicado pela saúde do garoto e a pobreza da
família. Sempre que melhorava, em vez de dedicar-se aos livros, como na época
em que estivera no Maranhão, preferia participar das partidas de futebol e, à noi-
te, demorava-se lendo as histórias de Sherlock Holmes. Nessa época, Lençóis
havia sofrido pequena alteração no nome, passando a ser Lençóis Paulista. Du-
rante bom tempo Orígenes ajudou o pai nos trabalhos da igreja, aprofundou as
leituras e transformou a Bíblia no seu livro de cabeceira, o que fazia o pastor
imaginar fosse o filho seu sucessor na pregação do evangelho.

Nos tempos de ginasiano, lançou-se à leitura desordenada. Leu Shakespea-
re, Platão, Voltaire, Leopardi e A Conquista do Pão, do teórico anarquista Alek-
seievitch Kropotkin, que o deixou bastante influenciado e motivou discussões
com o pai, que se defendia lembrando que a “palavra de Deus” era a única ver-
dade!

Aos 18 anos, ingressou num Seminário de Teologia, para atender aos rogos
do pastor, mas pouco depois abandonaria os estudos. Veio para o Rio, então
Distrito Federal, onde não conhecia ninguém, mas confiante de que abriria ca-
minho, fosse como jornalista, professor particular de Inglês ou de Educação
Física. O que mais desejava, nessa época, era ganhar o suficiente para man-
ter-se na capital da República, o que, infelizmente, não aconteceu. Apaixona-
do pelo teatro, entrou para a Escola Dramática Municipal, cujo diretor era
Coelho Neto e, entre os professores, estavam João Ribeiro, Alberto de Olivei-
ra e José Oiticica.
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Quando Coelho Neto recebeu o título de “Príncipe dos Prosadores Brasi-
leiros”, em concurso público, foi Orígenes Lessa quem saudou o mestre, em
nome dos seus colegas. Mas, em 1928, já estava de volta a São Paulo, depois de
dormir em bancos de praça e enfrentar a fome no Rio de Janeiro. Conseguiu
emprego, como tradutor de inglês, em uma firma de exportadores de café. A
partir de 1931 encontrou seu caminho: passou a dedicar-se à redação de pro-
paganda comercial e, intensivamente, ao jornalismo.

No início da Revolução Constitucionalista de 1932, em São Paulo, Oríge-
nes (29 anos) alistou-se e participou de combates. Com a derrota dos revolto-
sos, foi preso e encaminhado ao Rio, a fim de puxar cadeia no temido presídio
da Ilha Grande, onde permaneceu trancafiado durante três meses. No livro Não
Há de Ser Nada ele narra, no estilo reportagem, sua experiência como revolucio-
nário e, depois, como prisioneiro.

Embora se tenha iniciado na literatura com O Escritor Proibido (1929) e
Garçon, Garçonete, Garçonière (1930), somente em 1937 torna-se ficcionista
de verdade, com O Joguete, que, segundo Gilberto Mendonça Teles, foi es-
crito em 15 dias, “apenas para cumprir uma aposta”. Os livros seguintes
seriam: O Feijão e o Sonho (1938), A Desintegração da Morte (1948), Rua do Sol
(1955), João Simões Continua (1959), A Noite sem Homem (1968), Beco da Fome
e O Evangelho de Lázaro (1972).

Face à sua visão teológica do mundo, que o levava a preocupar-se mais
com o espírito do fato do que com os trejeitos da forma, jamais se deixou ilu-
dir pelos modismos das intempestivas vanguardas. Por isso, quando a revo-
lução modernista (1922) fazia estragos, demolindo os carcomidos pilares da
literatura ainda marcada pelo Romantismo e de portas abertas ao Parnasia-
nismo, ele se manteve à margem. A rima deixava de existir e, com ela, o sone-
to e seu primo ditirambo. Os romances não seriam nunca mais açucarados, a
crítica assumia caráter científico. Nada disso parecia interessar ao estreante
autor. Em meio aos ruídos provocados pelos modernistas, uma coisa lhe pa-
recia incongruente: se havia tanta renovação, por que a palavra escritor conti-
nuava grafada com pt – escriptor?
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Por isso, ao publicar seu primeiro livro – O Escritor Proibido (1929) – que al-
guns críticos consideram como sendo uma espécie de prefácio de O joguete, não
se mostrou obediente aos preceitos da “antropofagia literária”. O velho e exi-
gente João Ribeiro diria do jovem autor, em artigo no Jornal do Brasil:

“O senhor Orígenes Lessa possui verdadeiros dotes de contista. Faz
pouca literatura nos seus contos; não se prende em arabescos nem em diva-
gações supérfluas ou dispensáveis. Narra as suas histórias, que são bem ar-
quitetadas, sempre de molde a empolgar o leitor. É um tanto pessimista e
faz muito pouco da sociedade que freqüenta. Agrada-nos seu humorismo,
ou antes, a ironia discreta das situações dos pequeninos dramas. Ser-nos-ia
impossível entre os contos de Orígenes Lessa distinguir os melhores; são
todos bons e bem escritos. Em breve, acreditamos, Orígenes Lessa, que é
ainda jovem, alcançará o reconhecimento que se lhe deve já de contista e
romancista.”

Genolino Amado fala da época em que Orígenes surgiu como escritor: “Foi
o tempo do verde-amarelismo. Não se cuidava tanto de criar como de estabe-
lecer novos rumos de criação e desafiar as regras tradicionais da gramática.
Quem não o fizesse incorreria no pecado capital do passadismo. Eis que surge,
serenamente, em meio a essa contagiante rebeldia, um contador de histórias,
com apenas 26 anos, que não seguiu modelos ultrapassados, porém soube ser
moderno sem ser modernista.”

No texto de contra-capa da edição comemorativa dos 50 anos de O Escri-
tor Proibido (1929-1979), diria Paulo Rónai: “Orígenes Lessa é um compa-
nheiro para toda a vida, pois em sua vasta produção há livros para todas as
idades. Todos encontram nela com que se distrair, empolgar, comover, re-
voltar, purificar.”

Orígenes Lessa assemelhava-se, em quase tudo, a Vicente Themudo que,
segundo o jornalista Silveira Peixoto, era “amável, risonho e bem disposto,
apenas com um pouco de asma que o perseguia”. Era de baixa estatura, corpo
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regular, cabeleira branca e usava óculos. Vicente nasceu a 22 de janeiro de
1874, em um engenho de açúcar, no município de Palmares, em Pernambuco.

A 13 de dezembro de 1980, quando da comemoração do centenário da
Igreja Presbiteriana Independente de Lençóis Paulista, Orígenes Lessa pro-
nunciou discurso em que lembrava do pai:

“Dos 100 que esta igreja comemora – disse ele – eu já vivi 77. Provavelmen-
te, não chegarei aos 100 que ela hoje tem, porque os homens, felizmente para o
mundo, resistem menos que as igrejas ao rolar do tempo. Iluminado, como to-
dos aqueles que muito cedo têm a sua Estrada de Damasco, meu pai deixou to-
dos os seus planos de vida para se dedicar a uma tarefa exclusiva: levar aos ou-
tros a mensagem que era o seu motivo de alegria. Viera para o Sul (Friburgo,
RJ), fizera os seus estudos, tornara-se pastor – pastor, mais que qualquer outra
coisa era, realmente, sua vocação. Nesta cidade que foi, por mais de um século,
apenas Lençóis, o jovem Vicente chegou com sua companheira Henriqueta,
ainda mais jovem que o marido. Os dois se amavam e começavam a amar a ci-
dade em que viveriam felizes. E aqui iria nascer o seu primeiro filho. E aqui nas-
ceu. Filho de pastor e de pastora, por que não? seu nome foi escolhido na Bíblia.
Jonadabe se chamou. Não é preciso esforço para avaliar – lembrou ele – o que
trouxe de felicidade para o casal o nascimento de Jonadabe; nem o que houve
de sofrimento para os dois quando, no fim de sete meses de mil cuidados e de
muito amor, o modesto cemitério de Lençóis recebia, numa sepultura que ain-
da existe quase 80 anos passados, a vida que não chegou a ser e que se prolonga-
ria apenas como saudade, para toda a vida, no coração de quem aceitou, com
humildade e louvor, a vontade do Alto. Já homem feito, lembro-me de ter sur-
preendido mais de uma vez meu pai, o pensamento longe, a despertar do livro
que tinha nas mãos. E mais de uma vez, nesses momentos, eu ouvi de seus lábios
o nome do irmão que eu não conheci.”

No mesmo discurso comemorativo dos 100 anos a Igreja Presbiteriana Inde-
pendente de Lençóis, Orígenes Lessa lembrou a “casa modesta do pastor protes-
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tante, naquele tempo um cidadão incompreendido e, por vezes temido. Nossa
casa era freqüentemente apedrejada e ele, estou certo, o coração em festa, ignora-
va as ofensas, pois estava sempre a lembrar do dia em que, pondo a mão na mi-
nha cabeça, consagrou-me ao Pai Supremo, esperando que eu seguisse sua carrei-
ra e fosse, também, um pastor de almas”. Finalizando, Orígenes acentuou:

“Na crença desta igreja cresci, no exemplo daquele pai aprendi a vida,
mas o tempo e as andanças e os desnorteios e as desilusões e a rebeldia dos
anos me afastaram do caminho e dos votos que meu pai havia feito por
mim. E tenho o desgosto de recordar que, ao perdê-lo, nada havia na minha
vida que me aproximasse do ideal ao qual ele me votara durante o batis-
mo… Meu pai sabia disso e se entristecia talvez mais do que ao perder o
primeiro lençoense da família – Jonadabe.”

Orígenes Lessa foi sempre uma personalidade curiosa. Estudante, fazia ga-
zeta para se demorar o mais possível nas bibliotecas, a fim de ler e ler muito.
Autor de uma coletânea de contos bem recebida pela crítica, eis que resolve
surpreender. Sua segunda obra – O Livro do Vendedor – não tinha nada com a
literatura. Quando o imaginavam colunista da Folha da Manhã, com o pseudôni-
mo de Álvaro Moreno, ele já passara, como tradutor, pela General Motors,
pela revista A Cigarra, além de ter sido diretor da Rádio Sociedade Record. E
começou tão bem na condição de cronista que Genolino Amado fazia, no Diá-
rio da Noite, o seguinte comentário: “Ora, Álvaro Moreno é, na fertilidade dos
seus recursos mentais, um generoso. Por isso, como viu a todos nós, fatigados
cronistas sem assunto, cada dia a nos mostrar mais tristes e murchos em nossos
cantos de página, resolveu salvar a classe”…

Aos colegas jornalistas que o entrevistavam, a respeito do curioso lança-
mento do Vendedor, respondia Orígenes, ironicamente:

“Pensei, antes, em escrever uma história sentimental de Manuelina de
Jesus, um manual do jogo do bicho ou um formulário ortográfico. Só me
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decidi pelo Vendedor quando achei que seria justo trabalhar em alguma coisa
que fosse útil não somente a mim, mas aos outros também.” Mais ironia:
“No dia em que eu escrever a minha sonhada Da arte de explorar o próximo,
estou certo de que irei servir, igualmente, aos dois vastos campos em que se
divide a humanidade”…

Grande admirador de Lessa, dizia o cronista Jarbas Andréa, no Correio da
Tarde, 11 de dezembro de 1931: “Tenho uma idéia fixa na minha vida: admiro
constantemente Orígenes Lessa. É uma admiração ponderada, sempre sob o
domínio da sobriedade, porque Orígenes Lessa representa o feitio mais estra-
nho que conheço… Não admite, não suporta, não aceita, não tolera, sente-se
contrariado, alucinadamente enfurecido, quando lhe fazem elogios”… E,
mais adiante no seu comentário, afirmava Andréa: “Orígenes compõe cinema-
tograficamente. Ora, neste momento, há este capricho brasileiro de fazer cine-
ma. Por que, então, ainda não se lembraram dele?”

Pronunciando-se sobre um outro livro de Orígenes Lessa, intitulado
Garçon, Garçonete, Garçonière, no Jornal do Brasil de 4 de junho de 1930, dizia
Múcio Leão: “O Sr. Orígenes Lessa gosta das almas vulgares, aquelas para
as quais a vida, sem ter sido propriamente cruel, foi melancólica. Em seus
contos não há grandes situações morais, dramas violentos, alucinações e
desesperos. Nada disso. Ele ama ficar parado à porta de um botequim, e ver
a vida passar”…

Orígenes Lessa, ex-aluno da Escola Dramática Municipal, chegou a fazer
crítica teatral (1930-31) para o Diário da Noite, de São Paulo. Criticava, prin-
cipalmente, o formalismo em que a dramaturgia brasileira havia mergulhado.
“De fato – dizia ele – nenhuma arte se encontra tão afogada pelos convenci-
onalismos e pelas fórmulas tradicionais como a de Jayme Costa e Palmerim
Silva”…

�
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Depois de tanto sucesso, em São Paulo, Orígenes Lessa veio pela terceira
vez para o Rio (1945). Casou com sua prima Elsie Pinheiro Themudo, duran-
te alguns anos cronista de O Globo, assinando como Elsie Lessa. Dessa união
nasceu Ivan Lessa, também jornalista e escritor, há anos radicado em Londres.
Quando o casamento se desfez, em 1949, Orígenes encontrou, por fim, sua
companheira de fé, de amor e alegria: a sagitariana Maria Eduarda, portuguesa
do bairro Alto de Lisboa, onde nasceu a 9 de dezembro de 1936, no Hospital
São Luís, administrado por freiras francesas. Nesse mesmo hospital, vale lem-
brar, Fernando Pessoa morrera um ano antes.

Maria e Orígenes se conheceram durante o IV Centenário da Cidade do
Rio de Janeiro. Ela viera de Lisboa, na condição de recepcionista, para traba-
lhar no stand que o Governo português mandou construir na recém-inaugurada
Avenida Chile e que, terminada a exposição, se transformaria na Faculdade de
Letras.

Ao casar pela segunda vez, Orígenes já era destacado publicitário e ficcio-
nista consagrado. Sua vida em comum com Maria Eduarda foi sempre de pro-
fundo entendimento e paz. “Ele tinha raciocínio rápido – lembra Maria – e
sempre com uma pitada de humor. Certo dia especial, luminoso, deveria ter
um pensamento para vender piteiras. Havia milhares delas encalhadas e o ne-
gociante não sabia o que fazer. Ele foi ao depósito e, na hora, elaborou a frase
salvadora: “Graças a Zeus, usando piteira, posso fumar sem receio!”

Redator de pequena agência de publicidade, antes de ingressar na J. Walter
Thompson, eis que o chefão lhe pede um texto a respeito de um produto que
deveria ser anunciado. Sentou-se diante da máquina de escrever e, em instantes,
deu o trabalho por concluído. Levou-o à consideração do chefe, certo de estar
agradando. Este leu, releu e, imponente, recomendou: deveria demorar-se mais
na elaboração das frases; algumas palavras lhe pareciam excessivas e até redun-
dantes. Resumindo: o que escrevera não estava bom. Precisava ser copidescado.
Orígenes retornou à sua sala, pediu à secretária que datilografasse o texto num
papel azul, com o timbre da empresa. Pediu, também, que acertasse as margens
pela esquerda e pela direita. Concluída a datilografia, voltou ao patrão que, vai-
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doso, ajustou os óculos para ler melhor: “Agora, está ótimo!… Viu o senhor
como o bom trabalho é aquele que se faz após algumas horas de reflexão?”…

Maria Eduarda lembra de uma outra situação de Orígenes diante do angus-
tiado vendedor de café moído, achatado pelos concorrentes que faziam suces-
so com o café solúvel. Orígenes bolou a frase salvadora: “Um bom café vale
um minuto de espera!”

Especialistas norte-americanos em mercadologia estavam no Rio, contrata-
dos pela General Foods, a fim de que fosse feito o lançamento nacional do me-
lhor sorvete do mundo. Seria chocolatado, cremoso e nutritivo, capaz de ser
saboreado com absoluto prazer por crianças, jovens, adultos de 70 e idosos de
mais de 90 anos. Para que o miraculoso produto estivesse ao alcance dos brasi-
leiros só faltava o nome de fantasia. Os técnicos já dispunham de uma relação
enorme de sugestões, mais nada que justificasse o investimento. Quando o téc-
nico-chefe terminou de falar das qualidades do sorvete, Orígenes estava de
água na boca. Usou uma só palavra para expressar seu sentimento e essa pala-
vra terminou funcionando como a marca registrada de uma indústria que se
tornaria poderosa entre nós: “Kibon”.

Outra pérola publicitária do ficcionista Orígenes Lessa. O diretor de um
banco precisava sensibilizar os pais, mesmo que seus salários fossem modestos,
a pouparem, visando o futuro dos filhos. Já havia experimentado de tudo e
nada de os depósitos se multiplicarem. Mais uma vez “São Lessa” baixou e re-
solveu o problema em poucas palavras: “Creche e aparece.”

Orígenes trabalhava fumando, embora soubesse que o fumo envenena-
va-lhe o organismo. Aconselhado por uns e outros, deixou os cigarros de lado,
jurou nunca mais fumar. Acontece que, daí em diante e, por um largo período,
passou a ter dificuldade de redigir seus anúncios. Criar, com a rapidez que cos-
tumava, nem pensar! Orígenes deu de ficar jururu, sem vontade de rir, sem pa-
ciência de escutar piadas e, muito menos, de participar das rodadas de chope
com os amigos, no Amarelinho, sempre às sextas-feiras, depois que encerrava
suas atividades na agência. Chegou a pensar que estivesse “ruim da cabeça e
doente do pé”, ou contaminado por energia negativa; ou enfeitiçado por al-
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gum olho-de-seca-pimenteira. Um de seus melhores clientes, fumante invete-
rado, passou a se preocupar, pois seus anúncios vinham perdendo o impacto e
ele – o cliente – não desejava sair da Thompson.

Por isso, resolveu aconselhá-lo: “Olha – disse o fumante, como que supli-
cando – volte a fumar, pelo amor de Deus. Vai ser bom pra mim e melhor pra
você. Eu, também, já parei de fumar certa vez. Nessa fase, meus negócios desa-
baram. Voltei aos cigarros, as empresas estão crescendo.” Orígenes seguiu o
conselho mas, quando se instalou aquele pigarro que o tirava do sério, parou
de vez com o fumo e perdeu o cliente.

Outra crise de sinceridade de Orígenes. Certa vez, conta Maria Eduarda,
Sérgio Dourado, dono de famosa imobiliária, convidou-os a passar um final
de semana no recém-inaugurado Hotel Nacional, em São Conrado. Ao lado ia
ser construído luxuoso condomínio. Orígenes passou dias pensando em um
texto para o lançamento. Deu suas sugestões e ficou esperando pela arte-final.
Quando lhe apresentaram o desenho dos prédios tornou-se furioso: a favela da
Rocinha, por trás do condomínio, havia sido transformada em uma floresta
tropical das mais bonitas. Orígenes recusou-se a participar do projeto.

Mais lembranças de Maria Eduarda: “Orígenes era bom ciclista. Foi quem
me ensinou a pedalar. Sempre que íamos a Lisboa, fazíamos longos passeios.
Ele costumava dizer aos amigos que, depois de me conhecer, passou a ter paz,
bacalhau e sobremesa saborosa nos fins de semana.”

No seu “Sítio Alegria”, em Paraíba do Sul, acordava por volta das 5h 30 e
caminhava, acompanhado por dois cachorros, nos quais Maria Eduarda havia
colocado nomes de personagens de histórias infantis: “Laranjinha” e “Gatão”.
Orígenes saía pelo sítio, em pleno clarão da aurora, olhando os pássaros e as
flores, tirando os parasitas que insistiam em se desenvolver nos troncos das
mangueiras. Quando cansava disso, reunia o máximo de folhas secas, fazia pipi
sobre elas, tratava de triturá-las, pois assim conseguia bom adubo para fertili-
zar roseiras, lírios e bromélias.

Maria Eduarda recorda: “Orígenes conseguiu, inclusive, a façanha de ser
amigo de Graciliano Ramos. Colocou seu filho Ricardo Ramos na mesma
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agência em que trabalhava. Em dado momento foi à casa do autor de Vidas Secas
e este, no banheiro, diante do espelho, fazia a barba. Entre os dois estabele-
ceu-se o seguinte diálogo:

Orígenes:
– O Ricardo é um bom rapaz, competente e dedicado!
Graciliano:
– Ele é burro!
Orígenes:
– Não me parece. É sensível e reservado!
Graciliano:
– Engano seu. Ele é burro!
Acanhado com a grosseria do pai com o próprio filho, Orígenes decidiu

manter-se calado. Graciliano seguiu se barbeando, o que fazia com extremo
cuidado. Em dado instante, percebendo o constrangimento do amigo, vol-
tou-se para ele e, baixinho, indagou.

Graciliano (forçando um sorriso):
– Vem cá!… Ele é bom, mesmo, seu Orígenes?
Por falar em filho, um belo dia Orígenes envolveu-se em um caso curio-

so com Ivan Lessa, que desejava ir para os Estados Unidos. No Consulado
fora informado de que não poderia viajar, pois seu pai tinha antecedentes.
Era considerado de esquerda. Praticamente, um comunista. Por isso, o pas-
saporte só seria concedido se ele, o pai, fosse conversar com o funcionário,
responsável pelo visto. Orígenes, diante do cônsul, abriu o verbo. Disse
que Ivan era um idiota, pois havia sugerido que se encaminhasse a um país
da Europa, onde poderia adquirir cultura, visitar museus, freqüentar tea-
tros e boas livrarias, ouvir orquestras famosas, conduzidas por grandes ma-
estros, alimentar-se bem. O cônsul ficou de tal forma surpreso com a rea-
ção do escritor que terminou concedendo o visto, decisão essa que o dei-
xou profundamente irritado.

Múcio Leão já havia dito, em 1930, que Orígenes Lessa gostava das “almas
vulgares, aquelas para as quais a vida, sem ter sido propriamente cruel, foi me-
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lancólica”. Acertou em cheio. Quando encontrou sua verdadeira companheira,
passou a morar em uma rua que era sua paixão: Prado Júnior, Copacabana.
Tornou-se vizinho do Clóvis Bornai e de travestis menos renomados; de viga-
ristas, rufiões, prochenetas e prostitutas. No dia da posse de Evaristo de Mo-
raes Filho, nesta Academia, ele se pôs na porta do prédio, enquanto Maria
Eduarda foi buscar o carro, numa garagem próxima. Enquanto esperava, duas
“moças da noite” aproximaram-se dele, encantadas. Uma delas passava a mão
no fardão e perguntava se era feito de ouro. Uma terceira se aproximou, lem-
brando às companheiras que Orígenes era um escritor.

Prostituta 3 (a Orígenes):
– Sou, aí, da vida, mas gosto de seus livros. Vi e achei um barato sua novela O

Feijão e o Sonho. O senhor sabe falar de quem tem a vida torta como a gente tem!
Ao ouvir os comentários da prostituta, Maria Eduarda imaginou convi-

dá-la, com as amigas, para que tomassem um chá no seu apartamento. Só não
formulou o convite que, por certo, Orígenes acataria, por entender que a posse
de Evaristo de Moraes Filho, nesta Casa, era mais importante.

Orígenes era alegre e brincalhão, mas de firme caráter. Não confundia
humildade com imbecilidade. Assim, eleito para a Casa de Machado de Assis,
recusou que seu fardão fosse oferecido por Paulo Maluf. As despesas com o
fardão terminaram correndo por conta da Editora Sêlo de Ouro, hoje
Ediouro.

�

Frase de Pedro Bloch, amigo íntimo do ficcionista, que bem define seu espí-
rito solidário: “Orígenes sabia encontrar, em cada ser humano, uma fagulha
divina.”
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Orígenes Lessa e a
técnica do vitral

Antonio Olinto

Contos se escrevem com palavras; romances se escrevem com
palavras; poemas se escrevem com palavras. Quem domina

as palavras, quem as apascenta, quem as guarda no fundo de si mes-
mo para uso no momento necessário, pode estar preparado para
captar um pouco do mistério das coisas. Só dando nome a cada coisa
pode alguém realizar uma obra.

Nesse começo tentei chamar atenção para os livros de Orígenes
Lessa. Tenho para mim que o peso da sua obra em nossa literatura
ainda não foi devidamente avaliado. Ele foi muito além do que pen-
samos, foi mesmo muito além do que ele pudesse pensar.

Ao longo de todo o tempo em que militou na literatura, jamais
cedeu ao lugar-comum, nem às facilidades literárias, que elas exis-
tem. Manteve sempre um compromisso maior para com a verdade,
daí a rapidez de seus diálogos, que ferem onde mais se pode ferir. O
seu uso de palavrões é de uma absoluta propriedade. Com eles vai
direto ao coração da matéria.

167

PANTONE 1525 PRETO

Palestra
proferida na
ABL, em 27 de
maio de 2002,
encerrando o
ciclo de
conferências em
comemoração do
centenário do
nascimento de
Orígenes Lessa.



Diálogos também se fazem com palavras, e é neles que jazem, em Orígenes
Lessa, uma inesperada força, um ir-e-vir que atravessa o bom-mocismo de
qualquer leitor desprevenido. Seu rigor no vocabulário não nos abala, porém,
– o que poderia acontecer – mas a naturalidade e o tom normal das trocas de
palavras transformam sua leitura num prazer renovado.

Diga-se antes de tudo que Orígenes Lessa foi um herdeiro de Machado de
Assis, na arte do conto principalmente. Nunca tivemos, na contística, contos
tão originalmente concebidos e realizados como nesses dois grandes escritores
brasileiros, com as naturais diferenças de tempo e de pormenores sociais.
Ambos mergulharam no que era o seu dia, conscientes da força intrínseca da
contística, do muito que uma narrativa curta pode concentrar em si e fixar na
memória de quem a lê.

O que Orígenes Lessa exibe em cada página de seus romances e contos é um
extraordinário amor à vida. Não deseja ele, como autor, apresentar uma visão
das coisas tão do alto que as pessoas deixam de existir. Apega-se à sua gente, só
narra através dela, porque o assunto é a vida. Por isso também sente-se inteira-
mente à vontade perante ambientes que em outras mãos pareceriam obscenos.
Daí a nitidez de seus personagens, daí a precisão de seus cortes no tempo, de
seus diálogos límpidos, que se integram inteiramente no ritmo da narrativa.

Pode ter causado estranheza que eu haja dado a essa conferência o título de
“Orígenes Lessa e a técnica do vitral”. Não quero dizer que ele se tenha dedi-
cado a essa bela feitura, mais apropriada a igrejas e claustros, mas veja-se como
em Orígenes Lessa acabam por funcionar os diálogos num conjunto de narra-
tivas em vitral. São pedaços de matéria transparente e colorida, que ele junta
cuidadosamente, sem que o leitor se aperceba do que está acontecendo, e no
fim o trecho do vitral ali reunido se aproxima de outro, num todo que dá força
aos personagens e aos acontecimentos.

Cada trecho da narrativa diz o que deve dizer, mas como se acha ligado ao
trecho seguinte, de cor e formas diferentes, produz um efeito redobrado.
Veja-se, por exemplo, A Noite sem Homem, um de seus melhores e mais originais
romances. Nele, capítulo por capítulo, vão os diálogos plasmando uma reali-

168

Antonio Olinto

PANTONE 1525 PRETO



dade, a da vida de todo aquele grupo de mulheres comandadas por Salô, e essa
realidade se estrutura com solidez a partir do momento em que o leitor se dá
conta de que a junção de minúcias ultrapassou o limite meramente quantitati-
vo e alcançou uma nova dimensão de qualidade. Chegou ao vitral.

Então, os diálogos se unem de forma diferente, cada palavra dita por uma
das mulheres se fixa num pedaço do vitral, e com isto ganha sentidos mais am-
plos. Nunca foi o palavrão usado com tanta naturalidade e tanta verdade. Ver-
dade literária acima de tudo, como nesse romance, a cada instante um palavrão
se liga a outro, num vitral igualmente vocabular, e depois de algumas trocas de
palavras ou palavrões entre os personagens, são poemas que passam a existir
sob a forma de palavrões, poemas que se coadunam com o ambiente em que o
romancista descreve e com a realidade que serve de lastro à sua narrativa, ou
melhor, que constituem a matéria mesma de sua narração.

