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A era da comunicação

João de Scantimburgo

Quando Ronald Reagan foi lançado candidato à Presidência
dos EUA a imprensa ironizou, lembrando que ele fora

cowboy de filmes B, considerado, portanto, um ator de segunda. Co-
meçando a propaganda de sua candidatura Reagan mostrou desde
logo que era um grande comunicador. A mídia reconheceu, imedia-
tamente, que estava diante de um fato novo, um comunicador de va-
liosa postura, e passou a dar-lhe cobertura, que ao cabo de toda a
campanha o levou à Casa Branca. E Reagan, em grande presidência,
culminou, em parceria com Mrs. Margareth Thatcher, por abalar o
colosso comunista e levá-lo para o fim.

Estava inaugurada a era da comunicação, que a Exposição Inter-
nacional do Japão também anunciara. É por isso que o nosso Cha-
crinha, com sua buzina e sua irreverência, dizia: “Quem não se co-
munica, se trumbica”. É para essa Era que devem se voltar e enfren-
tá-la, com recursos perfeitamente compostos para atender à sua na-
tureza, os candidatos à Presidência e ao Governo dos estados. Per-
guntei ao secretário da Educação do Estado de São Paulo, Gabriel
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Chalita, qual era a disposição do governador Geraldo Alckmin sobre a campa-
nha que se iniciaria daqui a alguns dias, e ele me respondeu que Alckmin deve-
ria explorar ao máximo os recursos da televisão.

Vê-se que a era da comunicação se impôs decisivamente e só será eleito o
candidato que aproveitar perfeitamente bem seus recursos. Para isso há técni-
cos competentes e outros que são simuladores de talento.

Se tiver que aproveitar um desses profissionais, que o faça escolhendo um
portador de currículo convincente e de passado conhecido, para alcançar o que
se deseja de uma campanha para um posto tão importante que é governar a Re-
pública ou um Estado da importância de São Paulo.

6

João de Scantimburgo



Aspectos do pensamento
jurídico-social
de Miguel Reale
(A pessoa humana)

Evaristo de Moraes Filho

“Que classe de Filosofia se elege, depende, segundo se vê, da classe de homem que se é;
pois um sistema filosófico não é como um enxoval que se possa usar ou recusar,
segundo nos agrade; mas é algo animado pela alma do homem que o possui.”

J.G. Fichte

“Não resta dúvida que, em muitos casos, a obra de um pensador ou de um
cientista pode ser o desenvolvimento metódico de uma poderosa intuição da
juventude, mas o significado real de sua produção só pode ser dado pelas for-
mas conclusivas da maturidade.”

Miguel Reale (1962)

“[...] não falta gente que continua me julgando apenas segundo os trabalhos
juvenis ora oferecidos à análise dos que se interessam pela história das idéias
políticas no Brasil. Infelizmente, como já disse certa feita, o nosso é um país
onde se acusa sem ler e se silencia por cálculo.”

Miguel Reale (1982)
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Aspectos do pensamento jurídico-social de Miguel Reale



O pensamento político, jurídico e social da maturidade de Miguel
Reale confirmam o da sua mais longínqua mocidade, de seus tempos estudan-
tis. Desde os primeiros anos da juventude, foi sempre um homem de marca, de
luta, afirmativo, corajoso, que sempre se destacou em toda parte onde se achas-
se. Jamais o encontrarmos em cima do muro, à espera do momento seguro de
optar, sem riscos, a favor do vitorioso. A sua opinião é sempre da primeira
hora. Tantos e tais são os seus títulos que me vejo obrigado a repetir as pala-
vras iniciais com as quais o seu grande amigo Cândido Motta Filho o recebeu
na Academia, a 21 de maio de 1975, citando a frase de Latino Coelho na Ora-
ção da Coroa: “Não me enleia o faltar-me o que contar de ti e dos teus; enleia-me
o não saber por onde começar.”1

Para minha sorte, a Universidade de Brasília publicou, em três volumes, a
1a fase, 1931/1937, das suas Obras Políticas. No 3o volume, encontro logo o
seu primeiro escrito: A crise da liberdade, aparecido na Tribuna Liberal, órgão aca-
dêmico da Faculdade de Direito de São Paulo, em junho de 1931, quando o
seu autor contava somente 20 anos de idade. Em nota de 1983, esclarece:
“Este artigo assinala minha passagem pelo socialismo liberal, quando estudante
de Direito.”2 Trata-se de defender e pregar a Liberdade, sem adesão a qual-
quer determinismo ou fatalismo histórico, mas o coração generoso do jovem
registra passagens como estas: “Pois o socialismo sempre se dirigiu aos hu-
mildes e aos infelizes, continuando a ação dos apóstolos do cristianismo,
mesmo quando a Igreja se esquecia do seu passado, tendo mais clientes do
que fiéis” [...] “Aparecendo então, como sói acontecer nos períodos de crise,
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1 Academia Brasileira de Letras, Discursos Acadêmicos, 1972/1975, v. 22, p. 186. Rio de Janeiro, 1977.
2 Miguel Reale, Obras Políticas (1a fase – 1931/1937), Brasília: Ed. Universidade de Brasília, v. 3. p. 5.
O artigo “A crise da liberdade”, pp. 7-11.



os gênios anunciando a morte da Liberdade. Uma fórmula insinuante foi
logo criada para encobrir a realidade de mil motivos religiosos, políticos,
etc.” “O grande morto da guerra foi a Liberdade. Os ditadores europeus e
americanos parecem lhe dar razão.” [...] Observadores superficiais viam ape-
nas a última fase de uma crise longa e davam “o grito de alarme”. A reação li-
beral, porém, já se iniciou e ganha cada vez mais terreno. Quem observar sem
preconceitos a vida moderna há de concordar com Rosselli: “O socialismo
torna-se liberal e o liberalismo se socializa” [...] “Além de Marx! É o que se
ouve desde Henri de Man até Arturo Labriola. Abandona-se o materialismo
histórico como concepção de vida e crê-se na possibilidade de um socialismo
que não seja materialista, ateísta, nem positivista. Ao lado de Marx vê-se
Proudhon. É a síntese que Jaurès tentou.”

Não só Rosselli como Solari, outro socialista liberal, tiveram grande in-
fluência sobre o seu espírito. Ainda em 1980 aconselha o seu sobrinho, o Prof.
Cláudio de Cicco, a dedicar ao pensamento de Giole Solari o tema de sua tese
para a docência-livre da USP. E em 1978, em entrevista a Lourenço Dantas
Mota, volta a afirmar o antigo estudante de 1931: “Não chequei a pertencer
aos quadros de nenhum partido, seja stalinista, seja trotskista. Considero o re-
visionismo socialista um ponto de partida para o pensamento político con-
temporâneo. E, mesmo quando assumi outras posições políticas, sempre con-
servei uma bagagem de idéias vinda da meditação desses problemas.”

Na mesma entrevista, confessa-se Reale “avesso a toda e qualquer explica-
ção, seja filosófica, seja política, de caráter reducionista, ou seja, tendente a dar
predomínio a um determinado fator na realização dos fenômenos sociais, o
que me tem levado a procurar um complexo de elementos operantes, quer na
vida social, quer na vida política”.

2. Participou da Revolução de 32 como soldado, mas logo sentiu que os
“problemas a resolver no Brasil eram muito mais profundos do que aqueles
que eram postos no plano jurídico pela Revolução Constitucionalista”. E con-
clui: “Essa experiência marcou muito a minha forma de pensar e de colocar os
problemas.”

9

Aspectos do pensamento juríd ico-soc ial de Miguel Reale



Fazia-se necessário aprofundar o conhecimento da realidade brasileira, ex-
pressão então muito em moda. Por toda a parte surgiam centros de estudos e
movimentos nesse sentido. Os jovens de então eram chamados a se engajar, a
tomar partido, a ter sua opinião. Na verdade, vinha essa inquietação desde a
Semana da Arte Moderna e o movimento revolucionário do mesmo ano de
1922, ano também em que se fundara o Partido Comunista. O Brasil todo era
um caldeirão ideológico. A divisão cada vez mais se pronunciava entre direita
(nacionalidade) e esquerda. Em 1932 Plínio Salgado lançara o manifesto inte-
gralista. Reale via no seu programa a possibilidade de “realizar a fusão de dois
valores que me [lhe] pareciam fundamentais: o socialismo em vinculação com
a problemática nacional”. Não chegou a ser um dos fundadores do integralis-
mo, mas, pelo seu valor, ainda muito moço, foi designado para Secretário Na-
cional de Doutrina. Na mesma entrevista a Lourenço Dantas, declara o nosso
homenageado que “está sempre presente na sua obra a tônica da composição
de uma solução social com o problema da liberdade, de um lado, e com o pro-
blema da nacionalidade, da realidade nacional, de outro”. Informa que, apesar
de sua origem nacional, “não poderia (o integralismo) deixar de receber o in-
fluxo do pensamento universal, que na época tinha duas expressões: o comu-
nismo e o fascismo”. Não havia, contudo, unidade maciça no movimento, o
seu corporativismo, por exemplo, era mais de cunho social, e não um estatalis-
mo corporativo, como se deu na segunda fase do próprio fascismo italiano. E
completa: “É claro que não se aceitava um sindicalismo anárquico e revolucio-
nário, mas se procurava uma solução sindical nos quadros da Nação, e sem o
princípio da luta de classes como determinante da organização sindical.”
Embora houvesse prevalecido a classe média no centro das decisões, havia no
movimento “essa necessidade, sentida por um grupo de intelectuais, de reali-
zar uma reforma social e de fazer as forças populares participarem desse pro-
cesso”.3

3 Lourenço Dantas Mota (coordenador), “A história vivida”. In: O Estado de S. Paulo, 1981, v. 1, pp.
323-4, para todas as citações anteriores.
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3. O movimento durou apenas cinco anos, de 1932 a 1937, dissolvido o
partido, por ato governamental, a 2 de dezembro de 1937. Filiado ao partido,
com destaque, já na Cartilha do Integralismo, mais tarde ampliada para Súmula do
Integralismo (1936), não deixam de estar presentes as notas do humanismo que
irá marcar toda a obra posterior de Miguel Reale. Lá está: “O Estado, enquan-
to realiza as aspirações coletivas, é um fim para cada indivíduo, mas é também
um meio em relação aos direitos da pessoa humana.”4

Essa colocação da pessoa humana no ápice da pirâmide axiológica nunca mais
irá abandonar a sua concepção do mundo e da vida. O que não impediu que,
mais ou menos à mesma época, se referisse Alceu Amoroso Lima “ao estatis-
mo exagerado do Sr. Miguel Reale”.5 Bem mais tarde, na Introdução às suas
Obras Políticas, inclui o antigo professor de Filosofia do Direito o seu acusador
(Alceu) – juntamente com Jackson Figueiredo, Oliveira Vianna, Francisco
Campos, Azevedo Amaral, Otávio de Faria e alguns outros, como adeptos de
idéias do fortalecimento do poder.6

O livro de Mihail Manoïlesco, Le Siècle du Corporatisme. Doctrine du Corporatisme
intégral et pur, de 1934, superando a solução fascista, mediante estruturas corpora-
tivas livremente constituídas, isto é, instituindo um corporativismo democráti-
co, coincide, “em pontos essenciais com o meu O Estado moderno, do mesmo ano”.

Já na Súmula do Integralismo declarava que “o estado deve respeitar a iniciativa
privada e o campo da atividade individual” [...]; “repele o uso anti-social da
propriedade que encontra um limite imposto pelo bem comum”. Ao lado dos
direitos, alinham-se também os deveres do proprietário. E mais: “A iniciativa
individual deve ser mantida e defendida, porque sem ela a produção decai, e o
trabalho torna-se penoso e bárbaro como o trabalho escravo.” Vê no contrato
coletivo do trabalho “a maior modificação que se opera no Direito Privado no
mundo ocidental”.
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4 M. Reale, Obras Políticas, cit., p. 16.
5 A.A. Lima, Indicações políticas. Da Revolução à Constituição, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1936, p.
196.
6 M. Reale, Obras Políticas, cit., v. 1, p. 10.



E bem dentro dos princípios maiores do Direito do Trabalho: “Organiza-
do o sindicato, não é mais o operário que se defronta com as pretensões ganan-
ciosas dos industriais, mas sim uma força capaz de fazer valer os seus direitos:
a União do Trabalho. O princípio... sagrado da livre concorrência sofria, as-
sim, um desmentido formal. A palavra liberdade no liberalismo significava so-
mente a liberdade de o patrão oprimir o operário. Esse acontecimento marcou a passa-
gem definitiva do direito individual para o direito social. O contrato coletivo
de trabalho, com efeito, não pode ser burlado por nenhum indivíduo, tenha
assinado ou não o acordo. Dispor de outra forma seria garantir o direito de
traição.”

Ainda no mesmo ensaio defende a difusão da cultura entre as massas popu-
lares, exigindo que a fábrica não se separe da escola.7

Em ensaio posterior, ainda de 1934, concorda com Alberto Torres, quan-
do diz que “a legislação social mais tem visado acalmar as agitações operárias
do que dar ao Trabalho o seu lugar adequado no jogo das forças econômicas”.
Em estudo anterior, já Alberto Torres vem citado com igual energia: “Sigamos
a lição de Alberto Torres, que escreve: ‘O nosso país precisa de ser uma Demo-
cracia Social, para que o povo não sinta a necessidade de arrancar à força o que os
governos lhe podem dar dentro da ordem’, mas as reformas não se realizam
como edificações materiais; iniciam-se com uma mudança de atitude em face
dos problemas e prosseguem com um programa político firme, dentro de uma
fórmula constitucional” (grifos do original).

Vê-se, assim, que a posição que Miguel Reale virá a defender na maturi-
dade do seu pensamento é a mesma que já defendia ao tempo do próprio
Integralismo. E, ainda ao tempo do Integralismo, deixava registrado em
1936: “Para nós, o Estado deveria repetir a grande advertência: ajuda-te
que te ajudarei.”

E logo adiante, marcando bem a sua posição diante do Estado, que não deve
nunca ser um Leviatã, que tudo faz, controla e devora: “Este reconhecimento
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7 Miguel Reale, Obras Políticas, cit., v. 3, pp. 24-32.



de um maior círculo de atividade individual e grupalista não decorre unica-
mente de considerações abstratas; porém, consulta uma soma de realidades
concretas, próprias de nosso meio. Oliveira Vianna, em um de seus estudos
magistrais, observou que o Estado no Brasil não pode prescindir de uma ampla
colaboração individual. E é uma verdade. Se em toda parte é erro, no Brasil se-
ria uma calamidade o enriquecimento do Estado à custa do empobrecimento
dos particulares.”8

Essa sua concepção será cada vez mais fortalecida, à época do Integralismo,
e crescerá em linha reta, à medida que vai se aprofundando em seus estudos de
Filosofia, de Ciências Sociais e de Direito.