O romance A Noite sem Homem não é diferente, sob esse aspecto, de outros li-
vros de Orígenes, em que as palavras se estendem sob a forma de um vitral.

Não contente de seus livros de ficção, dos melhores na literatura brasileira,
mergulhou também Orígenes – uso este verbo mergulhar pela segunda vez,
porque em tudo que fazia Orígenes mergulhava de fato no assunto – no mun-
do fascinante do cordel, pesquisando e escrevendo sobre o tema. Lembro-me
de que, quando Jorge de Lima escreveu um poeminha de cordel, “Vidinha de
Castro Alves”, houve então um início de movimento entre os jovens poetas da
época de adotar a técnica do cordel. O movimento não progrediu, mas chegou
a indicar um dos prováveis caminhos da nossa literatura. O resultado das pes-
quisas de Orígenes serve hoje a um levantamento de todo um território, ainda
não muito conhecido, da nossa cultura.

Ainda não contente com tudo que escreveu, entrou Orígenes também no
reino do livro infantil, com uma série de volumes que hoje fazem a alegria de
crianças e de adultos. Como não podia deixar de ser, criou Orígenes Lessa uma
grande biblioteca em sua cidade natal, Lençóis Paulista. Colhia livros em toda
a parte, telefonava para amigos pedindo livros, conseguia combis que levassem
os livros à cidade paulista. Muitas vezes me telefonou pedindo a minha contri-
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buição. Nunca falhei nessa campanha de Orígenes. Devo ter remetido a Len-
çóis Paulista algumas centenas de volumes, que hoje contribuem para formar o
prestígio daquela cidade, pois em viagem recente a São Paulo li um anúncio do
município de Lençóis Paulista, num jornal da cidade, com estes dizeres: “Len-
çóis Paulista, a cidade com 60 mil habitantes e 90 mil livros.”

Assim era o nosso confrade Orígenes Lessa. Grande escritor, grande caráter,
grande batalhador pela cultura deste país e um exemplo em sua luta para au-
mentar o número de livros à disposição do povo.
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Roberto Marinho:
o homem da educação

Arnaldo Nisk ier

“Inteligência mais caráter –
esta é a meta da verdadeira educação.”
MARTIN LUTHER KING, JR. – 1964

Aeducação é uma – experiência viva, por vezes candente. Um
episódio ocorrido há 23 anos despertou em mim a noção de

que havia em Roberto Marinho, por trás do grande empresário e do
grande jornalista, um grande educador. Na época eu dirigia o Depar-
tamento de Jornalismo da Manchete, sob a batuta daquela força da
natureza chamada Adolpho Bloch. Em 1981, o 7 de Setembro caiu
numa segunda-feira, dia de fechamento da revista. Encerrávamos
mais uma edição da Manchete com uma equipe de jornalistas desmoti-
vados, querendo deixar a redação às pressas para pegar as sobras do
feriado. Enquanto isso, no Parque do Ipiranga, em São Paulo, junto
ao Monumento da Independência, um grande concerto do Projeto
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Aquarius reunia e empolgava mais de 800 mil pessoas. Sob a regência de Isaac
Karabtchevsky, as orquestras Sinfônica Brasileira e do Teatro Municipal de
São Paulo interpretavam a Grande Fantasia Triunfal sobre o Hino Nacional
Brasileiro, de Louis Moreau Gottschalk, compositor norte-americano que fre-
qüentou a corte de D. Pedro II no ano de 1869.

Devidamente informado do sucesso estrondoso do evento, pelos fotógrafos
da nossa sucursal de São Paulo, Adolpho Bloch decidiu reabrir a revista e pu-
blicar imagens do concerto nas páginas de abertura da Manchete, que iria às
bancas na quarta-feira seguinte. Isto implicava num grande esforço coletivo,
pois àquela época ainda não se fazia jornalismo pela Internet: reaquecimento
das máquinas no laboratório para revelar as fotos, a volta dos jornalistas à re-
dação para fazer novos textos, um atraso no envio do material para a gráfica.
Mas Adolpho Bloch se curvava à importância do fato jornalístico e superava
até o sentimento de rivalidade com Roberto Marinho, que tinha no Projeto
Aquarius a menina dos seus olhos.

Foi então que me dei conta da importância de se levar a arte às massas e do
fato de que quase um milhão de pessoas comungara um sentimento único na-
quela tarde musical inesquecível. E, no fundo, o maestro daquele belo concer-
to era Roberto Marinho, que através dos espetáculos ao ar livre do Projeto
Aquarius e dos programas Concertos Internacionais e Concertos para a Juven-
tude, exibidos pela TV Globo, dava a sua contribuição para elevar o nível cul-
tural do povo brasileiro.

Percebi, também, que educação é quase sempre um ato de coragem. A peça
de Gottschalk, tecendo variações em torno do nosso Hino Nacional, fora con-
siderada pelos militares, no auge dos anos de chumbo, como “subversiva”,
pois deturparia a composição original e ameaçaria a sua integridade. Enquanto
um movimento libertário que tomara conta do resto do mundo levava roquei-
ros como Jimi Hendrix a tecer com a sua guitarra improvisações sobre o hino
americano, e enquanto jovens hippies abraçavam em suas roupas as cores das
bandeiras americana e inglesa – manifestações profundas de amor à pátria –,
a mentalidade obscurantista da ditadura brasileira via inimigos e malícia por
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toda parte. Nesse período de trevas da nossa História, Roberto Marinho teve
sempre em mente a máxima de Henry Peter Brougham: “A educação torna as
pessoas fáceis de serem lideradas, mas não dominadas; fáceis de se governar,
mas impossíveis de se escravizar.” Virou quase lenda a sua atitude firme de
preservar a todo custo os jornalistas que trabalhavam nas suas redações, ainda
que muitos fossem simpatizantes da esquerda. Costumava dizer: “Nos meus
comunistas ninguém toca.”

Filho de uma família próspera, esportista e amante das boas coisas da vida,
Roberto Marinho poderia ter escolhido uma existência de ócio e prazeres. O
pai, Irineu Marinho, morreu 21 dias depois de fundar o jornal O Globo, em
1925. Roberto, o herdeiro, com uma grande dose de humildade, decidiu co-
meçar por baixo. Entregou o comando do jornal ao redator-chefe, e foi fazer
da redação a sua escola. À medida que adquiria experiência, foi galgando pos-
tos, trilhando o caminho natural da carreira: repórter, copy-desk, redator-chefe,
secretário de redação e diretor. Mais do que o “Dr. Roberto” por que era co-
nhecido, gostava de ser chamado de “nosso companheiro Roberto Marinho,
diretor-redator-chefe de O Globo”. Ao longo de décadas, sempre deixou o jor-
nalista falar mais alto que o empresário. Quando o Presidente Washington
Luís foi deposto, embora já fosse o diretor do jornal, Roberto Marinho correu
ao palácio na condição de mero repórter. E, espalhando galhos de árvore no
caminho do automóvel presidencial, conseguiu obter as fotos exclusivas que
ganhariam a primeira página de O Globo, “furando” os demais concorrentes.

Tempos depois, homenageado pela Universidade da Sorbonne, de Paris,
Roberto Marinho definiu o jornalismo como um exercício de audácia. “O jor-
nalista tem de se atrever a interpretar a opinião pública e correr o risco de falar
em nome dela.” Já a partir dos seus primeiros tempos na imprensa, abrindo em
1944 a sua atuação também para o rádio – que até os anos 50, antes do adven-
to da televisão, foi o instrumento principal da integração nacional – Roberto
Marinho demonstrava o seu desígnio de concretizar um projeto totalizante e
ambicioso que, em última análise, tinha por meta levar a educação a todos os
cantos do país, intuindo já o fabuloso potencial dos meios de comunicação de
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massa. Profundamente ético, ele já enunciava o propósito de transformar estes
meios numa ferramenta destinada à difusão cultural, ou seja, um projeto emi-
nentemente educativo:

“Em julho de 1925, com o surgimento de O Globo, meu pai reiterou a sua
vívida consciência de que, na alma nacional, interligam-se os objetivos con-
cretos de natureza política e econômica, com os anseios espirituais de ordem
artística, cívica e religiosa. Com isso, assegurou ao novo órgão – embora aba-
lado nos seus primeiros dias pela perda de seu fundador – uma identificação
com a opinião pública que, acredito, constitui o segredo de sua atuante pre-
sença em todas as fases da história republicana em mais de seis décadas.”

Embora respeitasse o conceito aristotélico de que “as raízes da educação são
amargas, mas os frutos doces”, Roberto Marinho sentia uma profunda satisfa-
ção em tudo o que fazia no seu trabalho. Da sua paixão pela informação vinha
a sua autoridade, manifestada sempre sem arrogância, com a voz mansa e paci-
ente. Numa escalada ímpar – do jornal para o rádio, para a televisão, para a
Internet e para os diversos projetos e fundações que integram a sua rede de co-
municação – Roberto Marinho construiu mais do que um império. O adjetivo
“imperial” pressupõe a ambição arrogante e ególatra por trás de um César, ou
de um Tzar. Roberto Marinho visava muito além e muito acima de tudo isso.
Em seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, em 1993, ele reco-
nhecia “a importância da cultura de massa propiciada pela expansão da mídia
eletrônica” e também “o cuidado primordial de procurar servir à massa sem
desservir à cultura”.

A TV Globo é um exemplo da filosofia de Roberto Marinho na área da co-
municação. Iniciada em 1965, a Rede Globo abrange hoje 99,98% do territó-
rio nacional, incluindo 115 emissoras próprias e afiliadas. A qualidade do seu
trabalho transpôs fronteiras, principalmente através de um de seus produtos
tipicamente “globais”: as telenovelas. A magia do folhetim eletrônico atinge
hoje países nos quatro cantos do planeta. Para citar apenas um exemplo do seu
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estrondoso sucesso, A Escrava Isaura encantou bilhões de telespectadores pelo
mundo afora, principalmente na China, onde fez da atriz Lucélia Santos uma
estrela de primeira grandeza, mais conhecida em certas províncias do que o
próprio Mao Tsé-tung. Ao longo de suas quase quatro décadas de vida, a Rede
Globo tornou-se uma colecionadora de prêmios internacionais, dentre os
quais se destacam três Emmys: em 1976, concedido a Roberto Marinho como
Homem Destaque da Televisão; em 1981, na categoria de Artes Populares,
pelo musical infantil Vinicius para Crianças/Arca de Noé I; em 1982, pela minissé-
rie Morte e Vida Severina, baseada na obra de João Cabral de Melo Neto. Em
1979, a UNESCO premiou a série infantil Sítio do Pica-pau Amarelo como o me-
lhor programa do ano. Pela campanha Criança Esperança, a Globo recebeu o
Prêmio da UNICEF em 1980; doze anos depois, a mesma campanha ganhou
a Medalha de Prata comemorativa do Encontro Mundial de Cúpula pela
Criança (World Summit for Children).

� Fundação

O próprio lema da Fundação Roberto Marinho já diz tudo: “Acreditamos
que contribuindo para a solução dos problemas educacionais da maioria da
população brasileira estaremos ajudando a construir um Brasil melhor.” Cria-
da em 1977, esta instituição privada sem fins lucrativos “surgiu do sonho de
mobilizar os veículos de comunicação das Organizações Globo em favor do
desenvolvimento social, com foco na educação”.

Entre suas principais áreas de atuação figuram: a preservação e revitalização
do patrimônio histórico e cultural; a educação de jovens e adultos, promoven-
do a sua inclusão social; e a conscientização e mobilização em torno de proje-
tos de proteção ambiental. Vale citar a declaração de princípios da própria
Fundação: “Criadas sobre os pilares da excelência, inovação e das parcerias,
suas ações compõem um universo ilimitado do conhecimento no qual a Fun-
dação Roberto Marinho e seus parceiros investem para ajudar o Brasil a se tor-
nar um país vitorioso. O país da educação.” Não por acaso, a Fundação tem
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angariado ao longo dos seus 27 anos de existência alguns dos principais prê-
mios, como o de Personalidade Educacional (2003), o Prêmio UNESCO
(2002), o Caracol de Prata (2000) e uma quantidade de outros. Seu leque de
projetos, cada vez mais aberto, abrange temas que vão do Globo Ciência e
Globo Ecologia ao Tom da Amazônia e Tom do Pantanal; do Prêmio Jovem
Cientista a Sexualidade/Prazer em Conhecer; da Memória do Movimento
Estudantil ao Cristo Redentor de Braços Abertos – sempre em obediência ao
mote: “Por trás disso tudo existe uma idéia muito forte: Educação é tudo.”

“Se acham que a educação é cara, tentem a ignorância!” A frase irônica do
presidente da Universidade de Harvard, Derek Bok, parece ter inspirado Rober-
to Marinho nas suas escolhas, como empresário e principalmente como homem
público. À medida que seus veículos de comunicação obtinham o merecido su-
cesso e o devido retorno financeiro, Roberto Marinho, em vez de se deixar des-
lumbrar por obras faraônicas ou de fachada, reinvestia com toda a seriedade em
projetos de cunho social. Surgiu assim, vinte anos depois da Fundação, em
1997, o Canal Futura, visando a contribuir para a formação educacional da
população, possibilitar o acesso ao conhecimento e incentivar a cidadania e a
participação social. E imediatamente o novo canal passou a cumprir a sua mis-
são, baseado nos princípios do espírito comunitário e empreendedor, da ética e
do pluralismo cultural. Formando uma rede com mais de dez mil instituições,
entre escolas, creches, presídios e hospitais, que utilizam seus programas como
ferramentas da educação, o Futura colabora para a construção da sociedade.

A sua participação não se encerra na tela da TV. Inovou também no seu
modelo de parceria, com treze instituições que participam ativamente da sua
gestão, traçam as diretrizes da programação e avaliam os resultados. Os parcei-
ros produzem ainda programas especiais em conjunto com o Canal e transfor-
mam suas iniciativas nas áreas social e educacional em temas de programas.
Este profícuo trabalho em prol da educação granjeou merecidos prêmios –
para citar só alguns: o Master de Ciência e Tecnologia 2003, o PNBE de Ci-
dadania em 2002, e, em 1999, o V Prêmio Cidadania Mundial, o Prêmio Top
Social e o Prêmio Eco.
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Num esforço ainda mais específico na área da educação, o Telecurso 2000
em pouco tempo se tornou o maior projeto de educação à distância no Brasil,
com mais de oito mil turmas funcionando simultaneamente em todos os esta-
dos do país. Este método de ensino supletivo de 1.º e 2.º graus desenvolvido
pela Fundação Roberto Marinho e pela FIESP, permite ao aluno cursar o en-
sino fundamental, o ensino médio, o curso profissionalizante de mecânica,
além de cursos extras de educação ambiental, educação artística e educação
para o esporte. O aluno tem a opção de assistir às aulas pela TV em sua pró-
pria casa ou de acompanhá-las numa telessala, com outros alunos e a supervi-
são de um Orientador de Aprendizagem. Acredito que nenhum outro país do
mundo possua um projeto desta amplitude. Dirigido a 75 mil trabalhadores
que tiveram seus estudos interrompidos, o projeto Telessalas 2000 tem como
objetivo a implantação de 3 mil novas salas de aula na Amazônia Legal e nos
estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

� Uma aventura

Vale transcrever algumas palavras do próprio Roberto Marinho, proferidas
em 1997, sobre estas suas incursões no que ele chamou de “a aventura do co-
nhecimento”:

“Seria infiel se dissesse que não pensei em sucesso desde o primeiro mo-
mento, pois trairia os meus princípios de vida e trabalho. Seria igualmente
infiel se, por falsa modéstia, deixasse de reconhecer que os êxitos conquista-
dos até agora superaram as minhas melhores expectativas. Se podemos nos
rejubilar com o que está feito, temos de nos ocupar do muito que ainda há
para fazer. Creio que a nossa filosofia de trabalho é adequada e eficaz: unir
os esforços da Fundação Roberto Marinho aos das entidades públicas,
associações comunitárias e empresas privadas de nosso país, visando ao bem
comum. Se nossos objetivos se multiplicaram, também se multiplicaram os
desafios, os quais encaro e aceito com o mesmo entusiasmo e a mesma con-
fiança de vinte anos atrás.”
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Homenageando o seu fundador, a TV Globo assim definiu Roberto Mari-
nho no seu obituário: “Construiu o ideal de um Brasil que surpreendeu o Bra-
sil. Gerou milhares de empregos e idéias, obras e sonhos. Seu maior feito talvez
tenha sido criar as condições para que os outros pudessem realizar seus ideais.”
Amante do esporte, até idade avançada praticava equitação, natação e mergu-
lho. Ele mesmo se descrevia assim:

“Não sei se sou conseqüência das minhas qualidades ou dos meus defei-
tos. As minhas qualidades são conhecidas por poucas pessoas que convivem
comigo. Os meus defeitos são apontados por muitas pessoas que me desco-
nhecem. Não sei se devo preferir o conceito das pessoas que me desconhe-
cem, ou daquelas que convivem comigo.”

Em seu terceiro casamento, a partir de 1984, com D. Lily de Carvalho, Ro-
berto Marinho encontrou a parceira ideal para ajudá-lo a levar avante uma sé-
rie de projetos, entre os quais um sem-número de eventos culturais e exposi-
ções de arte. Com a sua educação européia, D. Lily, que sempre se destacou
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por sua elegância e beleza – ela foi Miss França no ano 1938 – mostrou-se
uma colaboradora à altura do marido, além de presença constante ao seu lado
nos encontros sociais que, sempre cercados de bom gosto e muita discrição, fi-
zeram parte da vida do importante empresário. Estivemos muitas vezes juntos,
na sua paradisíaca residência de Mombaça (Angra). Um dos prazeres do casal
era acompanhar o balé dos coloridos flamingos.

O dia 3 de dezembro de 2004 assinala o centenário de nascimento de Ro-
berto Marinho. Mas o ano todo já está se prestando de palco para uma série de
homenagens a este cidadão que tanta influência exerceu sobre os destinos da
sociedade brasileira ao longo de oito décadas.

Da minha parte, orgulho-me de ter conhecido este grande homem, que gos-
to de chamar O Homem da Educação, em todos os sentidos. Convivi com ele
durante mais de dez anos na Academia Brasileira de Letras. E guardo ainda vi-
vas na lembrança as palavras do seu discurso de posse que, mais do que quais-
quer outras, definem a sua inteligência e o seu caráter:

“A comunicação não é privilégio do homem. Aquilo que nos distingue é
a compreensão. Com isso, queremos dizer que não adianta distribuir infor-
mações se não estivermos dispostos a discuti-las. Utilizando-se a força dos
meios de comunicação, pode-se talvez vencer, mas não convencer. O con-
vencimento exige diálogo, em que nos arriscamos à troca de palavras.”

E encerro com uma autêntica declaração de princípios do escritor e acadê-
mico Roberto Marinho:

“Abre-se nos dias atuais uma nova frente de ameaça às palavras em virtude
da sua crescente substituição por imagens eletrônicas ou informes de compu-
tadores. As imagens, sejam diretas ou transmitidas por irradiações, são sinais
que nos chegam do mundo, marcando a sua presença em nosso espírito. As
palavras são sinais pelos quais impomos e atribuímos ao mundo um sentido
espiritual. Não nos é lícito renunciar a essa primazia.”
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Roberto Marinho e a
crítica literária

Antonio Olinto

Sou um brasileiro antigo, e como um brasileiro antigo conto co-
isas antigas. Vou contar uma história rápida que aconteceu

precisamente há 55 anos, em 1949. Eu tinha saído do seminário, ti-
nha estudado latim e grego e depois concluí que o que eu queria era
ser escritor e jornalista. Comecei a escrever num jornal chamado Di-
retrizes. Fazia crítica de cinema e crítica literária. Um belo dia um pri-
mo meu, Edmundo Lins, que trabalhava n’O Globo, onde fazia crítica
de cinema, me telefonou e disse: “Vem aqui que tenho um assunto
importante. Fui convidado para ir à França passar uma semana, no
Festival de Cannes, e Roberto Marinho não quer deixar eu ir, a não
ser que eu arranje alguém para ficar no meu lugar. E você é este al-
guém. Já falei com ele, leu uma crítica de cinema sua no Diretrizes e
depois disse: “Está bem, pode chamar.” Então perguntei: “Como é
que eu faço?” Ele: “Você vai ao cinema hoje à noite, depois vem
para cá. A minha mesa é esta, a minha máquina de escrever é esta,
você senta aí e faz a crítica. Entregue-a aí ao Álvaro Pinheiros, que
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Roberto Marinho no lançamento de um livro do escritor, dramaturgo
e jornalista Nélson Rodrigues. (Agência O Globo)



é o chefe da Redação. Se ele não estiver, deixe com quem estiver à noite aqui.
Basta isto.”

Passei um mês, sem conhecer ninguém da Redação porque era um jornal
vespertino. Trabalhava-se das sete da manhã ao meio-dia, uma hora. Ao fim
do mês volta o Edmundo, e me diz: “Olha, o Roberto gostou dos textos que
você fez, quer conversar com você.” Então, lá fui eu e ele me disse: “Você vai
ficar trabalhando comigo. Pode fazer reportagens, entrevistas, mas já vi que a
sua tendência é literária. Você não quer fazer uma seção literária?” Eu não que-
ria outra coisa. Estava no jornalismo esperando a hora em que eu pudesse fazer
uma seção literária. Eu disse: “Quero.” E ele: “Então dê um nome à seção e
pode começar.”

Devo dizer que Elói Pontes tinha até alguns meses antes sido o colunista
literário d’O Globo. Brigou e não quis mais fazer sua coluna, então não havia
ninguém no lugar no momento. Lancei uma coluna chamada “O Globo das
letras”, que depois passou a ser “Porta de Livraria”.

Durante 25 anos, além dessa coluna, fiz de tudo n’O Globo: fiz crítica de tea-
tro, fiz copidesque, fiz principalmente editoriais. A velha Redação ficava na
Rua Bittencourt Silva, era uma beleza, uma sala imensa. Todos trabalhavam
nessa sala, inclusive o Roberto Marinho. Sentava-se na cabeceira de uma mesa,
junto com todo mundo. Não queria ter e nunca teve sala própria. Só passou a
ter gabinete quando foi para a Rua Irineu Marinho. Ele se sentava de lado e
fazia os editoriais. Dizia: “Sobre esse assunto aqui, escreva contra, mas não es-
tenda demais não.” Ou: “Sobre este aqui, a favor, mas não elogie demais não.”
Era a velha moderação, que até hoje de certa maneira o jornal O Globo preserva
e conserva.

A minha vida, então, foi completamente ligada a O Globo, até o momento
em que fui para Londres como adido cultural. Antes eu havia escrito, da Áfri-
ca, um livro que saiu pela Globo e depois também na África. Depois fui à Uni-
versidade de Columbia, como professor visitante, depois segui para Nova
York como colunista de O Globo. E continuei escrevendo em Londres. Foi,
portanto, uma vida quase inteira ligada àquele jornal chamado O Globo.
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Na velha Redação estavam também Rogério Marinho, que está aqui, Ricar-
do Marinho. Gritava-se de um lugar para o outro: “Edmundo, você gostou
desse livro? Não vale nada.” Ou então dizia: “Antonio, você está elogiando a
poesia desse fulano. Ele não é poeta nem aqui nem na China.” Ou seja, havia
uma espécie de conversa coletiva. Roberto Marinho também dizia: “Olha,
aquele seu artigo está ruim, hein. Melhora da próxima vez.” Nós éramos, por-
tanto, uma família que trabalhava ali. Testemunho disso pode dar o Rogério,
que era uma parte integrante desta família.

Uma vez Roberto estava sentado ao meu lado, eu começando a comentar
com José Lins, o Nélson Rodrigues interrompeu e disse: “Está faltando algu-
ma coisa n’O Globo: um consultório sentimental, para responder a cartas de se-
nhoras e demoiselles que queiram pedir conselhos amorosos.” Disse o Roberto
Marinho: “Vocês dois vão responder essas consultas. Um dia escreve o Nél-
son, outro dia escreve o Antonio Olinto. Recebam as cartas, vejam qual é a car-
ta que está mais de acordo com o temperamento de cada um e escrevam. Esco-
lham um pseudônimo.” Nós então escolhemos “Malu”. Começamos então o
“Consultório sentimental de Malu” n’O Globo e logo na primeira semana a
coluna nos deu um problema. A Malu de Ouro Preto, filha do embaixador
Ouro Preto, compareceu à Redação e reclamou com o Roberto: “Estão usan-
do o meu nome.” Roberto Marinho me chamou e disse: “Olha a Malu aí.”
Então eu disse: “Estamos usando um nome, não é o seu nome.” Por acaso o
escolhemos, porque é um nome bonito. Você tem um nome bonito, de modo
que deve se orgulhar até de termos escolhido este nome de Malu para fazer esta
coluna.”

Há poucos dias encontrei o filho de Nélson Rodrigues e disse a ele: “Você
sabe que o Nelson já fez consultório sentimental?” Ele respondeu que não sa-
bia. E eu: “Ele fez sim, n’O Globo. Procure lá por 1951, 52. Eu sei o que é meu e
o que é dele, porque conforme o assunto e conforme o modo de tratar o assun-
to, eu sei o que era dele e sei o que era meu.” Ele disse que vai fazer uma pesqui-
sa para descobrir essas cartas.
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Vejam, então, que nesta vida minha de escritor, de jornalista, de leitor, de ho-
mem dedicado à cultura, fui ligado a O Globo. O que é que havia n’O Globo? Havia
um homem para o qual todos os elogios que o Arnaldo Niskier fez são verdadei-
ros. Mas falta uma palavra: Roberto Marinho era um homem civilizado, civili-
zado a mais não poder. Era um homem que sabia não só tratar as pessoas – ele
até podia ter os seus momentos de raiva – como era sumamente civilizado. As
pessoas que chegavam para conversar com ele saíam encantadas por causa do seu
modo civilizado. Não era o todo-poderoso dono do jornal. Não era o todo-po-
deroso jornalista que podia acabar com a fama de qualquer um. Era um
homem civilizado para com os outros, mas amava acima de tudo o seu jornal.
Amava a notícia. Meu Deus, que coisa importante é esta! dar notícia do mundo,
dar notícia das pessoas, dar notícia do governo, dar notícia de qualquer coisa. É
esta a missão do jornalista. Ele tem que infundir com isto que Roberto Marinho
tinha, a notícia acima de qualquer coisa. Seja de que modo for, seja muito bonita,
seja muito feia, seja de qualquer maneira, a notícia está acima de tudo.

Credito a ele, primeiro, o ser eu um homem um pouco mais civilizado do
que eu era. Segundo, a ter o amor à notícia. E a notícia literária, por exemplo,
haveria alguma coisa mais bela que a notícia literária? Saber, de repente, que o
grande poeta que é Lêdo Ivo publicou mais um livro de poesia? É uma notícia,
sobretudo agora que ele completa os oitenta anos e está dando essa notícia.

Recebi ontem um livro de Samuel Ravel. Ele morreu já há algum tempo,
uma morte meio estranha. Foi um grande contista e estava meio esquecido. De
repente, chega-me a Obra Completa dele, num volume. Era a notícia que ele
deixou para o mundo. Estava morrendo, ninguém via. De repente, volta a ver.
Por quê? Porque nós vivemos da palavra. O que é a palavra? É tudo. Com a pa-
lavra se comunica, com a palavra se ama, com a palavra se odeia, com a palavra
se xinga. Tudo está na palavra. E nós, seja no livro, seja no jornal, usamos esse
instrumento, o mais poderoso que existe no mundo, que é a palavra.