4. Apesar de escrito ainda na fase integralista, com O Estado moderno, de
1934, inicia Reale a construção do seu monumental sistema do Direito e do
Estado. As diretivas principais do seu espírito ali já se encontram. A sua vida
posterior, que agora chega aos 80, confirma de forma iniludível a sua afirmati-
va do prefácio de 1934: “Este livro exprime a vontade firme de teorizar a vida
e de viver a teoria na unidade indissolúvel do pensamento e da ação.” Pratica-
mente, tudo ou quase tudo que virá depois encontrava-se em gérmen nesse li-
vro rico de idéias e de sugestões. O seu humanismo axiológico e culturalista já
aí se encontra. O homem não pode ser reduzido à pura Natureza. Já as primei-
ras idéias se fazem presentes na criação do que chama “o novo humanismo”, e
esclarecem as suas fontes precursoras: “O problema da Liberdade e da Vonta-
de exigia uma revisão mais profunda que as feitas por alguns pensadores isola-
dos do século. Foi o que fizeram Renouvier, Boutroux e Bergson, Nietzsche e
Carlyle, Croce e Gentile, James, Schiller, Stirling e Royce, Windelband e Dilt-
hey, etc., em sentidos múltiplos e contrários, mas todos aspirando a restabele-
cer o valor do homem; a essência do novo humanismo. É o legado mais precio-
so dos anos anteriores à guerra. Tratava-se de salvar a autonomia da filosofia
em relação às ciências naturais” [...] “A filosofia nova restituía o homem a si
mesmo, revelando a autonomia da vontade e restabelecendo, na ciência do
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homem, o reino dos fins.” Carlo Roselli, do seu primeiro escrito de 1931, não
deixa de ser recordado entre os revisionistas.9

É preciso distinguir o mundo do ser e o mundo do dever ser, como já fizera,
“com vigor”, Rudolf Stammler, mas “cumpre, desde logo, notar que não são
dois mundos antagônicos, mas antes dois mundos que se completam (o da
Natureza e o da Liberdade), pois escolhemos livremente os fins, aplicando os
meios de acordo com os conhecimentos alcançados no mundo do ser” (grifos
do original). O primeiro volta-se para o futuro, é de natureza teleológica, en-
quanto o segundo, de acordo com a lei da causalidade, prende-se ao passado,
numa relação de antecedente e conseqüente. Mas, mesmo aqui, “é indiscutível
a interferência do homem, o resíduo humano, nas leis explicativas do mundo
do ser”. No domínio do ser, completa, “o determinismo é um pressuposto ne-
cessário, condição inicial de todas as pesquisas”. Com Cuvillier, admite que
“a ciência nos fornece os meios de ação; mas nos deixa a escolha dos fins”. E
comenta Reale: “Baseamo-nos nas conquistas realizadas mediante o pressu-
posto determinista, para realizarmos os fins que livremente fixamos. Não há,
pois, antítese entre o mundo do ser e do dever-ser, entre o reino da Natureza e
o da liberdade.”10

Será essa uma das constantes do pensamento de Reale. Não separa a políti-
ca da moral, mas faz depender a primeira da segunda: “A ciência política for-
nece os meios de ação; a moral nos guia na escolha dos fins.” Depois de discu-
tir os conceitos de classe dominante e classe dirigente, conclui: “Eis por que
acho que incumbe à classe dirigente, não só governar para o povo, como também
criar condições reais para alargar a participação do povo no governo” (grifos do original).
Mais ainda: cabe ao Estado realizar “as transformações sociais que a justiça
exige e a observação dos fatos sociais aconselha”.

Num tema muito caro aos cultores do Direito do Trabalho, nega a existên-
cia da suposta liberdade contratual no regime capitalista: “Dess’arte o proble-
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ma da justiça – que parecia resolvido no setor político – reaparecia violenta-
mente no campo econômico. O equívoco inicial da não-regulamentação das
atividades econômicas entrava pelos olhos, revelando a precariedade de uma
justiça sem bases na realidade.” Concorda com Vilfredo Pareto, quando decla-
rava que “o mundo se organiza para socializar as liberdades, e não para as des-
truir”. Para Reale, o novo nacionalismo brasileiro é “alheio ao problema anti-
semita do nazismo” [...] “e nada terá a ver com preconceitos raciais”.11

5. No capítulo VIII da sua tese à cátedra de Filosofia do Direito, de 1940,
aparece, inequívoca, a teoria da tridimensionalidade do Direito, que lhe viria
dar tanta e justa notoriedade. Os conceitos primeiramente emitidos na obra
anterior aqui reaparecem, demonstrando sua perfeita coerência doutrinária,
como, por exemplo, quando afirma: “Enquanto os filósofos do Direito manti-
veram um dualismo irredutível entre ser e dever-ser, apresentando-os como duas
categorias lógicas a priori, foi impossível fundar uma teoria realista do Direito
sobre as bases de humanismo cultural.”12 O “dever ser” liga-se à idéia de fim ou de
valor – conceito que vai se tornar essencial no pensamento de Reale; – enquan-
to o “ser” prende-se ao postulado determinista, à idéia de sucessão causal.

Reale não aceita uma possível separação apriorística, à maneira kantiana,
entre a ordem fenomenal e a numenal, nitidamente distintas e inconfundíveis.
Reconhece que a Escola de Baden procurou estabelecer um vínculo entre os
dois com a noção de cultura, mas foi com Max Scheler – acompanhando a ex-
posição do próprio Reale – que se desfez a autenticidade dessa antítese, uma
vez que não há “dever-ser” sem conteúdo. Desaparece, definitivamente, o cará-
ter apriorístico da distinção. Começando a construir a sua teoria de tridimen-
sionalidade do Direito, coloca-se Reale entre os dois extremos, daqueles que
optavam preferencialmente pelo fato e os que se inclinavam unilateralmente
pela norma. Daí a sua definição do Direito, na qual aparece o que lhe dará
maior validade e legitimidade, o valor: “O Direito, em verdade, só pode ser
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compreendido como síntese de ser e de dever-ser. É uma realidade bidimensional
de substratum sociológico e de forma técnico-jurídica. Não é, pois, puro fato,
nem pura norma, mas é o fato social na forma que lhe dá uma norma racionalmente pro-
mulgada por uma autoridade competente segundo uma ordem de valores.”13

No que é do interesse deste pequeno ensaio e está sendo desenvolvido até
aqui – que é a pessoa humana tida como o mais alto valor a ser considerado –,
encontra-se em meia página da tese de Reale:

“O erro maior do idealismo axiológico foi esquecer que a idéia de valor e
de dever-ser nos conduz diretamente ao homem, assim como a simples idéia
de homem implica a idéia de valor.

Não seria possível compreender a idéia de homem só mediante a catego-
ria de ser. O ser e o dever-ser no homem se unem, por assim dizer, pois o que
distingue o homem é exatamente o fato de poder se determinar, sem se es-
cravizar aos motivos, de poder subordinar o ser ao dever-ser. O homem só se
concebe enquanto é e deve-ser.

Da análise da natureza racional do homem e da consideração de que o
homem é por necessidade um animal político, resulta a idéia de que cada
homem representa um valor e que a pessoa humana constitui o valor-fonte
de todos os valores.”14

Esta é outra idéia que nunca mais deixará de acompanhar o pensamento de
Miguel Reale. Ainda no mesmo livro, tratando do conceito de justiça, de suas
várias espécies, encontra-se um trecho exemplar, bem próximo do primeiro
ensaio da mocidade, que merece ser transcrito: “Há milênios que a humanida-
de procura se achegar à mais alta expressão da Justiça, que não é a que se realiza
só com o dar a cada um o que é seu, ou com o tratamento dos cidadãos na pro-
porção de seus méritos, mas também com a constituição de uma ordem social
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na qual cada homem saiba se dedicar ao bem comum sem exigir retribuição
proporcional à sua obra.”15

6. Em outro livro, publicado no mesmo ano de 1940, confirma-se cada vez
mais a sua concepção do mundo jurídico e social. Coerente com a crítica que
fizera à concepção cultural dos neokantianos adota um “culturalismo realista, que
não alimenta a vã esperança de alcançar aprioristicamente a noção do Direito,
nem tampouco ignora que as normas jurídicas, embora abstratas, correspon-
dem sempre a realidades objetivas e se constituem sobre um substratum de or-
dem sociológica”.16

Distingue Reale três correntes – àquela época – sobre as especulações filo-
sófico-jurídicas: a técnico-formal, a sociológica e a cultural. Expõe as duas pri-
meiras, critica-as e opta, finalmente, pela terceira, como contribuição sua tam-
bém, nestas palavras, que vão se constituindo, cada vez mais, na concepção da
maturidade de Reale: “O culturalismo, tal como o entendemos, é uma concep-
ção do Direito que se integra no neo-realismo contemporâneo e aplica, no es-
tudo do Estado e do Direito, os princípios fundamentais da Axiologia, ou seja,
da teoria dos valores em função dos graus de evolução cultural” [...] “Segundo
a concepção culturalista, o Direito é síntese ou integração de ser e de dever-ser, é
fato e é norma, pois é o fato integrado na norma exigida pelo valor a realizar.”

Aí já se encontra, mais do que em gérmen, a tridimensionalidade do Direi-
to. Mas prossegue Reale (e é indispensável a longa citação):

“Aceitamos a concepção culturalista do Direito porque não nos parece
possível compreender o Direito sem referibilidade a um sistema de valores,
em virtude do qual se estabeleçam relações de homem para homem com exi-
gibilidade bilateral de fazer ou de não fazer alguma coisa.

O Direito é, essencialmente, ordem das relações segundo um sistema de va-
lores reconhecido com superior aos indivíduos e aos grupos. Os valores sobre
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que se fundamenta o mundo jurídico são de duas espécies: uns são naturais,
ou melhor, co-naturais ao homem, tal como o valor da pessoa humana, que é o va-
lor-fonte da idéia do justo; outros são valores adquiridos através da experiência
histórica, ao passo que os primeiros são pressupostos dos ordenamentos jurí-
dicos, ainda quando estes os ignoram. É pelo grau de respeito e de garantia as-
segurado aos valores que avaliamos o progresso da ordem jurídica positiva.”17

Uma vez mais, e sempre, aparece a pessoa humana como o valor-fonte su-
premo do ordenamento jurídico positivo; por ele se mede a qualidade desse
ordenamento. Pouco adiante, no mesmo livro, Reale critica a concepção jurí-
dica da Alemanha de Hitler, que, forçando a identificação entre Estado e
povo, num excesso de antiformalismo, aniquila completamente a individuali-
dade. Crítica a concepção de Smend, nisso que descamba para o totalitarismo:
“É inaceitável, porquanto o homem nunca se entrega de todo ao Estado e so-
mente se integra na ordem estatal à medida e à proporção que o Estado lhe re-
conhece uma esfera autônoma de pensamento e de ação. Sendo os homens se-
res livres, a participação na vida do Estado não pode deixar de ser uma integração
de liberdade, o que quer dizer que o processo de integração implica, ao mesmo
tempo, uma especificação, uma discriminação, uma atribuição de poderes e fa-
culdades a cada parte do todo.”18

Sempre defendendo a independência do indivíduo diante da coletividade
ou Estado, não se cansa Reale, em verdadeiro circunlóquio didático, de voltar,
com nova argumentação, a essa tese fundamental:

“O homem, sendo por necessidade um animal político, é e será sempre
como que Jano bifronte: tem uma face voltada para si mesmo, para o que há
de permanentemente diferenciado e próprio em sua individualidade (daí as
tendências individualistas e egocêntricas), e uma outra face voltada para os
outros homens, para todas as vicissitudes da vida em comunidade (daí as ten-
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dências socialistas e altruístas). Qualquer concepção política ou jurídica que
não souber atender, ao mesmo tempo, a esse duplo aspecto ou a essa dupla
dimensão do homem, estará fora da verdade, tornando-se difícil, quando não
impossível, abraçar a complexidade toda dos fenômenos sociais.

Pois bem, essa força primária que leva o homem a se reconhecer como
pessoa, como ser livre, como valor autônomo e distinto perante o sistema
de valores coletivos, a completar-se e a revelar-se como personalidade in-
confundível; essa força egocêntrica conjuga-se com uma força que é centrí-
fuga, que leva um homem a se unir aos outros homens, seja por todas as
condições objetivas de mútua interdependência e solidariedade decorrente
do fato geral da divisão do trabalho.”

Não nega Reale a existência de litígios e conflitos, individuais ou coletivos,
no seio da sociedade humana. “Enquanto houver homens, haverá lutas.” Mas,
“o que se dá não é o desaparecimento das lutas, ideal impossível, e incompatí-
vel com o progresso da civilização –, mas, como já dissemos, a jurisdição pro-
gressiva das lutas e a atuação cada vez mais jurídica do poder”.19

O poder não é limitador nem criador, por si só, do próprio ordenamento
jurídico positivo: há sempre o problema do valor a que se dirige e orienta; o
problema da justiça, em sentido amplo, está sempre presente:

“Na realidade, porém, uma regra de direito só se torna plenamente posi-
tiva, ou seja, norma jurídica do Estado em virtude de um processo de seleção, de
verificação, por parte dos órgãos do Estado, ou, por outras palavras, em vir-
tude de uma decisão orientada no sentido do bem comum, o que quer dizer, no
sentido do justo social.”

O bem comum é o fundamento último do Direito assim como o é da sobe-
rania, desde que por bem comum se entenda a própria “ordem social justa”. E
mais categórico e incisivo sempre na mesma direção do justo social:

19 M. Reale, Teoria do Direito e do Estado, cit., para as duas últimas citações, pp. 53 e 71.
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“Como temos dito e repetido, a soberania é do Estado, sub specie juris, mas
é do povo, pertence à sociedade como fato social, de sorte que não podem
os poderes que nela se contêm ser exercidos com opressão do povo. Quan-
do a opressão existe, há apenas aparência de juridicidade, há forma jurídica
ilusória, que se respeita por ser força e não por ser Direito, isto é, que se res-
peita enquanto não haja força capaz de se opor à usurpação, restabelecendo
a unidade essencial que deve existir entre a soberania social e a soberania jurídica,
entre a opinião pública e o Estado, entre o processo de normas e dos atos
jurídicos e o desenvolvimento e as aspirações da vida coletiva.”20

Aqui está, bem exposto, o princípio da legalidade da norma jurídica e o direi-
to à opressão, mostrando, mais uma vez, a negação do dogma da estatalidade,
que, não raro, se manifesta pelo arbítrio. Dezenas de páginas adiante vem de
novo o assunto tratado com a mesma segurança e o mesmo espírito doutrinário:

“A concepção do Estado por nós exposta concilia as exigências da auto-
ridade e da liberdade, tanto no plano interno, como no plano internacional.

Internamente, o Estado, como pessoa jurídica destinada a realizar o bem
comum, ou seja, a realizar o conjunto das condições sociais de uma vida ple-
namente humana, não pode deixar de ver em cada indivíduo uma pessoa jurí-
dica dotada de liberdade, pois personalidade e liberdade constituem a condi-
ção essencial sem a qual nenhum bem pode ser alcançado em sua plenitude.

O Estado que fere a liberdade da pessoa atinge a sua própria essência. No
plano do Direito não se concebe soberania com exclusão da liberdade.
Quando se nega a personalidade jurídica dos sujeitos, temos uma situação
que, no grau atual de evolução cultural, não pode deixar de ser considerada
simples situação de fato.”21

E disso temos numerosos exemplos bem recentes...
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7. Em livro de 1963, todos esses temas são retomados, com maior energia e
além de qualquer dúvida razoável da sua concepção das relações do indivíduo
com o Estado, da liberdade com a autoridade. Logo no prefácio diz Reale que
os ensaios contidos no livro polarizam-se “todos eles em torno da problemáti-
ca central do ‘ser do homem’, de sua liberdade ontológica e de seu valor peran-
te a sociedade e a história”.22

De todos, tomamos a licença de destacar dois deles: o trabalho como novo
sujeito do direito e da economia, e a liberdade como valor da liberdade no pla-
no civil e político. Bastam alguns trechos significativos de ambos os ensaios:

“Se me perguntarem – afirma Reale – qual é o elemento-motor das novas
estruturas jurídico-políticas que tormentosamente se elaboram, neste mundo
de tão vivos e marcados contrastes, arriscarei este diagnóstico: é a consciência de
que o trabalho passou a ser o sujeito ativo da ordem social e jurídica. Antes, tudo se fazia
em função da tutela do ‘capital’; agora tudo deve ser feito em função da tutela
primordial do ‘trabalho’: o próprio capital merece ser garantido como expres-
são do produto do trabalho honestamente acumulado, e como instrumento
de novas criações úteis na dinâmica do esforço produtivo...

O trabalho, por conseguinte, deve ser visto como a categoria por excelên-
cia do social: nessa acepção, que se identifica com o especial modo de ser his-
tórico do homem contemporâneo, é que adquire significado autêntico a
afirmação de que o trabalho passou a ser ativo do direito e da economia.”

O ensaio conclui, de maneira exemplar, na coerência de Reale com a Axio-
logia, no centro das suas construções teóricas:

“Viver, humanamente viver, é atribuir e desejar valores, reconhecer valo-
res nas coisas e nos atos e tentar, ao menos, realizá-los. A vida humana é
uma estimativa perene. Assim como a cultura de um homem se mede pela
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sua capacidade de participação, ou melhor, de ‘fruição de valores’, éticos, es-
téticos, vitais, etc., assim também a personalidade humana poderia ser grafi-
camente representada mediante a linha de interferência efetiva de sua indi-
vidualidade em uma pluralidade de ‘círculos’ sociais.

Quanto mais o homem se multiplica, estendendo a sua atividade a um
maior número de círculos sociais, mais se liberta do todo coletivo e mais se
sente ‘si mesmo’: por mais que pareça paradoxal, quanto mais o homem se
multiplica socialmente, mais se encontra; quanto mais trabalha, mais se sin-
gulariza ainda quando o seu esforço tenha de se coordenar com os da coleti-
vidade a que pertence.

A essa luz, se temos de nos decidir por um tipo de sociedade de Estado,
que seja por uma ‘sociedade aberta’, que garanta uma pluralidade de esco-
lhas, uma multiplicidade de vias propícias à livre afirmação de nossa perso-
nalidade e da nação, a qual é componente essencial de nosso modo de ser no
mundo.”23

Outra não é a tese de João Paulo II, na Encíclica Laborem Exercens, de 1981,
quando do 90.o aniversário da Rerum Novarum, sobre a dignidade do trabalho
na economia humana.

E mais uma vez coerente, assim conclui Reale o seu segundo ensaio, por nós
destacado acima: “O certo é que o homem, neste intranqüilo após-guerra,
quanto mais se abisma nos mistérios do cosmos, tanto mais sente a urgente ne-
cessidade de dobrar-se sobre si mesmo, na intimidade de sua consciência, no
sentido do eu profundo, cujo ser é o seu dever-ser, onde se entrelaçam liberdade
e valor, ser e dever-ser, indivíduo e sociedade, existência e transcendência: só en-
tão o homem se sente na plenitude de seu ser como pessoa, valor-fonte de todos
os valores, a prescindir do qual não teriam sentido as mais e verificáveis con-
quistas das ciências.”24
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8. Mais uma vez e sempre coerente – permita-se a repetição –, estudando o
problema do homem nos países subdesenvolvidos, compara a sua concepção (“O ser do
homem é o seu dever-ser”) com a de Ortega y Gasset (“eu sou eu e minha cir-
cunstância”), volta Reale às suas constantes filosofias, conciliando as duas
concepções com estas palavras: “A meu ver, é o conceito de pessoa que traduz
essa polaridade do ser humano, que o singulariza pela possibilidade de ser para
si e de ser para outrem, de ser o que deve ser: de ser um eu e a sua circunstância;
o que é imutável e o que se desenvolve no tempo.”

E mais: “A pessoa do outro não é apenas um elemento circunstancial consti-
tutivo de meu eu, pois ambos, o eu e o outro eu, acham-se condicionados trans-
cendentalmente por algo que os torna histórica e realmente possíveis: esse algo
que põe a subjetividade como intersubjetividade é, a meu ver, o valor da pessoa
humana, o qual, como tal, pode ser considerado o valor-fonte de todos os valores.”

Nem por isso deixa Reale de associar a tomada de consciência do homem
como pessoa da sua vivência histórica; erro é considerá-la somente como mera
categoria histórica. E conclui: “Posto o problema do homem nesses termos, pa-
rece-me que o núcleo central da antropologia filosófica é o valor da pessoa com-
preendido como inseparável da totalidade do desenvolvimento histórico.”25

9. Parodiando Cândido Motta Filho, tão rica é a bibliografia de Reale, tão
numerosas as suas páginas e tão profundo o seu pensamento, que me enleia o
não saber como terminar, sem deixar de tratar de outros tópicos sobre o que vou
escrevendo. A coerência se mantém. E como o colaborador tem o número da pá-
ginas fixado pelos organizadores deste volume de homenagem, resta-me somen-
te dar uma rápida passagem pela sua obra fundamental. Para Reale, os valores
não possuem uma existência ontológica, em si mesmos, abstratamente: “Existem
nas coisas valiosas” [...]. “Os valores são algo que o homem realiza em sua pró-
pria experiência e que vai assumindo expressões diversas, através do tempo.”
Contudo, no plano da História, os valores possuem objetividade relativa, sob o pon-
to de vista ontológico, pois, não existindo em si e de per si, manifestam-se em re-
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lação aos homens, com referência a um sujeito. Mas, continua Reale, não lhes
falta objetividade absoluta, se for levada em consideração a totalidade do processo es-
timativo, que se confunde com o próprio espírito humano, através de si mesmo e
de suas obras. E, voltando mais uma vez ao seu tema predileto, centro do seu
pensamento filosófico: “Por outro lado, o homem como único ser, que só pode
ser enquanto realiza seu dever-ser, revela-se como pessoa ou unidade espiritual,
sendo a fonte, a base de toda a Axiologia, e de todo processo cultural, pois pessoa
não é senão o espírito da autoconsciência de seu pôr-se constitutivamente como
valor.”26 Em nota, Max Scheler vem citado em apoio da sua opinião.

Em outro passo da mesma obra, bem distante, distingue Reale pessoa de indi-
víduo, quando trata da conduta moral. Vale a transcrição do longo trecho, por
bem elucidativa:

“A idéia de pessoa vem exatamente desse reconhecimento do homem
como um ser que deve ser autenticamente ele mesmo. O homem é pessoa
enquanto age segundo sua natureza e motivos, na totalidade de seu ser, sem
se alienar a outrem. O indivíduo é o homem enquanto causalmente determi-
nado; mas a pessoa é o homem enquanto se propõe fins de ação, sendo raiz
inicial do processo estimativo.

Por outras palavras, o homem enquanto mero indivíduo, como ser pura-
mente biológico, não foge às regras determinadas causalmente, só superan-
do o plano naturalístico, quando se põe como instaurador de valores e fins.
O homem visto na essência de sua finalidade, é pessoa, isto é, um ser com
possibilidade de escolha constitutiva de valores.”27

De certa forma, à maneira de filosofia do Verstehen (Wach, Dilthey, Spran-
ger, Heidegger, Hoffmann, Husserl e o próprio Max Weber),28 distingue en-
tre explicação e compreensão. Pois é como critério de compreensão que o homem
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insere o fato no processo de sua existência. O problema dos valores pertence
ao mundo da compreensão e não da explicação. Esta última capta e descreve o
fato tal como é, ao passo que a primeira significa a integração em uma totalida-
de de significados, tal como deve ser.

Volta a repetir, mais uma vez e sempre, que o ser do homem é o seu dever-ser. O ho-
mem contém em si mesmo a possibilidade de inovar-se e superar-se, já afirma-
vam, entre outros, Goethe e Nietzsche. No que me interessa, vale a citação de
duas linhas incisivas: “No centro de nossa concepção axiológica situa-se a idéia
do homem como ente que é e deve ser, tendo consciência dessa dignidade.”29

Surge aqui, então, o problema da cultura, pois o homem molda a natureza
para satisfação de seus fins, constrói um segundo mundo, que é o da cultura.
“Tudo aquilo que o espírito humano projeta fora de si, modelando a natureza
à sua imagem, é que vem a formar paulatinamente o cabedal da cultura.” É exa-
tamente o problema do valor que leva o espírito aos domínios da cultura. Uma
noção constante no pensamento de Reale é o da concretude, e aqui aparece da
forma inequívoca e necessária: “Não compreendemos, pois, a teoria do valor
como algo de formalmente lógico e de esquemático, quase como modelo es-
pectral, mas, ao contrário, só admitimos uma teoria do valor inserida no pro-
cesso histórico, como momento ou expressão da experiência do homem atra-
vés dos tempos, traduzindo o ser mesmo do homem em toda a sua imprevista
atualidade criadora.” Embora a sociedade seja essencial à “emergência dos
valores” (Cuvillier), não deixa nunca a pessoa de ser o valor-fonte de todos
os valores, pois, como autoconsciência espiritual, “é o valor que dá sentido a
todo envolver histórico, ou seja, o valor a cuja atualização tendem os renova-
dos esforços do homem em sua faina civilizadora”.30

Como cultura, em última instância, entende Reale “o cabedal de bens
objetivados pelo espírito humano, na realização de seus fins específicos”,
ou, com palavras de Simmel: “provisão de espiritualidade objetivada pela
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29 M. Reale, Filosofia do Direito, cit., pp. 189-90.
30 M. Reale, Filosofia do Direito, cit., pp. 191-92.



espécie humana no decurso da história”. Na página seguinte, com suas pró-
prias palavras, não deixa nunca Reale de relacionar a experiência histórica
com a cultura e a própria norma jurídica. A experiência antecede a cons-
ciência jurídica. Encontrando no espírito a sua fonte primordial, revela-se
a cultura, na História, através de suas múltiplas manifestações. É o poder
da liberdade que, nas palavras de Wilhelm Windelband, permite o domínio
do homem sobre sua consciência, isto é, “a determinação da consciência
empírica pela consciência normativa”. Na sua concepção culturalista do
direito, nunca deixa o seu autor de frisar que “toda cultura é histórica e não
pode ser concebida fora da história”.31

Não se deixa Reale levar pelo racionalismo iluminista e a-histórico, tirando
a razão do evolver histórico. Citando e comentando Hegel, acrescenta – e aqui
volto ao ponto central deste pequeno escrito: “Preferimos dizer que o Direito
é expressão do espírito objetivamente, do espírito que toma consciência de si mes-
mo, enquanto se realiza no plano da natureza, afeiçoando a natureza à sua ima-
gem. Eis aí por que a concepção culturalista do Direito deve ser concepção huma-
nista do Direito. Partimos dessa idéia, a nosso ver básica, de que a pessoa hu-
mana é o valor-fonte de todos os valores” [...] “Só o homem possui a dignidade
originária de ser enquanto dever-ser, pondo-se essencialmente como razão determi-
nante do processo histórico.”32 Nisso como que se confunde com a própria
Justiça, que “pressupõe o valor transcendental da pessoa humana, e representa,
por sua vez, o pressuposto de toda a ordem jurídica”. E mais: “Essa compreen-
são histórico-social da Justiça leva-nos a identificá-la com o bem comum” [...],
que “só pode ser concebido, concretamente, como um processo de composi-
ção de valorações e de interesses, tendo como base ou fulcro o valor condicio-
nante da liberdade espiritual, a pessoa como fonte constitutiva da experiência
ético-jurídica”.33

31 M. Reale, Filosofia do Direito, cit., p. 195 e segs., 205.
32 M. Reale, Filosofia do Direito, cit., p. 198.
33 M. Reale, Filosofia do Direito, cit., p. 245.
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10. Tendo a pessoa, em sua dignidade, como o valor-fonte de todos os va-
lores, e o bem comum nesse conceito concreto, só me resta, para concluir, vol-
tar às reafirmações de Reale pela pregação da democracia social, sendo que
ambas em pleno regime ditatorial neste país. Em conferência realizada na
Escola Superior de Guerra, em 27 de agosto de 1974, assim conclui a sua fala:

“Ao invés, por conseguinte, de nos iludirmos com rebuscados desenhos
constitucionais, harmoniosos no silêncio dos gabinetes, mas frágeis ante os
embates e imprevistos da vida cotidiana, é preferível, com o nosso habitual
senso de composição pragmática, irmos elaborando o progressivo quadro
das regras indispensáveis à realização da Democracia Social, para que a se-
gurança e o desenvolvimento se operem em benefício da Justiça Social, a
qual deve ser o objetivo final de todos os nossos esforços e sacrifícios.”

Quatro anos mais tarde, na entrevista a Lourenço Dantas Mota, esclarece
bem as suas últimas idéias políticas, em palavras que merecem ser citadas na ín-
tegra:

“Desde que considerei encerrada a trajetória integralista, o que se deu
por volta de 1940, quando passei a me preparar para o concurso para a Fa-
culdade de Direito de São Paulo, a minha posição sempre se situou naquilo
que chamo de democracia social. Trata-se de uma solução aberta, que não
comporta figurinos pré-fabricados e que se caracteriza por determinados
pontos básicos, aos quais já fiz referência ao longo deste depoimento. Essa
minha compreensão pluralista do Estado de Direito já está claramente fixa-
da, desde 1940, em meu livro Teoria do Direito e do Estado, depois em 1963,
Pluralismo e Liberdade. Não concordaria, por exemplo, em receber a incum-
bência de fazer um modelo rígido de democracia social no Brasil, pois acho
que uma das suas características é a vivência dos fatos à medida que se de-
senrolam, segundo determinadas idéias básicas. Em outras palavras, a de-
mocracia social é a forma atual que se assume a democracia liberal, em
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função de vários fatores. Em primeiro lugar, o impacto tecnológico sobre a
sociedade contemporânea, que torna indispensável uma política de planeja-
mento. Em segundo lugar, a impossibilidade de qualquer política que po-
nha o indivíduo como centro de uma solução econômica. Em terceiro lugar,
há a necessidade de uma racionalização progressiva dos problemas do Esta-
do. É possível que alguns liberais pensem assim e se intitulem neoliberais,
mas sempre tive uma certa antipatia por essa partícula neo, que parece vincu-
lada ao passado, quando a política tem que ser eminentemente prospectiva e
não retrospectiva. Os exemplos de democracia social hoje são múltiplos –
Alemanha, Suécia, França –, cada qual tentando chegar a uma determinada
formulação, pois o problema não comporta uma solução rígida. É neste en-
quadramento aberto que me sinto nesse momento.”34

Momento, como vimos, que já vinha de longe. Já é tempo de se colocar um
ponto final nesta pequena homenagem que presto ao meu amigo, colega e con-
frade, Miguel Reale, chamando a atenção do leitor para a justeza dos três tex-
tos colocados como epígrafes no cabeçalho deste escrito: todos se aplicam ao
Prof. Miguel Reale por inteiro, sem deixar resto.*
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34 Lourenço Dantas Mota, cit., pp. 344-5. Também: Memória; a Balança e a Espada. São Paulo: Saraiva,
1987, v. 2, p. 138. Um pequeno trecho: “Posso afirmar, com tranqüilidade, que me mantive fiel ao
ideal da democracia social, durante toda a duração do regime militar, esforçando-me, na medida do
possível, a convencer os donos do poder da desnecessidade e nocividade de Atos de exceção. Um
ponto sobretudo me preocupava: a punição por mera convicção ideológica, desacompanhada de
qualquer ação subversiva.”
* Permita o leitor que fale de mim: fui preso, mantido incomunicável, e aposentado, em 1969, sem
acusação formal nem direito de defesa. Por isso, não aceitei a anistia e jamais voltei à Universidade.
E, na época, encontrei, em Reale, concreto e ostensivo apoio moral.



Rodrigo Octavio Filho:
sucessor do seu pai

Murilo Melo Filho

Rodrigo Octavio Filho foi um grande escritor, poeta, confe-
rencista, crítico literário, orador, advogado e acadêmico,

nascido no Rio de Janeiro, a 8 de dezembro de 1892, cinco anos an-
tes da fundação da Academia Brasileira de Letras.

Exerceu a presidência da Aliança Francesa; da Associação Co-
mercial e da Federação das Associações Comerciais do Brasil; do
Banco Francês e Italiano para a América do Sul; do Rotary Clube;
da Legião Brasileira de Assistência e do Instituto Cultural Brasil-
Argentina.

Foi membro da OAB e do Instituto dos Advogados Brasileiros,
além de orador oficial do Clube dos Advogados. Foi Secretá-
rio-Geral do Congresso Brasileiro de Língua Vernácula, comemo-
rativo do Centenário de Rui Barbosa e promovido, em 1949, pela
ABL. Fundou a antiga Radiobras e a Sociedade Felipe d’Oliveira,
em homenagem ao seu grande amigo, falecido tragicamente num
desastre em Paris.
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Jornalista, trabalha
na imprensa desde
os 18 anos. Como
repórter político,
escreveu centenas
de reportagens
sobre o Brasil,
entrevistou
personalidades do
mundo inteiro e
tem vários livros
publicados, entre
os quais O Modelo
Brasileiro, Testemunho
Político e Tempo
Diferente. Membro
da ABL (Cadeira
n.o 20), diretor das
Bibliotecas da
Academia.



� Um profissional sério
Como tudo quanto na vida fazia, Rodrigo Octavio Filho levava rigorosa-

mente a sério todos os seus deveres profissionais. Era um advogado que nunca
perdeu um prazo ou faltou a uma audiência. Como presidente da Radiobrás e
de um banco, inteirou-se de todos os mistérios da rádio-transmissão e dos se-
gredos bancários. Jamais deixou sem resposta uma carta ou um cartão. Foi um
competente Presidente desta nossa Academia. Como homem de sociedade, foi
também um emérito dançarino, bailando nos salões, como centro natural das
rodas elegantes da cidade.

Com Cláudio de Sousa, assinou, em 1936, a ata de fundação do PEN Clu-
be do Brasil, do qual foi Vice-Presidente, presidido depois, durante vários
anos, pelo nosso querido confrade Marcos Almir Madeira. Na ABL, foi Se-
gundo-Secretário; Primeiro-Secretário; Secretário-Geral e Presidente, no
ano de 1955, com uma administração simplesmente inesquecível.

Com o seu pai, fundou a Revista Jurídica, que teve grande prestígio em sua
época e da qual foi Secretário e Redator.

Sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, desde 22 de agos-
to de 1931, ali passou a Benemérito, Grande Benemérito e foi Vice-Presidente,
substituindo por mais de um ano o Presidente José Carlos de Macedo Soares.