Quando eu estava n’O Globo escrevi um livro, que até hoje é usado, que se
chama Jornalismo e Literatura. Às vezes, n’O Globo, um colega dizia: “Ah! jornalis-
mo não é nada, não é literatura...” Então, eu quis provar que jornalismo é um
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modo de literatura. É uma espécie de literatura. E por que o jornalismo é uma
literatura? É uma literatura que só perde da outra porque ela sofre duas pres-
sões: a pressão do tempo e a pressão do espaço. Posso levar um ano escrevendo
um romance, mas a notícia tem que sair amanhã. Posso escrever um romance
com trezentas páginas, mas a notícia tem que ter o tamanho que caiba no jor-
nal ou na revista. Então, pressionados por esses dois fenômenos, poderosos na
vida, que são o tempo e o espaço, o espaço que é pequeno e o tempo que é cur-
to, nós criamos uma outra literatura. E por causa justamente dessa pressão, ela
tem mais força, tem mais emoção, vai mais fundo nas pessoas.

É claro que toda manhã eu continuo lendo O Globo. Continuo sabendo exata-
mente o que acontece no resto do mundo. Leio outros jornais, também, claro.
Mas O Globo é o principal, é o meu jornal. Foi um jornal ao qual dei 25 anos da
minha vida, dei-os muito prazerosamente porque gostei de ter feito aquilo. N’O
Globo fizemos a primeira coluna literária e o primeiro suplemento, que era uma
página só. Convenci Guimarães Rosa a fazer, todos os sábados, n’O Globo, um
conto. Durante vários meses ele escreveu uns contos que depois publicou num
livro chamado Tutaméia. Quando leio o livro Tutaméia hoje eu digo: são os contos
que eu lia n’O Globo. É uma beleza de livro. Quem sofria muito com aqueles con-
tos era o Ricardo Marinho, que recebia o texto de Guimarães Rosa e depois o
Rosa dava 50 telefonemas para mudar uma vírgula, para mudar uma palavra. Ele
sofria o estilo dele, de modo que o próprio Ricardo ficava ali esperando que o
Rosa aprovasse finalmente, na sexta-feira, o conto que ia sair no sábado.

Hoje aqui estou, portanto, agora, revendo um pedaço da minha vida, dedi-
cado a essa coisa das mais importantes, que é o jornal, essa coisa que é a notícia,
essa coisa que é a palavra. E nós, na Casa de Machado de Assis, o que somos
senão escravos da palavra? Mas somos também donos da palavra. Escravos e
donos. Através dela é que fazemos chegar onde quer que seja o que pensamos,
o que achamos, o que queremos, aquilo por que combatemos. É isto que O
Globo sempre fez e continua fazendo, dominando a sua palavra, a palavra jorna-
lística. E não foi à toa que aquele homem civilizado, dono de seu jornal, entrou
para a Casa de Machado de Assis sob os aplausos de todos nós.
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Roberto Marinho

Nélida Piñon

Senhor Presidente, senhores Acadêmicos, amigos e admiradores
de Roberto Marinho. Rogério Marinho, Roberto Irineu Ma-

rinho e Karin, as meninas Marinho, Roberto Marinho Neto. Lily,
querida amiga.

Conheci a mãe de Roberto Marinho, que vivia no Parque Guinle,
saída da minha adolescência, graças ao primo Serafim, que convivera
com ela em uma estação de águas no sul de Minas. Por força de tal
circunstância, o ilustre jornalista Roberto Marinho, que eu acompa-
nhava de longe, na qualidade de fervorosa leitora de jornais, passou a
freqüentar meu imaginário como alguém real, próximo. A senhora
Francisco Marinho, também conhecida como D. Chica, mulher fina
e delicada, mencionava a família com visível orgulho. Contou-me,
então, que o filho mais velho, embora instado pela mãe, desistira em
assumir as rédeas do jornal O Globo, como seu diretor, em seguida ao
falecimento do pai, Irineu Marinho. Segundo ele alegava, era muito
jovem e carecia de amadurecimento. Precisava submeter-se à guarda
de outros jornalistas mais experimentados.
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Essa versão materna ouvi-a muitos anos depois, dele próprio, Roberto Ma-
rinho, ao ter a honra de conhecê-lo e privar da sua generosa casa. Quando me
dei conta que sua consciência, seu talento e seu destino, como se de comum
acordo marchavam juntos, inseparáveis. Parecera saber, ainda jovem, o que era
mister fazer para estar à altura da própria sorte. Razão de haver aprendido des-
de muito cedo a dosar as manifestações do cotidiano, a ouvir os ruídos da vida,
a mesclar os ventos favoráveis com o trabalho, a perseverança, a cautela, a au-
dácia. A assumir, enfim, responsabilidades e deveres como herança familiar.

Nessas conversas com o Dr. Roberto, sempre discretas, quase em sotto vocce,
ele manifestava desmedida admiração pela figura do pai, que os deixara tão
cedo. Visivelmente empenhado em que a memória de Irineu Marinho jamais
se esfumasse.

Um sentimento assim profundo se estendia igualmente ao Brasil, um país
do qual extraíra matéria e sonho com que forjar sua biografia.

Nas conversas ouvidas à mesa do jantar, junto com os demais convivas, a
geografia brasileira e as ocorrências históricas nacionais tornaram-se referên-
cias tão significativas, que pareciam adquirir dimensão quase metafísica. Sem
dúvida, ao longo de sua vida Roberto Marinho amou o Brasil como poucos.
Com seus jornais, rádios, televisão, alargou as rotas da mentalidade, dos costu-
mes, das utopias, das contradições de que somos todos nós feitos. Moderni-
zou nosso olhar, auscultou nossos sentimentos, introduziu cunhas na maneira
de ser, de pensar, de ver do brasileiro médio. Assinalou em cada qual a noção
imperativa do quanto esta Nação lhe significava. Sem temer, por isso mesmo,
nesse largo esforço, assumir riscos, pessoais e familiares, convencido que estava
da força da televisão em repartir, entre ofendidos e marginalizados, aqueles
princípios civilizatórios que iriam colocar os brasileiros próximos do epicen-
tro de um debate, sem o qual a cidadania real, democrática, não subsiste.

É um simples esboço precário, uma empreitada, enfim, que alguns cederam
aos brasileiros, informações, fantasias, sonhos, as noções divisórias da realidade.
Fazia-os automaticamente partícipes do tecido social da nação. Garantia-lhes a
esperança de haverem se incorporado ao coração de um país continental.
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Sua fé nesta Nação fundamentava-se também na adoção de uma urbani-
dade, capaz de aperfeiçoar o convívio humano e as regras democráticas. Daí
jamais descuidar, no plano pessoal, de um repertório constituído de palavras
e gestos que tinham para ele expressão moral. Com isto, sua mirada, quem
sabe pretendendo, entre arguto e juvenil, que os demais se esquecessem da
mística que lhe rondava a figura. Pois, visivelmente, não aspirava chamar
atenção, distinguir-se. O seu próprio andar, conquanto natural e elegante,
prezava em ser discreto.

Aliás, mesmo em sua casa, que construíra ainda moço, e que fora ampliando
com a prosperidade dos últimos anos, nada nele fazia agitação. Deslizava pelos
salões de Cosme Velho, o velho bairro de Machado de Assis, como um hóspede
respeitoso, com os objetos e os quadros, cuja coleção, hoje preciosa, ampliara
com raro empenho. Sem esconder, por sua vez, o orgulho pela magnífica coleção
de pintura brasileira que, em conjunto com o que narrava aos visitantes, a forma
como Roberto Marinho, ao longo das décadas, aperfeiçoara a sua estética indivi-
dual, o refinado conhecimento que lhe permitira selecionar, com rara precisão,
aqueles pintores então com escassa repercussão, mesmo no Brasil. Em meio a
tantos pintores, lá estavam, em sua casa, Portinari, Guignard, cada mestre asse-
gurando, com sua poderosa matriz criadora, a trajetória do apurado gosto do
colecionador. Ao mesmo tempo em que essas obras de arte evocavam um har-
monioso conjunto, a história da amizade que o uniu a homens como Raimundo
Castro Maya e a César Melo Cunha, seres estes que igualmente deixaram pega-
das na vida artística brasileira. Uma coleção a sua que, além de refletir sua visão
de grandeza, espelhava a sábia decisão que o levou a concentrar todos os seus re-
cursos apenas na aquisição de quadros nacionais.

Lembro-me com que alegria mostrou-me Lasar Segall na parede ao lado do
piano de cauda, em cuja superfície distribuíam-se molduras de prata, retratos
de seres amados e de ilustres personalidades brasileiras e internacionais, e que
sucedera naquele mesmo local a Iberê Camargo, pois não era raro que, no afã
de desfrutar de seus pintores preferidos, fizesse rodízio dos quadros nas pare-
des. Mesmo porque, havendo a coleção se agigantado, a ponto de ser hoje um
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dos melhores acervos brasileiros, já não havia na casa espaço suficiente para
exibi-los ao mesmo tempo.

Mas não eram apenas os quadros a óleo que lhe mereciam devoção amoro-
sa. Agia ele na casa demonstrando freqüente gratidão por tudo que lhe embele-
zava a vida. Logo ele que, desde cedo, cultivara a simetria da paisagem, das coi-
sas, da leitura, da música. Aliás, sua presença constante no Theatro Municipal
testemunhava a afeição pelas provas palpáveis do engenho humano. Essa mes-
ma música que motivou, aliás, que falássemos das grandes personalidades que
visitaram nosso Teatro Lírico em épocas áureas do Rio de Janeiro, como os
pianistas Arthur Rubinstein, criatura ígnea e de pêlos vermelhos, e ainda Ale-
xander Brailowski, cuja palidez notória parecia ter sido ditada pelo próprio
Fredéric Chopin, em quem Brailowski se especializara.

Sabedor Roberto Marinho de que a cultura imprime coesão entre os seres e as
comunidades, e que servir a seus estatutos no cotidiano ou na excepcionalidade
da dimensão mítica, é galgar fatalmente os patamares civilizatórios e abrandar as
espirais vertiginosas da alma. Mas, conduzindo-nos pelos jardins que muito
amava, e eram o prolongamento do seu apurado gosto, ele evocava às vezes figu-
ras e feitos, convidava-nos a visitar os interstícios da História brasileira, de que
fora partícipe íntimo. Embora certas frases pudessem eventualmente luzir sutil
ironia, ele dava imediata margem ao interlocutor de interferir, de discordar, de
exigir mais, de ocupar o espaço que ele, com admirável cortesia, lhe ensejava.

Ao ar livre, sob o iluminado céu carioca, Dr. Roberto, como sempre foi
chamado, acercava-se da ponte japonesa, sobre o rio Carioca que lhe atravessa-
va os jardins, na companhia dos amigos. Mostrava-lhes, então, com expressiva
ternura, as carpas que habitavam aquelas águas sempre límpidas. Tinha gosto
em preservar-lhes o habitat, em vê-las saudáveis, prosperando aos seus cuida-
dos. E quando um dia dimensionei que algumas das carpas, de tanto haverem
crescido, já não seriam mais reconhecidas pelo dono, ele sorriu enigmático...
Decerto para não me contrariar a imaginação, enquanto o olhar, girando em
torno, envolvia os flamingos rosas, soltos nos jardins, não muito distantes de
uma escultura concebida por ele.
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Em meio, porém, ao inesquecível cenário, sobressaía em seu rosto o brilho
do olhar, a refulgir apaixonado quando posto em sua amada Lily. Quantas ve-
zes, ao desfrutar do privilégio de acompanhá-lo à mesa, registrei a ansiedade
com que, levantando-se do assento, após a sobremesa, encaminhava-se sem
perda de tempo, em direção a ela. Parecia-me então ouvir o seu suspiro de alí-
vio ao abraçá-la, de tornar finalmente tangível o amor que o assaltava. Sem tal
gesto significar que não desfrutara do convívio dos amigos.

Nesta homenagem a Roberto Marinho, extraordinário brasileiro, que, se
vivo fora, estaria completando cem anos no próximo dia 3 de dezembro, não
devo, de modo algum, em obediência a um dever histórico de gratidão, esqui-
var-me de recordar a generosidade do casal Marinho quando do I Centenário
da Academia Brasileira de Letras, em junho de 1997. Quis a sorte que eu, sen-
do então Presidente desta Instituição, respondesse por seus destinos, caben-
do-me naturalmente organizar, entre outras tarefas, os festejos pertinentes a
um centenário de tal relevância histórica.

Lembro-me de quando Lily Marinho, sempre tão amiga, convidou-me a al-
moçar em sua casa, com o intuito de colocar-se à disposição desta Instituição
naquele momento tão singular. O casal Marinho pretendia, de forma sempre
desinteressada, colaborar naquilo que fosse julgado mais adequado para a
Instituição. Após minha hesitação inicial – eu não sabia o que pedir diante de
tanta generosidade – foi decidido, num gesto magnânimo e inesquecível, que
celebraríamos no Cosme Velho, com um jantar comemorativo, os cem anos da
Academia Brasileira de Letras. Um jantar a que assistiram duzentos convida-
dos, entre eles incluindo o Presidente da República, Fernando Henrique Car-
doso, que, por sinal, em todo aquele ano do centenário, jamais deixou de cola-
borar, em tudo o que lhe foi dignamente solicitado. O Primeiro-Ministro de
Portugal, António Guterrez, o Presidente da Xunta de Galícia, Manuel Fraga,
eu e outros vindos ao Rio de Janeiro especialmente por motivo do nosso ani-
versário. E ainda ministros e ex-presidentes estrangeiros, além das mais altas
autoridades da Nação. Uma festa cuja inesquecível beleza expressava a acolhi-
da excepcional de seus magníficos anfitriões.
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Não posso esquecer os cuidados com que atenderam à homenagem à ABL,
à qual pertenciam também, e que culminou com detalhes comovedores. À saí-
da, à guisa de lembrança, recebia cada convidado discreta bandeira verde, presa
a um mastro assentado sobre uma base de madeira, com os seguintes dizeres
em dourado no fundo verde: “O Acadêmico e Senhora Roberto Marinho
homenageiam os cem anos da Academia Brasileira de Letras. Rio, 1997.” E
bem no centro, o símbolo da Instituição que nos tem acompanhado sempre,
Ad Immortalitatem, Academia Brasileira.

Roberto Marinho despediu-se sem alardes, numa manhã, início do dia. Re-
tirou-se da vida com a elegância com que sempre viveu. Mas o Brasil, até hoje,
não lhe fez a vontade. Paga-lhe constante tributo evocando sua memória e seus
feitos incomparáveis. Cada ato nosso reconhece nele uma grandeza que espe-
lha a nossa também. Enlaça os fios narrativos de sua existência com a nossa
própria história contemporânea. Compreende que, ao nos ter feito progredir,
com o instrumental da comunicação hoje ao nosso alcance, ele ajudou-nos a
melhor entender quem somos. Ele persuadiu-nos a crer em nosso talento, ele
facilitou-nos a repassar na tela, miúda ou agigantada, o cotidiano brasileiro. A
aventurarmo-nos pelas veredas e meandros da nossa identidade. A ampliar o
imaginário que nos acompanha desde a fundação psíquica da pátria.

A exegese a se fazer, no entanto, sobre esse admirável Roberto Marinho
apenas começa. Sua história, simultaneamente carioca, brasileira, cosmopolita,
universal, é de alguém que, havendo estado em tantas partes, escolheu viver no
Cosme Velho, na casa que tanto amou, sob o cuidado amoroso de Lily e seus
familiares, do povo brasileiro que o admirou. Uma história que, a partir da sua
despedida, em 3 de agosto de 2003, começou a ser contada por todos nós,
com uma dimensão comovente e admirável.

193

Roberto Marinho

PANTONE 1525 PRETO



PANTONE 1525 PRETO



Roberto Marinho
Destino: jornalista

Murilo Melo Filho

Senhor Presidente Ivan Junqueira. Senhoras e senhores Acadêmi-
cos. Senhor Deputado Federal Ronaldo Cunha Lima. Meu fra-

ternal amigo Rogério Marinho. Meus queridos amigos Roberto Irineu
e Karen. Estimada D. Lily. Demais familiares de Roberto Marinho.
Minhas Senhoras e meus Senhores. Minhas Amigas e meus Amigos.

Desejo que minhas primeiras palavras sejam de evocação ao que
me disse, certo dia, o nosso homenageado de hoje: “Nasci jornalista.
E o serei sempre pelo resto de minha vida. Este, é o meu destino. E
esta, é a minha vocação.”

Assim se definia o jornalista Roberto Marinho, em seus muitos
anos de enormes e relevantes serviços prestados à Imprensa Brasilei-
ra. Para ele, jornalismo sempre foi um exercício de audácia, onde os
seus profissionais têm de atrever-se a interpretar a opinião pública,
correndo o risco de falar em nome dela.

Quando Irineu Marinho, seu pai, deixou A Noite e fundou O Globo,
dia 29 de julho de 1925, ele ainda era um jovem, com pouco mais de
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20 anos de idade, que se recusou a assumir a herança paterna, porque julgou
que não estava preparado para dirigir o jornal, o que só viria a acontecer, seis
anos depois.

O Brasil vivia, então, uma época de intensas comoções, com a revolta dos
18 do Forte de Copacabana e a rebelião do General Miguel Costa, com o final
do estado de sítio no governo de Artur Bernardes, a marcha da Coluna Prestes
pelo sertão afora, o crack do café e a avalancha do tenentismo, que desemboca-
ria na vitória de Getúlio Vargas.

Roberto Pisani Marinho, ao longo desses últimos 70 anos, testemunhou as
revoluções de 30, 32 e 35, o Estado Novo de 37, o putsch integralista de 38, a
Segunda Grande Guerra de 39 a 45, deposições, impedimentos, renúncia, gol-
pes, suicídio, doenças e mortes de presidentes, numa escalada de agudas, graves
e sucessivas crises políticas, durante as quais o Brasil teve 19 presidentes da
República, cinco Constituições – a de 1934, a de 1937, a de 1946, a de 1967
e a de 1988 – além de sete moedas: o Mil-Réis, o Cruzeiro, o Cruzeiro Novo,
o Cruzado, o Novo Cruzado, a URV e o Real – atravessando moratórias hu-
milhantes, reformas cambiais, tragédias monetárias e inflações galopantes.

Com destemor e firmeza, o Dr. Roberto enfrentou todas essas crises e sem-
pre emergiu delas, melhor e mais forte do que quando nelas entrara, grande vi-
torioso que era, como um irremediável condenado ao sucesso, ou, como ele
mesmo diria depois, ao êxito.

Em 1945, inovou a radiofonia brasileira, com a inauguração da sua Rádio
Globo. E vinte anos depois, em 1965, exatamente na noite em que se anuncia-
vam ao País a tragédia e a vergonha do Ato Institucional n.º 2, explodia no ar a
imagem inaugural da sua Televisão.

Nos primeiros anos, a TV-Globo, mesmo com a parceria da “Time-Life”,
da qual se libertaria, em seguida, enfrentou sérias dificuldades financeiras.

Roberto Marinho penhorou a sua própria casa no Cosme Velho, cercou-se
de executivos e profissionais competentes, investindo pesadamente no talento
brasileiro. E o resultado aí está, traduzido nos elevados pontos do IBOPE, que
atestam o sucesso da sua programação: no jornalismo, no esporte, na teledra-
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maturgia, filmes, educação, ciências, ecologia e agricultura, integrou o Brasil,
de Norte a Sul, ao longo dos 8.500 quilômetros quadrados de sua dimensão
continental.

E começou a executar essa hercúlea tarefa quando já tinha 61 anos de idade,
com pleno direito a uma folgada aposentadoria, por ele preterida para enfrentar,
o desafio de construir a sua Rede de TV, que é hoje a maior do Brasil e da Amé-
rica do Sul, além de ser a quarta televisão do mundo, e também a primeira em
padrão de qualidade e em produção própria, de mais de 4 mil horas de progra-
mas produzidos por ano, atingindo diariamente milhões de telespectadores, em
140 países e inserindo o Brasil no contexto de quase todo o mundo exterior.

Esse seu projeto foi tido, na ocasião, como uma empresa de alto risco, uma
colossal loucura. Mas ele cumpria, assim, na imprensa brasileira, uma maravi-
lhosa trajetória, que foi do jornal ao rádio, e deste à televisão e, já agora, tam-
bém à Internet.

Pretendia viver um pouco mais. Pouco tempo antes de morrer, só falava em
planos para executar nas próximas décadas. (Se vivo fosse, no próximo dia 3 de
dezembro completaria um século de vida, nas pegadas do nosso inesquecível
centenário Barbosa Lima Sobrinho.) E assistiria, de corpo presente, a este fes-
tival de homenagens: ao lançamento dos importantes livros de D. Lily e de Pe-
dro Bial, à sessão do Congresso Nacional, à entrega da Medalha da Casa da
Moeda e a esta mesa-redonda.

Roberto Marinho analisava seus jornalistas pelo mérito e pela competência,
jamais os distinguindo pelas ideologias políticas e defendendo-os quando
ameaçados pelos governos militares.

Certa vez aconteceu-lhe um episódio que, nos últimos meses, vem sendo mui-
to noticiado, mas que eu achei que tinha o dever de repeti-lo aqui, hoje, simples-
mente porque o assisti bem de perto. Estávamos no dia 27 de novembro de
1964, em pleno regime dos militares, e o então Ministro da Justiça convocou os
diretores de jornais e de revistas para uma reunião em seu gabinete, aqui no Rio,
quando lhes disse como queria que a imprensa se comportasse e lhes apresentou
uma relação de 64 jornalistas suspeitos, que deviam ser demitidos.
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Eu estava presente a essa reunião, e sou testemunha de que o Dr. Roberto
Marinho foi o único a reagir à ameaça ministerial, com as seguintes palavras:

– Sugiro a V. Exa., Senhor Ministro, que cuide dos seus comunistas, por-
que, dos meus, cuido eu, e neles ninguém toca.

Certa tarde-noite, ao entrar na Livraria da República, do editor José Mário
Pereira, Roberto Marinho encontrou-se com Luís Carlos Prestes, o líder co-
munista que tanto combatera.

Abraçaram-se carinhosamente e ele depois escreveu n’O Globo que se “eter-
necera por aquele homem de um metro e meio de altura, mas um gigante de
obstinação e de bravura, que empolgara os seus ideais de liberdade”.

Senhor Presidente. Senhoras e senhores Acadêmicos.
Roberto Marinho nunca se candidatou a qualquer cargo eletivo, de sena-

dor, de deputado, de vereador, de governador e até de presidente, aos quais, se
quisesse, teria pleno direito. A única eleição a que se submeteu, em toda a sua
vida, foi a de membro efetivo da nossa ABL, para a qual se elegeu com a quase
unanimidade de 34 votos, dia 22 de julho de 1993, na Cadeira n.º 39, suce-
dendo a Otto Lara Resende e nela permanecendo durante uma década. Foi sa-
udado pelo Acadêmico Josué Montello, que disse o seguinte:

“V. Exa., Dr. Roberto, sempre foi um grande leitor de Machado de Assis,
Balzac, Anatole, Flaubert, Dickens, Eça, Dante, Shakespeare, Proust e Tolstoi.

A Cadeira que aqui conquistastes é vossa, de pleno direito. Vossa vida é fe-
cunda e dela muito nos orgulhamos, porque sois uma força da Natureza, vol-
tada para o Ensino e a Cultura do nosso país.”

Respondendo, afirmou o novo Acadêmico Roberto Marinho:
“Estou entrando nesta Casa, como sucessor de Otto Lara Resende, meu

querido companheiro no Globo e um dos maiores talentos verbais e escritos, de
toda esta nossa geração.

O fardão acadêmico, que nós, aqui, hoje estamos envergando é igual à toga
do magistrado, à farda do soldado e à batina do padre, porque simboliza a
adoção de um compromisso para o resto das nossas vidas.”

�
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Nesta sessão solene – em homenagem à sua memória, no centenário do seu
nascimento – devo dizer ainda que o jornal, a rádio, a revista e a televisão de
Roberto Marinho são hoje referências internacionais, orgulhos dos brasileiros
e conquistas de Primeiro Mundo.

Seu império de comunicação ampliou-se com mais três jornais – Extra, Valor
e Diário de São Paulo, a revista Época, a Rádio CBN, a Globo News, a Sport TV, a
Som Livre, a Globosat, a Editora Globo e a Fundação Roberto Marinho.

Detendo nas mãos todo esse poderoso complexo instrumental de televi-
sões, rádios, jornais, revistas e editoras, que na área das comunicações, tanto se
complementam, o Dr. Roberto atendeu à sua obsessão pela Cultura e pela
Educação Brasileiras, criando, em 1977, uma Fundação com o seu nome, para
produzir os Programas de Telecurso 2.º grau, a TV-Futura e o Criança-
Esperança, com o apoio das Nações Unidas para a Infância, que já beneficiou
centenas de milhares de jovens brasileiros.

Preservou o Patrimônio Histórico, restaurou o Cristo Redentor, a Bibliote-
ca Nacional, o Jardim Botânico, a Floresta da Tijuca, o Museu Imperial, a
Casa França-Brasil, igrejas, casarões, monumentos, palácios e a da Academia
Brasileira de Letras, respeitando todas as suas características arquitetônicas.

Transformou em realidade o seu sonho de construir a cidade do PROJAC,
uma grande oficina e usina para produção de novelas e de filmes, uma espécie
de Hollywood brasileira.

Construiu ainda a sede da TV-Globo em São Paulo e um Parque Gráfico
na Via Washington Luís.

Roberto Pisani Marinho, minhas Senhoras e meus Senhores, foi um ho-
mem simples, mas enérgico e objetivo, pragmático e tenaz, que amava a vida e
sabia viver, praticando o hipismo e a pesca submarina, até com riscos de vida.

Na flor da terceira idade, casou-se com D. Lily, sua dedicada companheira e
grande paixão de sua vida, que acabou de lançar um livro sobre ele.

Foi também um admirável patriarca, irmão de Rogério Marinho, aqui pre-
sente, pai de Roberto Irineu, de João e de José Roberto Marinho, sogro, avô e
bisavô, terno e amoroso.
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Era um admirador de Oscar Niemeyer, Candido Portinari, Charles Cha-
plin, Verdi, Chopin, Wagner e Caruso.

No seu heróico universo carlyliano, de grande visionário, tinha sempre uma
profunda modéstia para escutar, uma enorme disposição de aprender e uma
firme decisão para agir.

Na qualidade de contemporâneo do futuro e à frente do seu tempo, do seu
povo e do seu país, ele se antecipou às mudanças, porque via longe e porque,
num irremovível impulso de criar e de inovar, se conduziu sempre de acordo
com os seus próprios entendimentos, seus projetos e suas convicções.

Quando algum dia se escrever a História do Brasil no século XX e a história
da formação da opinião pública brasileira, ninguém poderá desconhecer ou
omitir o papel de Roberto Marinho, o homem que em nosso país mais instru-
mentos criou para difundir opiniões e notícias.

Foi um criador de riquezas, um pagador de impostos, um fabricante de em-
pregos e um caçador de talentos, que delegava poderes, distribuía metas e co-
brava resultados.

Gerenciou um arsenal de idéias, sonhos, devaneios e esperanças, que o
transformaram num dos mais importantes jornalistas e cidadãos de toda a
História Brasileira.

Em sua morte, recebeu unânimes consagrações: nacionais e estrangeiras.
Na Academia Brasileira de Letras ele foi também, durante dez anos, um soli-

dário companheiro nosso, que muito nos engrandeceu e muito nos dignificou.
Dele, do seu exemplo de trabalho, de coragem e de ousadia, já sentimos hoje

e sentiremos sempre muita falta e saudades imensas.
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Medalha Filipéia a
Roberto Marinho

Ronaldo Cunha Lima

Senhor Presidente da Academia Brasileira de Letras poeta Ivan
Junqueira, senhora e senhores Acadêmicos, D. Lily Marinho,

familiares de Roberto Marinho.
O governador da Paraíba, meu filho, me delegou poderes na gra-

tificante missão de trazer ao conhecimento desta Casa e da família
de Roberto Marinho que, por decreto seu, criou a Medalha da Fili-
péia – nome primeiro da Paraíba dado pelos espanhóis em homena-
gem ao Rei Felipe II da Espanha – e decidiu ele que a primeira me-
dalha, in memoriam, seria outorgada a um homem que não era carioca,
nem paulista, nem mineiro, era brasileiro, e que a Paraíba queria ser
o primeiro Estado a homenageá-lo com essa medalha e que eu co-
municasse a Academia e aos familiares para recepção da outorga ma-
ior que o Poder Executivo do meu Estado oferece a alguém pela sua
história, pelo seu trabalho.

E disse mais: – Meu pai, se possível lembre o episódio com o meu
filho (meu neto) no dia do falecimento de Roberto Marinho. Meu
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neto de 12 anos de idade, que adora televisão, gosta de poesia, me procurou ao
ouvir o noticiário da morte de Roberto Marinho e me disse: – Meu avô, eu não
estou entendendo! A televisão está dizendo que morreu o imortal Roberto
Marinho. O que é ser imortal? Se é imortal, por que morreu? Coisa de criança.
Eu disse: – Meu filho, vou tentar explicar a você o que é imortal. Imortal é o
habitante do amanhã, é aquele que vive hoje e habitará sempre. Imortal não é
imorrível, é aquele que faz imperecível alguma coisa na vida, e Roberto Mari-
nho deixou imperecível a sua obra. Por isso ele já era e é imortal. Ele disse: –
Agora eu entendi, meu avô. Ele realmente é imortal.

Por isso, senhor Presidente, comunico a esta Casa e comunico a família de
Roberto Marinho que a Paraíba se sente orgulhosa em outorgar, em primeiro
lugar, in memoriam, a medalha Filipéia a Roberto Marinho, solicitando que a fa-
mília designe representante para em solenidade especial o próprio governador
fazer a entrega dessa comenda e dessa medalha. Muito obrigado aos senhores e
minha homenagem a Roberto Marinho, o homem do século.
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Um homem
chamado sucesso

José Mario Pere ira

Aos 95 anos, o jornalista Roberto Marinho, dono das Organi-
zações Globo, não mudou a rotina: acorda cedo, vai ao jor-

nal O Globo – seu verdadeiro xodó, na opinião de muitos – e no co-
meço da tarde segue para a TV, onde almoça e dá expediente. E al-
moçar com ele é hoje privilégio de um seleto grupo. Em geral, ocu-
pam a mesa de refeições do escritório, de onde se descortina uma be-
líssima paisagem do Jardim Botânico, os filhos Roberto Irineu, João
Roberto e José Roberto; os advogados Jorge Rodrigues e Jorge Ser-
pa; o diretor financeiro da TV Globo, José Aleixo; políticos como
Antônio Carlos Magalhães e José Sarney quando de passagem pelo
Rio; empresários como Carlos Henrique Ferreira Braga e Israel Kla-
bin – e outros poucos íntimos.

Aos visitantes que são levados ali pela primeira vez, recomenda-se
elogiar a paisagem, um dos orgulhos do dono da sala. No tempo em
que freqüentava a TV Globo, o pedetista Leonel Brizola nunca a
elogiou. Certo dia levantou-se, com ar de quem finalmente ia fazer
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um comentário, deixando Dr. Roberto na expectativa. “Veja o CIEP que es-
tou construindo ali!”, disparou Brizola, apontando para os lados da Lagoa
Rodrigo de Freitas. Dizem que aí começou sua fritura na Globo.

De hábitos frugais, Roberto Marinho raramente se excede à mesa. Não
que faça dieta: vez por outra encara até mesmo pratos suculentos, mas a
preferência é por peixe grelhado com batatas cozidas. Também nunca fu-
mou nem bebeu. Quando se elegeu para a Academia Brasileira de Letras,
fez questão de brindar com champanhe, mas só tomou meia taça. É um ho-
mem tranqüilo, de fala mansa, que não levanta a voz e usa da mesma natu-
ralidade ao dirigir-se a uma autoridade nacional ou internacional, a um de
seus diretores ou ao mais humilde dos empregados. E é querido por todos.
Nos corredores da Globo, é freqüente ser parado por alguns funcionários
idosos, para quem tem sempre uma palavra gentil. Muitos desses compa-
nheiros participaram das jornadas de combate aos dois incêndios da tevê,
em 1969 e 1976.

Costumam tachá-lo de Cidadão Kane, de senhor da política nacional. Di-
zem que ninguém é nomeado no Brasil sem seu apoio ou consentimento. Tal-
vez seja verdade. Mas ele não é de ostentar poder. Por seu gabinete já passaram
todos os poderosos do país, da direita, da esquerda e do centro: Fernando
Henrique Cardoso, Roberto Campos, Jânio, Brizola, Lula, Delfim Netto,
Tasso Jereissati, Ciro Gomes – uma lista infindável. A todos interpela, objeti-
vo, sobre o que pensam para o Brasil.

Dr. Roberto não esconde a veneração pelo pai. Uma de suas lembranças
mais vívidas remete à infância, quando foi mordido por um cachorro, e seu pai,
durante vários dias, trazia-o ao Rio por volta das 4h da madrugada – moravam
em Niterói – para tomar vacina; depois embarcava com o filho de volta, dor-
mia um pouco, e logo retornava à então capital da República, para trabalhar.
Ainda hoje, sempre que recorda a morte de Irineu Marinho (1876-1925), dias
depois de fundar O Globo, as lágrimas lhe vêm aos olhos. Sim, trata-se de ho-
mem sensível, que gosta de música, é amigo de Arnaldo Cohen e pode ser visto
com freqüência no Theatro Municipal do Rio de Janeiro – mesmo quando a
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diva Jessye Norman impôs como condição para cantar, apesar do calor cario-
ca, que o ar condicionado fosse desligado.

Durante anos acompanhou a impressão de O Globo; para isso mantinha no
jornal um apartamento, espécie de estúdio no 4.º andar, onde às vezes almoça-
va com os irmãos Ricardo (já falecido) e Rogério, e amigos. Entre estes desta-
ca-se um lembrado sempre com saudade: Augusto Frederico Schmidt. Rober-
to Marinho no Globo foi até fotógrafo: é dele a histórica foto de Washington
Luís com o Cardeal Leme às vésperas da partida para o exílio. Ainda hoje es-
mera-se em dar idéias para manchetes ou fotos da 1.ª página, e às vezes chama,
entre outros, o caricaturista Chico Caruso para conversar. Conviveu com Nel-
son Rodrigues, que sobre ele escreveu várias vezes, e até mesmo com o Barão
de Itararé.

Já Schmidt, o poeta de Estrela Solitária, escreveu em O Globo e, íntimo de pre-
sidentes, dizem que se empenhou junto a um deles, Juscelino Kubitschek, para
conseguir concessões de televisão para Dr. Roberto. Colaborador atento du-
rante 14 anos na superintendência geral da TV Globo, o administrador de
empresas Miguel Pires Gonçalves contesta: o grande orgulho do ex-patrão é
ter comprado todas as concessões que detém. O poeta de Estrela Solitária e o jor-
nalista eram inseparáveis, e são muitas as histórias que o dono das Organiza-
ções Globo, com seu característico senso de humor, narra de Schmidt, que o
apelidou de “O rei do mar”, por conta de sua paixão pelas aventuras marinhas.

Um companheiro dessas investidas é o jornalista de economia Carlos Tava-
res de Oliveira, da Confederação Nacional do Comércio, que muito colaborou
para um dos últimos triunfos jornalísticos do amigo: a vitoriosa campanha
empreendida pelo O Globo, em prol da modernização dos portos brasileiros,
iniciada há dez anos, e que terminou com a promulgação da Lei n.º 8.630, de
25 de fevereiro de 1993. Dono de um folclore especial sobre Roberto Mari-
nho, com quem convive há mais de 40 anos, Tavares relembra episódios onde
o hoje conhecidíssimo empresário foi tratado como o mais comum dos mor-
tais. Conta que, certa ocasião, caminhando em Paraty resolveram parar num
posto de gasolina. Quando se dirigia ao bar viu entrar um enorme caminhão,

205

Um homem chamado sucesso

PANTONE 1525 PRETO



206

José Mario Pere ira

PANTONE 1525 PRETO

Roberto Marinho e Stella
Goulart em foto do
casamento, em 1946.

Roberto, Stella e os filhos.
(As duas fotos são do
Acervo família Marinho)



cujo motorista, da boléia, gritou para o Dr. Roberto, confundindo-o com o
frentista: “Ei, você aí, enche o tanque!”

De outra vez, na década de 70, saíram de barco. Entusiasmados com a bele-
za do dia, se afastaram da área de Angra dos Reis e logo se deram conta de que
já era tarde, e haviam prometido levar peixe para o almoço. Daí a pouco, en-
contraram um pescador numa canoa cheia de peixe fresco, mas só então perce-
beram que não tinham dinheiro. Tentaram negociar: “O senhor me deixa levar
o peixe e logo mando um empregado meu com o dinheiro.” O pescador não
quis conversa: “De jeito nenhum, só leva se pagar.” Depois de muito argumen-
tar, Tavares apelou: “Ele não vai deixar de mandar pagar a você, rapaz! Ele é o
Roberto Marinho, do Globo!” O pescador, encarando os dois tripulantes do
confortável iate Tamarind, foi taxativo: “E eu com isso?” A negociação não
aconteceu, e acabaram num restaurante. Hoje, certamente, com a popularidade
da TV Globo e da figura do seu criador, tudo teria sido mais fácil – embora o
empresário continue a andar sem dinheiro, cheque ou cartões de crédito.

Dono de uma pinacoteca que não pára de crescer, Roberto Marinho reco-
nhece que a responsável maior por ela foi a elegante e culta Stella Goulart, a
primeira mulher e mãe de seus filhos. Na época em que estavam casados, fre-
qüentaram muito o ateliê de Portinari e ficaram amigos também de Guignard.
Um dia, em São Paulo, jantando na casa de uma rica família quatrocentona, fi-
cou maravilhado com um quadro de Segall. Trinta anos depois um marchand
veio oferecer-lhe o quadro. Comprou na hora. Há cerca de dois anos esteve na
casa do empresário Ronald Levinsohn, onde almoçou e contou histórias de
sua vida. À saída, viu um Portinari que o fascinou. No carro, foi logo comen-
tando com quem o acompanhava: “Que beleza! Será que ele me venderia?”

Solteiro até os 40 anos, morava sozinho, numa casa próxima ao Cassino da
Urca. Tinha fama de galanteador, com atração especial por bailarinas. Quem
aparecia com assiduidade para jantar era a atriz performática Luz del Fuego.
Sem as cobras, evidentemente. Embora tenha assumido a direção de O Globo
com a morte do pai, viveu intensamente a mocidade, marcando presença na
vida social e boêmia do Rio dos anos 30 e início dos 40. Formava com Oscar
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Santa Maria, Aristóteles Drummond e Francisco Serrador um grupo alegre, co-
nhecido como “os três mosqueteiros” – também quatro no romance de Dumas.

Gostava de dirigir em alta velocidade, o que lhe custou dois acidentes – um
na Praia de Botafogo, outro na antiga rodovia Rio–Petrópolis, que então pas-
sava por dentro do município de Duque de Caxias – para aflição da mãe, Fran-
cisca (Dona Chica para os próximos), a quem era muito unido. Num dos pre-
fácios ao livro Uma Trajetória Liberal, reunião de artigos e editoriais assinados
por Roberto Marinho em O Globo, Austregésilo de Athayde relembra Dona
Francisca “sempre vaidosa e bem-posta, indo ao cabeleireiro, contando sua
luta depois que o marido se foi”.

Após separar-se de Stella, com quem viveu por mais de três décadas, Dr.
Roberto uniu-se a Ruth Albuquerque, até que, há 10 anos, surgiu um novo
amor em sua vida – Dona Lily, viúva do empresário Horácio de Carvalho,
também do ramo de comunicações. Além das afinidades eletivas, aproxi-
mou-os uma mesma dor: os dois perderam filho em desastre de automóvel.
Francesa de nascimento, 20 anos mais nova, sempre jovial e afetuosa, ao seu
lado Dr. Roberto rejuvenesceu ainda mais. Tem ciúmes dela, e ela dele. Fa-
lam-se várias vezes ao dia. É comum, em meio ao almoço na TV Globo, ele a
atender ao telefone e, como se não houvesse mais ninguém na sala, cair no mais
puro idílio.

Esse homem rico adora ganhar presentes, especialmente livros. Usou telefo-
ne celular por um curto período, mas agora só o tem no carro. Elegante, sem-
pre vestindo ternos bem cortados, com belas gravatas e sapatos sob medida, é
precavido quanto a gastos. Tempos houve em que sua secretária n’O Globo,
Dona Lygia Mello, preocupava-se em esconder as notas do alfaiate, senão ele
ia querer pechinchar no preço. Não por usura, já que são muitos os que ajuda,
sem divulgar. Apenas alergia a desperdício – atitude que o levou, certa vez, a
deslocar-se de Nova York, onde tem apartamento, até Nova Jersey, só para
comprar gravatas com imposto mais baixo.

Embora o seu jornal tenha apoiado a Coluna Prestes, Roberto Marinho
nunca se encontrara com o líder comunista até que, em novembro de 1989,
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durante a inauguração da Livraria República, no Shopping da Gávea – e em
meio às eleições Collor x Lula – os dois foram apresentados por um dos sócios
da livraria. A conversa foi cordialíssima, e causou sensação na imprensa à épo-
ca. Quando morreu Luís Carlos Prestes, Dr. Roberto não só assinou editorial
sobre ele em O Globo como escreveu de próprio punho uma carta à viúva, D.
Maria.

Admiração incondicional tem é pelo líder inglês Winston Churchill, e faz
questão de possuir tudo o que sobre ele se escreveu. Dos presidentes brasilei-
ros que conheceu, admira Juscelino e Castello Branco. Entre os escritores naci-
onais vivos aprecia o poeta Affonso Romano de Sant’Anna, com quem gosta
de conversar e cujos artigos em O Globo lê com assiduidade. Ao romancista Au-
tran Dourado, outra figura que lhe é cara, já pensou propor trabalhar com ele
em Condenado ao Êxito, o livro de memórias que, há anos, planeja escrever. E, dos
estrangeiros, herdou do pai a fascinação pelo Dickens dos Pickwick Papers.

Gostava muito de Gilberto Freyre, visitando-o algumas vezes em Apipucos, e
de José Guilherme Merquior, a quem, pessoalmente, convidou a colaborar em O
Globo. Quando em campanha à Academia Brasileira de Letras, o romancista
Antonio Callado, que trabalhou no Globo, foi encontrá-lo na TV para contar da
candidatura. Muito tímido – afinal, não se viam há anos, período em que o autor
de Quarup militara na esquerda – Callado nem teve de pedir: ganhou o voto do
empresário imortal. Com uma reclamação: por que não o procurava mais? No
dia da eleição, Roberto Marinho foi abraçar o vencedor na sede da Editora
Nova Fronteira, em Botafogo, onde Callado recebeu os amigos.

Curiosamente, Roberto Marinho revela um temperamento discreto, e só se
abre com poucos. Extremamente fiel aos amigos, não admite traição de nenhu-
ma ordem. Diz que, quando o decepcionam, pode até voltar a falar com o suje-
ito, mas este nunca mais se recupera inteiramente com ele. Na festa de seus 95
anos, a 3 de dezembro último, lá estava um político, ex-amigo íntimo, incluído
na lista provavelmente pelas secretárias ou a pedido de outro convidado. Mas
viu-se ali um homem deslocado, um fantasma dos tempos em que era temido
nos corredores da TV Globo.
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A criação e a ascensão da Globo são um capítulo especial em sua vida.
Empresário vitorioso, resolveu aventurar-se em televisão, mas nenhum dos ir-
mãos quis segui-lo na empreitada, por considerá-la perigosa. Sozinho, enfren-
tou o desafio, empenhando a própria casa. Uma das facetas do seu tempera-
mento é esta: quando decide que vai fazer algo, faz mesmo. Arrostou a ira de
Assis Chateaubriand, de quem era amigo; teve de depor na comissão parla-
mentar de inquérito que apurava o caso Time-Life – e saiu vitorioso.

Chateaubriand moveu contra ele uma campanha difamatória implacável, ao
mesmo tempo em que mandava João Calmon aos Estados Unidos na tentativa
de conseguir, com o grupo americano, um acordo igual ao que obtivera Rober-
to Marinho. Na época, o dono dos Diários Associados assestou suas baterias
também contra Roberto Campos, acusando-o de, na embaixada do Brasil em
Washington, fazer lobby a favor dos interesses de Dr. Roberto. Em A Lanterna
na Popa (1994), conta o economista e diplomata: “Passei a sofrer violentas dia-
tribes de Assis Chateaubriand, que erroneamente imaginava que eu tivesse aju-
dado a TV Globo a obter seu contrato técnico-financeiro com o grupo Ti-
me-Life. Na realidade, a TV Globo nem pedira nem recebera qualquer apoio
da diplomacia brasileira.”

Chateaubriand – que, segundo Austregésilo de Athayde, admirava enorme-
mente a determinação e a disposição para o trabalho do então modesto con-
corrente – ainda é assunto tabu no seu círculo. Dr. Roberto nega ter dado
depoimento ao jornalista Fernando Morais para o livro Chatô, o Rei do Brasil.
E quem leu recentemente, em Notícias do Planalto, sobre as conversas do empre-
sário com Mario Sergio Conti, não reconhece o sempre reservado homem de
imprensa.

Uma figura a quem Roberto Marinho muito ajudou, abrindo-lhe o Sistema
Globo de Rádio, foi Carlos Lacerda. Gosta de relembrar a tarde em que, numa
visita ao jornal, o político ficou preso no elevador, armando o maior escânda-
lo. Foi preciso quebrar a parede para liberá-lo e aplacar a gritaria. Os dois
eram, à época, tão unidos que Dr. Roberto costumava freqüentar a Câmara de
Deputados só para ouvi-lo. Recorda, divertido, o dia em que Lacerda, respon-
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dendo a um deputado que o chamara de “purgante”, à queima-roupa disparou:
“E Vossa Excelência é o resultado desse purgante!” Pois bem: por razões di-
versas, de repente estavam em pólos opostos. Lacerda passou a atacá-lo, com
agressões cada vez mais intensas, e um dia extrapolou. Informado por Victorio
Berredo, fiel assessor durante anos, Roberto Marinho resolveu agir. Sem con-
tar nada a ninguém, pôs um revólver no bolso e rumou para a casa de Lacerda,
na Praia do Flamengo. Cumprimentou os seguranças, entrou no elevador e, lá
em cima, recebeu-o a empregada, que o convidou a entrar. Felizmente, Lacerda
estava fora.

O episódio mostra que nunca foi de levar desaforo para casa. Certa vez,
invadiu a pontapés a redação de um jornal carioca à procura de Gondim da
Fonseca, que ousara escrever falando mal de seu pai, e este só se livrou da sur-
ra porque se escondeu no banheiro. De tal artifício não se pôde valer, no en-
tanto, o engraçadinho que, na Hípica, se divertia assustando seu cavalo com
assovios. Depois de adverti-lo inúmeras vezes, apeou e meteu-lhe o reben-
que. Outra mostra de coragem aconteceu durante uma visita à mina de po-
tássio em Sergipe, então recém-descoberta pela Petrobrás, onde tinham aca-
bado de furar um poço de quase 200 metros rumo ao centro da terra. Certa-
mente recordando suas leituras de Julio Verne na juventude, quis descer para
visitar as galerias. Quase fez desmaiar as autoridades presentes, não afeitas a
aventuras tão perigosas.

Ao viajar pelo Brasil, em avião próprio ou da Líder, gosta de matar o tempo
jogando gamão, e fazia muito isso com o empresário Álvaro Dias de Toledo,
já falecido. Na TV, quando sozinho, diverte-se jogando paciência no compu-
tador. Não resiste, porém, aos convites de Dona Lily para ir ao cinema. Não é
raro o casal ser visto no Fashion Mall, em São Conrado, comendo pipoca; logo
atrás, também na platéia do filme, a atenta equipe de segurança.

Embora possua um imenso apartamento em Nova York, vai lá pouco, mas
quando o faz não perde a temporada na Metropolitan Opera. Adora canto lí-
rico, e lembra ter visto, ainda menino, o baixo russo Fiodor Chaliapin
(1873-1938) no Municipal do Rio de Janeiro. Foi íntimo da soprano italiana
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Claudia Muzio (1889-1936); e a fotografia de Alexandre Brailowsky
(1896-1976) está em cima do piano de sua casa, pois era nele que o russo na-
turalizado americano se exercitava quando se apresentava no Rio. No mesmo
instrumento tocou, nos anos 50, o compositor e maestro Pierre Boulez, então
jovem assistente da companhia francesa de teatro Madeleine Renaud / Jean-
Louis Barrault – como conta Guilherme Figueiredo em A Bala Perdida, livro de
memórias.

Se se mostra severo no juízo sobre as pessoas, Roberto Marinho não é, po-
rém, homem de praticar vinganças ou perseguições. Avalia o quadro antes de
tomar decisões, e não costuma agir sob impulsos de qualquer ordem. Tudo
parece meditado, seja nos negócios, seja na vida pessoal. Por isso, não é de se
arrepender. Quando decide realizar algo, procura fazê-lo da melhor maneira
possível. Para o discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, em 19 de
outubro de 1993, passou dias treinando com uma professora de dicção. Foi
um sucesso, apesar da zoeira da turma de Brizola, que protestava em frente à
Instituição, e embora estivesse mal dormido: na madrugada anterior, um carro
do Corpo de Bombeiros, desgovernado, batera no muro principal de sua casa,
acordando-o – e agitando a equipe de segurança.

No final dos anos 70, na TV Globo, começou a perceber que as coisas não
andavam como gostaria. Descobriu que, todo final de tarde, o uísque rolava
solto na sala de Walter Clark. Proibiu então o consumo de bebida alcoólica
nas dependências da emissora. Pensava que a ordem havia sido acatada; mas,
um dia, topou com um garçom levando uma bandeja com xícaras de chá para a
sala do diretor-geral. Desconfiou, pegou uma delas e verificou que o conteúdo
era uísque. Foi o começo da queda de Walter, o todo-poderoso da época.

Depois de anos sem retirar nenhum dinheiro na Globo, Roberto Marinho
“melhorou de vida”. Conta que só passou a usar gravatas importadas “após ter
herdado o salário do Walter”. E explica: com a demissão do diretor-executivo,
assumiu o cargo. “Um dia, o contador entrou na minha sala dizendo que eu
precisava receber o dinheiro referente àquele cargo, senão iria dar problema na
contabilidade. Para minha surpresa, era uma fortuna!” – recorda rindo. Não se
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aborreceu quando o ex-empregado lançou o livro O Campeão de Audiência
(1991), com algumas referências que considerou descabidas à sua pessoa.
Confessa ter ficado verdadeiramente comovido com a morte prematura, em
1997, do ex-colaborador. Apesar de tudo, gostava de Walter Clark, e o consi-
derava ótimo profissional, embora imaturo.

O escritor Otto Lara Rezende foi outro que trabalhou na Globo por vários
anos. Produzia textos, discursos, notas encomendadas pela diretoria. Conta
Walter, no livro-depoimento, que foi Otto quem escreveu sua carta de demis-
são e também a do patrão, aceitando-a. Era irônico o mineiro, gostava de fazer
piadas, inclusive sobre o Dr. Roberto. Algumas delas começaram a chegar aos
seus ouvidos. Para completar, certo dia, durante uma visita ministerial à sede
da emissora, o patrão ia à frente, com o ministro, e Otto logo atrás, com asses-
sores. De repente, percebe, de soslaio, que Otto o está imitando. A isso so-
mou-se o fato de, nos últimos tempos, o redator demorar a entregar o que lhe
pediam. Quando retornou à sua sala, Dr. Roberto mandou demiti-lo. De nada
valeu a interferência de amigos: não teve volta. O cronista ficou deprimido,
deixou a barba crescer.

O dono da Globo não confirma nem nega o episódio, mas é o que se conta
ali. Quando se candidatou à Academia, um filho de Otto, Bruno, resolver se
vingar fazendo declarações agressivas contra ele na Folha de S. Paulo. Na manhã
em que saiu a matéria, telefonaram da TV Globo para a sala do Dr. Roberto
no jornal, informando que uma filha de Otto, Helena, trabalhava lá. “É para
fazer o quê com ela?” – perguntou alguém do departamento de pessoal.
“Nada. Deixe a moça trabalhar” – respondeu Dr. Roberto. “Ela não tem culpa
das grosserias do irmão.”

Quando circulou a notícia de que Paulo Francis estava negociando sua ida
para O Globo, uma atenta secretária apressou-se a lembrá-lo das duras refe-
rências do jornalista a ele e a suas empresas no Pasquim. Ainda assim não se
opôs à contratação: era boa aquisição para o jornal. O ácido Francis, a partir
daí, passou a cutucar outras figuras e instituições. Francis faleceu em Nova
York, no dia 4 de fevereiro de 1997. Ao saber, na manhã do dia 7, que o cor-
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po já estava no Rio, Roberto Marinho chegou ao Cemitério São João Batista
antes da família. Na sala reservada, onde preparavam o corpo, ficou alguns
minutos diante do caixão, calado, quieto. De volta ao carro, evitou declara-
ções à imprensa, mas comentou com o amigo ao lado: “Que pena, era um ra-
paz ainda muito novo.”

Entre os amigos de sua época mais atuante na redação, encontram-se Luiz
Alberto Bahia – hoje morando na ilha de Paquetá, na baía de Guanabara – e
Franklin de Oliveira, que vive no Leblon. É tal a camaradagem do Dr. Roberto
com Franklin que, quando este sofreu um infarto, mandou a secretária verifi-
car do que Franklin precisava; ia diariamente, pela manhã, ao hospital, e ficava
rememorando, com o doente, os velhos tempos de redação. Houve época em
que figuras ligadas ao regime militar pediram a demissão de Franklin, acusan-
do-o de comunista, mas ouviram a negativa: “No meu jornal mando eu.”

Se não suporta Brizola, Roberto Marinho só tem boas lembranças de Darcy
Ribeiro. Quando fez 90 anos, convidou-o para a festa; o antropólogo não
compareceu porque estava doente, mas ditou a um amigo um bilhete simpáti-
co ao aniversariante, e pediu que o divulgasse. Foi de Darcy a idéia de criar o
Memorial Lily e Roberto, no Parque do Flamengo, para o qual chegou a encomen-
dar projeto ao escritório de Oscar Niemeyer. Mas a idéia não prosperou: em-
bora lisonjeado com a homenagem, o supersticioso Dr. Roberto implicou
com a palavra “Memorial”.

O mesmo parece ter ocorrido com relação ao imenso painel sobre sua vida e
de suas empresas, feito pelo pintor João Câmara – de quem é amigo e possui
muitos quadros – a ele presenteado por um grupo de funcionários. Gostou da
obra, comoveu-se, mas considerou que sua vida se faz no dia a dia, enquanto a
pintura lhe dava a sensação de que já poderia aposentar-se. Talvez por isso o
painel de Câmara só tenha sido montado uma vez, na Fundação Roberto
Marinho.

É enorme o folclore que se criou à sua volta. Uma das mais conhecidas ane-
dotas refere-se à tartaruga que quiseram lhe dar de presente. Ao receber o ani-
mal, o acaricia, e pergunta quantos anos vive, em média. Respondem-lhe: “Uns
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Dr. Roberto e D. Lily, na última foto deles, em 2003.
(Foto de Dario Zalis / Acervo família Marinho)



200, Dr. Roberto”. Ele então replica, terno: “Não quero não. A gente se afei-
çoa ao bichinho, e é uma tristeza quando morre...” A mais recente: presidindo
uma reunião de diretoria, alguém menciona o lucro que a Microsoft acaba de
registrar. E ele comenta: “Essa empresa é nossa há quanto tempo?” Outro gra-
cejo diz que não fala “quando eu morrer”, mas “se um dia eu vier a faltar...”

Além do boxe, que certa vez lhe serviu para pôr a nocaute o censor que ten-
tou arrancar-lhe das mãos uma página do jornal que estava revendo, praticou
automobilismo, hipismo – um entusiasmo que transferiu ao filho João Rober-
to – e caça submarina. Detalhe: sempre mergulhou sem aparelhos, só no pul-
mão. Nos fins de semana, quando não fica no Rio, vai para a casa de Angra dos
Reis, na praia da Mombaça, geralmente levando convidados: amigos de Dona
Lily, às vezes colegas da Academia Brasileira de Letras – Instituição para a qual
foi eleito para a Cadeira 39, com significativa votação, sem precisar cortejar
acadêmicos nem fazer concessões de nenhuma ordem.