� Homenagem no centenário
Ali também foi homenageado no seu centenário, em 1992, com uma sessão

solene na qual falou o Acadêmico Alberto Venancio Filho, que fez uma análi-
se completa da sua vida e da sua obra, quando ressaltou as várias facetas de sua
personalidade e o lado afetivo de sua existência. Falou também a sua neta, Ire-
ne Rodrigo Octavio Moutinho, que relembrou a correria dos netos, às seis ho-
ras da manhã, todos querendo um lugarzinho na cama do avô, para tomar o
café em sua companhia.

Foi homenageado com uma edição da Revista do Instituto Histórico, especial-
mente dedicada a ele e ao seu pai.
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Aos 30 anos de idade, assinando-se Octavio Filho, escreveu Alameda Notur-
na, um livro de poesias, classificado pela crítica como obra penumbrista, com
poemas dedicados aos amigos.

Dois anos depois, lançou Fundo de Gaveta, um livro de ensaios. Aos 40 anos, pu-
blicou a biografia do seu tio, o poeta Mário Pederneiras, seguindo-se Velhos Amigos,
um novo livro de ensaios, e Figuras do Império e da República, um livro de biografias.

Outros dois livros seus foram publicados depois de sua morte, graças ao
empenho da viúva, Dona Laura: Simbolismo e Penumbrismo, em 1970, no qual fo-
caliza a vida e a obra de Álvaro Moreyra, Guilherme de Almeida, Ribeiro Cou-
to e Mário Pederneiras. Para ele, o “penumbrismo” – nome retirado de um ar-
tigo de Ribeiro Couto, publicado em 1921 – não foi propriamente uma escola
literária, mas uma atitude meio emocional, com tendência a uma marcante in-
timidade poética. O outro livro seu, publicado após sua morte, em 1972, foi
Espelho de Duas Faces, novo volume de estudos e impressões, lançado pela Edito-
ra São José, no qual reencontramos a sua polidez, não aquela polidez excessiva,
mas a sóbria, discreta e apropriada polidez.

Rodrigo Octavio Filho considerava Antero, Junqueiro e Camões os três
poetas mais lidos em sua mocidade. E dizia: “Os Lusíadas eram um martírio dos
meninos do meu tempo, uma leitura oficial e obrigatória, desdobrada em
análises lógicas e gramaticais.”

� Conferências e trabalhos
Pronunciou diversas conferências e publicou vários trabalhos sobre: a Constituin-

te de 1823; Prudente de Morais; seu pai, Rodrigo Octavio; a vida amorosa de Lizst,
o grande compositor húngaro; o General Manuel Luís Osório; a Guerra dos Farra-
pos; Vicente de Carvalho; o Visconde de Mauá; a Princesa Isabel; Tavares Bastos; o
Infante Dom Henrique; o Ato Adicional; Inglês de Sousa; Camilo Castelo Branco;
Graça Aranha; Ribeiro Couto; e o Embaixador argentino Ramón Cárcano.

Em 1944, elegeu-se para a Cadeira n.º 35 da Academia Brasileira de Letras,
nela permanecendo durante 25 anos, como assíduo confrade, presente às suas
sessões e atividades.
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Rodrigo Octavio Filho pronunciando a conferência A vida amorosa de Liszt (5 de julho
de 1937), no Instituto Nacional de Música, por iniciativa da Associação dos Artistas
Brasileiros e com a colaboração da pianista Suzon Mèghe.
Foto: Arquivo da Família Rodrigo Octavio.



Tendo Tavares Bastos como patrono, sucedeu a seu próprio pai, Rodrigo
Octavio, fundador da Cadeira, e foi sucedido por José Honório Rodrigues, Cel-
so da Cunha e o atual ocupante, o acadêmico Candido Mendes de Almeida.

Na posse, tendo de fazer o elogio do pai e antecessor, Rodrigo Octavio Filho
emocionou-se várias vezes e só a muito custo conseguiu concluir o seu discurso.

Era amigo de Graça Aranha, embora não tenha sido um modernista com-
pleto. Tinha particular afeição por Álvaro Moreyra – do qual foi colega na re-
dação da Revista Fon-Fon, e pelos acadêmicos Ronald de Carvalho, Josué
Montello, Alceu Amoroso Lima, Olegário Mariano e Manuel Bandeira.

O acadêmico Pedro Calmon foi o orador que aqui o recebeu, no dia 19 de
junho de 1945, dizendo que Rodrigo Octavio Filho crescera e vivera numa
casa onde a Academia era assunto permanente. E acrescentou:

“Menino ainda, assistira a sessões acadêmicas no escritório do seu pai, à
Rua da Quitanda, 47, fixando na memória a fisionomia daqueles homens,
sentados à moda de colegiais em festas, em cadeiras simples, que se compri-
miam encostadas às paredes, dando voltas à minguada sala.

E ainda hoje os vê: os fundadores Machado, Nabuco, Veríssimo, Laet,
Bilac, Romero, Beviláqua, Lúcio, Medeiros, Patrocínio, Silva Ramos,
Afonso Celso, Inglês de Sousa, Alberto de Oliveira...”

� De pai para filho
Aquela foi, até agora, em toda a nossa história, a única vez em que um filho,

na mesma Cadeira, sucedia ao pai, e num ineditismo que Barbosa Lima Sobri-
nho assim justificava: “Não chegou a haver um caso de herança ou de sucessão.
Foi antes um caso de integração. Não sei se devemos exaltar o pai, que inspirou
esse devotamento, ou o filho, que fez dessa devoção o objetivo que mais pare-
ceria um culto ou uma religião.”

Do casamento de Rodrigo Octavio Filho com D. Laura Oliveira nasce-
ram três filhos: Stella, Ruth e Hugo, dos quais a primeira está viva, com 88
anos de idade e de cujo casamento com Paulo Celso Moutinho nasceram
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duas filhas, e, portanto, duas netas de Rodrigo Octavio. São elas: Irene, coor-
denadora do Centro de Memória da ABL; e Rita, coordenadora dos dois vo-
lumes da Enciclopédia de Literatura Brasileira, organizada por Afrânio Coutinho,
recentemente re-editada, além de assessora da Comissão de Lexicologia e Le-
xicografia da ABL.

Através delas duas – de Irene e de Rita – Rodrigo Octavio Filho continua
na Academia, mais presente do que nunca.

Quando, em 1994, completou a idade de 100 anos, sua viúva, Dona Laura,
lançou a 2.a edição do livro Elos de uma Corrente, com Novos Elos, editado pela
Civilização Brasileira, do nosso querido Ênio Silveira.

� Um apaixonado francófilo
Rodrigo Octavio morou com seu pai em Paris, várias vezes, nos anos de

1902, 1907 e 1910. Ainda criança, já falava francês correntemente. Era um
francófilo apaixonado, que – na companhia de Alceu Amoroso Lima, Álvaro
Moreyra, Olegário Mariano, Ronald de Carvalho e Felipe d’Oliveira – voltou
a Paris em 1912, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, quando já eram
enormes a superstição e o pavor da tragédia que se avizinhava.

Os seis turistas brasileiros trocavam as longas caminhadas no calçadão do
Flamengo por lentos passeios às margens do Sena.

A Paris, voltaria mais duas vezes, em 1951 e 1956, na companhia de D. Lau-
ra e de Irene, culminando uma viagem começada em Lisboa, quando se empos-
sou como sócio correspondente da Academia das Ciências, recebido por Júlio
Dantas e pelo mundo cultural português.

Na França, recebeu o título de Doutor Honoris Causa, da Universidade de
Nancy, em reconhecimento aos enormes serviços prestados à maior amizade
entre franceses e brasileiros, sobretudo na Aliança Francesa, que tanto dinami-
zara no decênio em que foi seu Presidente.

Ele ainda voltaria pela última vez a Paris em 1960, quando pôde comprovar
com os próprios olhos a ressurreição européia e a reconstrução parisiense.
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� Avô convicto e completo
Rodrigo Octavio era um avô convicto, completo e acabado, que dizia: “O

avô é um pai em dobro.” E costumava contar aos netos a seguinte historinha:
“No dia do seu aniversário, um avô confessou ao neto que gostaria muito

de receber dele um presente. O garotinho pensou, pensou e respondeu: – Se eu
pudesse, lhe daria, como presente, um avô exatamente igual ao senhor.”

Rodrigo Octavio jactava-se de proclamar que todas as crianças gostavam dele:
“Por que elas me estendem os braços? Será manso o meu olhar? Ou aconte-

ce que continuo sendo apenas uma criança?”
Numa viagem de trem que fez de Paris a Bruxelas, viu um garotinho que

viajava só, em sua cabine. Por causa de uma greve, o trem teve de voltar da
fronteira.

Novamente em Paris, Rodrigo Octavio tomou conta da criança e levou-a
de volta para casa. A chauffeuse do táxi ficou tão comovida com aquele gesto que
lhe deu 50 por cento de desconto e cobrou a metade do preço da corrida.

Perguntado certa vez se era um colecionador, respondeu: “Sim, sou um co-
lecionador de crianças, de olhares de mulher bonita, de saudades do tempo que
passou. E principalmente de amigos. Colecionei muitos.”

Certa vez, disse a Américo Jacobina Lacombe que não era um católico, mas
apenas “um homem de boa vontade”, como se, segundo Alceu, não fosse por
acaso desses “homens de boa vontade” que Deus mais precisasse para curar os
nossos humanos desencontros.

� Dançarino elegante
Era um homem elegante e bonito, que gostava de dançar, de nadar e de re-

mar, porque amava “o mar calmo com seu infinito horizonte”. Era também
um desportista, um diretor de empresas, bancos, associações, clubes, um advo-
gado rotariano, um leitor inveterado, enfim “um homem de boa vontade”,
como ele próprio se proclamava, com muitas características enfeixadas numa
só personalidade, que era justamente a sua.
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Tinha uma privilegiada inteligência e uma simpatia irradiante, completada por
um cachimbo, que compunha a sua elegância britânica. Protótipo do romântico,
dizia-se dele que era uma reedição cabocla de Lord Byron, heróico e clássico.

Como poeta, já no período inicial do século XX, integrou-se no penum-
brismo, herdeiro do simbolismo, ambos por ele retratados num livro editado
pós-mortem.

Quando André Maurois veio ao Brasil, foi saudado na Academia Brasileira
de Letras por Rodrigo Octavio Filho e depois reconheceu: “Imaginei que no
Rio seria saudado por um acadêmico brasileiro, mas o fui por um escritor que
falava um francês melhor do que o meu.”

� Quem era o Didi?
O nosso decano Josué Montello foi um dos últimos acadêmicos que, na

Academia, conviveu com Rodrigo Octavio Filho. E, ainda recentemente, con-
tou-me o seguinte episódio:

“Certa vez, numa roda de amigos, Peregrino Júnior, referindo-se a Rodrigo
Octavio Filho, chamou-o afetuosamente por Didi. Aurélio Buarque de Holan-
da Ferreira, presente à conversa, quis saber:

– Didi? Quem é Didi?
– Então, você, Aurélio, candidato à Academia, não sabe que o nosso Rodri-

go Octavio é também o nosso Didi? Isto é grave, Aurélio. Gravíssimo.
Aurélio, formalizado, reagiu:
– Eu não sabia que o Dr. Rodrigo tinha esse hipocorístico.
E Josué arremata:
– Aurélio poderia perfeitamente ter usado a palavra apelido. Mas, como

bom gramático e diante daquele desafio-provocação, achou que tinha o direito
de recorrer a uma expressão mais erudita.”

De estatura alta, rosado, alegre, bem humorado, robusto e cheio de corpo,
Didi procurou sempre manter-se fiel à sua aparência física. Tinha muita pro-
pensão à gordura. Reconhecia que o seu único inimigo era o açúcar, ingerido
nos chás acadêmicos das quintas-feiras.

36

Murilo Melo Filho



Costumava dizer que em toda a sua vida travara dois grandes combates: um,
para entrar na Academia e outro, para entrar no fardão.

Considerava-se um homem feliz e otimista, imergindo e inserindo-se no
universo panglossiano do Doutor Pangloss, do Candide de Voltaire.

� Opinião dos confrades
Austregésilo de Athayde disse, em certa ocasião, que Rodrigo Octavio Fi-

lho “foi um dos acadêmicos mais queridos, por tantos dons de amabilidade e
educação, homem ilustre do seu tempo, guarda fiel das mais antigas e melhores
tradições da fidalguia brasileira”.

Segundo Afrânio Coutinho, “ele tinha uma fisionomia simpática, que a to-
dos encantava. Era uma pessoa discreta por excelência. Não se impunha. Não
se atirava sobre os outros. Tudo isto lhe dava a verdadeira posição de poeta
neo-simbolista, um poeta por instinto, por natureza, por vocação, por herança,
um poeta da vida. Enfim, uma flor de criatura humana, que honrou a espécie e
a raça brasileiras”.

Peregrino Júnior lamentava: “E aquela doçura toda estava sentada aqui,
bem perto de nós”.

Aurélio Buarque de Holanda declarava que “todos nós, grandes e pequenos,
sofremos a boa influência de Rodrigo Octavio Filho. Ele tinha em seu espírito
a capacidade de amar e, porque a tinha no mais alto grau, tornava-se digno de
amor. Era amável e amorável, merecedor de ser amado”.

Segundo Alceu de Amoroso Lima, ele era “a encarnação do homem feliz,
que recebera de Deus todos os dons habituais da felicidade terrena: uma mu-
lher exemplar, filhos inteligentes, como ele próprio, uma carreira vitoriosa, pai
famoso, talento e bens de fortuna, viagens e livros, distribuindo com todos
essa aura de felicidade vivida intensamente, que nunca procurou, como um
egoísta, guardar só para si. Viveu a poesia mais do que a fez”.

Ressalvando a existência de homens que sobem na vida usando o cotovelo
ou aos trancos e barrancos, Américo Jacobina Lacombe afirmava que Rodrigo
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Octavio Filho, em sua carreira profissional, não preteriu ninguém, porque tinha
a capacidade de admirar, sem invejar; de estimar, sem enganar; de estimular,
sem temer; de animar, sem lisonjear; de cooperar, sem humilhar.

� Opinião de Josué Montello
Rodrigo Octavio Filho já era amigo de Josué Montello antes de os dois en-

trarem nesta Academia. Mas quando aqui chegaram, o convívio se encarregou
de aprofundar esse afeto, de tal forma que a palavra confrade era realmente para
ambos um sinônimo de irmão.

Josué estava em Paris quando recebeu a notícia da morte de Rodrigo
Octavio Filho. Disse Josué, naquele momento, que, “sem ódios e sem amar-
guras, Rodrigo tinha o cuidado de não melindrar ninguém. Nas poucas vezes
em que era atingido por uma maldade, recolhia-se ao agasalho de seus livros,
de seus quadros e de seus manuscritos, à maneira do frade no convento, meti-
do em seu abrigo, com o capuz na cabeça, à espera de que passe o temporal”.

Todos quantos conviveram com Rodrigo Octavio são unânimes em
proclamar que ele tinha a imagem do colega perfeito e integral, polido e
bem educado.

Segundo Josué Montello, até para morrer Rodrigo Octavio requintou-se na
meiguice do seu estilo. Compareceu à recepção na casa de um amigo que casa-
va o filho, percorreu todas as mesas dos convidados, sempre com uma terna
palavra para cada um deles. Parecia até que de todos estava se despedindo para
sempre. E acontecia que realmente estava.

Retirou-se da festa, foi para casa, trocou de roupa, vestiu o pijama, dei-
tou-se com a mão no peito, fechou os olhos e morreu sem um ai, sem um gemi-
do, como quem se retira da vida na ponta dos pés.

Aí está um pouco da vida de Rodrigo Octavio Langgaard Meneses Filho,
que legou a todos os seus amigos e à sua família a lembrança de um homem
doce e suave, uma criatura risonha e de bem com a vida, um intelectual fino e
delicado, como a nossa Academia tanto merece.
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Discurso de Sergio Corrêa da Costa

Exmo. Senhor Reitor Antoine, eminente membro da Academia
das Ciências Morais e Políticas;

Exmo. Senhor Professor Paul Sabourin, presidente do Círculo
Richelieu-Senghor;

Exmo. Senhor Delegado Geral para o idioma francês e diversas
línguas faladas na França, Senhor Xavier North;

A Sua Excia. o Senhor Embaixador Bernard Dorin.