Nos últimos anos, o empresário que maior curiosidade desperta no país
construiu o Projac, em Jacarepaguá, imenso centro de produção da dramatur-
gia televisiva, e o novo parque gráfico de O Globo. Inúmeras vezes chegou em-
poeirado no jornal depois de visitar as obras em Duque de Caxias (RJ), sempre
rápido, andando num passo decidido de quem não pode perder tempo. Exerci-
ta-se diariamente numa esteira automática, às vezes na piscina, e dorme com
máscara para ativar a oxigenação do cérebro. É fisicamente um fenômeno. Há
cerca de três anos, o jornalista Augusto Nunes (hoje diretor de Redação da
revista Época) esteve com ele e ficou pasmo ao vê-lo, numa demonstração de
vitalidade, erguer o amigo que ali o levara, de 60 quilos, ao nível da cintura.

Nunca pensou em fundar outro jornal, mas em 1998 lançou o Extra, popu-
lar, e agora pôs em marcha um terceiro, junto com a Folha de S. Paulo, dirigido a
temas econômicos. Está sempre atento às empresas que possui, mantendo-se
atualizado sobre os rumos da economia brasileira e mundial. Sobre a mesa do
seu gabinete, desde o lançamento, está a revista Época. Outro dia, numa roda,
comentou: “Não sei como é trabalhar com ele. Mas o Mino Carta é um cama-
rada que sabe fazer revista.” No passado, San Tiago Dantas quis lhe dar as má-
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quinas do seu Jornal do Commercio. Não aceitou. Depois foi a vez de Chagas Frei-
tas procurá-lo para vender O Dia. Não quis. Por intermédio de José Luiz Ma-
galhães Lins, o jornal foi parar nas mãos de Ary de Carvalho. É muito grato,
porém, a José Luiz: certa vez precisou, com urgência, de vultosa soma, e o en-
tão banqueiro conseguiu o dinheiro sem pedir grandes garantias.

Não costuma falar da concorrência. Se perguntado sobre a recente crise do
Jornal do Brasil, argumenta que este jornal é uma instituição, e como tal precisa
prosperar, pois “a existência dele é boa para O Globo”. O diretor-presidente do
JB, M.F. do Nascimento Brito, e a mulher, Dona Leda, freqüentam a mansão
do Cosme Velho, e não foram poucas as vezes em que Roberto Marinho aju-
dou Adolfo Bloch a sair do sufoco. Com o dono de O Estado de S. Paulo já foi
mais próximo. Com o da Folha, apesar da recente parceria no jornal Valor, a re-
lação é cerimoniosa. Houve um tempo em que conviveu mais com outro pode-
roso do país: o banqueiro e agora mecenas Walther Moreira Salles. A última
vez em que estiveram juntos foi em março de 1994, durante a inauguração da
exposição de sua coleção no MASP. Hoje quase não se vêem. Mas lembra-se
do réveillon que passaram juntos no Copacabana Palace. Ambos estavam ali
morando, à época, sozinhos, separados das mulheres.

Quatro pessoas são fundamentais ao seu desempenho diário: em casa, o
mordomo Edgar Peixoto; no trabalho, o assessor especial Walter Poyares e as
secretárias Vera Maria Bernardo, do jornal, e Liana Coimbra, da TV. É Liana
quem mais desperta a curiosidade dos visitantes: na hora em que o patrão che-
ga, pouco antes do almoço, ela lhe traz várias pílulas de cores diversas, que ele
toma com um copo de espesso suco alaranjado. Ninguém pergunta o que é,
mas todos ficam, diante da permanente vivacidade de Dr. Roberto, com a fan-
tasia de tratar-se do próprio elixir da longa vida.

Roberto Marinho sorve com voracidade cada minuto. Se o trânsito no Jar-
dim Botânico está congestionado, não hesita, às vezes, em mandar o motorista
seguir na contramão. Faz pouco tempo, numa sexta-feira caótica, com a Rua
Lopes Quintas intransponível por causa de um caminhão da companhia de
limpeza pública, inesperadamente saltou do carro blindado e disparou, a pas-
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sos largos, para a TV Globo (com os seguranças, atônitos, correndo atrás).
Chegou lá suado, e com tanta fome que devorou uma rabada.

Na aristocrática mansão do Cosme Velho, cercada por belas árvores, uma
cachoeira onde corre o rio Carioca, e dezenas de flamingos – alguns deles, os
mais vermelhos, presenteados por Fidel Castro – Dr. Roberto não perde oca-
sião de se declarar, uma vez mais, a Dona Lily. O homem temido, odiado por
alguns, querido por muitos, é um inveterado namorador, no mais puro estilo
romântico. Nunca teve crises de desânimo ou depressão. Diz que a morte é um
cansaço da alma, e que a sua está a pleno vapor. Em dezembro, levou um tom-
bo num tapete em casa e deslocou o ombro, mas nem assim alterou a rotina.

O trabalho o convoca permanentemente, hoje, porém, de forma amena,
pois está tranqüilo no que se refere à sua sucessão no império global: acha os
filhos seguros e firmes no leme, e é comum ouvi-lo elogiar as decisões tomadas
por Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto. Empresário de sucesso,
afirma que se sente visceralmente jornalista. E confessa-se um homem feliz.
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Junqueira Freire

Alberto Venancio Filho

Eu não teria a ousadia de participar desta mesa-redonda come-
morativa do sesquicentenário da morte de Junqueira Freire,

com a participação de dois renomados poetas e de um consagrado
crítico literário, senão pela obediência a uma praxe acadêmica de que
o titular da cadeira deve ficar responsável pela recordação dos ante-
cessores.

Ocupante da Cadeira n.o 25, tendo como patrono Junqueira Frei-
re, tratei, fiel a esta tradição, nas efemérides da Casa, da poesia de
Junqueira Freire em comunicação de 18 de junho de 2003, da orató-
ria forense, da atuação política e da tradução de Evangelina de Long-
fellow do também poeta Franklin Dória.

Recordei a obra jurídica e de assistência social de Ataulfo de
Paiva, e no discurso de posse examinei a obra ciclópica de meu
antecessor, do ensaio à crítica literária, da história ao direito, da
biografia à memorialística, meu grande mestre e amigo Afonso
Arinos de Melo Franco. Eximi-me de falar a respeito de José Lins
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do Rego, pela extensa bibliografia a seu respeito, ampliada no centenário,
entre as quais o livro de Luciano Trigo Engenho e Memória, premiado por esta
Academia.

A Cadeira n.o 25 tem sido fiel ao seu patrono. Artur Orlando, sucedendo a
Franklin Dória, fundador da cadeira e grande amigo de Junqueira Freire, dedi-
ca no discurso de posse quase a mesma extensão ao patrono e ao fundador.
Com remissão à mitologia grega, diria que “o amor foi o eixo sobre o qual gi-
rou a vida inteira de Junqueira Freire, o pólo magnético de sua febril atividade,
a fonte fecunda de sua sublime inspiração”. E mais adiante afirmaria: “Seu
imortal poema de amor, As Inspirações do Claustro, obra-prima que o sagrará o
mais livre pensador de nossos poetas monges, e o mais amoroso místico dos
nossos poetas sépticos.”

Ataulfo de Paiva omitiu-se, mas seu sucessor José Lins do Rego, talvez pela
dificuldade de traçar o perfil do antecessor sobre o qual proferiu palavras áspe-
ras, se estendeu a respeito:

“A pura imagem da poesia, o rapaz Junqueira Freire, este foi o homem de
vida interior.

Junqueira Freire procurou o pretexto de um amor frustrado para conce-
ber a sua maneira de matar-se. O monge e o claustro deram-lhe o ambiente
para as suas constantes violações das leis de Deus. A poesia do padre falha-
do era o canto de um moço desesperado que queria adormecer o seu anjo da
guarda. Quando lhe faltou a força para se impor às suas riquezas, o frade
renegado fazia do claustro uma fúria de fera acuada. Gemiam as suas dores
em surdina. E o seu choro não era de um infante feliz; era iluminado pelos
clarões de um Lúcifer.

A grandeza de Junqueira Freire estava na sua tristeza temporã, no adoles-
cente possuído de impotência, no renegado pelo amor. Tinha ele vida inte-
rior e senso crítico para as suas próprias debilidades.”

E falando dos poetas românticos que morriam cedo, dizia:
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“Não era o caso de Junqueira Freire. Este quis mesmo morrer, porque
mortos estavam os seus sonhos. Vencido pela vida, recolhia-se em salas de
convento e ainda mais vencido se sentia. O que vinha para ele era um quase
nada. Somente a morte é que pode recolhê-lo como refúgio derradeiro. Jun-
queira Freire quer morrer não por que seja bonito morrer como Shelley,
mas porque somente a morte lhe estendia os braços. É aí que mais se eterni-
za a sua realidade poética.”

E termina dizendo: “Tenho para mim que a poesia de Junqueira Freire não
tem em nossa literatura literária o lugar que merece. Poeta da Morte, poeta das
irreverências diante do Eterno, quis o Nada com a violência dos seus sentidos
poluídos.”

Em seguida, Afonso Arinos de Melo Franco, com a precisão de crítico lite-
rário, dissertaria:

“No poeta baiano a biografia é bem mais importante do que obra, se
bem que esta deva ser considerada no primeiro plano de nossa escola ro-
mântica. Tive sob os olhos os manuscritos de Junqueira Freire, legados ao
arquivo desta Casa pelo Barão de Loreto. Pude, assim, ler na letra nervosa
do autor, ainda cálida pelo contato da mão doentia que os traçou, os versos
do estranho monge, angélico e sacrílego.”

“Musa torva e extravagante”, chamou Raimundo Correia à de Junqueira
Freire, e contesta Afonso Arinos: “Nem sempre... Às vezes, das sombras do
claustro surge-nos a sua poesia nobre e bela, vestida na túnica da simplicidade
solene com que os estatuários antigos cobriam as formas quase voluptuosas da
morte.” E sugeria:

“Penso que a Academia deve organizar uma edição crítica e completa
dos escritos publicáveis. Junqueira Freire, incluindo estudos filosóficos e os
ensaios teatrais inacabados, e excluída, ou constituindo tiragens fora do
comércio, a erótica.”
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Passados quase cinqüenta anos, a sugestão de Afonso Arinos continua sem
execução. Tive a oportunidade, ao preparar este texto, de examinar o arquivo
de Junqueira Freire no Centro de Memória; é material muito rico, com manus-
critos e inéditos. Renovo a sugestão de Afonso Arinos para que este material
seja publicado, como mais uma homenagem neste bicentenário.

E concluía Afonso Arinos:

“Assim, além de um juízo seguro sobre o valor literário e a poesia tão
louvada pelos contemporâneos quão ignorada pelos posteriores, teríamos a
imagem exata daquela alma atormentada, daquele monge sensual, místico e
doentio, voltairiano e devoto, cujas ascensões espirituais e decaídas morais
eram resultados do desajustamento de uma cultura literária moderna e livre,
em choque com a religiosidade atrasada dos preconceitos sociais de um
meio ainda preso ao obscurantismo da Colônia.”

�

Ocupante da Cadeira n.o 25, diante do universo da obra de Afonso Arinos
de Melo Franco, não pude me dedicar à análise de Junqueira Freire no discurso
de posse, e me redimo hoje falando nesta mesa-redonda.

O registro que fiz nas Efemérides sobre o autor de Inspirações do Claustro
não me abalança hoje a falar de sua poesia diante de três grandes especialis-
tas. Irei limitar-me ao exame do ambiente social, cultural e religioso no fim
da primeira metade do século XIX na Bahia, as suas raízes familiares, a sua
formação cultural, fundamentais para entendimento de sua obra, enqua-
drado no díptico tão bem caracterizado por Afrânio Peixoto, o grande aca-
dêmico, grande presidente desta Casa e escritor, hoje inteiramente esqueci-
do: “Vocação e Martírio”.

Um exame do ambiente de sua cidade é importante para caracterizar a in-
serção na vida da comunidade. Com a transferência da sede da capital em
1763 para o Rio de Janeiro, a cidade de Salvador, também chamada Bahia,
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voltou a uma vida rotineira e provinciana, tendo como atividades modestas a
plantação do fumo e da cana-de-açúcar, e o tráfico de escravos.

A passagem do príncipe Dom João pela Bahia em 1808, com a abertura dos
portos, modificou essa situação e, embora a Corte não tenha sido fixada na
capital, graças ao desempenho dos governantes das capitanias, a cidade apre-
sentou sensíveis progressos.

O Conde da Ponte, governando a capitania ao aportar o Príncipe, e a admi-
nistração que lhe sucede, instituem companhia de seguro, começam a constru-
ção de teatros e criam os juizados de fora.

A administração do Conde dos Arcos a partir de 1810 faz florescer uma
atividade de maior riqueza com a melhoria do ensino, construção de estradas e
outros melhoramentos.

Com a passagem da Corte, aliada a outros aspectos, o baiano formou como
em outras províncias uma consciência política.

A independência transformou a vida calma da província, com a reação
violenta às tropas do General Madeira e a luta pela libertação da província.
E, novamente, de 1831 a 1863, surgem vários levantes, em primeiro lugar
com a abdicação de Dom Pedro I, e movimentos rebeldes que ganham
grande alento.

Em novembro de 1837, quando Junqueira Freire tinha cinco anos, eclode o
mais importante movimento de todos, a revolta da Sabinada, que durante cer-
ca de seis meses atingiu a cidade de Salvador, com a destruição de muitas casas,
inclusive a do poeta. Consta que o líder do movimento Fernando Sabino Álva-
res da Rocha Vieira foi um ídolo para Junqueira Freire, como foi seu adepto o
professor de filosofia Frei João Quirino Gomes. Pode-se, pois, supor que o
movimento rebelde deixou influências em Junqueira Freire.

Entretanto, o período de 1850 a 1860, da maturidade de Junqueira Freire,
caracteriza-se por uma grande efervescência cultural na Bahia, só comparável à
época no século XVII de Gregório de Matos. Na Igreja se destacava pelo saber
o Arcebispo Romualdo de Seixas. No ensino médico tinham relevo Eduardo
França, Jônatas Abott e Melquíades dos Santos. Na eloqüência política ponti-
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ficavam Wanderley Fernandes da Cunha e João Barbosa. O jornalismo tinha
um expoente, Guedes Cabral, e na literatura estavam Moniz Barreto, o repen-
tista, Agrário de Menezes, o dramaturgo, Rodrigues da Costa, Gualberto dos
Passos, Laurindo Rabelo.

Disse Constâncio Alves, figura importante desse tempo, hoje inteiramente
esquecido, que “a Bahia desse momento foi a mais luminosa fase do século XIX.
Nunca se juntaram ali tantos talentos, uns agora apagados, outros ainda ruti-
lantes na história e nas letras”.

Na pequena cidade, de caráter provinciano e de grande mestiçagem, viveu
Junqueira Freire a vida inteira, sem nunca dela ter saído e sem nunca ter viajado
ao Rio. Assim, sua formação processou-se exclusivamente na província e com
exceção à viagem a Marangogipinho, arredores de Salvador, nunca saiu de sua
cidade, nunca viu nada além do Recôncavo.

“A obra poética de Junqueira Freire não pode ser dissociada do singula-
ríssimo drama de sua existência, cujo pathos foi a mais frenética nota do indi-
vidualismo romântico em nosso país.

Um mistério da vida, ainda não esclarecido, envolveu-lhe a personalida-
de, transmitindo às suas produções, em que repercute o conflito interior de
uma consciência lacerada de angústias.”

Seguindo esta lição de Eugênio Gomes iremos esboçar alguns aspectos de
sua vida, reveladores da obra.

Junqueira Freire nasceu em Salvador no último dia de 1832 e faleceu na
mesma cidade, em 24 de junho de 1855, com vinte e dois anos.

Sua mãe era da família Junqueira, família importante da província, com
desembargadores e políticos, mas provinha de ramo espúrio, filha de pais in-
cógnitos e que se declarara prejudicada na herança. O poeta sempre viveu com
a mãe até entrar para o convento e foi em seus braços que faleceu.

O pai José Vicente Sá Freire é figura distante. Parece ter sido modesto
funcionário da Alfândega, mas seu nome não foi encontrado nos títulos de
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nomeação. Há indícios de que José Vicente Sá Freire teria cometido no
exercício do cargo crime de prevaricação e por isso estivera preso. Jamais,
nas vezes que estivera em casa, o poeta encontrou uma família, o nome dele
não era falado aos amigos. O casal vivia em profunda desinteligência, prati-
camente separados, embora no mesmo teto, e a mãe se referia ao marido
apenas como esse homem ou o Sr. José Vicente. O casal tivera proprieda-
des da herança da família Junqueira, mas que se perderam talvez em paga-
mento de compromissos.

Junqueira Freire foi, assim, um solitário, vivendo em meio social acanhado
da Bahia, com alguns poucos companheiros, mas nenhum deles íntimo, a não
ser Franklin Dória. Poder-se-ia cogitar o que teria acontecido se Junqueira
Freire tivesse tido condições de viajar para Olinda ou para São Paulo, e no
meio acadêmico, com companheiros interessados pela literatura, pela poesia e
pela política, teria talvez dirigido outro rumo à sua vida.

Aos sete anos matriculou-se numa escola pública, mas logo a abandonou
devido a enfermidade, só retomando os estudos quatro anos depois. Cedo
começou a aprender latim com o beneditino Frei da Arseno da Natividade
Mourão, e a seguir nova interrupção provocada pela doença. Aos dezesseis
anos ingressou no Liceu Provincial, onde estudou filosofia com Frei Quirino
Gomes. Para combater a doença viciou-se na cânfora.

Afonso Arinos, em entrevista a Homero Senna, manifestou o propósito
de escrever um estudo sobre as amizades na literatura brasileira, estudando a
literatura através de alguns vultos ilustres, citando desde Tomás Antônio
Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa até Manuel Bandeira e Ribeiro Couto;
poder-se-ia acrescentar a de Junqueira Freire e Franklin Dória, o Barão de
Loreto, amizade curta mas intensa, iniciada em 1852, e cujo convívio se in-
terrompeu quando Franklin Dória foi para Recife ingressar no Curso Jurídi-
co, continuada por cartas e interrompida no ano seguinte com a morte do
amigo. Em carta de 25 de julho de 1953 escrevia Junqueira Freire ao amigo:
“Nossa amizade não é de um só dia.”
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Escreveu Junqueira Freire na autobiografia:

“Meu semblante é bastante irregular. Meu
rosto é comprido e descarnado. Minhas faces
são profundamente cavas. Meu nariz é eminen-
temente aquilino. Meus olhos são fundos al-
gum tanto, com uma expressão de inércia e es-
tupidez, sem brilho, sem inspiração. Minha tes-
ta é elevada, porém mal feita. Todas as minhas
feições são cobertas de uma palidez grosseira.
Todos os meus lances são morosos. Todos os
meus modos são rústicos e negligentes. Minha
voz diverge naturalmente a cada instante, con-
forme os sentimentos, mas é quase sempre trê-
mula, e todo o meu discurso é balbuciado e tur-

bulento. Os períodos asiáticos, o estilo pomposo, as formas extensas dos
clássicos não acham em mim hálito suficiente. Sou, portanto, um homem
feio, e pouco falador. (Era-o já naquela idade 17 anos.) Hoje não tenho se-
não alguma severidade mais sobre esses rasgos.”

Franklin Dória descreve o perfil do amigo em encontro com ele numa festa
do colégio em 1852, um com vinte e o outro com dezessete anos:

“De um desses grupos, entretanto, destacava-se a figura melancólica e in-
sinuante de um frade. À primeira vista as rugas que lhe sulcavam o rosto
emprestavam-lhe uma idade muito superior à dele, que, bem reparado, era
apenas um jovem. A sua fisionomia tinha um ar particular de tristeza que a
distinguia da fisionomia dos demais circunstantes, ao passo que sua fronte
elevada fazia adivinhar não sei que tesouros de inteligência escondidos em
sua alma. Era uma bela fronte, que parecia moldada para a coroa de louros
do gênio e para a coroa de espinhos do mártir. Seus olhos pardos, um tanto
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fundos, não deixaram de ter uma expressão de nobre altivez, e o seu brilho
quase vítreo deveria ter-se amortecido por efeito de longas vigílias ou de
longos prantos. Faces profundamente cavas, nariz eminentemente aquilino,
feições cobertas de uma palidez de cera.”

E dizia sobre a vida:

“A vida de Junqueira Freire é curta, mas triste e patética. Não ostenta co-
lorido variegado de lances, nem seqüência de extraordinárias peripécias.
Tem a monotonia do sofrimento: poucos claros e muitas sombras. Cedo
uma dor enorme travou-lhe do tenro coração e não o largou.”

O ingresso no convento beneditino em 9 de janeiro de 1851 é um misté-
rio. A carta pungente à mãe, ao entrar para o convento sem dela se despedir,
é patética:

“Minha mãe,
Já não sou filho de VM., – sou filho da religião.
Já não sou senhor de mim; a regra e os preceitos evangélicos daquele santo patriarca moderarão

meus passos, me conterão as rédeas na carreira da vida, desta vida terrena que de nada vale, que
para nada presta, cotejada com a celeste, com a divina vida, que à destra sua nos prepara.

Estranho, sem dúvida, parecerá a VM. o meu procedimento de hoje. Falo de não me haver
despedido de VM., de minha cara irmã, de meu afilhado, etc. Sabido é de todo o mundo que a des-
pedida aguça as dores, exaspera as saudades de parte à parte, e exagera a ação.”

Alega-se a existência de um amor frustrado que o teria levado ao convento,
outros alegam ter sido um amor platônico, tão comum entre os poetas român-
ticos, e que a decisão teria sido causada pelo drama familiar e a índole interior.

Quando Junqueira Freire entrou para o convento beneditino era patente a
extrema decadência religiosa no Brasil no século XIX. Pertenceu à última gera-
ção de noviços beneditinos do segundo Império.
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No ano do seu falecimento, José de Alencar, em crônica de “Ao Correr da
Pena”, escreveria:

“Os últimos anos de algumas ordens religiosas que tivemos, não têm
regra, nem disciplina, nem a instrução que outrora adquiriam, e apenas
vegetam entre quatro paredes esperando o dia de sua completa extinção que
não deve estar muito remota. A regeneração do claustro em nosso país é
uma obra impossível.”

A crônica era de 27 de março de 1855. De 19 de maio o aviso do Ministro
da Justiça Nabuco de Araújo fechando definitivamente os noviciados das or-
dens religiosas. A 24 de junho falece Junqueira Freire.

Afirma-se que tal medida fora em parte provocada pelo escândalo da secu-
larização de Junqueira Freire ao final de 1854. Há quem sustente, entretanto, a
inexistência da paixão, que teria sido de sentimento puramente imaginário,
que fora inventado para afastar a opinião pública sobre os verdadeiros motivos
que o teriam levado ao convento.

Mas, comenta Roberto Alvim Corrêa:

“Admitindo-se o inadmissível, ou seja, que não tenha existido Sofia, e
até, se quiserem, nenhuma das moças, das mulheres ou das raparigas com
cujos nomes enchia febrilmente páginas de seu caderno, diante os quais já
no mosteiro sonhava por vezes febrilmente, mesmo assim o certo seria que
o amor era uma realidade viva, era o que havia de mais verdadeiro, como ve-
mos nos seus versos inspirados, nas formas menos platônicas dos sentimen-
tos que estão entre os mais pessoais e duradouros que escreveu.”

Disse Franklin Dória: “Amou-a (Sofia) com a exuberância do primeiro
amor, desde a cisma até o êxtase, desde o êxtase até o delírio”, e essa é também
a opinião de Arthur Orlando: “e seria depois dessa paixão não correspondida
que Junqueira Freire entrou num convento de beneditino”.
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Foram assim três anos, oito meses e vinte e cinco dias que passou como pri-
sioneiro, e como tantos outros condenados a uma verdadeira prisão. Os esta-
dos de espírito de Junqueira Freire nessa época levam a concluir que sua dispo-
sição estava dentro de sua época. Era um verdadeiro filho do século. Escreveu
na Autobiografia: “Nesse problema da dúvida, lembrei-me que a cela de um
convento era também um túmulo. Como é esquisita a associação de idéias con-
trárias. Passei vagamente de um extremo ao outro.” E registrou, no prólogo de
Inspirações do Claustro:

“Pela mão invisível da Providência fui arrojado há três anos para o cora-
ção do claustro. Por essa inclassificável ação, de que hoje me espanto, tive a
sensação de uns e o escárnio de alguns. Pela mão invisível da Providência fui
arrojado outra vez para o torvelinho da sociedade. Por isso, tinha a maldi-
ção de quase todos.

Hoje, entretanto, venho oferecer ao público o complemento dos meus
pensamentos durante este triênio claustral.”

E, mais adiante, perguntaria:

“O que podia cantar, encerrado nas muralhas solitárias de um claustro,
ouvindo a cada hora os toques continuados de um sino que chama à oração,
vendo uma turma de homens com vestidos talares negros, que levavam-me a
recordação dos costumes dos tempos antigos, passeando sempre sobre um
chão povoado de sepulcros, conversando com o silêncio do dia e a solidão
da noite?”

Cantou “O Monge e a Morte”, e concluiria: “E por isso que cantei um
monge, cantei também a morte. Ela é o epílogo mais belo de sua vida, é o único
triunfo.”

No plano filosófico a principal influência recebida foi a de Victor Cou-
sin, autor na época de grande prestígio entre nós. Na literatura, entre os clás-
sicos Horácio, e entre os portugueses Herculano, Garrett e Tolentino, ca-
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bendo mencionar, entre os nossos, Gonçalves Dias. No período do convento
foi um trabalhador tenaz, forte, estudioso que não se contentava em apren-
der, e escrevia.

Na própria cela abriu como professor um curso de retórica e de eloqüência
e cultivava a poesia, lendo e escrevendo versos, e também trabalhos de retórica
e eloqüência. É grande o número de autores de quem certa maneira teve notí-
cias, no todo ou em parte, em traduções ou os compulsando na biblioteca do
mosteiro e na Biblioteca Pública do Estado.

Inadaptado à vida eclesiástica, escreveu as “Premissas”, requerendo a secu-
larização. O Desembargador Provisor da Câmara Eclesiástica recusou-se em
aceitá-las, pois teriam de ser feitas através do arcebispo. Alegava Junqueira
Freire ter entrado para a ordem “numa idade que nenhuma experiência lhe ofe-
recera do mundo, por isso, arrependendo-se imediatamente, sentiu-se domina-
do do temor de perder a salvação de sua alma”, alegando ainda o estado precá-
rio de saúde.

Consta que, quando o Arcebispo aceitou as Premissas, exclamou: “É um
ímpio. Mas é um gênio.”

Aguardando a decisão, obteve licença do Abade para umas férias, a fim de
recuperar a saúde cada vez mais precária. E foi para Maragogipinho, para onde
se ia à cidade de barco ou saveiro. A 1.º de agosto voltou de férias, mas não
procurou o convento; chegou furtivamente e foi para uma casa no Beco dos
Barbeiros, onde provavelmente residiam a mãe e a irmã. Pouco tempo ali ficou,
depois foi para o arrabalde da Barra, onde teria mais repouso e mais possibili-
dade de recuperação.

Preenchidas todas as formalidades, ouvido o Abade do convento e alcança-
do o Beneplácito Imperial, veio o Breve de Perpétua Secularização, em 31 de
agosto de 1854. E por último a sentença de secularização em 3 de novembro
de 1854.

Faleceu em 24 de junho de 1855, numa casa modesta onde morava com sua
mãe e sua irmã. No quarto simples havia dependurado à parede, em uma mol-
dura modesta, um crucifixo, o qual retirou, substituindo por um retrato de
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Voltaire. Recebera os sacramentos e foi enterrado nas arcadas do convento.
Não se sabe bem a origem da doença. Ao sete anos era um menino robusto e
não se mostrara então anêmico. Crescera-lhe muito o coração na puberdade,
talvez por isso sofresse de uma insuficiência essencial de hipertrofia do cora-
ção, ficando com o espírito e o corpo completamente minados.

Fazendo crítica, dois jovens escritores aos vinte anos, um depois desviado
para a ficção e outro para a história, se fixaram em Junqueira Freire. Machado
de Assis em artigo na Semana Literária de 1866 destacaria aspecto pouco
apontado: “O que lhe dá um sabor especial é a sua grande originalidade, que
deriva não só das circunstâncias especiais do autor, mas da feição própria de
seu talento; Junqueira Freire não imita ninguém; rude embora, aquela poesia é
propriamente dele.”

Capistrano de Abreu, em estudo publicado em 1875 no Jornal do Ceará, diria:

“A obra de Junqueira Freire é, assim, cambiante, multiforme, flexuosa;
aqui sorriso a reverberar angélico, ali blasfêmia a esguichar turgescente,
além materialismo a descarnar-se asqueroso, mais longe, cenas encantadas,
descrições amenas, sinos que vibram misteriosos, cantos que repercutem so-
noros, naves que se alongam imponentes, órgão que reboa profundo, incen-
so que ondula odorífero, e a alma a livrar-se cândida nas asas da fé, a embe-
vecer-se a contemplação das poesias azuis de esperança.

Esta contradição explica-se pela dúvida que lanhava o espírito do poeta,
e que – como estes rios que tomam a cor dos terrenos que atravessam – se
incrustava em todos seus fenômenos morais, moldava-lhe os arroubos de
frenesi, boiava nas ações e reações, que como tempestade o revolviam.”

Constâncio Alves, figura literária muito importante em seu tempo, grande
acadêmico, hoje inteiramente esquecido, escreveu:

“Junqueira Freire, que se atirou para um convento, no ímpeto de suicida
que se joga ao mar, salienta-se entre seus irmãos melancólicos por ser o poe-
ta do desespero. Equilibrado é o horror dessa vida sem esperança de outra.
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A insistência com que certas palavras ocorrem na pena do escritor pode ser
indício do seu modo de pensar. Percorrei as poesias de Junqueira Freire e o
que mais se repete amiudadamente é a palavra inferno. Quem lhe conhece a
vida, até as profundezas ignoradas, sabe que era um inferno que lhe estava
no coração.”

Faltava-lhe a vocação religiosa, e a saúde precária impossibilitava uma vida
claustral perfeita, e em pouco tempo deixaria o mosteiro à procura de melho-
ras. Para se adaptar à vida religiosa dispunha de um senso crítico, impeditivo à
harmonia conventual. A tragédia doméstica e o temperamento produziam “o
coração envelhecido” num corpo moço, mas fraco. Faltava-lhe esta “mocidade
de alma, necessária aos que aspiram a ser monte”.

O problema da vocação monástica está no centro da vida e obra poética não
como entidade abstrata, mas como manifestação do destino. Disse Manuel
Bandeira que “nos seus livros palpita um sentimento fundo e profundo nasci-
do não da imaginação ou de leituras, de sentimentos reais”.

Discute-se se esse homem era católico, se tinha verdadeiramente fé católica.
Alceu Amoroso Lima diz que sim, assim como Roberto Alvim Corrêa, mas
em sentido contrário se manifestam Homero Pires e Constâncio Alves. Frank-
lin Dória defendia a tese de que Junqueira Freire tivera por objetivo apresen-
tar-se à sociedade católica de então, uma sociedade recatada, como legitima-
mente cristão.

Alceu Amoroso Lima conclui com intuição que o problema religioso foi uma das
faces essenciais da vida de Junqueira Freire, de que a sexualidade foi a outra, mas sob
o sopro da vida religiosa. O que podemos chamar o sentimento religioso o acompa-
nha sempre, ou melhor, a obsessão do religioso, da temática religiosa.

Para Roberto Alvim Corrêa “tudo, na vocação poética ou não, é mistério.
Não se sabe como, por vezes, acabam por se fixar numa criatura as tendências
até então esparsas, ou latentes, e repare-se, só identificadas depois da aparição
daquele que, com a força da própria personalidade, com seu talento ou seu gê-
nio, os realça para sempre”. E falaria da “natureza complexa violenta, capaz
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dos maiores excessos, nela não havia lugar para as nuanças, ou meios-termos.
Para ele era tudo ou nada, a virtude ou o vício, a vida ou a morte”.

A obra poética foi produzida no curto período de 1851 a 1854, num mos-
teiro decadente, um rapaz de vinte anos cardíaco, escrevendo poesia. Esta falta
de perspectiva e o curto período impediram-lhe de uma verdadeira obra poéti-
ca, que ficou quase como um exercício, uma preparação. Manuel Bandeira fez
este comentário: “Nos seus poemas palpita um sentimento fundo e sincero,
nascido não na imaginação de leituras, mas em sofrimentos reais. Poeta de vida
anterior, é uma estranha e complicada criatura; criatura cheia de interior, entra
para o Mosteiro dos Beneditinos e se entrega à... poesia erótica. Quer ser mon-
ge e não acredita em Deus.” Professa e diz confidencialmente a um amigo:
“Troquei meu breviário pelo Voltaire”.

Alfredo Bosi definiu com precisão o drama de Junqueira Freire, “esse con-
vívio tenso entre Eros e Thanatos que sela a personalidade do religioso e do ar-
tista malogrado”.

Antero de Quental diria em carta a um amigo, vinte e cinco anos após a morte
de Junqueira Freire: “Junqueira Freire é de primeira ordem, o verdadeiro
poeta. Era frade e morreu aos vinte e dois anos! Se não morresse, seria um dos
primeiros do século, que lhe sinto no que deixou elementos para isso.”

Sílvio Romero agrupa os poemas de Junqueira Freire na poesia amorosa,
filosófica, popular, sertaneja; Roberto Alvim Corrêa engloba a poesia religiosa
e filosófica num só grupo.

Morrendo aos vinte e dois anos, Junqueira Freire deixou uma obra pouco
extensa, com os defeitos da imaturidade. É o que confirma J.M. Pereira da Sil-
va no juízo crítico de Inspirações do Claustro: “Como era jovem não podia escapar
à sorte humana e aos defeitos da mocidade; há nos seus cânticos alguma exage-
ração de sentimentalismo, alguma extravagância de idéias: é defeito de idade.”

A produção de Junqueira Freire, intensa nos últimos anos de vida, é relati-
vamente escassa, constante da publicação em 1854 do livro Inspirações do Claus-
tro, próximo à morte, e a reunião de poemas em volume póstumo com o título
Contradições Poéticas.
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As Obras Póstumas de Junqueira Freire foram publicadas em dois volumes,
com introdução de Pereira da Silva, pela Garnier, sem data de publicação e em
edição organizada por Roberto Alvim Corrêa em 1944 pela Zélio Valverde.

A bibliografia sobre Junqueira Freire é escassa; entre outras, começando
com a introdução e Pereira da Silva a Inspirações do Claustro, o estudo de Franklin
Dória publicado em 1868, a biografia de Homero Pires de 1929, e trabalhos
esparsos, com destaque para o capítulo “Vocação e Martírio de Junqueira
Freire” do Ramo de Louro de Afrânio Peixoto, o prefácio de Roberto Alvim
Corrêa no volume das Obras Completas, o estudo de Eugênio Gomes na série
A Literatura no Brasil organizada por Afrânio Coutinho e a introdução de Antô-
nio Carlos Vilaça na antologia da série Os Nossos Clássicos.

Afirmou Roberto Alvim Corrêa que “a vida de um poeta, e particularmente
a vida de um poeta romântico, está intimamente ligada à sua obra. Assim, se de
românticos como o nosso Junqueira Freire ignorássemos a vida, se só possuís-
semos a obra, tal poema das Inspirações do Claustro, saberíamos quem foi esse ho-
mem, e saberíamos muito mais que se o tivéssemos conhecido pessoalmente,
sem nunca ter-lhe lido a obra. É através de sua obra que se descobre quem foi
Junqueira Freire”.

Este esboço de sua vida procura ser a explicação adequada para o entendi-
mento de sua obra poética.
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Junqueira Freire e a
máscara da teia de aranha

Carlos Nejar

Borges diz que toda a criação é experiência da memória. Mas
nem toda a memória é experiência da criação. Daí porque,

sendo a crítica também criação, é memória e num certo sentido, au-
tobiografia, até do que diz que não é. Essa fidelidade à própria visão,
essa integridade ou autenticidade é base de toda a crítica. Aliás, não
se pode compreender a concepção crítica de Aristóteles sobre a tra-
gédia, sem menção à tragédia ática que ele viveu e donde se originou
sua doutrina. A originalidade de Junqueira Freire foi a de objetivar a
subjetividade como o poeta fingidor de Pessoa. E tão fingidor que
acomodou a máscara na cara. Ou a máscara da disciplina monástica
(para ele, não aos outros), ou a dor que deveras sentiu, como se a
sentisse. “Nada desaparece no imenso universo, creiam no que vos
digo, mas tudo muda e se renova” – observava Ovídio, nas Metamor-
foses, bem antes de Lavoisier.

Junqueira Freire, marcado pela danação e o desespero, nasceu em
Salvador (1832) e teve de existência apenas os seus 23 anos. Aos 19
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anos abraçou a vida conventual beneditina, até 1854. E ele próprio foi palco
de uma luta feroz entre a educação religiosa, o temperamento nervoso e o cla-
mor do século. Freudiano, antes de Freud. Em seu livro Inspirações do Claustro
(1855), o remorso do monge desadaptado se mistura ao impulso da carne e a
rebeldia por assim negar a vida. No seu segundo livro, Contradições Poéticas, ex-
surge a agonia patética, sem nenhum horizonte ou esperança. O originalíssimo
poema “Hora de Delírio” o caracteriza bem: “Não, não é louco. O espírito
somente / É que quebrou um elo da matéria. / Pensa melhor que vós, pensa
mais livre, / Aproxima-se mais à essência etérea. // Achou pequeno o cérebro
que o tinha: / Suas idéias não cabiam nele; / Seu corpo é que lutou contra sua
alma, / E nessa luta foi vencido aquele. // Foi uma repulsão de dois contrá-
rios: / Foi um duelo na verdade, insano; / Foi um choque de agentes podero-
sos: / Foi o divino a combater com o humano. // Agora está mais livre.
Algum atilho / Soltou-se-lhe do nó da inteligência: / Quebrou-se o anel dessa
prisão de carne, / Entrou agora em sua própria essência.”

O anel da prisão de carne desta alma sedenta de Absoluto se desfez em
Salvador, no ano de 1855. Afirma Walter Benjamin que “o sujeito pode ter
esquecido a base do lirismo ou a memória, mas elas não esquecem o sujeito”.
Em Junqueira Freire, a memória é tão voraz e o lirismo tão atormentado, que
rebentam em versos que nem buscam forma, impõem-na, como outros “en-
terram uma forma”. E que por vezes rasgam as regras, imprimindo o selo do
aflitivo espírito. Ou era o cárcere do claustro que, tal a prisão do corpo,
amarrava-lhe a alma. Tinha ânsia de liberdade, e toda a sua poesia é a ausên-
cia do que não teve, essa falta, este espaço vazio que não conseguiu preencher
nem com palavras. E por restar vazio, insone, o seu canto é a ausência desgar-
rada, todo ausência de amor. Registrando que a memória é sempre projeção
de eternidade, podendo começar a partir do esquecimento. Talvez dos seus
verdadeiros sonhos, ocultos sob os poemas, como em Virgílio, vagam os so-
nhos debaixo das árvores. Há poetas que não nascem para a ascese, nascem
para a trituração. E a trituração é o abismo de si mesmo. “O inferno não são
os outros”, é o que deixamos os outros fazerem, ou o que nós próprios gera-
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mos em nós. Essa consciência é o princípio da libertação. E toda a existência
desse poeta de obsedante niilismo se move rumo à catarse. A explosão da cas-
ca do ovo, para a crisálida.

II

O desespero de Junqueira Freire foi a máscara de uma moda trágica de sen-
tir – mais do que de existir – advinda do Werther goethiano ou do fantasma me-
lancólico de Byron, a máscara ritualística chinesa ao encenar o espetáculo do
mundo, a persona (dos atores romanos). Um ríctus mais para fora, do que para
dentro. Vivendo uma espécie isolada de drama no sentimento, como cidadão
impossível de si mesmo. O grito de Junqueira Freire é delirante, seus versos
delirantes, assumindo formas expressionais mais primitivas, sem o domínio
verbal de Castro Alves ou Álvares de Azevedo ou Gonçalves Dias. Há nele um
simplismo lírico, com a obsessão dos mesmos metros. A sombra byroniana e
baudelairiana aqui repercutem com a investidura da noite dantesca, entre o
funesto e o terrífico. Sendo a sotaina, que podia ser salvática, uma forma de
cárcere privado do amor, onde os traumas insolúveis de sua infância se plenifi-
cam. No seu caso, portanto, a sotaina é máscara de outra máscara. Entretanto,
aí está o miraculoso da poesia: sua lira rebenta em haustos de agonia, em ébrios
gemidos de toda uma condição humana desabrida, saindo da máscara, o som
vertiginoso que lhe sufocava o rosto, a boca desorganizada da alma, o conflito
entre a ânsia de amor e morte. Penso que nenhum dos nossos poetas românti-
cos teve um canto tão lancinante e lúgubre, como se ele viesse – não do sonho
– mas do pesadelo. Poe é assustador; Hoffmann é assustador. Mas ambos se
mostram alarmados de razão. Junqueira Freire não – até na máscara é vivo, na-
turalmente trágico, dolorosamente sem esperança. E o que é a esperança senão
o último estertor da luz? Ele passou o Letes. E Letes também foi sua máscara.
Ainda mais que o claustro foi a sua gaiola. A outros podia ser vocação; a ele era
cativeiro, o início da máscara. Um verso de Ezra Pound, engaiolado político
na Itália, revela bem essa situação: “O leopardo ficava perto de seu prato de
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água.” Precursor de Augusto dos Anjos? Talvez. Só que Augusto dos Anjos
não possuía máscara, engolira a cara inteira para dentro, sendo o seu gênio
lírico mais poderosamente dotado, com mais amplos recursos estilísticos. E
Augusto dos Anjos era uma só ferida exposta. Toda a poesia de Junqueira Freire,
aliás, não sofre “da ausência da verdadeira vida”, como em Arthur Rimbaud,
padece da estranha e soluçante moléstia da morte na vida. E então não quer
vivê-la. Quer imitá-la. E acaso é ele que denomina as coisas? Não, são as coisas
que o denominam. E a teia de aranha de seu delírio despede um continuum de
não haver mais a aranha, apenas o delírio. Sim, deixemos que o poeta fale (“O
Monge”): “Do embate aos sinos pelos vãos da torre. / Noturnas aves correm.
Surdo dobre / Era quase um choque incerto e vago / Nos ocos bronzes. A
soidão profunda / Aumentava o pavor, crescendo a noite. / Ali a mente em
êxtases prendidos / Prolongava estes sons, pensando neles. / Ninguém vivia: a
profundez do sono / Tinha com os mortos irmanado os vivos.” A máscara do
poeta são “os ocos bronzes”, os sinos que tangem de seu corpo, a torre. Dividi-
do entre o que vive e o que cria, esse outro é que fala de si mesmo. Enquanto um
é cego, o outro é a voz que vê. E tal a tragicidade e a viseira poética que dão a
impressão de não ter sido o autor de seus poemas, mas que os poemas é que o
fizeram.
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O desejo de aniquilação
em Junqueira Freire
e em outros poetas
românticos brasileiros

Alexe i Bueno

Apenas um ano mais novo que Álvares de Azevedo, Junqueira
Freire persevera, ao seu lado, como o exemplo típico da

mentalidade da segunda geração romântica no Brasil. Mais do que as
Inspirações do Claustro, o título possivelmente sintetizador da sua obra
seria o do seu segundo livro, Contradições Poéticas, título que, na verda-
de, serviria às obras de toda essa geração.

Como em Álvares de Azevedo, em Junqueira Freire depara-
mo-nos com a postulação dupla e contraditória entre o angelical e o
demoníaco, a possibilidade da salvação pelo amor casto – exemplifi-
cado na figura obrigatória da virgem que assombrou majoritariamen-
te todos os nossos românticos – com a exceção dos dois maiores,
Gonçalves Dias e Castro Alves, aliás, et pour cause, dois mulherengos
concretos, e de Laurindo Rabelo, este um debochado confesso –,
contrabalançada pela atração do abismo de origem byroniana, o ane-
lo da desaparição, fosse pelo deboche, pelo vício, pelo vinho ou pela
morte. Formalmente, a contradição se mantém. Há ainda em Jun-
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queira Freire, mais do que em Álvares de Azevedo, uma herança classicista, um
uso numeroso do decassílabo branco – ainda muito utilizado por Gonçalves
Dias –, mas que cairia de voga a partir de Casimiro de Abreu, chegando perto
da desaparição em Castro Alves, assim como um uso nutrido da variação es-
trófica ad libitum, típica do primeiro Romantismo. Figura à parte, sob esse as-
pecto, é a de Fagundes Varela, sem dúvida o maior utilizador do decassílabo
branco em língua portuguesa. A altitude poética a que ele o eleva, de fato, no
“Cântico do Calvário” nunca foi igualada, ainda que levando em conta os be-
líssimos e viris decassílabos de Os Timbiras. Mesmo num poema não de todo
esteticamente realizado, como Anchieta, ou o Evangelho nas Selvas, a sua qualidade é
invariável. Em Varela, o decassílabo branco deixa de ser herança clássica para
tornar-se imperativo estético pessoal, o que não é pouca coisa para a glória de
um poeta.

No monge baiano acontece o contrário. Duas grandes figuras delimitam
suas influências diretas, o incontornável Gonçalves Dias e o Alexandre Hercu-
lano da Harpa do Crente, obra que até tematicamente só poderia interessá-lo.
Um poema como “O renegado, canção do judeu”, de Inspirações do Claustro, se-
ria inimaginável sem os versos imortais da “Canção do Tamoio”, na mesma
batida em que depois seria vazado o canto de morte do jovem tupi no sublime
“I-Juca-Pirama”. Já a influência de Alexandre Herculano está difusa por toda a
sua obra, especialmente perceptível nos poemas em quadras de decassílabos in-
tercalados por tetrassílabos, com rimas nos versos pares, forma de eleição na
Harpa do Crente e na obra do jovem beneditino sem vocação. Byron, por outro
lado, comparece como a égide da tendência demoníaca, contrabalançando o
desejo de aniquilamento através da sofreguidão inestancável de viver.

Tal anelo da morte, de libertação completa do mundo fenomenal, é sentido,
mais do que em todos os nossos poetas da escola, nos dois de que vimos tra-
tando aqui. Mais uma vez as figuras dominantemente viris de Gonçalves Dias
e Castro Alves se furtaram a ela, o segundo atingindo inclusive a sua maturida-
de estética, aos 17 anos, num poema de forte revolta contra a possibilidade do
fim, “Mocidade e morte”. O que em Laurindo Rabelo, médico e doente car-
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díaco, era implacável constatação geradora do “Adeus ao mundo”, poema de
revolta e aceitação trágica, em Casimiro se transformou numa lânguida despe-
dida de alta qualidade lírica. Já para o desesperado Fagundes Varela, alcoólatra
e maníaco deambulatório, tal desejo se materializara em absorção panteísta e
etílica pelos caminhos desertos da bela Província do Rio de Janeiro. Muito
claramente ele já o confessara nos versos imortais da sua elegia, ao constatar a
falta de lógica da mulher da foice quando do desaparecimento do seu filho Ni-
colau, aos três meses de idade:

Oh! quantas horas não gastei, sentado
Sobre as costas bravias do Oceano,
Esperando que a vida se esvaísse
Como um floco de espuma, ou como o friso
Que deixa n’água o lenho do barqueiro!
Quantos momentos de loucura e febre
Não consumi perdido nos desertos,
Escutando os rumores das florestas,
E procurando nessas vozes torvas
Distinguir o meu cântico de morte!
Quantas noites de angústias e delírios
Não velei, entre as sombras espreitando
A passagem veloz do gênio horrendo
Que o mundo abate ao galopar infrene
Do selvagem corcel?... E tudo embalde!
A vida parecia ardente e doida
Agarrar-se a meu ser!... E tu tão jovem,
Tão puro ainda, ainda n’alvorada,
Ave banhada em mares de esperança,
Rosa em botão, crisálida entre luzes,
Foste o escolhido na tremenda ceifa!
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Em Álvares de Azevedo, mais do que por um desejo tal sentimento se mani-
festava como implacável prenúncio, antevisão que se cumpriu. Álvares de Aze-
vedo, como se sabe, nunca foi tuberculoso – pecha que lhe outorgaram popu-
larmente, tal como, no século seguinte, também sem nenhum fundamento, a
Augusto dos Anjos. Sem nunca ter sido doente, o precocíssimo autor da Lira
dos Vinte Anos acabou por morrer, com essa idade, de um tumor na fossa ilíaca,
de origem traumática, por queda de um cavalo, seguido pela necessária e fatal
operação numa época em que abrir a cavidade abdominal era morte certa. To-
mado, no entanto, pelo mal du siècle, pelo splenn, pelo “cinismo”, como se dizia
na época, byroniano – que lhe inspirou as inacreditáveis orgias da Noite na Ta-
verna –, assim como pelo desespero amoroso lamuriento de Alfred de Musset,
acabou por cumprir seu desígnio de desaparecimento búdico, belissimamente
augurado nas últimas estrofes de “12 de Setembro”, seguimento desgarrado
dos seus “Hinos do Profeta”:

XVI

Eu pobre sonhador... em terra inculta,
Onde não fecundou-se uma semente,
Convosco dormirei...
E dentre nós a multidão estulta
Não vos distinguirá a fronte ardente
Do crânio que animei...

XVII

Ó morte! a que mistério me destinas
Esse átomo de luz que inda me alenta,
Quando o corpo morrer,
Voltará amanhã... aziagas sinas!...
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Da terra sobre a face macilenta
Esperar e sofrer?

XVIII

Meu Deus, antes, meu Deus, que uma outra vida
Com teu sopro eternal meu ser esmaga
E minh’alma aniquila...
A estrela de verão no céu perdida
Também, às vezes, teu alento apaga
Numa noite tranqüila!...

Semelhantes eram os votos de Junqueira Freire, esquizoidemente destroça-
do entre o impulso erótico e a vida religiosa, entre a fé e o deboche, e doente
real, perfeitamente consciente de sua enfermidade e de sua efemeridade. To-
dos sabemos da hecatombe que ocorreu com os nossos maiores poetas român-
ticos, essa geração de uma qualidade poética talvez não igualada, ou apenas no
Modernismo, em nossa literatura. Dos sete realmente grandes, Álvares de Aze-
vedo morreu com 20 anos, Casimiro de Abreu com 21, Junqueira Freire com
22, Castro Alves com 24, Fagundes Varela com 33, Laurindo Rabelo com 38
e Gonçalves Dias com 41, um ano mais novo, portanto, do que esse que vos
fala, e que em nossa época de facilidades alguns ainda têm a desfaçatez de cha-
mar de “jovem poeta”! Casimiro, Castro Alves e Gonçalves Dias foram de fato
tuberculosos, sendo que quanto ao último nunca saberemos se morreu pela
doença ou por causa do estúpido naufrágio do Ville de Boulogne. Junqueira Freire
e Laurindo Rabelo, esses eram ambos cardíacos, numa época em que contra
isso nada se podia fazer. Fagundes Varela faleceu de um derrame cerebral, la-
mentavelmente precoce, possivelmente apressado pelos homéricos excessos al-
coólicos a que se entregou, num nível que só seria igualado em nossa literatura,
no século seguinte, pelo igualmente deambulatório Lima Barreto. Álvares de
Azevedo, no fim das contas, o único saudável de todos, foi o que morreu mais
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novo, de tanto e tão fortemente invocar e desejar a morte, deixando-nos a obra
enorme que até hoje nos espanta. De todos eles, apenas dois nos dão a impres-
são de não terem alcançado as alturas a que estavam fadados, exatamente Álva-
res de Azevedo, autor no entanto de tantos poemas perfeitos, e o nosso monge
sem vocação. Para a morte, a que ele, ao contrário do outro, se sabia condena-
do, este sempre se demonstrou vocacionado, assim como para a inconsciência
de que ela é a síntese maior – não sabemos se por postura literária, necessidade
de aceitação prévia ou sentimento autêntico – como podemos ver nessas estro-
fes de “Meditação”:

Por que e para que rompeu meu corpo
Do embrião?

Pela miséria, e para a morte interna
Do coração!

E o Deus, que tem por escabelo as nuvens
De ouro e marfim,

De ofendido, parece deslembrado,
– Triste! – de mim!

Deus! para que tiraste-me do imo
Do embrião?

Pra vida de minha alma – ou para a morte
Do coração?

Ou, de maneira mais específica, no poema justamente intitulado “Morte”,
um dos cinco que, nas Contradições Poéticas, trazem por subtítulo a expressão
“Hora de delírio”, e que se contam entre os seus maiores ao lado de algumas
obras-primas das Inspirações do Claustro – livro que aliás termina num verdadeiro
massacre de nênias, epicédios e elegias fúnebres –, como a admirável “À pro-
fissão de frei João das Mercês Ramos”, poema fulcral da sua decepção trágica
com a vida monástica.
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MORTE
(Hora de delírio)

Pensamento gentil de paz eterna,
Amiga morte, vem. Tu és o termo
De dous fantasmas que a existência formam,
– Dessa alma vã e desse corpo enfermo.

Pensamento gentil de paz eterna,
Amiga morte, vem. Tu és o nada,
Tu és a ausência das moções da vida.
Do prazer que nos custa a dor passada.

Pensamento gentil de paz eterna,
Amiga morte, vem. Tu és apenas
A visão mais real das que nos cercam,
Que nos extingues as visões terrenas.

Nunca temi tua destra,
Não sou o vulgo profano:
Nunca pensei que teu braço
Brande um punhal sobre-humano.

Nunca julguei-te em meus sonhos
Um esqueleto mirrado;
Nunca dei-te, pra voares,
Terrível ginete alado.

Nunca te dei uma fouce
Dura, fina e recurvada;
Nunca chamei-te inimiga,
Ímpia, cruel ou culpada.
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Amei-te sempre: – e pertencer-te quero
Para sempre também, amiga morte.
Quero o chão, quero a terra, – esse elemento
Que não se sente dos vaivéns da sorte.

Para tua hecatombe de um segundo
Não falta alguém? – Preenche-a comigo.
Leva-me à região da paz horrenda,
Leva-me ao nada, leva-me contigo.

Miríades de vermes lá me esperam
Para nascer de meu fermento ainda.
Para nutrir-se de meu suco impuro,
Talvez me espera uma plantinha linda.

Vermes que sobre podridões refervem,
Plantinha que a raiz meus ossos ferra,
Em vós minha alma e sentimento e corpo
Irão em partes agregar-se à terra.

E depois nada mais. Já não há tempo,
Nem vida, nem sentir, nem dor, nem gosto.
Agora o nada, – esse real tão belo
Só nas terrenas vísceras deposto.

Facho que a morte ao lumiar apaga,
Foi essa alma fatal que nos aterra.
Consciência, razão, que nos afligem,
Deram em nada ao baquear em terra.
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Única idéia mais real dos homens,
Morte feliz, – eu quero-te comigo.
Leva-me à região da paz horrenda,
Leva-me ao nada, leva-me contigo.

Também desta vida à campa
Não transporto uma saudade.
Cerro meus olhos contente
Sem um ai de ansiedade.

E como autômato infante
Que inda não sabe sentir,
Ao pé da morte querida
Hei de insensato sorrir.

Por minha face sinistra
Meu pranto não correrá.
Em meus olhos moribundos
Temores ninguém lerá.

Não achei na terra amores
Que merecessem os meus.
Não tenho um ente no mundo
A quem diga o meu – adeus.