Senhoras e Senhores,

Ninguém precisa de pretexto para ir a Paris. Mas se for para rece-
ber um prêmio como o Richelieu-Senghor, só poderá reagir com en-
tusiasmo e alegria. Meus primeiros agradecimentos vão aos mem-
bros do júri, que tiveram essa temeridade, sobretudo a Paul Sabou-
rin, Presidente do Círculo Richelieu-Senghor de Paris, prestigioso e
emérito professor na Sorbonne, assim como ao presidente do júri,
Bernard Dorin. Antigo embaixador no Brasil, é sempre lembrado
com admiração, tanto nos meios oficiais como na sociedade, e ouso
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dizer en passant, não é nada indiferente ao charme das praias de Búzios. Tam-
bém faço questão de evocar Maurice Druon: nada poderia ter dado maior cre-
dibilidade à aventura de Palavras sem Fronteiras que o prefácio por ele redigido.

�

Desde que tive em mente a montagem deste ensaio, ele nunca cessou de ser
uma caixa de surpresas, inclusive esta noite, certamente.

Como consegui chegar lá? Quarenta e cinco anos de carreira diplomática e
nem sequer um mês num país de língua francesa!

O inglês era minha segunda língua (após um total de vinte e um anos em
posto nos Estados Unidos e na Inglaterra), sendo o espanhol a terceira, e o ita-
liano a quarta) – seria preciso fornecer um esforço sobre-humano para conse-
guir, na minha idade, o que parecia ser uma missão impossível: a mestria do
francês. Depois de três ou quatro tentativas, a conquista de Marcel Proust me
parecia uma proeza comparável à conquista do monte Everest. E então?

E então, poderia dizer que tudo partiu de uma expressão que me intrigava: ren-
dez-vous. Eu me perguntava freqüentemente por que os astronautas, fossem eles
norte-americanos ou russos, só usavam esse termo para designar os lugares escolhi-
dos para os encontros de suas máquinas espaciais. Já que o inglês é minha segunda
língua, tentei encontrar uma palavra equivalente que fosse aceitável. Não tive su-
cesso. O recurso sistemático a uma expressão francesa me fez pensar imediatamen-
te em outra que se ouve em toda parte nos EUA, mesmo entre as pessoas menos
letradas: It’s déjà vu all over again. Ainda e sempre “déjà-vu”, na origem empregada
pelo lendário herói do baseball americano, Yogi Berra. Essa frase tornou-se tão po-
pular que a última biografia do jogador, difundida com enorme sucesso na televi-
são norte-americana, foi intitulada: Yogi Berra: Déjà vu all over again.

A partir do momento em que prestei atenção a esse fenômeno, outros exem-
plos me ocorreram rapidamente, e minha coleção foi posta em andamento. Se
expressões anódinas como cordon sanitaire e fin de siècle são repetidas pelo mundo
afora, é evidente que não é para agradar os franceses, mas simplesmente por
falta de equivalentes locais convenientes. Levado por meu desejo de fazer, um
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dia, alguma coisa, mesmo que muito modesta, pela Francofonia, continuei mi-
nha coleção, no início denominada Mil e uma marcas do francês, certo de chegar
um dia a esse número simbólico.

Debruçando-me sobre a procura dessas palavras de vocação cosmopolita,
que se propagam praticamente no mundo inteiro e acabam integrando uma es-
pécie de vocabulário universal que cresce sem parar e aproxima as culturas, cheguei
a três mil palavras e expressões oriundas de quarenta e seis línguas e a uma co-
letânea de mais ou menos dezesseis mil exemplos usados e encontrados em
mais de uma centena de jornais e revistas de quinze países, em oito idiomas.
Trata-se, naturalmente, de uma amostra, cujo tamanho leva a uma série de
conclusões sobre o “comportamento” das diversas línguas, assim como a fazer
um balanço de suas contribuições a esse vocabulário.

Das cinco línguas mais faladas (o chinês, o hindi, o inglês, o espanhol e o
russo), só duas se encontram no pódio de minha coleção: o inglês e o espanhol.

Do conjunto de línguas desse repertório, três se destacam, nitidamente,
como sendo hors-concours: o francês, o inglês e o latim (palavras em latim puro,
não aquelas de origem latina), e, nessa ordem, o francês lidera.

Espantado por esse resultado, tinha que encontrar explicações. Cheguei a
três. As marcas deixadas pela França são de longa duração, ao passo que as an-
glo-americanas são em sua maioria contemporâneas e freqüentemente descar-
táveis. Para prová-lo, tive que anotar várias citações de palavras e expressões
francesas em textos russos dos séculos XVIII e XIX e colocá-las ao lado dessas
mesmas palavras sempre usadas na imprensa contemporânea.

�

A segunda explicação: a maior parte das palavras francesas próprias para a
exportação são abstratas. Muito competentes ao descrever um objeto ou uma
situação precisa, os povos de língua inglesa devem tomar emprestadas palavras
francesas ao se tratar de sutileza, ou matizar uma situação, descrever um estado
de alma, julgar de maneira subjetiva. A terceira, enfim: os anglo-americanos
são os que mais vão buscar no reservatório da cultura francesa, e, sublinho,
mais que o conjunto de todas as outras línguas.
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A “invasão” do território francês pelos vocábulos anglo-saxãos é freqüente-
mente assinalada, porém muito raramente o oposto, ou seja, a penetração mais
sutil, embora persistente, das palavras e expressões francesas, ao ponto de levar
aos teclados ingleses o desafio prático da acentuação tônica. Desprovida des-
ses “acessórios” que atrapalham e que a língua inglesa odeia intrinsecamente, a
imprensa dos países anglo-saxãos imprimia as palavras francesas sem prestar a
mínima atenção a esses “detalhes”. Mas o número e a repetição crescente des-
sas palavras acabaram impondo um esforço. Os teclados modernos tendo ca-
pitulado, podemos ler agora com o mesmo rigor dos textos franceses: dénoue-
ment, protégé, émigré, naïveté, déjà vu, etc. etc.

Minha maior surpresa foi a vitalidade do latim. Não estou me referindo às pa-
lavras de origem latina, pois a etimologia não tinha grande interesse para minha
pesquisa. As palavras que retiveram minha atenção são aquelas que permaneceram
intactas e que continuam sendo usadas com a mesma significação que tinham nos
tempos de César e de Virgílio. Quem poderia tê-lo previsto? Uma língua conside-
rada morta e que ainda causa tantos remoinhos na escala mundial, tendo em vista
as atestações do uso de palavras e expressões latinas não adulteradas, e encontradas
essencialmente na imprensa contemporânea de todos os continentes.

Merece ainda ser assinalado o balanço estatístico da presente coletânea. Se
compararmos o conjunto das cinco línguas latinas do repertório de dezesseis
mil exemplos com a totalidade das outras quarenta e uma línguas, ou seja, o in-
glês, as línguas germânicas, eslavas, africanas, asiáticas, árabes e, ainda por
cima, as línguas mortas, encontraremos os seguintes resultados:

As cinco línguas latinas: 9.200 exemplos de uso
O inglês e as 40 outras línguas: 6.740 idem

Voltando aos fatos imponderáveis, por que será que o italiano, língua de um
único país que não possui mais colônias nem se encontra entre as grandes potên-
cias econômicas ou políticas, apresenta um score três vezes maior que o alemão ou o
russo, duas culturas tão poderosas? E podemos também nos perguntar como o ita-
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liano pôde ultrapassar tanto o espanhol, língua falada em mais de vinte países e a
segunda língua dos Estados Unidos? A contribuição tão importante do vocabulá-
rio artístico e musical italiano não explica tudo. A meu ver, é o cotidiano italiano
que fascina os outros povos. Não é à-toa que podemos pedir, no mudo inteiro, um
capuccino, ou uma pizza, um carpaccio, lasagnas, um expresso. Os grafitti, os paparazzi, as pri-
ma donnas, as divas, os dilettanti, a extravaganza, o imbroglio fazem parte de nossas vidas.
Quem não se interessa pela dolce vita, o farniente, os gran finales, até as proezas da Maffia
ou dos maffiosi? Quando o General de Gaulle diz, por exemplo, “Quanto aos Paí-
ses-Baixos, aos Escandinavos e tutti quanti, eles são satélites da Inglaterra. São bone-
cas russas.” (Peyrefitte, C’était de Gaulle), é claro que ele achou a expressão italiana
mais precisa ou mais divertida que os equivalentes franceses e outros.

Podemos também encontrar a resposta no prefácio de Maurice Druon para
minha pesquisa original (Mots sans frontières, Editions du Rocher; ou Palavras sem
Fronteiras, publicado no Brasil pela Editora Record), em que ele diz que a in-
fluência de uma língua, cito, “é devida a seu próprio gênio e ao número de no-
ções que ela definiu e propagou”. Concordo plenamente. São as aptidões ina-
tas de cada cultura, suas disposições naturais, seus estilos de vida, seu engenho
ou mesmo sua astúcia que chamam a atenção dos outros, que os seduzem.
Enfim, sua capacidade de definir, além de noções, conceitos e idéias, certas si-
tuações ou mesmo produtos que tenham um appeal universal. E, de meu ponto
de vista, eis a explicação da primazia do francês, do espírito francês.

Sim, o francês desempenha o papel de segunda língua, e o faz muito bem.
Mas isso não é tudo, longe disso. O que realmente seduz os estrangeiros é o
método intelectual francês, a multiplicidade de seus recursos, sua extrema fle-
xibilidade. Com efeito, o espírito francês é menos “pragmático” que o inglês,
mas, em compensação, tem muito mais malícia e é inigualável em sua palheta
de meios-tons. Tudo isso contribui a assegurar à língua francesa uma notável
longevidade, uma capacidade de ressurgência incomparável.

O que poderia ter sido o ponto final de minhas palavras esta noite, não o será.
Faço questão de acrescentar que, imediatamente após ter recebido o Grand Prix de
1999 do Instituto da França, a pedido da Academia Francesa, e em cerimônia pre-
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sidida pelo Chanceler Pierre Messmer, retomei minha pesquisa com a intenção de
aumentar minha amostragem de dezesseis mil a trinta mil exemplos do uso de pa-
lavras sem fronteiras. Espero poder provar – com números que o atestem – a pri-
mazia do francês, seguido do inglês, do latim e do italiano – e nessa ordem.

Em vez de continuar a me ocupar de palavras e expressões de quarenta e seis
línguas, reduzi meu horizonte às quatro línguas tão solidamente estabelecidas
no pódio da excelência. Penso intitular minha pesquisa Ensaio sobre as Línguas de
Influência, tendo como subtítulo O Fenômeno das Línguas sem Fronteiras. Manterei
todos a par, prometo.

�

Porém, antes de concluir, devo absolutamente assinalar a presença, esta noite,
da lingüista número 1 da França, Henriette Walter. Tendo lido o esboço dos di-
versos capítulos de minha lavra, ela tornou-se inesgotável fonte de encorajamen-
tos, de conselhos e de críticas. Sem sua cooperação e sua assistência, este traba-
lho, que está longe de ser sábio, ainda o seria menos. Gérard Walter trouxe tam-
bém várias propostas inteligentes e práticas. Porém, a família Walter não pára
por aí. Sinto-me particularmente devedor em relação a Isabelle. Dotada de um
olho crítico implacável, Isabelle Walter me fez aproveitar em larga escala de seu
julgamento, de sua sabedoria e de sua competência para o ajuste desta pesquisa.

Michelle, presente do princípio ao fim deste livro – desde a pesquisa até a
revisão cotidiana do francês – deu provas de tanta competência quanto de
dedicação e paciência. Que o casal tenha sobrevivido aos abalos das Palavras
sem Fronteiras, é deveras um pequeno milagre!

Finalmente, devo assinalar a presença, entre alguns amigos pessoais, de dois
de meus filhos, Zazi Thereza e Maria Ignez, minhas filhas que atravessaram o
Atlântico especialmente para estarem conosco esta noite.

Mil agradecimentos a todos!
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A construção de mundos
possíveis na ficção de
Josué Montello

Leodegário A. de Azevedo Filho

No texto de introdução ao livro Teorías de la ficción literária,1

Antonio Garrido Domínguez discute a noção de mundo
possível ou mundo construído pela ficção literária. Logo na página
11, com apoio em C. Segre e K. Hauburger, assinala que se esconde,
atrás da etimologia e da semântica do termo ficção, “irrefreável ten-
dência humana para elaborar ou dar forma aos produtos da imagina-
ção”. Ainda que o fazer literário busque a representação verossímil
da realidade, muitas vezes o impossível verossímil é preferível ao
possível não convincente, como já o queria Aristóteles. Na verdade,
como preceitua Breitinger, o mundo real se encontra rodeado de in-
finitos mundos possíveis e que são fruto da atividade poético-
imaginativa do escritor. Daí a afirmação de C. Segre: “Cada obra li-
terária instaura um mundo possível.” Umberto Eco, seguido por
Dolezel, acrescenta: “A noção de mundo possível resulta aceitável
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sempre que se desvincula de todo contexto lógico-ontológico.” Daí se infere,
com A.G. Domínguez, que “a noção do mundo possível (ou ficcional) de
pronto facilitaria a descrição dos conteúdos ou universos textuais como uma
realidade autônoma, não necessariamente vinculada ao mundo atual e inclusi-
ve contraditória a respeito de suas normas e possibilidades de existência”. E o
mundo ficcional se emancipa – como na narrativa de Josué Montello – da
tutela, por vezes cansativa ou enfadonha, do mundo real.

Mas nada disso significa que deixe de haver certa permeabilidade de frontei-
ras entre o mundo ficcional e o mundo real. Em pura verdade, o mundo real
sempre penetra nos mundos ficcionais (será bom manter o plural) sugerindo
modelos para uma organização interna – em particular com base nas experiên-
cias vividas pelo autor – além de fornecer materiais, previamente transforma-
dos, para a própria construção da ficcionalidade. Assim, o mundo real também
participa, aliás ativamente, da gênese do mundo ficcional, mas sem qualquer
relação homológica, o que seria fatal para a própria ficção. Com isso, logo se
estabelece uma ponte entre os leitores reais e o universo da ficção, ou entre o
campo da chamada referência interna e o campo da chamada referência exter-
na, para usarmos a terminologia de B. Harshaw.

Em seguida, A.G. Domínguez esclarece que “as teses sobre a acessibilidade
aos mundos ficcionais induzem, de um modo ou de outro, à espinhosa questão
das relações entre ficção e realidade”. No caso, o que vai importar não é pro-
priamente a relação mimética, mas a coerência estrutural dos universos da
ficção, criando outra realidade. A propósito, em Josué Montello, vale a pena
lembrar aqui aquele episódio relacionado com o romance Os Degraus do Paraíso.
Nesta obra, a mãe de Cristina recebe muitas cartas da filha que foi ser freira.
Sendo protestante, a mãe nunca abriu nenhuma dessas cartas, que se foram
acumulando em vários montes, com o passar do tempo. Pois bem, um dia o
escritor foi procurado por uma leitora muito curiosa, que lhe perguntou:
“– Dr. Montello, como é que eu faço para ler as cartas que Cristina mandou
para D. Mariana?” E a resposta não se fez esperar: “– Minha Senhora, essas
cartas ainda estão fechadas. Quando elas forem abertas, eu as publico.”
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Como se vê, o real do texto é aquilo que o próprio texto constrói como ver-
dade sua. Assim, aceitar como verdadeiro aquilo que o escritor escreveu ou que
o narrador da narrativa disse, logo se converte em conditio sine qua non da boa
obra de ficção. E acrescenta A.S. Domínguez: “O jogo da ficção requer impe-
riosamente a aceitação como verdadeiras das proposições narrativas.” Ou seja:
“o mundo fictício deve ser aceito tal como o apresenta o narrador, mesmo que
entre em contradição com determinadas normas do mundo atual ou formas de
narrar consagradas pela tradição.” É assim, aliás, que o conceito da verdade li-
terária vai identificar-se com o próprio conceito de coerência interna do texto
narrativo, pouco (ou nada) importando que tal conceito entre em contradição
com o mundo real.

Não admira, por isso mesmo, que Delezel chegue a reclamar, para os uni-
versos da ficção, a possibilidade de uma autonomia completa em face do mun-
do real. Mas uma autonomia que não exclua as suas possíveis e até indispensá-
veis relações com o mundo real, lugar onde se produz a sua própria gestação
imaginária. E é dentro de tal perspectiva, segundo Nelson Goodman, que o
universo da ficção se torna tão real como os universos descritos pela física ou
pela biologia.