Não posso da vida à campa
Transportar uma saudade.
Cerro meus olhos contente
Sem um ai de ansiedade.
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Por isso, ó morte, eu amo-te, e não temo:
Por isso, ó morte, eu quero-te comigo.
Leva-me à região da paz horrenda,
Leva-me ao nada, leva-me contigo.

Mas se esse confessado anelo da morte é o que mais caracteriza Junqueira
Freire como a fisionomia exata de sua geração, ao lado de Álvares de Azevedo,
talvez o que mais nos comova e nos entusiasme nele são as inesperadas reações
a esse estado e a esse desejo, seus momentos fáusticos, demoníacos, satânicos,
também de origem byroniana, também localizáveis no autor de Macário, e que
nos parecem ainda mais admiravelmente viris e vitalistas num jovem sabida-
mente condenado à morte, como no genial poema intitulado:

DESEJO
(Hora de delírio)

Se além dos mundos esse inferno existe,
Essa pátria de horrores,

Onde habitam os tétricos tormentos,
As inefáveis dores;

Se ali se sente o que jamais na vida
O desespero inspira:

Se o suplício maior, que a mente finge,
A mente ali respira;

Se é de compacta, de infinita brasa
O solo que se pisa:

Se é fogo, e fumo e súlfur, e terrores
Tudo que ali se visa;

248

Alexe i Bueno

PANTONE 1525 PRETO



Se ali se goza um gênero inaudito
De sensações terríveis;

Se ali se encontra esse real de dores
Na vida não possíveis;

Se é verdade esse quadro, que imaginam
As seitas dos cristãos;

Se esses demônios, anjos maus, ou fúrias,
Não são uns erros vãos;

Eu – que tenho provado neste mundo
As sensações possíveis;

Que tenho ido da afeição mais terna
Às penas mais incríveis;

Eu – que tenho pisado o colo altivo
De vária e muita dor;

Que tenho sempre das batalhas dela
Surgido vencedor;

Eu – que tenho arrostado imensas mortes,
E que pareço eterno;

Eu quero de uma vez morrer pra sempre.
Entrar por fim no inferno!

Eu quero ver se encontro ali no abismo
Um tormento invencível:

– Desses que achá-los na existência toda
Jamais será possível!
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Eu quero ver se encontro alguns suplícios,
Que o coração me domem;

Quero lhe ouvir esta palavra incógnita:
– Chora por fim, – que és homem!

Que, de arrostar as dores desta vida,
Quase pareço eterno!

Estou cansado de vencer o mundo,
Quero vencer o inferno!

O que ele venceu, indiscutivelmente, foi o Esquecimento, as águas turvas do
Letes, esse pavor de todos os artistas, que tanto assombrava Cruz e Sousa,
como se comprova pela nossa simples reunião, aqui, nesta sala, no sesquicente-
nário de seu tão buscado ou antevisto passamento.
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A noite de um
estudante

Lêdo Ivo

Muito me honra, alegra e até surpreende, a outorga do título
de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal de

Alagoas.
A honra decorre do valor e significado de distinção, regida por

um rito especial, rodeada de zelos e cuidados, e mesmo de um friso
de avareza destinado a realçar o instante privilegiado. O meu senti-
mento de alegria ancora na procedência de tão alto reconhecimento.
É a mais emérita instituição acadêmica de minha terra natal que,
pelo seu Conselho Universitário, proclama que um outro olhar – o
olhar dos doutos e especialistas – se deteve diante dos meus passos
no universo da criação poética e literária, avaliou o meu longo cami-
nho e decidiu trazer-me até aqui, a este espaço do saber e da aprendi-
zagem, da investigação e da pesquisa – a este largo espaço que, como
em todas as universidades dignas deste nome, é um laboratório de
interrogação do presente e produção de futuros, no pertinaz traba-
lho de iluminação de inteligências e preparo de cidadanias. E, final-
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mente, a minha surpresa flui da evidência de ser eu, desde a infância, um eterno
estudante. Dos meus primeiros passos de afirmação pessoal até agora, perse-
gue-me a sensação de estar sempre começando. Considero-me um iniciante,
como se as realizações mais ostensivas não fossem algo de visível e acabado, e
sim um ponto de partida, uma promessa, uma incitação, um degrau a mais
numa escadaria sem fim. Sou, pois, um aluno, no pátio memorável de um colé-
gio imaginário, à espera do toque da sineta, para que eu possa ingressar na sala
de aula.

E esta tarde me devolve à carteira escolar dos meus verdes anos quando, feste-
jado pela minha condição respeitável de primeiro da classe, eu invejava, no segre-
do e no silêncio do meu coração, aquele aluno relapso que, sendo o último da
classe, era zombado pelos companheiros e ridicularizado pelos professores.

Naqueles dias longínquos, em que os alunos do Colégio Diocesano eram
forçados a aprender francês e latim e intimados a encontrar numa estrofe d’Os
Lusíadas o objeto direto sibilinamente oculto entre metáforas, já se fortalecia
em mim a convicção de que a minha vida haveria de ser um aprendizado infin-
dável. Eu havia nascido para aprender: para aprender a aprender; aprender a
viver; e aprender a aceitar a morte.

É como uma decorrência dessa convicção matinal que me surpreendeu o re-
conhecimento desta Universidade. Vós transformastes um aluno em doutor; e
tanto o primeiro da classe como o escarnecido aluno relapso que plantou no
meu espírito a semente transgressora, são agora contemplados, já que a vida,
caprichosa, reuniu esses dois companheiros separados e os tornou um só. A
vossa deliberação me obriga a atingir a outra margem do rio – a orla em que es-
tais, com o vosso saber e a vossa atuação pedagógica. E ainda com a vossa expe-
riência, haurida no convívio diário com os vossos pares e nos desejos, sonhos e
interrogações de vossos alunos.

Conforta-me, nesta travessia, que esse reconhecimento ocorra no chão ma-
ternal das Alagoas. Sou um poeta e escritor da minha cidade, do meu Estado e
de minha região. O sentimento do berço, da origem, da raiz e da procedência
me acompanha desde o início de minha vida até estes dias em que vejo a noite
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descer. O farol desaparecido do alto da ladeira da Catedral ainda hoje clareia o
meu percurso. A sua luz me apontava o mar e os navios e me induzia à terra na-
tiva, como um habitante invisível. E assim aconteceu. Parti, mas fiquei. O dis-
tanciamento se tornou uma presença inarredável. A cidade peninsular e lagu-
nar de minha infância me acompanhou na travessia, com o seu sol e mormaço,
o cheiro de açúcar dos armazéns portuários e os apitos dos navios, os sinos de
suas igrejas, os morcegos e lacraias que se refugiam na escuridão das casas, os
caranguejos dos mangues e as constelações. E com as suas terras e águas mistu-
radas e incertas: as águas do mar interminável, as águas das lagoas, as águas dos
rios, as águas das chuvas que trazem as tanajuras. E com o seu vento que não
pára de soprar.

Num poeta e escritor, as experiências acumuladas buscam o caminho da ex-
pressão e se convertem em linguagem. O autor do poema e do romance passa a
ser uma testemunha incômoda da sociedade. E essa testemunha talvez indese-
jada atravessa, com o seu olhar, as portas e janelas das casas ofendidas pelas
chuvas e, no espaço reservado ao segredo e ao silêncio, lê a história da condição
humana – a história sempre mal contada dos nossos corações inquietos e de
nossa atribulada trajetória na treva. E assim, quando os dias e os anos passam, e
os homens e as casas, ambos provisórios, desaparecem, e resta apenas o vento
do oceano, esse olhar insaciavelmente curioso se torna a memória necessária
das coisas e seres fugitivos e de ocorrências defuntas. A cidade desaparecida ou
mudada pelo progresso desfigurador será guardada no romance e no poema. O
imaginário abre as suas portas para que a realidade entre e permaneça, com a
sua crueza e impiedade; e o amor, o ódio, o terror, a crueldade e o medo se es-
gueiram, no mistério de nossas vidas, como a sombra de uma raposa que, de
madrugada, avança nas ruas tortas de Maceió.

A relação de um escritor com a sua terra natal haverá de ser sempre uma re-
lação crítica e não laudatória. Um poeta ou romancista deve ser fiel a uma úni-
ca verdade: a verdade de sua imaginação, de sua imaginação criadora, que há de
ser, também e sempre, uma imaginação crítica, aparelhada para produzir fru-
tos que ostentem a aura do rigor e da competência.
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Em toda obra literária, por mais confessional ou autobiográfica que ela
seja, o vivido e o observado se casam ao sonhado e ao imaginado. Não sabe-
remos jamais se a raposa vinda das florestas dizimadas do Taboleiro dos
Martins, onde hoje se situa esta Universidade, e que, em certa madrugada,
desceu até o centro de Maceió, foi um sonho de infância ou um aconteci-
mento real que incomodou o brio civilizatório dos bacharéis e desembarga-
dores de minha meninice.

Contudo, sonho ou realidade, ela haverá de simbolizar, na impiedade do
seu sacrifício, o mundo dos homens, partido entre o amor e o ódio, a dor e a
alegria, o desespero e a esperança, o medo e a solidariedade. Nele, nesse mun-
do, a festa e o pesadelo caminham juntos, e a turística orla deslumbrante e des-
lumbrada respira o mesmo tempo cruel das negras cidades de plástico forjadas
pela miséria, pela injustiça e pela fome.

“Tout s’achève en Sorbonne”, adverte Paul Valéry.
Com efeito, tudo termina na Universidade, desde a mais vertiginosa desco-

berta científica à análise de um poeta maldito; desde a fórmula química desti-
nada a combater a doença e a morte ao cálculo astrofísico e a perquirição do
universo.

A função primordial e suprema da Universidade é produzir conhecimen-
to, através do estudo, da reflexão crítica, de investigação e de pesquisa. E esse
saber progressivo e acumulado, sendo a herança e a memória do mundo, e o
maior patrimônio da humanidade e da inteligência humana, se converte em
partilha e em dádiva quando a Universidade, no exercício do seu magistério,
procede à transmissão e distribuição do saber. Julgar que o papel de Univer-
sidade se restringe apenas a preparar e formar qualificados recursos huma-
nos, para abastecer a sociedade, minimiza o seu compromisso milenar de
produzir conhecimento.

�
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Senhora Magnífica Reitora,
Senhores Membros do Conselho Universitário,
Agradeço, de todo o coração, a honraria com que me haveis distinguido.

Estendo os meus agradecimentos à professora e historiadora Leda Maria de
Almeida, que propôs o meu nome ao alto juízo da Senhora Magnífica Reitora
Professora Ana Dayse Rezende Dórea, a qual o encaminhou aos órgãos colegi-
ados superiores.

Eu estaria mentindo se não confessasse aqui que a decisão desta Universida-
de me envaidece, já que, envergando estas vestes talares que me fazem sen-
tir-me um pouco estrangeiro ou seqüestrado de mim mesmo, não posso fugir à
evidência da nobreza de um título que ostenta o emblema do rigor e da excep-
cionalidade. Esse título emerge de um instante supremo da trajetória da inteli-
gência humana, que foi a criação das Universidades durante a Idade Média.
Constitui, pois, uma tradição perene e um rito multissecular da cultura oci-
dental.

Agradeço, ainda, a todos os que estão aqui. E, nesta hora de vaidade justifi-
cável e até necessária, os meus agradecimentos estariam incompletos se neles
não engastasse a gratidão de um colegial cujo desejo de transgressão encontra e
recebe agora a sua mais fúlgida recompensa.
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Quatro poemas

Paulo Bomfim

Cadeira de balanço

Sim, restará o terraço.
A cadeira, meu navio,
Balança entre o sempre e o nunca,
Tripulada de arrepio.
As redes terão partido
Com passaportes de aragem,
E nas colunas vazias,
Só recados de viagem.
Sim, habitantes do adeus
Irão seguindo também
Em aviões passageiros
Sobre terras de ninguém.
Canteiros de gestos murchos
Serão rituais de cansaço:
Uma cadeira naufraga
No oceano do terraço.
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Inventário

Quem habitará, um dia,
Os ternos desabitados
E camisas que se aquecem
Ao sol de tempos passados?
Que esquinas reviverão
Contradanças de gravatas
Sobre sapatos que pisam
Calendários já sem datas?
Quando livros partirão
Da agonia dos instantes,
Silenciosas revoadas
Em busca de outras estantes?
Um dia, quem viverá
O poema que hoje invento?
Ai segredar confessado
À inconfidência do vento!

Bandolins

Bandolins vão inventando
Labirintos assombrados,
Os prédios estão vazios,
E corpos, desabitados.

Os pardais emudeceram
Em árvores de cristal,
A brisa pende da torre
Vestida de carnaval.
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Um trânsito de silêncio
Encantou nos cruzamentos,
A prece fica sem lábios
No templo dos juramentos.

Pensamentos de safira
Cobrem bancos de jardins:
Só as estátuas percebem
O planger dos bandolins.

Valsa

No tango das madrugadas
Uma valsa me procura,
Giram luas, gira a vida
Em glicínias de ternura.
Salões flutuam na insônia,
E na paixão que se enreda
Os corpos endoidecidos
Entre delírios de seda.
Rodam piões enlaçados
Nas calçadas do universo,
Os pares sonham noturnos
Nos passos de cada verso.
Uma valsa me procura,
imperial em meus desejos,
Dançam sobrados e esquinas
Num baile de realejos.
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Guardados da memória

Um prefácio

João Camilo de Olive ira Torres

Livro apaixonado e apaixonante esse de João de Scantimburgo
sobre A Crise da República Presidencial. Conservando de sua fe-

cunda atividade de jornalista a vivacidade do estilo, o sentido das
fórmulas rápidas e audazes, a argúcia no comentário, o autor soube,
também, com base em boa cultura histórica e sólidos conhecimentos
filosóficos, fazer a interpretação em profundidade dos fatos, não a
simples narração, ou a análise meramente descritiva.

Não é, confessa o autor, uma obra de História, um estudo cientí-
fico, uma pesquisa; não é propriamente um estudo meramente socio-
lógico. É um pouco mais e um pouco menos que História e Ciência
Política: é, de certo modo, uma interpretação. Que é afinal? Ora, di-
reis, que importa o gênero literário de uma obra, ainda mais que as
bibliotecas estão repletas de grandes livros que não são propriamen-
te de nenhum gênero definido. Creio, mesmo, que os livros funda-
mentais da Política não possuem gênero literário definido – certa-
mente o De Legibus de Suárez ou a Política de Aristóteles são livros de
gênero literário definido. Mas o Contrato Social ou o Manifesto Comunis-
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ta não são de gênero definido. Podemos dizer que há “livros de circunstância”,
isto é, cujos autores procuram, com bases em seus conhecimentos, fazer a aná-
lise de sua situação, a partir de uma origem real ou suposta. Uma obra de eru-
dição, seria assim, uma análise ontológica; esses outros, análises existenciais ou
situacionais. Creio que o livro de João de Scantimburgo está nesse caso.

Ele toma a quebra da evolução natural e da legitimidade política do Brasil
pela súbita irrupção do presidencialismo americano e mostra que a crise origi-
nária da República se prolongou continuamente através dos graves e provectos
políticos dos “bons tempos” do PRM e do PRP, varou a Era Vargas, que vi-
veu como se sabe, e aprofundou-se na República de 1946, a era dos grandes
suicídios, e depois de 1964, não encontrou a paz. Ele encerra o livro no limiar
do Governo Costa e Silva – e se continuasse teria podido escrever coisas graves
e profundas em torno da crise final do governo da revolução.1

Tais os fatos, e ninguém os pode contestar – o Brasil não encontrou a paz
depois de 1889. Poderá encontrar, agora, um rumo definitivo e válido – e isso
já é, não digo futurologia ou profecia, mas uma prece. Na análise dos fatos, fei-
ta quase sempre com lucidez, objetividade e coragem, mostrando que, bons ou
maus, inteligentes ou medíocres, bem ou mal intencionados, os nossos gover-
nantes republicanos não conseguiram, por não terem condições no regime,
para isso, uma só saída satisfatória para nossos problemas. O império conse-
guiu a paz, a unidade nacional, a moeda estável, meio século sem restrições às
liberdades fundamentais. Ora, o presidencialismo não mostra senão a crise
continuada, constituições que se sucedem, moeda que se avilta, e se há resulta-
dos, eles são quase sempre à margem da ação governamental. Ou, então, à custa
de governos fortes. A respeito, ele chama atenção para um fato que raramente
tem sido considerado – a oligarquia da “política dos governantes” é a grande
responsável pelo descompasso em que nos achamos em matéria de desenvolvi-
mento econômico, além das razões naturais (falta de carvão, dificuldades de
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comunicações, etc.). Note-se que, vencida pelo Império, ao fim da guerra do
Paraguai (D. Pedro II, na década de 60, ganhou duas guerras, a do Paraguai e a
contra a Serra do Mar), a barreira montanhosa que separa o litoral do hinterland,
começamos a conhecer um relativo desenvolvimento; e havia, realmente, um
promissor surto de industrialização em Juiz de Fora, São Paulo e outros luga-
res no fim do Império; o Encilhamento e o “darwinismo econômico” de Mur-
tinho liquidaram com ele. Aliás, na História do Povo Brasileiro dirigida por Jânio
Quadros há dados muito importantes acerca do valor da renda per capita no fi-
nal do Império e começos do novo regime. Ainda sobre a crise econômica, um
dado da atualidade: estamos transformando as cédulas de mil cruzeiros, ainda
recentemente significando muito dinheiro, pelas de um cruzeiro. De sua cria-
ção, um quarto de século atrás, o cruzeiro viu o milhar passar à unidade. Ora,
séculos de velha monarquia portuguesa foram precisos para fazer com que o
milhar passasse à unidade, no velho “Real” português. Qualquer pessoa um
pouco mais velha se recorda de um tempo em que o “conto de réis” era muito
dinheiro. Tornou-se “mil cruzeiros” quando mudamos o nome ao dinheiro –
agora, não passa de unidade, como o velho “mil réis”, que, com nome de mi-
lhar, foi também unidade, mas viveu assim muito tempo.

Scantimburgo demonstra com os fatos, nesse livro tão candente, que o
nosso problema é de forma de governo, é de regimes, não de homens, nem
de certos objetivos. Certamente todos os governantes que tivemos nesse
período eram animados pelo desejo de bem servir, muitos tinham belas
idéias. Mas o regime impedia que conseguissem resultados positivos. É co-
mum dizer-se que o presidencialismo funciona bem nos Estados Unidos,
embora nunca tenha sido testado decisivamente. Certos fatos recentes,
como os assassínios de líderes (os Kennedy, o Dr. Luther King, principal-
mente), mostram que há problemas e afinal já se fala na reforma do siste-
ma, com desdobramento da chefia de Estado, da chefia do executivo. Ago-
ra, perguntaria: e se houver uma guerra séria, ou situação semelhante, impe-
dindo materialmente uma eleição presidencial, com fazer, se terminar o
mandato do presidente em exercício?
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Mas, seja como for, o regime não funciona absolutamente no Brasil. O fato
de ter a nossa geração conhecido umas oito mudanças importantes da Consti-
tuição, outras tantas interrupções mais ou menos irregulares dos mandatos e a
moeda que, se houvéssemos conservado os títulos oficiais, o preço de um par
de sapatos de categoria “popular”, hoje, seria o de uma casa boa em bairro de
classe média, 30 anos antes, só esses três índices justificam a, por vezes, dramá-
tica exposição de João de Scantimburgo. O regime não funciona. Nunca che-
gou a funcionar, pois a solução coronelista, se mantinha a ordem, escamoteava
a liberdade e impedia o progresso. E depois que, efetivamente, se entregou ao
eleitorado a última palavra nas decisões, veio o caos.

A conclusão é meio melancólica. Dado o nominalismo e o voluntarismo
dos brasileiros, a discussão em termos de idéias é ociosa. Daí, não ser possível
ou útil argumentar em termos de soluções racionais. Mas, mesmo que seja inú-
til o trabalho, vale o testemunho inteligente, corajoso, lúcido e verdadeiro de
um homem que sempre lutou como jornalista para que a crise tivesse saída, e
teve a audácia de dar o devido nome aos fatos. O regime falhou – e se não esta-
belecermos um autêntico Poder Moderador, suprapolítico e estável, não have-
rá saída. Temos aqui um manifesto da razão política fundada nos fatos apelan-
do para o bom senso dos líderes.
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Guardados da memória

Trajetória de Roberto
Marinho

Entrevista a José Mario Pere ira

� ‘Sou um obcecado pelo trabalho’

Cheio de projetos, sempre trabalhando e permanentemente de bom
humor – assim é Roberto Marinho, um elegante senhor de 87 anos,
dono das Organizações Globo, verdadeiro império de comunicação
que ele construiu e solidificou. De jornal o “Dr. Roberto”, como é
geralmente chamado, conhece tudo. Quando assumiu a direção d’O
Globo, logo após a morte do pai, Irineu Marinho, fez questão de co-
meçar pela oficina, passando depois por todos os departamentos do
jornal. Há 60 anos é testemunha e, muitas vezes, participante de de-
cisivos episódios da história do país. Seus editoriais n’O Globo – par-
te deles agora reunidos no livro Uma Trajetória Liberal (Topbooks,
1992) – são famosos. Vez por outra lhe atribuem atitudes que não
teve, o fazem protagonista de cenas que desconhece, mas ele não se
deixa abalar. “A unanimidade é chata”, diz. Ganhador de vários tro-
féus hípicos nacionais e internacionais, e exímio caçador submarino,
ele acaba de se dar uns dias de férias em Barcelona, para ver a primei-
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ra Olimpíada de sua vida. No seu escritório do Globo, pouco antes de viajar,
concedeu esta entrevista.

JSM – Dr. Roberto, como é a sua rotina diária?
RM – Acordo cedo, leio os jornais e em seguida vou para O Globo. Reservo as
tardes para a TV.

JMP – O senhor é sempre visto em concertos. Qual a sua relação com a música?
RM – Tenho uma relação visceral com ela: ouço música toda manhã. Por par-
te de mãe tenho sangue italiano e é possível que venha daí essa afinidade.

JMP – O senhor cantarola muitas árias de ópera. Como foi o encontro com a arte lírica?
RM – Uma das recordações mais caras de meu tempo de menino foi a forte
impressão que me causou ouvir Enrico Caruso cantando “Cuore ingrato” e
“Canta per me”, num disco da Voci Dei Padroni. Durante anos acompanhei
as temporadas líricas no Municipal e várias vezes segui com a companhia do
empresário Walter Bloch, que depois de se apresentar aqui rumava para o Co-
lón de Buenos Aires. Ele fez muito pela divulgação da música entre nós. Aque-
la foi uma época de ouro para a música lírica no Brasil.

JMP – Quais as gravações de ópera que considera imperdíveis?
RM – É difícil, há tantas. Mas, de imediato, e correndo o risco da omissão, sugi-
ro o Don Giovanni, de Mozart, regido por Carlo Maria Giulini, com o barítono
Eberhard Wächter no papel-título; o Otelo de Verdi, regido por Herbert von
Karajan e o tenor Mario del Monaco no papel principal; e a Tosca de Puccini, por
Victor de Sabata, com Maria Callas, Giuseppe di Steffano e Tito Gobbi. Pode-
ria ainda aconselhar a integral da Tetralogia de Wagner por Karl Böhm.

JMP – Como o senhor classifica o seu gosto musical?
RM – Em música sou eclético. Gosto dos românticos, em especial Chopin, de
Mascagni e Verdi, mas posso também enfrentar, sem pânico, as muitas horas
da Tetralogia de Wagner.
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JMP – Qual o grande intérprete de Chopin?
RM – Entre os antigos, sem dúvida alguma, Alfred Cortot. Entre os moder-
nos, Claudio Arrau.

JMP – É verdade que foi amigo das cantoras Claudia Muzio e Gabriela Besanzoni?
RM – É, sim. Claudia Muzio sempre que vinha ao Rio me procurava. Levei-a,
várias vezes, a conhecer lugares pitorescos do Rio. Ela me escrevia cartas com
freqüência. De Gabriela Besanzoni tenho inúmeras recordações. Freqüentei
muito a casa dela, hoje o Parque Lage. Era uma mulher de muito encanto pes-
soal. E como intérprete da Carmen de Bizet, insuperável.

JMP – O senhor freqüenta o teatro?
RM – Na minha juventude assisti à montagem de quase todas as tragédias gre-
gas num teatro armado no Campo de Santana, no Rio. Culturalmente foi um
deslumbramento. Hoje, em função dos meus muitos afazeres, não tenho ido
ao teatro as vezes que desejaria. Mas é costume meu, ao chegar a qualquer lu-
gar, verificar a agenda da cidade. Em Nova York, por exemplo, não resisto ao
Lincoln Center e ao Metropolitan.

JMP – Quais os filmes que gostou de ver?
RM – Entre os muitos filmes da minha vida estão Luzes da Cidade e O Garoto de
Chaplin; M, de Fritz Lang, com Peter Lorre, numa interpretação magistral; La-
drão de Bicicleta de Vittorio de Sica; o Júlio César, de Joseph L. Mankiewicz, que
reúne excelentes atores, entre eles Marlon Brando, John Gielgud, James Mason
e Louis Calhern, impagável como César. Também vi com prazer quase todos
os filmes de Frank Capra.

JMP – E do cinema nacional, o que o senhor viu?
RM – Limite, de Mario Peixoto, O Cangaceiro, de Lima Barreto, e Deus e o Diabo
na Terra do Sol, de Glauber Rocha, são três grandes momentos do cinema.
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JMP – A pinacoteca do senhor é famosa. Quando começou seu gosto pela pintura?
RM – Desde sempre. A pintura é uma paixão, assim como a música. Gosto da
arte da Renascença, mas também admiro imensamente os modernos. Vejo
muita criatividade na pintura brasileira de hoje. Fui amigo de Portinari, por
anos a fio freqüentei o seu ateliê, assistindo, portanto, ao nascimento de mui-
tas obras-primas.

JMP – Por qual pintor o senhor gostaria de ser retratado?
RM – Se fosse possível voltar no tempo, certamente por Angiolo Bronzino,
um florentino nascido em 1502, e que foi um expoente da segunda geração do
maneirismo toscano. A Galeria Uffizi possui vários quadros dele e todos ma-
gistrais. Gosto, em particular, do retrato de Cosimo de Medici com armadura.
No Brasil um grande retratista é Glauco Rodrigues.

JMP – E a literatura, o que ela significa para o senhor?
RM – A literatura é o retrato de um povo, de uma nação. Sempre li muito. No
Brasil, Machado de Assis, tanto o romancista quanto o cronista, que é exem-
plar e documenta muito da história do Brasil, em particular a do Rio de Janei-
ro no final do século passado e começo deste.

JMP – Da literatura internacional, que autores cultua?
RM – A minha geração foi educada sob o signo da literatura francesa: Balzac,
Anatole France, Flaubert. O desenvolvimento da imprensa está muito bem
descrito e documentado em Balzac, autor que li e muito admiro. Um romance
que me marcou muito foi As Aventuras do Sr. Pickwick, de Dickens. Sempre que
me falam dele fico emocionado.

JMP – É o romancista Dickens que o fascina, ou esse romance em particular?
RM – É esse romance, cheio de lances pitorescos e divertidos. E digo por quê:
quando meu pai se exilou na Legação Argentina, viveu dias de grande angústia
pessoal. Um amigo lhe levou o livro. Eu, que o visitava diariamente, o vi, mui-
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tas vezes, às gargalhadas com as peripécias do romance. Esse livro mudou o seu
humor, e desde então, sempre que me falam dele, recordo meu pai e a alegria
que As Aventuras do Sr. Pickwick lhe trouxe num momento difícil de sua vida.

JMP – Que autores lê hoje?
RM – Os autores da vida inteira: Eça de Queirós, Machado de Assis, Dante,
Tolstoi. E Shakespeare, que é um mundo. Gosto muito do discurso de Marco
Antônio, no Júlio Cesar. Carlos Lacerda, que traduziu a peça, o declamava ma-
ravilhosamente.

JMP – E Proust? Uma vez o senhor me falou nele.
RM – Também. Você conhece a descrição que ele faz do quadro A vista de
Delft, de Vermeer? Acho-a impressionante.

JMP – Recorda o que se diz dos jornais em Du côté de chez Swann?

RM – É claro que sim, mas infelizmente não posso concordar com Proust
nesse ponto. No início do livro diz Swann “O que censuro aos jornais é fa-
zer-nos prestar atenção todos os dias a coisas insignificantes, ao passo que le-
mos três ou quatro vezes na vida os livros em que há coisas essenciais.” Esse
pouco apreço aos jornais talvez tenha sido motivado pelo desdém que muitos
órgãos de imprensa da época tiveram para com sua obra, o que só mudou de-
pois que lhe foi concedido o Prêmio Goncourt.

JMP – O senhor gosta de viajar?
RM – Muito, sempre que posso, viajo. É uma maneira de me reciclar. No meu
campo principal de atividades, o progresso tecnológico é muito grande. E eu,
que sou obstinado em tudo que faço, me sinto obrigado a acompanhar o que
está acontecendo.

JMP – O que o senhor viu neste campo, ultimamente, que o impressionou?
RM – Numa feira tecnológica a que compareci em Tóquio, me impressionou
um telefone em que é possível se falar com uma pessoa de outra língua, porque
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o aparelho é também tradutor simultâneo. Ressalto que ele ainda está em fase
de pesquisa, mas quando vier para o mercado será, sem sombra de dúvida, um
instrumento imprescindível. Também me surpreendi com um piano Yamaha,
em que se coloca um disquete e se ouve, como numa sala de concerto, a peça
que se quer. Me dei um de presente. Também o videodisco é maravilhoso.

JMP – O que o senhor tem visto em videodisco?
RM – O que há de melhor em música clássica, balé e outras artes, já está em
videodisco. Tenho uma boa coleção, principalmente Herbert von Karajan, um
maestro esplêndido, e que teve a sorte de poder deixar muitas obras gravadas
neste instrumento do futuro.
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JMP – Andar de avião é um esporte que o deixa à vontade?
RM – Meu convívio com o avião não foi um amor à primeira vista: para as
grandes distâncias durante anos preferi o navio. Com o tempo me acostumei, e
hoje estou inteiramente adaptado. Ando de helicóptero e me sinto seguro. No
Brasil vôo pela Líder, companhia que há anos convive muito bem com as mi-
nhas empresas.

JMP – O que o senhor gosta de fazer dentro de um avião?
RM – Ler, meditar, conversar, às vezes jogar gamão com um amigo. Uma vez
fui a Carajás com Eliezer Batista. Foi uma bela viagem. Eliezer é um homem
inteligentíssimo, um velho amigo, e sabe contar histórias como ninguém.

JMP – Em 1989, a revista francesa Le Figaro dedicou ao senhor uma longa reportagem.
Nela o chamavam de “Cidadão Kane do Brasil”. O que achou disso?
RM – A reportagem era simpática, mas a referência infeliz. O filme de Orson
Wells é um dos clássicos da história do cinema, tanto pela ousadia da narração
quanto pela técnica inovadora da montagem. Mas o personagem que ele des-
creve nada tem a ver comigo. São duas trajetórias humanas distintas. Basta ver
o filme para comprovar isso.
JMP – O que é um bom jornal, Dr. Roberto?
RM – O teatrólogo americano Arthur Miller escreveu certa vez que “um bom
jornal é uma nação falando com seus botões”. Eu assinaria esta definição.

JMP – E o que faz um grande jornalista?
RM – Clareza de exposição, economia de palavras. Mas, principalmente, ape-
go aos fatos, honestidade e um forte sentido ético.

JMP – O que todo jornalista deveria ler sobre sua profissão?
RM – Me ocorre, no momento, tudo que escreveu Rui Barbosa sobre o assun-
to, em especial A Imprensa e o Dever da Verdade, a conferência de Alceu Amoroso
Lima sobre o jornalismo como gênero literário, e uma palestra que Carlos La-
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cerda fez em 1949 na ABI sobre a missão da imprensa. Num plano mais abs-
trato, penso que deveria ser tarefa obrigatória em qualquer escola de Comuni-
cação o debate e a reflexão sobre um texto do filósofo alemão Kant, cujo título
é: “Sobre um suposto direito de mentir por amor à humanidade”. Entre outras
coisas, está dito ali que aquele que mente, por mais bondade que imprima a
este ato, “deve responder pelas conseqüências de sua ação”.

JMP – Como age o empresário Roberto Marinho à frente de suas empresas?
RM – Sempre procurei agir com a maior clareza e lisura em tudo que realizei
como empresário e como homem. Sou um obcecado pelo trabalho, mantendo
ainda hoje a mesma rotina dos meus anos de juventude. Quando decido algo,
jamais volto atrás. Isso não significa onipotência, mas apenas quer dizer que
tudo que faço é fruto de muita reflexão. No mundo dos negócios improvisar
nem sempre traduz criatividade. Muitas vezes a improvisação é apenas o pri-
meiro ato da tragédia.

JMP – O senhor assiste às novelas da Globo?
RM – Procuro acompanhar não só a programação da Globo, mas também a
das emissoras concorrentes. Em geral, tomo notas para depois conversar com
meus diretores. Houve quem não entendesse a novela Pedra sobre Pedra. Eu gos-
tei muito. Ela conseguiu, com sucesso, tocar tanto nos temas da atualidade
quanto mostrar cenas hilariantes, do mais puro surrealismo.

JMP – Que atores brasileiros o senhor admira?
RM – Fernanda Montenegro, Grande Otelo, Paulo Gracindo, Lima Duarte e
José Lewgoy são grandes atores, versáteis, e que sempre conseguem dar tudo
de si em qualquer papel que representam. Mas vejo também que está surgindo
uma excelente safra de jovens atores.
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JMP – Freqüentemente acusam o senhor de censurar novelas e programas da Globo. O que tem
a dizer a respeito?
RM – Eu sou um democrata, que sempre respeitou a livre expressão do pensa-
mento e das idéias, mesmo quando elas são inteiramente contrárias às minhas.
Censura nunca exerci. Mas há anos venho imprimindo no jornal e na TV Globo
uma filosofia de clareza e equilíbrio, e quando entendo que houve desvirtuamen-
to da mensagem do autor na adaptação de uma obra, ou que em determinada
cena de uma novela ou programa imprimiu-se uma forte carga ideológica em de-
trimento da informação e do entretenimento, ou que o telespectador está sendo
agredido nos seus sentimentos morais e religiosos, convoco uma reunião, expo-
nho os meus pontos de vista, recordo os princípios constitucionais da empresa, e
chegamos a um consenso. Os grandes escritores de telenovelas, os melhores re-
datores, filiados que sejam a qualquer seita ou partido, encontram não só acolhi-
da, mas estão hoje na Globo. Não acredito que estivessem trabalhando comigo
se detectassem em mim qualquer instinto policialesco ou de censura.

JMP – Vez por outra aparece alguém falando em acabar com a Rede Globo. Como o senhor
reage à idéia?
RM – Cada um tem o direito de agir em conformidade com os seus interesses
ou convicções. Eu só pediria àquele que se aventurasse nessa empreitada que
antes examinasse o imenso trabalho comunitário e educacional que não só a
TV Globo, mas o jornal, as rádios e a editora Globo há anos desenvolvem Bra-
sil afora, trabalho esse que vem sendo reconhecido e aplaudido no mundo in-
teiro. Se, depois disso, este alguém insistisse em seu propósito, me desculpe,
mas eu não poderia deixar de considerá-lo um insano.

JMP – Fala-se muito em monopólio da Rede Globo. O que é isso?
RM – A rede Globo é constituída por um time de profissionais de nível inter-
nacional e tem uma das melhores programações do mundo. O povo é que liga
a televisão na Globo. Ele é livre para escolher e escolhe a nossa emissora. Se há
monopólio da Globo, é o da qualidade.
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JMP – Dos muitos jornalistas e escritores que passaram pelo Globo, quem o impressionou par-
ticularmente?
RM – Me impressionou, entre tantos, o Barão de Itararé, que descobri e
apresentei a meu pai. Também Nelson Rodrigues, Gilberto Amado, João
Neves da Fontoura, Carlos Lacerda e Franklin de Oliveira. Mais recente-
mente convivi com José Guilherme Merquior, um homem de gênio que, in-
felizmente, nos deixou tão cedo. Isso para não falar de Augusto Frederico
Schmidt, amigo da vida inteira. Vez por outra me vêm à lembrança poemas
inteiros dele.

JMP – O senhor lembra de algum, neste momento?
RM – São tantos. É uma pena que as novas gerações o leiam tão pouco. Ele é
um poeta de várias vozes, capaz de versos idílicos como:

“O amor é paz.
O amor é a quietação.
O amor é o fim de todas as angústias.
O amor é a tarde fresca quando nem as árvores oscilam
Porque o vento acabou, e a luz não arde.”

E também o autor dramático, quase apocalíptico, que escreveu um poema
longo e terrível como o Profecia. Os primeiros versos são assim:

“Como o pássaro triste que anuncia a tempestade,
Quero também, Senhor, chorar o triste momento,
O terrível momento, que pressinto vir chegando!
A tempestade vem crescendo de longe
E cairá violenta sobre as nossas cabeças.
Tivesse eu mil vozes e gritaria em todas elas.
Gritaria para avisar que o instante tremendo não demora.”

Não é uma beleza? O Schmidt é um camarada que me dá muita saudade.
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JMP – Para muitos o senhor é a própria encarnação da direita brasileira. Como reage a isso?
RM – Em A Rebelião das Massas Ortega y Gasset diz que “ser da esquerda é,
como ser da direita, uma das infinitas maneiras que o homem pode eleger para
ser um imbecil”. Eu também penso assim. A vida inteira fui um democrata que
sempre preferiu distinguir os homens pelo seu potencial de criatividade e com-
petência.

JMP – De todos os presidentes que conheceu, quem mais o impressionou?
RM – Sem dúvida o marechal Castelo Branco. De todos os presidentes milita-
res foi aquele com quem tive mais estreita relação. Era um homem que sabia
ouvir, culto, atento aos problemas. Sobretudo foi um democrata.

JMP – Qual a figura que não pode faltar numa lista dos grandes políticos do século?
RM – Winston Churchill. Sempre que posso releio os discursos dele, a auto-
biografia, e passagens de sua História da Segunda Guerra Mundial.

JMP – A revista Forbes todo ano destaca o senhor na lista dos homens mais ricos do mundo.
Como se sente a respeito?
RM – Adquiri cada centavo do que dizem ser uma fortuna com muito suor e
trabalho. Nunca fui esbanjador, embora não me considere um avarento. Tudo
que ganhei investi nas minhas empresas. Acho que o dinheiro dá conforto, per-
mite ajudar os amigos, mas não é tudo.

JMP – Sabe-se que planeja um livro de memórias que já tem até título, Condenado ao Êxi-
to. Como está ele?
RM – Espero poder ter tempo de escrevê-lo. Mas muito do material já se en-
contra pesquisado. Seria fácil para mim ditá-lo, usar o gravador, mas não
quero fazer isso. Afinal, é o livro da minha vida. Quero escrevê-lo. Desse
modo poderei reviver muitos episódios interessantes de que participei, no
jornal e na vida.
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JMP – O atual momento brasileiro o preocupa?
RM – A vida inteira me preocupei com o Brasil. Suponho que meus artigos e
editoriais n’O Globo deixam entrever isto. O Brasil tem uma grande capacidade
de se reciclar, de superar crises. Mas, como jornalista, reconheço que o mo-
mento é de cautela. Nossos homens públicos têm de pensar no destino nacio-
nal e não apenas em projetos pessoais.

JMP – O que o Brasil precisa resolver com urgência?
RM – A pobreza que grassa em várias regiões do país, o problema educacional
e a questão da violência devem ter uma solução rápida e efetiva.

JMP – No entender do senhor, como o país deve se preparar para enfrentar o século XXI?
RM – Acabando com a inflação, integrando a economia brasileira no mundo e
resolvendo o problema da dívida externa. Importante também é o investimen-
to na pesquisa científica e tecnológica, fundamental para o bom desempenho
de qualquer país no próximo milênio. Cabe aos nossos políticos e governantes
uma responsabilidade muito grande neste sentido, pois é urgente encarar os
problemas nacionais com realismo, sem retórica, levando em conta a experiên-
cia dos erros e acertos do passado. Estamos obrigados a viver sob o império da
lei, da verdade e da eficiência.

JMP – Que visão tem o senhor do século XX?
RM – A de um século de várias faces, onde a velocidade e a mudança deram o
tom. Nele aconteceram duas guerras mundiais, o fascismo, o nazismo, os cam-
pos de concentração e a bomba de Hiroshima. Mas também a teoria da relati-
vidade, a teoria quântica, a ida do homem à Lua, a fusão fria, o raio laser, os
grandes computadores, a queda do Muro de Berlim e a implosão do marxismo.
Se houve Hitler, houve também Gorbatchov. Tivemos Lissenko, mas também
Albert Sabin. Vivi todos estes acontecimentos, às vezes com tristeza, às vezes
com apreensão, mas sempre com esperança. Para o jornalismo este tem sido
um grande século. Gostaria de assistir à descoberta da cura do câncer.
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JMP – No plano internacional, o que o senhor tem lido nos jornais que o deixa preocupado?
RM – O conflito na Bósnia-Herzegovina é um episódio lamentável, tanto do
ponto de vista humano quanto político. Mas o que tem me entristecido é o
que está ocorrendo na Somália, onde um milhão e meio de pessoas correm o
risco de morrer de fome. É preciso uma ação urgente dos organismos interna-
cionais competentes para pôr fim a essa tragédia.

JMP – E o Rio de Janeiro? Parece ser outra paixão do senhor, não é?
RM – Ah, é. Eu vivi toda a minha vida aqui. Meu pai, que nasceu em Nite-
rói, também. Aqui construi minhas empresas. Aqui nasceram meus filhos.
Gosto da cidade, “uma das belas províncias da Terra”. Moro no Cosme
Velho e tenho a grata satisfação de poder ver diariamente, da janela do meu
escritório na TV Globo, no Jardim Botânico, uma das mais bonitas visões
da cidade.

JMP – O que o senhor espera do novo prefeito do Rio?
RM – Que saiba perceber e enfrentar os graves problemas que afligem a cida-
de, que dê assistência à população carente e lute para acabar com a violência.
Em suma, que devolva ao Rio a tranqüilidade e a eficiência que conseguimos
ter durante a Rio-92. E, finalmente, que não caia na tentação da demagogia e
das frases de efeito. Enfim, que respeite a população que o elegeu.

JMP – Muitos integrantes da Academia Brasileira de Letras não escondem o desejo de vê-lo lá.
O que acha da idéia?
RM – Tenho muitos amigos na Academia, a começar pelo Austregésilo, ami-
go da vida inteira. É comum jornalistas pertencerem à Academia: Elmano Car-
dim, Assis Chateaubriand e muitos outros foram membros da Casa de Macha-
do de Assis. Atualmente temos lá o Carlos Castello Branco, um exemplo de
profissional competente e dedicado. Sei da glória que é pertencer à Academia,
mas reconheço que muita gente merece estar lá antes de mim.
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JMP – Em que projeto o senhor está empenhado no momento?
RM – Em concluir a obra da Globopar, a grande cidade que estou construin-
do na Barra, que vai gerar 3.500 empregos, reunir a melhor tecnologia de pon-
ta no setor e principalmente incrementar a indústria cultural e de serviços do
Rio de Janeiro.

JMP – O senhor é um otimista, não?
RM – Sempre fui. Creio que, por mais tenebrosa que seja a situação, sempre há
uma saída. E isso vale tanto para a vida das nações quanto para a dos homens.

JMP – O que abomina ou despreza?
RM – A prepotência, a demagogia e a incompetência.

JMP – O senhor tem consciência de que é um homem de poder?
RM – Se for possível conceituar como homem de poder aquele cuja motiva-
ção maior e obsessão permanente é o desejo de construir, intervindo civica-
mente nos acontecimentos, e que nesse intuito não se afasta um milímetro
sequer dos seus princípios, então posso ser considerado um homem de poder.
JMP – Como se chega aos 87 anos com tanta vitalidade?
RM – Sempre pratiquei esportes. Nunca bebi nem fumei. Na alimentação
sempre me impus limites. Eu acho que é isso.

JMP – O senhor acredita em Deus?
RM – Eu sou um homem religioso. Minha relação com Deus é a melhor pos-
sível. Ao longo da vida temos tido muitas conversas.

JMP – E a morte, o senhor pensa nela?
RM – Eu sempre vivi muito ocupado para pensar no assunto. Mas ela faz par-
te da vida.
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JMP – Dr. Roberto, qual o segredo do seu sucesso?
RM – Trabalho e persistência em levar a termo os meus projetos, e o senso e a
intuição dos meus limites. Mas, principalmente, respeito aos valores e ao
talento, onde quer que eles estejam.

JMP – Há muita mitologia em torno do senhor. Portanto, quem é Roberto Marinho?
RM – Um homem que já teve desafetos, embora não os tenha procurado, e
que hoje vive cercado de muita ternura. Alguém que se sente feliz. Enfim, um
jornalista e um amigo dos seus amigos.
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Simbiose cultural

Wilson Martins

Sob a direção de João de Scantimburgo, a Revista Brasileira, her-
deira de uma linhagem de títulos ilustres, é a melhor publica-

ção do gênero entre nós e não deve temer o cotejo com as similares
de qualquer outro país. O número de abril/maio/junho de 2005 é
dedicado à França e a sua civilização, em particular no que se refere
às relações com o Brasil, comemoração de glórias passadas e algo rei-
vindicativa (tanto no país de origem quanto no nosso), sendo, como
foram, os franceses, e por longo tempo, os nossos mestres de pensa-
mento e de gosto, império que começou a desaparecer no buraco ne-
gro da história com a Segunda Guerra Mundial. Basta lembrar,
como sinal ominoso, que o aprendizado da língua francesa tor-
nou-se eufemisticamente facultativo no ensino médio, com as con-
seqüências que se conhecem.

Tempo houve em que ensaístas e críticos citavam os autores
franceses no original, para nada dizer do emprego obsessivo de pa-
lavras e locuções da mesma origem, na língua falada e escrita, ridí-
culo esnobismo já satirizado por José de Alencar em uma de suas
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peças (agora substituído pelo caipirismo não menos ridículo de dizer em in-
glês o que se pode perfeitamente dizer em português). Essa simbiose ocorreu
com particular intensidade no século XIX, havendo, como exemplo paradig-
mático, a influência que a música brasileira erudita, semi-erudita e folclórica
exerceu sobre Darius Milhaud. O episódio é freqüentemente lembrado, qua-
se sempre de maneira incidental, mas só agora deixou de ser uma história
mal-contada para ser bem contada por Elizabeth Travassos e Manoel Ara-
nha Corrêa do Lago (“Darius Milhaud e os compositores de tangos, maxi-
xes, sambas e cateretês”).

É inegável o profundo impacto que essa música exerceu sobre a sensibilida-
de do compositor francês, a tal ponto que, muitos anos depois, uma de suas
repsódias recebeu o nome de “Saudades do Brasil”. Sempre referido como
curiosidade desvanecedora, essa história tem um lado de ténébreuse affaire, para
lembrar, com algum exagero, o título balzaquiano. De fato, Darius Milhaud,
chegando ao Brasil, logo passou a freqüentar os meios artísticos, interessan-
do-se sobretudo “pelo que se ouvia nas salas de cinema da Avenida Rio Bran-
co, nos teatros e gramofones da Rua do Ouvidor: polkas, schottish, valsas, embo-
ladas, tangos, maxixes, sambas, e cateretês”. Contudo, “um aspecto da apro-
priação das peças brasileiras por Milhaud, há muito tempo observado, é a au-
sência de qualquer referência a seus autores. [...] A citação sem referência aos
autores transformou os tangos, maxixes, sambas e cateretês em musique populaire
[...] numa operação que feriu sensibilidades no Brasil”. Aspecto particular-
mente valioso deste ensaio é a reprodução dos compassos de cada um dos te-
mas de peças brasileiras citadas por Milhaud.

Cabe destacar ainda neste número da Revista Brasileira o magistral ensaio de
Alfredo Bosi (“O positivismo no Brasil: uma ideologia de longa duração”) e o
excelente capítulo da história de nossa imprensa com a biografia de um dos
seus fundadores mais importantes (Cícero Sandroni, “Pierre Plancher e o Jor-
nal do Commercio”). Este último, quando desembarcou no Rio, “imaginava-se li-
vre das perseguições (políticas), mas estava enganado. Ao apresentar na Alfân-
dega os documentos de identificação recebeu dos policiais do Império ordem
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de prisão sob a acusação de ser revolucionário e falsário”. Assim começava a
sua vida no Brasil o fundador do jornal que, mais do que qualquer outro,
encarnou entre nós o pensamento conservador, tanto na política quanto nas
letras: dizia-se durante o II Reinado que uma “Vária” do Jornal do Commercio
podia derrubar o Gabinete. Acrescente-se que foi o órgão quase oficial da Aca-
demia Brasileira de Letras, publicando na íntegra os discursos de posse e os
ensaios acadêmicos.

Alfredo Bosi situou o nosso Positivismo nas perspectivas de um sistema
de pensamento, para além dos aspectos peripeciais e anedóticos em que é ge-
ralmente tratado, sem excluir o protótipo da matéria que é o livro de Ivan
Lins. É certo que os brasileiros transformaram a ideologia em teologia, arti-
culando o pensamento em crenças dogmáticas, com todas as limitações e es-
pecificações que isso implicava. De qualquer maneira, foi ou é um capítulo
de nossa história que não pode ser ignorado, devendo-se abordá-lo “sem ira
e com estudo”. A Constituinte republicana estava em atraso mental com re-
lação aos positivistas, rejeitando algumas de suas propostas, como a extensão
do voto aos mendigos, analfabetos e praças de pré a liberdade de testar e a
abolição dos privilégios hereditários, além de outras. Em conclusão, Alfredo
Bosi escreve que “no Brasil o positivismo social dos homens de 30 [...] enxer-
tou-se, como pôde, pragmaticamente, naquele novo tronco internacional (o
dos sistema políticos então vigorantes)”. A Assembléia Constituinte elegeu
Getúlio Vargas em 1934, consagrando desde modo, em nível nacional, os
líderes do republicanismo gaúcho.

Fala-se, de uma forma geral, na influência das letras francesas em nossa vida
literária, mas Ubiratan Machado, consultando a bibliografia da revista Leitura
no período de 1941 a 45, levantou a realidade editorial concreta: “De um total
de 110 obras, 69 são de 27 autores do século XIX, e 36 de 17 autores do sécu-
lo XIX. Apenas cinco obras dos séculos XVII e XVIII”, clara indicação,
acrescenta ele, da “preferência do leitor brasileiro pelos autores do século
XIX”. Esse período bem pode ser o ponto mais alto da influência francesa,
parte pelo prolongamento inercial da fase anterior, refletindo, por um lado, as
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idéias feitas e, por outro, a atmosfera de simpatia coletiva instituída por uma
guerra em que a França entrara como perdedora. Claro, é de ser também levada
em conta a limitação da fonte consultada. A sabedoria retrospectiva permite
pensar que se iniciava então, obscuramente, o processo do declínio francês, de
que tanto se fala em nossos dias, inclusive na França.

As relações culturais entre os dois países, podemos concluir com Marieta de
Moraes Ferreira, têm longa tradição, manifestando-se de maneira consistente
desde o início do século XIX por intermédio de missões científicas e universi-
tárias, de escolas religiosas e da Aliança Francesa, criada em 1896 (“Os profes-
sores franceses e a redescoberta do Brasil”). Dessas missões, a mais prestigiosa
foi a que deu alto gabarito ao ensino universitário paulista a partir de 1934,
não sendo de esquecer, em outro nível, os colégios religiosos. Um irreverente
observou que as mulheres exerceram enorme papel na difusão da língua fran-
cesa, tanto as freiras do Sion quanto as garotas do Alcazar Lyrique e estabele-
cimentos congêneres.
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P A T R O N O S , F U N D A D O R E S E M E M B R O S E F E T I V O S
D A A C A D E M I A B R A S I L E I R A D E L E T R A S

(Fundada em 20 de julho de 1897)

As sessões preparatórias para a criação da Academia Brasileira de Letras realizaram-se na sala de redação da Revista Brasileira, fase III
(1895-1899), sob a direção de José Veríssimo. Na primeira sessão, em 15 de dezembro de 1896, foi aclamado presidente Machado de Assis. Ou-
tras sessões realizaram-se na redação da Revista, na Travessa do Ouvidor, n. 31, Rio de Janeiro. A primeira sessão plenária da Instituição reali-
zou-se numa sala do Pedagogium, na Rua do Passeio, em 20 de julho de 1897.

Cadeira Patronos Fundadores Membros Efetivos
01 Adelino Fontoura Luís Murat Ana Maria Machado
02 Álvares de Azevedo Coelho Neto Tarcísio Padilha
03 Artur de Oliveira Filinto de Almeida Carlos Heitor Cony
04 Basílio da Gama Aluísio Azevedo Carlos Nejar
05 Bernardo Guimarães Raimundo Correia José Murilo de Carvalho
06 Casimiro de Abreu Teixeira de Melo Cícero Sandroni
07 Castro Alves Valentim Magalhães Sergio Corrêa da Costa
08 Cláudio Manuel da Costa Alberto de Oliveira Antonio Olinto
09 Domingos Gonçalves de Magalhães Magalhães de Azeredo Alberto da Costa e Silva
10 Evaristo da Veiga Rui Barbosa Lêdo Ivo
11 Fagundes Varela Lúcio de Mendonça Helio Jaguaribe
12 França Júnior Urbano Duarte Alfredo Bosi
13 Francisco Otaviano Visconde de Taunay Sergio Paulo Rouanet
14 Franklin Távora Clóvis Beviláqua Miguel Reale
15 Gonçalves Dias Olavo Bilac Pe. Fernando Bastos de Ávila
16 Gregório de Matos Araripe Júnior Lygia Fagundes Telles
17 Hipólito da Costa Sílvio Romero Affonso Arinos de Mello Franco
18 João Francisco Lisboa José Veríssimo Arnaldo Niskier
19 Joaquim Caetano Alcindo Guanabara Antonio Carlos Secchin
20 Joaquim Manuel de Macedo Salvador de Mendonça Murilo Melo Filho
21 Joaquim Serra José do Patrocínio Paulo Coelho
22 José Bonifácio, o Moço Medeiros e Albuquerque Ivo Pitanguy
23 José de Alencar Machado de Assis Zélia Gattai
24 Júlio Ribeiro Garcia Redondo Sábato Magaldi
25 Junqueira Freire Barão de Loreto Alberto Venancio Filho
26 Laurindo Rabelo Guimarães Passos Marcos Vinicios Vilaça
27 Maciel Monteiro Joaquim Nabuco Eduardo Portella
28 Manuel Antônio de Almeida Inglês de Sousa Oscar Dias Corrêa
29 Martins Pena Artur Azevedo Josué Montello
30 Pardal Mallet Pedro Rabelo Nélida Piñon
31 Pedro Luís Luís Guimarães Júnior Moacyr Scliar
32 Porto-Alegre Carlos de Laet Ariano Suassuna
33 Raul Pompéia Domício da Gama Evanildo Bechara
34 Sousa Caldas J.M. Pereira da Silva João Ubaldo Ribeiro
35 Tavares Bastos Rodrigo Octavio Candido Mendes de Almeida
36 Teófilo Dias Afonso Celso João de Scantimburgo
37 Tomás Antônio Gonzaga Silva Ramos Ivan Junqueira
38 Tobias Barreto Graça Aranha José Sarney
39 F.A. de Varnhagen Oliveira Lima Marco Maciel
40 Visconde do Rio Branco Eduardo Prado Evaristo de Moraes Filho
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Petit Trianon – Doado pelo governo francês em 1923.
Sede da Academia Brasileira de Letras,
Av. Presidente Wilson, 203
Castelo – Rio de Janeiro – RJ
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