No excelente ensaio de A.G. Domínguez, embora se tenha preocupado
com a dimensão antropológica da ficção, cremos ter faltado um espaço espe-
cífico para discutir os importantes problemas da moderna ficção-ensaio, a
partir mesmo de Sartre. Com efeito, na linha desse filósofo francês, uma boa
obra de ficção vale muito mais que um tratado de filosofia para despertar, no
homem, a consciência de si mesmo e para revelar o sentido profundo da exis-
tência. É verdade que, no livro aqui citado, Vargas Llosa escreve que é “gra-
ças à ficção que descobrimos o que somos e o que gostaríamos de ser”. Mas
isso não basta para pôr em questão os problemas da moderna ficção-ensaio,
de que, em língua portuguesa, temos os exemplos maiores de Virgílio Ferrei-
ra (Portugal) e de Clarice Lispector (Brasil). As personagens, sobretudo no
romancista português, onde as veias filosóficas se apresentam expostas no
texto, mas também na romancista brasileira, embora aqui, de forma latente e
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sutil impregnadas no intratexto, as personagens vivem, na trama romanesca,
os princípios e postulados filosóficos da filosofia da existência. Portanto,
ficção e ensaio se complementam harmoniosamente, promovendo a tomada
de consciência do Ser, que afinal vai permitir ao homem a verticalização do
conhecimento de si mesmo. Até certo ponto, tal tipo de ficção pode com-
pensar as carências ou frustrações de cada leitor. Ela, em suma, é que nos vai
pôr diante do espelho de nossas possibilidades, afinal compreendendo-se
que o tempo é o estar sendo, pois a morte é um absurdo. Muitas vezes, é valen-
do-se do engano e da simulação, ou mesmo da pura mentira, que a ficção vai
desnudar verdades ocultas em cada um de nós.

No romancista Josué Montello, em cuja obra literária se reflete toda a rela-
ção subjetiva do escritor diante da vida e do mundo, há uma distinção prelimi-
nar a ser feita. Tal distinção se relaciona com os conceitos de escritor provin-
ciano e de escritor provincial. Ele próprio costuma dizer que, por onde passa,
“carrega consigo a província”. Mas isso não faz dele um escritor provinciano,
já que para este só existe o limitado horizonte da província. Na verdade, esta-
mos diante de um autor provincial, para não dizer universal, por ele próprio
definido como “aquele que consegue colocar o Universo na sua província”.
Nesse sentido, vale a pena lembrar o que disse Tolstoi a um jovem que lhe foi
pedir conselhos: “– Pinta a tua aldeia e serás universal.” E daí se conclui que
escritor provinciano, ao contrário do universalismo do escritor provincial, é
apenas aquele que limita intencionalmente o seu horizonte visual ao próprio
local de nascimento, não indo além disso.

No seu longo percurso literário, Josué Montello não esconde que, em Os
Tambores de São Luís, talvez se encontre a sua experiência literária mais ampla e
mais difícil, já que não se trata de um romance da abolição do cativeiro, que
não teria maior novidade, mas de um romance da escravidão, ainda por es-
crever. Damião, como personagem central do romance, é um professor de
oitenta anos e simboliza a própria integração do negro no processo de misci-
genação e desenvolvimento social do povo brasileiro. E o romance se vertica-
liza e se universaliza, na medida em que o escritor vai incluindo, no tecido
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narrativo, o próprio drama de vida humana, com toda a sua grandeza e toda a
sua precariedade.

Sobre a morte, tema angustiante da ficção existencial, o autor está conven-
cido do que ela, “a indesejada das gentes”, como diria Bandeira, antes de deter-
minar o fim da vida, pode até surgir como solução, pois só ela tem condições
de livrar o ser humano de três coisas: a solidão, a degradação e a loucura. Mas
isso não significa, em seu ideário de ficção, que se vá ao encontro da morte, em
posição contrária à própria filosofia da existência. Significa apenas, – já agora
em nítida atitude espiritualizante, que nos lembra Gabriel Marcel, – que deve-
mos estar prontos para recebê-la, quando ela chegar. Desses três conceitos (so-
lidão, degradação e loucura), bem sabe Josué Montello que o primeiro está a
exigir profunda compreensão e amadurecimento humano, pois só a solidão é
criadora. Já não dizia Leonardo da Vinci, ou Ibsen, ou ambos, que “o homem
mais forte é o que mais só está”? E quantas vezes, no meio de uma multidão, a
gente está sozinho? Restam apenas a degradação e a loucura, situações real-
mente incompatíveis com a verdadeira vida, e disso só a morte pode livrar o ser
humano, que afinal existe para ela.

Por outro lado, a relação mimética nos textos de Josué Montello também re-
clama um questionamento adequado. Por certo, ele parte da realidade objetiva,
nesse processo interativo entre o ser e o mundo. Mas logo introduz, entre texto e
contexto, um processo de transformação estética, de tal forma que as suas perso-
nagens, mesmo aquelas diretamente inspiradas no mundo real, são puras transfi-
gurações. Não há, portanto, em sua técnica de ficcionista, nenhum estilo foto-
gráfico, centrado apenas na referencialidade externa. Por isso mesmo, o escritor
costuma afirmar: “A realidade é a realidade que foi surpreendida pelos meus
olhos, mas à qual dei a contribuição da minha imaginação.” Como se vê, só as-
sim pôde construir mundos possíveis no conjunto de sua produção literária, que
hoje ostenta mais de cem títulos, entre romances, novelas, contos e teatro, além
de biografia, memórias, ensaio, história, conferências e discursos acadêmicos.

No processo de criação das personagens, é bem conhecida a sua frase: “Se
não fosse um romancista, seria um mentiroso. A minha imaginação cria os
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tipos humanos de tal forma que os vejo.” Efetivamente, na construção de seu
mundo ficcionalmente possível (ou mundos, no plural) vê as suas persona-
gens, sabe a cor de seus olhos e cabelos, além de distinguir a própria voz de
cada uma delas. Chega à minúcia de pintar traços particulares, como na narra-
tiva da Décima Noite, em que aparece uma personagem canhota, pois o escritor
“só via a menina segurar as coisas com a mão esquerda”. Não apenas para Dos-
toievski, podemos dizer que, também para Josué Montello, escrever um ro-
mance é eliminar fantasmas. E assim, dominando a linguagem narrativa como
poucos entre nós, promove a compreensão do homem e do mundo.

Para concluir, observe-se que, além do mérito inegável de sua extensa obra
de ficção literária, o memorialismo é o ponto culminante de sua produção. Ele
próprio, em entrevista concedida à professora Telênia Hill e por nós publica-
da no 11.º número da Revista Brasileira de Língua e Literatura (1993), declara:

“O fluxo da memória é muitas vezes caprichoso, vai e vem. Basta você ter
o poder de recompor o passado para sentir que esse fluir da vida se faz com
duas forças aparentemente antagônicas, porque se conciliam num ponto:
uma força da memória e outra da imaginação. Você é empurrado para a
frente pela imaginação, é atraído para o passado pela memória. O presente é
feito do encontro dessas duas, da memória e da imaginação. Essa imagina-
ção que nos projeta para o futuro. E essa projeção se faz com uma grande
carga do passado.”

Em princípio, portanto, o tempo da memória é sempre o tempo passado, já
que resulta de um acúmulo secreto de vivências interiores, secreto e seletivo,
sobretudo na linha de pensamento de Bergson. Mas, literalmente, as relações
entre memória e ficção, num escritor como Josué Montello, são um pouco
mais complexas e não se reduzem à dimensão bergsoniana apenas. O passado,
é certo, intercala-se no presente. Mas isso também ocorre com o futuro, por
força da imaginação e da utopia, já agora na linha de pensamento de Ernst
Bloch. Assim, o presente, sendo o centro ontológico, como pensam não apenas
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Heidegger e Sartre, mas também Gabriel Marcel, passa a ser a base de tudo. E
o próprio Josué Montello costuma lembrar, em suas conversas literárias com
amigos, a frase de Montaigne: “mesmo para mentir, é preciso ter memória.”

Tudo isto, é claro, vai refletir-se em sua monumental obra memorialística,
como amplo registro literário de homens e coisas de uma época. Tal obra, com
efeito, abre imenso espaço para a intertextualidade criadora, pois Josué Mon-
tello tem plena consciência de que todo escritor não é romanticamente um gê-
nio isolado, mas um resultado, já que é a soma de todas as influências verdadei-
ramente assimiladas. Um memorialismo que ultrapassa os limites da autobio-
grafia e da história. No caso, é evidente que o tratamento do “eu” vai predomi-
nar sobre o tratamento do “episódio” ou mesmo do “fato histórico”. A pró-
pria História, em sua conceituação moderna, já deixou de ser simples descrição
de fatos, para ser a exegese ou interpretação desses fatos. No gênero memoria-
lístico, como entidade literária autônoma, bem fixado na França desde o sécu-
lo passado, o elemento específico é mesmo o tratamento de “eu”, que centrali-
za a narrativa, transformando o autor em personagem protagonista. Mas, além
do tratamento do “eu”, é preciso examinar o modo pelo qual o autor vê “os
outros” e a sua “época”. Se o “eu” se apresenta, no caso em foco, como perso-
nagem harmoniosa e hábil, sempre de bem com a vida, ao contrário do amar-
gor de outros memorialistas, o tratamento dos “outros” não sofre limitações
subjetivas, pois o autor sabe admirar sincera e comovidamente a qualidade de
seus amigos, sendo este um traço generoso da sua formação humanística. Mas
sabe também condenar. Não raro com ironia, sarcasmo e bom humor, e às ve-
zes até com rigor excessivo, os erros ou falhas éticas dos seus antagonistas. Na
mesma direção do pensamento de Ortega y Gasset, poderíamos dizer que Jo-
sué Montello é ele e suas circunstâncias, sem esquecer nunca a sua doce terra
de origem, pois São Luís está presente em tudo.

Quanto ao tratamento da época, indo além de qualquer seqüência descritiva
de fatos, apresenta-se ele extremamente enriquecido com as interpretações de-
correntes do ponto de vista do escritor. E só ele, afinal, é que vai ter interesse
literário, pouco importando a crítica vesga que insiste em dizer que “Josué
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Montello escreve para falar de si mesmo”. A isso, aliás, o escritor já deu sorri-
dente resposta, citando D. Miguel de Unamuno: “Em vez de falar mal dos
outros, prefiro falar bem de mim próprio.”

Em síntese, a sua gigantesca obra memorialística, como ponto culminante
de sua vasta produção literária, está a exigir um estudo de maior extensão e de
maior profundidade, que até hoje não se fez. Nem é nosso propósito tentar
desenvolver isso hic et nunc, pois estamos com espaço limitado, para não dizer
limitadíssimo. Mas prometemos voltar ao assunto, de forma específica, na pri-
meira oportunidade.
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Ribeiro Couto
e a França

Vasco Mariz

Ribeiro Couto teve uma grande presença literária no Brasil
nos anos trinta e quarenta do século XX, sendo eleito para a

Academia Brasileira de Letras aos 34 anos apenas, o membro titular
mais moço da história daquela prestigiosa entidade, moldada na
imagem da Academia Francesa. Depois ele viveu no exterior longos
anos como diplomata até morrer em 1963, em Paris, já aposentado
como embaixador do Brasil na Iugoslávia. Esse afastamento de seu
país natal por mais de vinte anos deixou-o no esquecimento, embora
em 1958, ao festejar seus 60 anos, tenha sido muito homenageado
por seus amigos intelectuais na imprensa brasileira.

Couto foi um homem estreitamente vinculado à França, falava o
francês com fluência, sem qualquer sotaque, e escrevia também à
perfeição, poesia e prosa, no idioma de Valéry Larbaud. Na mocida-
de viveu em Marselha como vice-cônsul do Brasil e depois em Paris,
onde ele – grande causeur – fez numerosos e bons amigos franceses
que o acompanharam até a morte. Esteve vinculado ao grupo de in-
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telectuais em torno dos Cahiers du Sud desde a época em que viveu em Marselha
e muito se esforçou por divulgar a literatura brasileira na França. Mais tarde,
ao servir como diplomata em Haia, Lisboa, Genebra e Belgrado, sempre man-
teve freqüente contato com seus amigos franceses. Couto publicou na França
diversas obras em francês, livros de poemas, e recordo-me bem de que mencio-
nou em conversa comigo, mais de uma vez, o nome de Valéry Larbaud, por
quem senti que ele demonstrava muito apreço.

Pierre Rivas, em seu excelente livro Encontros entre Literaturas: França, Portugal,
Brasil (Editora Hucitec, São Paulo, 1995), menciona várias vezes a presença de
Ribeiro Couto na França, a princípio em Marselha, onde foi vice-cônsul do
Brasil, e depois em Paris. O escritor desenvolveu depois um grande esforço de
divulgação das obras de seus amigos marselheses no Brasil, nos anos 30. Rivas
sublinha que “sem dúvida é ao grande porto de Marselha que se deve a curiosi-
dade pelas literaturas estrangeiras”. Mais adiante, comentando a repercussão
dos Cahiers du Sud, afirmou ele que “a breve passagem de Ribeiro Couto por
Marselha seria benéfica para a revista e para o Brasil”. Cita o interesse de Mar-
cel Brion pela divertida novela de Couto O Clube das Esposas Enganadas e na parte
final do livro – Documentos – reproduziu duas longas cartas de Ribeiro Cou-
to a Valéry Larbaud, datadas de 1930 e 1931. Aliás, a próxima publicação da
correspondência entre Larbaud e Ribeiro Couto certamente vai despertar bas-
tante atenção nos meios intelectuais no Brasil. Infelizmente, no citado livro de
Pierre Rivas as referências a Ribeiro Couto são meramente informativas, sem
análise da repercussão dos artigos de Couto nas revistas francesas, o que seria
de muito interesse. Entretanto, Encontros nos dá uma boa idéia da importância
que ele teve na França, seu empenho em divulgar a literatura brasileira naquele
país as obras de seus amigos intelectuais franceses no Brasil.

Gostaria de recordar os livros de Couto publicados na França, na época em
que convivi com ele, que foram os seguintes: em 1949, Mal du pays, poemas
(editora La Presse au Bras, Paris); 1951, Rive étrangère, poemas (editora Presse
du Livre Français, Paris); 1955, Jeux de l’Apprenti Animalier (bestiário escrito origi-
nalmente em francês e ilustrado pelo autor), poemas (edições Seghers, Paris);
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1958, Le Jour est long, poemas (edições Seghers, Paris). Curiosamente, tive em
mãos vários poemas de todos esses livros que o autor me leu em voz alta, em
primeira mão, pediu a minha opinião e os debateu comigo. Alguns deles, tive o
privilégio de datilografá-los, após alterações feitas na minha frente.

Como único secretário da Embaixada do Brasil na Iugoslávia na época, con-
vivi diariamente com Ribeiro Couto entre 1949 e 1951 e ficamos bons ami-
gos até sua morte. Em 1956 ele recebeu um prêmio literário em Siena, Itália, e
convidou-me a encontrá-lo em Florença, onde passamos juntos alguns dias.
Era eu na época cônsul do Brasil em Nápoles e a distância era curta. Couto es-
tava em plena forma, conversando com intelectuais italianos e utilizando a sua
conhecida verve com plena vitalidade. Depois disso, sua saúde começou a decli-
nar, pois sofria de enfermidade ocular que se foi agravando. Sua mulher vivia
em Paris, no Hôtel Lutétia, e nunca pôde dar-lhe apoio constante em Belgra-
do. Lá foi submetido a uma operação que não teve êxito e acabou passando
seus últimos anos de vida quase praticamente cego. Seus últimos versos reve-
lam profunda solidão.

Desde Washington e depois no Rio de Janeiro, eu mantinha com ele fre-
qüente correspondência e fui observando que suas mensagens eram cada vez
mais curtas, verdadeiros bilhetes, e com a grafia distorcida pela enfermidade.

A 12 de março de 1963 foi aposentado por limite de idade aos 65 anos e a
seguir viajou para Paris, a caminho do Rio de Janeiro, onde pretendia insta-
lar-se em definitivo. Infelizmente, no Hôtel Lutétia sofreu forte ataque cardía-
co e faleceu dias depois, a 30 de maio. Contaram-me que ele estava muito gor-
do e quase totalmente cego. Sua morte teve repercussão nacional no Brasil e
sua memória foi sentidamente homenageada por seus pares da Academia Bra-
sileira de Letras.

A poesia de Ribeiro Couto tem uma musicalidade inata e de seus versos sal-
tam espontaneamente melodias que se transformaram em belos lieder. Foi um
dos poetas brasileiros mais freqüentemente musicados pelos mais importantes
compositores clássicos brasileiros. Heitor Villa-Lobos, Francisco Mignone,
Camargo Guarnieri e outros escreveram inspiradas canções utilizando seus
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poemas, que estão gravados pelos melhores cantores, não só brasileiros como
internacionais.

No entanto, depois de seu falecimento, uma espécie de cortina caiu sobre a
sua obra e deixou-o injustamente esquecido no Brasil, por mais de trinta anos.
Talvez tenha contribuído para isso sua aberta atitude política favorável ao
ex-ditador Getúlio Vargas e algumas declarações suas foram consideradas pela
esquerda brasileira como direitistas, o que levou alguns críticos literários a omi-
tirem sistematicamente o seu nome e a sua obra. Felizmente, 42 anos depois de
sua morte, cessou o “patrulhamento ideológico” e sua obra está merecendo o
justo reconhecimento no Brasil.

Quando tocou a minha vez de aposentar-me, em 1987, iniciei no Brasil
uma campanha para reviver o nome e a obra do grande poeta e contista. Em
1988 proferi conferência no PEN Club do Brasil sobre a obra do mestre, es-
crevi vários artigos em diferentes jornais do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasí-
lia sobre sua poesia e seus contos. Finalmente, consegui interessar a UNICEB,
universidade de sua cidade natal, Santos, a me encomendar um livro contendo
meus dois longos estudos sobre a obra do escritor e também uma série de valio-
sos depoimentos de grandes escritores e personalidade brasileiras e portugue-
sas sobre Ribeiro Couto. Este livro veio à luz em 1994 sob o título de Ribeiro
Couto, 30 Anos de Saudade, que obteve boa repercussão na imprensa brasileira.

Em Santos, Milton Teixeira já havia publicado Ribeiro Couto ainda Ausente, em
1982, e Carolina Ramos, em 1989, Ribeiro Couto, Vida e Obra. Em Belgrado, meu
colega Cláudio Garcia de Sousa, embaixador na Iugoslávia, fez publicar em
Belgrado, em 1987, uma plaquette bilíngüe sobre Ribeiro Couto com interes-
santes depoimentos sobre sua longa estada naquele país. Em 1998, meu suces-
sor em Belgrado, Nestor dos Santos Lima, publicou suas emotivas recordações
de Ribeiro Couto.

Também em 1998, por ocasião do centenário, consegui fazer reeditar a pe-
quena mas saborosa obra sua: A Cidade do Vício e da Graça, Vagabundagem pelo Rio
Noturno, pelo Arquivo de Estado do Rio de Janeiro, que descreve com muita
graça a vida cotidiana no Rio de Janeiro dos anos 20 do século XX. Ainda por
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ocasião do centenário de Ribeiro Couto, em 1998, a Academia Brasileira de
Letras encomendou-me uma antologia de poemas, contos e crônicas, precedi-
da de estudos meus sobre aqueles os três gêneros de sua obra. O livro em apre-
ço veio à luz no mesmo ano de 1998, editado pela ABL, incluído na Coleção
Afrânio Peixoto. Finalmente, em 2001, fiz publicar uma grande seleção de
contos, com introdução minha, pela editora Topbooks, também em parceria
com a Academia Brasileira de Letras.

Nessa altura vários escritores brasileiros interessaram-se em reviver a obra
de Ribeiro Couto e começou verdadeira onda de livros sobre o autor. A edito-
ra Ediouro, de São Paulo, publicara em 1997 nova edição do romance Cabocla,
que tanto sucesso obteve nos anos 30 e 40; o acadêmico Afonso Arinos Filho
publicou, também pela ABL, em 1999, Os Adeuses, que contém uma novidade:
os últimos poemas escritos pelo Couto, que estavam sob a guarda de seu gran-
de amigo, o senador Afonso Arinos de Melo Franco; o acadêmico Alberto
Venancio Filho editou outra seleção dos melhores contos de Ribeiro Couto
em 2002; a escritora Elvia Bezerra – hoje a melhor especialista na obra do es-
critor – que em 1995 havia recebido o prêmio anual do PEN Clube com seu
livro A Trinca do Curvelo, onde comentava a velha amizade de Ribeiro Couto
com Manuel Bandeira, publicou, também por intermédio da Academia Brasi-
leira de Letras, em 2004, o livro Três Retratos de Manuel Bandeira, com um texto
inédito de Ribeiro Couto. Finalmente, o escritor José Almino de Alencar, atu-
al diretor da Casa de Rui Barbosa, onde toda a documentação sobre Ribeiro
Couto pode ser estudada, publicou em 2002 uma antologia de poemas do es-
critor santista. José Almino é também autor de Manuel Bandeira e Ribeiro Couto nos
Anos 20, estudo ainda inédito sobre a correspondência dos dois grandes poetas
que foram tão amigos.

Recentemente, a editora da Universidade de São Paulo e o Instituto de
Estudos Brasileiros (IEB) encomendaram a Elvia Bezerra a preparação de uma
edição anotada da correspondência de Ribeiro Couto com Mário de Andrade,
cujas cartas deverão interessar bastante os estudiosos do período modernista
da literatura brasileira. Existe ainda uma biografia de Ribeiro Couto, original-
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mente tese de mestrado, de autoria do diplomata Marcos Rouanet de Mello,
ainda inédita. Para coroar esta série de estudos sobre a obra do escritor santis-
ta, seu romance Cabocla foi transformado em novela para a televisão pela rede
Globo e obteve notável sucesso de público, revivendo assim o nome do escri-
tor a nível nacional.

De um modo geral, a obra poética de Couto se conserva muito bem através
dos anos e não perdeu o colorido e a emotividade. Os personagens de seus
contos continuam saltando diante de nossos olhos com o maior realismo e não
envelheceram com o tempo. Recordo que não tive dificuldade de selecionar
50 poemas de primeira ordem para a minha antologia editada pela ABL. O
mesmo posso dizer em relação a seus contos, muitos deles retratos admiráveis
do Rio de Janeiro dos anos 20 e 30.

A novela Club das Esposas Enganadas se sustenta bem e faz rir o leitor. No en-
tanto, de seus romances, direi que somente Cabocla mantém todo o sabor da
província paulista da época. Suas crônicas evidentemente envelheceram e pou-
cas hoje merecem leitura, mas isso é compreensível, já que se trata de um gêne-
ro de fugaz preservação.

Seja como for, a obra de Ribeiro Couto parece haver se consolidado na lite-
ratura brasileira como uma das mais fortes e expressivas de sua época e agora
está sendo justamente valorizada e reverenciada. Alegro-me que, tantos anos
depois de sua estada na França, uma importante revista literária francesa se in-
teresse por sua obra e registre o seu nome como um dos grandes amigos da
França no Brasil e, em especial, de Valéry Larbaud, escritor que até hoje tam-
bém é recordado com admiração por muitos intelectuais brasileiros.

Rio de Janeiro, março de 2006.
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Nos domínios do
Grande Sertão: Veredas

Fáb io Lucas

� 1. A dinâmica da dúvida na obra de
Guimarães Rosa

A linguagem de Guimarães Rosa é o primeiro desafio para seu
intérprete. Talvez o primeiro obstáculo para muitos leitores que de-
sistiram de desfrutar as riquezas do romancista mineiro, de modo
especial de Grande Sertão: Veredas, obra de mais ambicioso arcabouço.

Nesse romance, o autor desenvolve largo projeto de busca, a pre-
texto de relatar as façanhas praticadas pelo protagonista/narrador.
Então, dois procedimentos se desdobram: o discurso individualiza-
do de autodefinição moral entre as forças do Mal e as do Bem (ou,
no comum entendimento da consciência místico-religiosa, entre as
tramas do Diabo e as astúcias de Deus) e, simultaneamente, a nar-
rativa das operações guerreiras de bandos armados em disputa de
hegemonia ou em ato de vinganças de agravos passados. O sertão
palmilhado pelos jagunços.
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Para concretizar o projeto, Guimarães Rosa articula um dizer original, apo-
iado em fontes várias que mesclam arcaísmos, empréstimos de línguas estran-
geiras e neologismos, tudo impregnado pela índole do linguajar interiorano
brasileiro (de modo particular do sertão que abrange o noroeste de Minas
Gerais e o sudoeste da Bahia).

O referencial geográfico de Grande Sertão: Veredas intrigou a muitos pesquisa-
dores. O pioneiro terá sido Alan Viggiano com Itinerário de Riobaldo Tatarana.1 A
ele seguiram-se muitos pesquisadores e documentaristas, inclusive fotógrafos.

De alguns personagens se buscaram referentes históricos ou fisiognomôni-
cos. Exemplos: o historiador e pesquisador Marco Antônio Tavares Coelho,
em “As Diversas Vidas de Zé Bebelo”,2 apoiado em Levínio Castilho e Saul
Martins (autor de Antônio Dó),3 sustenta ter sido o coronel Rotílio Manduca,
dono da Fazenda Baluarte, o inspirador da figura de Zé Bebelo. Do mesmo
modo, Ariosto da Silveira, em O Baixo-Sertão de Guimarães Rosa,4 aponta Manoel
Rodrigues de Carvalho, kardecista, uma espécie de curandeiro, morador do
povoado de Gentios, a dez quilômetros de Itaquara, então distrito de Itaúna,
onde Guimarães Rosa clinicou, como o inspirador do compadre meu Que-
lemém de Grande Sertão: Veredas. Outras personagens são contrapostas a viventes
mineiros nos vários contos do escritor.

A esse difuso mimetismo se juntam as pesquisas morfossintáticas processa-
das por lingüistas e sociolingüistas interessados em investigar as estruturas da
fala sertaneja projetadas na escrita do ficcionista.

Assim, o vocabulário, as construções frásicas e verbais despertaram o belo
estudo de Teresinha Souto Ward O Discurso Oral em “Grande Sertão: Veredas”,5

obra por mim prefaciada. A ensaísta explora a ilusão da oralidade construída
pelo romancista, após gravar 40 horas de entrevistas no território em que pre-
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sumivelmente se desenrola o enredo. Tentou uma sociopoética que não se
basta em descrever os códigos de significação e de comunicação (teoria da caixa
preta) ou em apenas explicá-los (teoria da caixa translúcida). Preferiu adotar
uma estética simultaneamente descritiva e explicativa.

A herança sertaneja sugeriu igualmente a Leonardo Arroyo a obra A Cultura
Popular em “Grande Sertão: Veredas”,6 de rico levantamento de fontes da fala rural
brasileira representada na literatura. Certa vez, Leonardo Arroyo me estimu-
lou a procurar uma obra de ficção que retratava Antônio Dó: Bandoleiro das
Barrancas.7 Teresinha Souto Mayor, mais tarde, me presenteou com uma foto-
cópia da narrativa. Autor: Manuel Ambrósio.

A pesquisa do mundo oferecido, como fato genético do mundo criado fic-
cionalmente, não cessa aí. No campo da linguagem, há tempos o amigo Willi-
am Myron Davis, misteriosamente desaparecido das letras, me regalou com
dois estudos insólitos: “Japanese Elements in Grande Sertão: Veredas”,8 e “Indo-
Iranian Mythology in Grande Sertão: Veredas”.9

Impressiona o modo pelo qual Guimarães Rosa acumula informações para
traçar o cenário dos episódios lírico-dramáticos. A flora e a fauna do sertão
minuciosamente são chamadas a fim de dar verossimilhança ao relato. As inda-
gações filosófico-religiosas contêm resíduos de conhecimento de variados cre-
dos, abordagens míticas, e de palavras oriundas de inúmeras línguas. Guima-
rães Rosa era poliglota e manifestava especial prazer no cultivo de idiomas.
Quando esteve em Itaquara, narra Ariosto da Silveira, aproximou-se de um
grupo cigano com a finalidade de ouvir os falares daquele povo estranho.

Chegou a escrever a Mary Lou Daniel, a 3 de novembro de 1964: “Eu que-
ro tudo: o mineiro, o brasileiro, o português, o latim – talvez até o esquimó e o
tártaro. Queria a língua que se falava antes de Babel.” Esta última sentença diz tudo.
A ambição de Guimarães Rosa, pelo visto, era alcançar a aurora do mundo,
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quando o verbo dava nome às coisas. Dirigindo-se a Edoardo Bizarri, seu tra-
dutor para o italiano, assim se pronuncia: “O que deve aumentar a dor-de-
cabeça do tradutor é que: o conceito é exótico e mal conhecido; e o resto, que
devia ser brando e compensador, são vaguezas intencionais, personagens e au-
tor querendo subir à poesia e à metafísica, juntas, ou, com uma e outra como
asas, ascender a incapturáveis planos místicos.”

Deste modo, temos como raiz principal da linguagem do romancista a modela-
gem pessoal da oralidade, da dicção popular e da expressividade das palavras na
sua nascente, ainda não contaminada dos registros lógicos ou da gramática da
civilização. Uma linguagem impregnada da índole falante do território rural.

O recuo para os dizeres primais significa a atitude de captação do real e da
poesia perdidos no uso repetitivo, redundante, de elevado teor reiterativo. O
narrador caminha em direção das nascentes da fala e das idéias. Daí a explora-
ção de personagens libertas da servidão das regras, como as crianças, os loucos
e os primitivos; enfim, toda a população mais chegada à natureza. Pois é na
passagem do estado de inocência para a condição de adulto operante e engaja-
do na prática social que se dá a ruptura entre a língua e o discurso, entre a ma-
nifestação prazerosa, não administrada, a-histórica, e a expressão utilitária,
instrumentalizada. Dá-se, portanto, a cisão entre a unidade da língua com a
natureza e a fragmentação discursiva proporcionada pela socialização dos pro-
cedimentos de comunicação. Período do estilhaçamento do “eu”.

Guimarães Rosa tenta captar o étimo anterior à fratura. Quer dizer: a es-
pontaneidade, a essencialidade, o destemor e a originalidade anímica da nome-
ação das coisas e das relações.

Daí a gradação energética das metáforas, das alegorias e todo o arsenal sim-
bólico posto a serviço da narrativa e dos efeitos literários.

A construção do “eu”, o ego cogito, mais uma vez é posta em questão no reino
da narrativa. Mas o processo causal/temporal desloca-se do sujeito para o
objeto e concentra-se na erosão da verdade, e no real focalizado na função pre-
dicativa, na ressurreição do objeto. Pululam metáforas e conversões de idéias
em imagens emotivas.

64

Fáb io Lucas



A multiplicidade de leituras filosóficas e religiosas capacitou ao ficcionista
exprimir-se por meio de aforismos, unidades frásicas de conteúdo moralista ou
especulativo. Certa vez cheguei a sugerir a uma doutoranda em Teoria da Litera-
tura que estudasse o estilo sentencioso de Machado de Assis e de Guimarães
Rosa, a partir do adagiário que denota (de cunho moralista) e do que conota (de
natureza poética). Mas a pesquisa ficou a meio-termo e não se concluiu.

Devem ser consideradas outras unidades maiores de significação, inseridas
na articulação do texto narrativo. Assim, as historietas exemplares com que o
narrador vai pontilhando o seu relato. Exemplos: logo no início da obra, te-
mos o caso de Aleixo, “homem das maiores ruindades calmas”, que matou um
velho inocente e acabou se cegando, juntamente com os seus filhos. Regenera-
ra e “agora vive na banda de Deus” (cf. Grande Sertão: Veredas. 5.a ed., Rio de Ja-
neiro: Liv. José Olympio Editora, 1968, pp. 12-13, de ora em diante a edição
utilizada neste estudo, também abreviada por GS: V).

Logo a seguir vem o episódio de Pedro Pindá e seu filho Valtêi, nascido para
fazer o mal. De tantos castigos dos pais, estes se acostumaram gostosamente a
flagelá-lo de tal sorte que o menino se condenou à morte precoce, débil e fraco:
“sofre igual que se fosse um menino bom.” (Ob. cit., p. 14) Subtextos dramáti-
cos, exemplares, pedagógicos, de importante efeito simbólico. O menino era
mau por índole. Em resumo: “passarinho que se debruça – o vôo já está pronto”
(ob. cit., p. 13). O relato de Riobaldo, unilateral, dialogante com ilustrada pes-
soa que o escuta, está, pois, marchetado de comentários, reflexões, episódios
ilustrativos, retraçados “em tantas minudências” (ob. cit., p. 92). Às vezes, fica
entendido que a palavra precede a ação: “O que eu vi, sempre, é que toda ação
principia mesmo é por uma palavra pensada” (ob. cit., p. 137). Mais, em perío-
do posterior às lutas, no tempo do “range rede”, o narrador se cria em pensa-
mento: “E me inventei neste gosto, de especular idéia.” (Ob. cit., p. 11)

Temos, com Riobaldo, o narrador que rememora, retraduzindo fatos e
episódios passados, na quietude da velhice. Certas sentenças o redimem de
culpa: “O mal ou o bem, estão em quem faz; não é no efeito que dão.” (Ob.
cit., p. 77) Pouco adiante, reconversa: “Sei que estou contando errado, pelos
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altos desemendo. Mas não é por disfarçar, não pense. De grave, na lei do co-
mum, disse ao senhor quase tudo. Não crio receio. O senhor é homem de
pensar o dos outros como sendo o seu, não é criatura de pôr denúncia. E
meus feitos já revogaram, prescrição dita. Tenho meu respeito firmado.
Agora sou anta empoçada, ninguém me caça. Da vida pouco me resta – só o
deo-gratias; e o troco.”(Id., ibidem)

Ato contínuo, o narrador propõe um trecho de sua Poética: “A lembrança
da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e senti-
mento, uns com os outros acho que nem não misturam. Contar seguido, ali-
nhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância.” (Ob. cit., pp. 77-78)
Daí teria Suzy Frankl Sperber extraído o título de seu precioso estudo, Guima-
rães Rosa: Signo e Sentimento.

O narrador, na verdade, se apresenta como falante compulsivo que dialoga
com outra personagem, cuja presença somente se denuncia nos questionamen-
tos que ele mesmo, narrador, faz. Sabe-se ser um homem ilustre, culto, ouvinte
atento e de grande paciência. O romance, por isso, abre-se com um travessão,
indicativo de diálogo. Daí se desencadeia a fala comprida do titular do relato.
O interlocutor (narratário, na concepção de Gérard Genette, isto é, o destina-
tário da narrativa) se traduz ora por intermédio de funções conativas (no sen-
tido emprestado a elas por Roman Jakobson, ou seja, expressões de ligação do
discurso, de apelo ou de retomada da atenção do destinatário da mensagem).
Palavras, sintagmas, sons, resmungos, elipses, exclamações, tudo serve para se
retomar o diálogo-monologante, se assim se pode classificar. Presume-se, às
vezes, que o interlocutor esteja escrevendo o que ouve, dadas certas falas oca-
sionais do narrador.

A conjunção de tudo isso em batida orquestração é que faz a funcionalidade
do texto de Guimarães Rosa. Único, irredutível e intraduzível.

Temos a revitalização de experiências humanas no plano da imaginação.
Dá-se, ao mesmo tempo, criação e valoração. Ambas projetadas ao plano esté-
tico, iluminador de extensos campos da Beleza. Daí o sentido do maravilhoso
que se instaura a cada momento da leitura do romance.
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Como Guimarães Rosa excede na reconquista do homem e da consciência
natural, mas de uma forma artística, portanto, projetada, sofridamente articu-
lada e obtida, ocorre, então, o caso mais extremo do seu filosofar: o reconheci-
mento radical da aporia do espírito humano, crucificado entre a herança in-
temporal de impulsos vitais, genéticos, e a intencionalidade movida pela razão
e por uma teleologia difusa, programada tanto quanto possível. Portanto, sob
controle do criador na sua enunciação.

Confirma-se o caráter desinteressado da atitude estética, cujo potencial se
energiza diante do fator distanciamento. Das ruínas culturais é que Guimarães
Rosa retira o maior grau de poeticidade do texto, o seu poder evocador.

No plano da epopéia, tenta restaurar a totalidade estilhaçada pelos particu-
larismos da sociedade moderna. A totalidade do olhar investigativo e conhece-
dor, da consciência iluminada pelo relâmpago da revelação, de acordo com as
regras inominadas da epifania. De certo modo, Guimarães Rosa restaura, na li-
teratura brasileira, o horizonte compartilhado, unindo o antigo e o novo, sem
correr atrás da crônica urbana de costumes nem o roteiro do herói dominante.
Esqueceu-se da tentação jornalística, tão do agrado da imprensa e da indústria
da notícia, e meteu-se na furna dos mitos e da arqueologia cultural. Quebrou
as convenções que levam a uma referencialidade prevista, predeterminada, ao
modo da pleonástica redundância fática, já que o caminho do desvio criador
tira a obra da esfera do ad nauseam para o campo da memória inesquecível.

O Real é desenhado como travessia; não há princípio a escrutinar, nem fim
que se busque. A prática existencialista reza que a vida é projeto. Pro-jectu, algo
que se remete para frente. Na voz de Riobaldo: “Digo: o real não está na saída
nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia.” (Ob. cit., p.
52) Ou, mais explicitamente, já adiantada a narrativa: “Porque apreen-
der-a-viver é que é o viver, mesmo.” (Ob. cit., p. 443)

O eixo da aporia fundamental é que leva o escritor a edificar personagens
que transitam ao léu da sorte, sob o influxo das surpresas da vida. Todas elas
apresentam um projeto interrompido, pois o significado de tudo não está na
destinação mítica, tarefa dos deuses, nem na cena paradisíaca do fim feliz, mas
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na busca. Tudo é busca no Grande Sertão: Veredas: da linguagem, da vitória, da
afirmação de Deus ou da possibilidade de pacto com o Demo. Conforme a
sentença de Diadorim: “Moço!: Deus é paciência. O contrário, é o diabo.”
(Ob. cit., p. 16) Mais adiante, retrabalha o tema: “E, outra coisa: o diabo, é às
brutas; mas Deus é traiçoeiro! Ah, uma beleza de traiçoeiro – dá gosto! A força
dele, quando quer – moço! – me dá o medo pavor! Deus vem vindo: ninguém
não vê. Ele faz é na lei do mansinho – assim é o milagre. E Deus ataca bonito,
se divertindo, se economiza.” (Ob. cit., p. 21) Sempre em contraste, figuração
de opostos. O narrador conta o passado e, quando rememora os melhores mo-
mentos, faz que renasçam os prazeres da vida. O passado se torna um recanto
do Paraíso. Exemplos são os encontros com Diadorim. E, ocasionalmente,
com o alemão Seo Emílio Wuspes, quando o protagonista reflexiona: “Sem-
pre gosto de tornar a encontrar em paz qualquer velha conhecença – consoante
a pessoa se ri, a gente se acha de voltar aos passados, mas parece que escolhidas
só as peripécias avaliáveis, as que agradáveis foram.” (Ob. cit., p. 57)

No fundo, no ritmo da procura infindável, o que prospera, na leitura do
texto, é a dinâmica da dúvida. Até o amor mais forte e casto se revela infrutífe-
ro na morte do parceiro idolatrado pelo narrador: Diadorim. Também ali a
gênese do amor carnal é interrompida, na revelação do hibridismo sexual da
pessoa amada. A revolução/revelação do final do romance é estonteante para
Riobaldo: no corpo de Diadorim fundiram-se a libido e a interdição.

A imagem de Diadorim vai-se tracejando aos poucos. Em dado momento,
ocorre a sinalização do mal e a retratação do inferno no lusco-fusco da men-
te. Ao adormecer, Riobaldo nociona as posições: Medeiro Vaz tresloucado,
Hermógenes pactário, e o doce amor de Diadorim a florir. O inconsciente a
ferver: “Noite essa, astúcia que tive uma sonhice: Diadorim passando por
baixo de um arco-íris. Ah, eu pudesse gostar dele – os gostares...” (p. 41; cf. o
episódio de pp. 40-41). Em vida de ambos impera a restrição ética e a proi-
bição autoritária: na ocasião da morte do (da) parceiro (parceira) é que vem a
libertação tardia, impossível, da conjunção amorosa. Dá-se o corte abrupto
do laço afetivo.
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A primeira vez que, no relato de Riobaldo, aparece Diadorim, o narrador
conta o ataque que sofrera da polícia associada a inimigos e como o súbito des-
controle místico de José Cazuzo, gritando, convertido, a visão de Nossa Se-
nhora, distraíra a atacante soldadesca e dera-se folga para descanso e fuga. Daí
por diante a sombra amiga se torna mais freqüente. Exemplo: “Bem-querer de
minha mulher foi que me auxiliou, rezas dela, graças. Amor vem de amor.
Digo. Em Diadorim, penso também – mas Diadorim é a minha neblina.” (Ob.
cit., p. 22)

A companhia amada reaparece quando Medeiro Vaz ocupa semanas a Fa-
zenda Boi-Preto dum Eleotério Lopes para descanso. Cavalos “mazelados”,
pés de gente cansada. Aí Riobaldo e Diadorim fruem as águas do Urucuia...
“aqueles foram os meus dias”, relata Riobaldo. Constrói-se entre os dois uma
atmosfera idílica, cheia de subentendidos.

A fissura entre a impulsão heróica e o anacronismo dos ritos, entre a vonta-
de e os meios ao alcance da pessoa, degrada o estatuto do herói. O grande re-
gente é o acaso. Ou o Destino. No dizer do narrador: “Eu sou é eu mesmo. Di-
vêrjo de todo o mundo... Eu quase que nada não sei. Mas desconfio de muita
coisa.” Pouco adiante: “De sorte que carece de se escolher: ou a gente se tece de
viver no safado comum, ou cuida só de religião só.” E mais: “O que mais pen-
so, texto e explico: todo-o-mundo é louco. O senhor, eu, nós, as pessoas todas.
Por isso é que se carece principalmente de religião: para se desendoidecer.
Reza é que sara da loucura. No geral.” (Ob. cit., p. 15)

Não obstante desfalecer o mito do herói, a obra magnifica o rito da passa-
gem, a ânsia da busca inerente às vontades fortes. Canoniza a dinâmica da dú-
vida. No final das contas, retira o romance brasileiro do canal estreito da imi-
tação epigônica da narrativa urbana, processualisticamente decorrente de um
realismo mecânico, determinista, de causalidade previsível.

O romancista é fino no retratar nuances da psicologia do narrador. Como,
por exemplo, a alegria do menino Riobaldo na primeira experiência de ver um
grupo de mais de cem jagunços e ele com a função de encaminhá-los a um
lugar seguro: “meu coração restava cheio de coisas movimentadas” (ob. cit.,
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p. 94). Nos desenhos-sínteses de personalidades é imbatível. Como descreve
Rosendo Pio, farejador de caminhos: localizado pelo menino Riobaldo, a ser-
viço do Padrinho Selorico, resume: “E esse Rozendo Pio era tratantaz e tolo.
Demorou muito, com desculpa de arranjos.” (Ob. cit., p. 93)

Do deslocamento da esfera pessoal para o campo do coletivo, opera-se o es-
boço, a tentativa do relato épico. A epopéia é gênero da máxima coesão, do im-
pério de uma verdade cega, inconsútil. Guimarães Rosa, então, resgata as ruí-
nas do gênero em extinção. Opera a estratégia de retrocesso ao quadro cultural
anterior, carregado de nostalgia, de poetização do passado. O que se passou
vira riqueza, cabedal de recordações. O progresso é conquista apenas no aspec-
to técnico, operacional. O importante é ressaltar a experiência humana, nos
seus altos e baixos, nos seus riscos e aquisições. Guimarães Rosa, além do traje-
to individual, projetado no discurso monologante de Riobaldo, conta igual-
mente o fim da jagunçagem organizada, aventura grupal. No comentário de
Riobaldo: “Os bandos bons de valentões repartiram seu fim; muito que foi
jagunço, por aí pena, pede esmola.” (Ob. cit., p. 23)

Aliás, o próprio depoimento pessoal do narrador carrega-se de sinais de
decadência: “Sempre, nos gerais, é à probreza, à tristeza.” (Idem, ibidem)

O que fica são nostalgias, a paisagem do passado, “as belezas sem dono”,
conforme depõe o narrador (ob. cit., p. 23). É Riobaldo que pronuncia: “O
senhor sabe? Já tenteou sofrido o ar que é saudade? Diz-se que tem saudade de
idéia e saudade de coração.” (Ob. cit., p. 24) Mas há também o passado refeito
no estalar da surpresa e da alegria, conforme o reencontro com o Seo Emílio
Wuspes, já referido. Ou remissão às eras primitivas: “Então, eu vi as cores do
mundo. Como no tempo em que tudo era falante, ai, sei.” (O. cit., p. 115) Mas
a trama verdadeira é a de que a cidade matou o sertão: “Ah, tempo de jagunço
tinha mesmo de acabar, cidade acaba com o sertão. Acaba?” (Ob cit., p. 129)
Teria matado? acrescentamos. Os dois mundos, o do mito e o da História, se
entrelaçam prodigiosamente.

Grande Sertão: Veredas retrata, além do mais, o princípio da continuação às
cegas, o presente que não acaba nunca. É quando o sujeito se esquece naquela
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atmosfera de luta sem parar: “Tudo, naquele tempo, e de cada banda que eu
fosse, eram pessoas matando e morrendo, vivendo numa fúria firme, numa cer-
teza, e eu não pertencia a razão nenhuma, não guardava fé e nem fazia parte.
Abalado desse tanto, transtornei um imaginador. Só não quis arrependimento:
porque aquilo sempre era começo, e descoroçoamento era moda-de-matéria
que eu já tinha aprendido a protelar.” (Ob. cit., p. 110)

Pelo visto, na consciência do narrador, predomina o rosário de dúvidas.
Exemplo: gostar-de-amar Diadorim é possível? É coisa que se confessa sem
reprovação? É do lado de Deus? Ou do Diabo? E o Diabo existe? Se existe,
pode-se com ele pactuar? Pois o pacto, realizado, submeteria o narrador à des-
tinação do Mal. Mas precisaria de confirmação. Mais do que fáustico, o ques-
tionamento de Diadorim leva a uma aporia sem termo: “Teve grandes ocasiões
em que eu não podia proceder mal, ainda que quisesse. Por quê? Deus vem,
guia a gente por uma légua, depois larga. Então, tudo resta pior do que era
antes. Esta vida é de cabeça-para-baixo, ninguém pode medir suas perdas e co-
lheitas.” (Ob. cit., p. 112)

As perguntas de Riobaldo ampliam a consciência indagadora do leitor:
“Como é que se pode gostar do verdadeiro no falso?” Logo adiante, o narrador
se põe na esfera do amor nebuloso: “Eu passava fácil, mas tinha sonhos que me
afadigavam. Dos que a gente acorda devagar. O amor? Pássaro que põe ovos de
ferro.” (Ob. cit., p. 49) O teor do ser humano, pelo visto, aninha-se numa
dúvida sem termo.

� 2. As várias Minas Gerais de Guimarães Rosa
Grande Sertão: Veredas introduziu no espírito investigativo dos intérpretes, crí-

ticos e analistas a sanha de desvelar o mundo real que o autor teria reproduzido
artisticamente na obra. Um dos modos de perseguir essa possibilidade foi o de
identificar o espaço geográfico da ação dramática (o exemplo de Alan Viggia-
no em Itinerário de Riobaldo Tatarana) ou de vasculhar a dimensão lingüística da
região em que se desenrolam os episódios narrados por Riobaldo (o exemplo
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da obra de Teresinha Souto Ward O Discurso Oral em “Grande Sertão: Veredas”).
Geografia Física e Geografia Humana.

Não cessa aí a inquirição despertada. Tivemos o caso singular de vários jor-
nalistas e fotógrafos que tentaram registrar o caminho da boiada que João
Guimarães Rosa acompanhou nos idos de 1952. Buscou-se não somente do-
cumentar o sertão palmilhado pelo escritor, como também entrevistar alguns
acompanhantes de sua jornada. Misto de biografia e de crítica genética. Além
da viagem pelos diferentes pontos, consultaram-se exaustivamente as notas e
os apontamentos de Guimarães Rosa, enquanto este acompanhava a marcha
do gado (seiscentas rezes) a partir da fazenda da Sirga, a 19 de maio de 1952,
até a Fazenda São Francisco, a 24 de maio de 1952, numa extensão de 240
quilômetros a cavalo.

É o que informa a obra Nas Trilhas do Rosa – uma viagem pelos caminhos de “Grande
Sertão: Veredas”, de Fernando Granato com fotografias de Walter Firmo.10 Já
nessa obra, o leitor se dá conta de que aquele serrado se transformara num
deserto, graças à queima das árvores para se fazer carvão para a indústria side-
rúrgica (a Companhia Belgo-Mineira foi uma das grandes responsáveis pela
destruição dos rios, das matas, do ecossistema, enfim, da natureza de Minas
Gerais, sob o mais absoluto silêncio de governos e da sociedade civil). Os boia-
deiros, tão solenemente esculpidos pelo ficcionista, se transfomaram em car-
voeiros. Guardam em comum a miséria e a sub-remuneração. As plantações de
eucaliptos destruíram a paisagem agreste e as veredas tão minuciosamente des-
critas por Guimarães Rosa.

Sobre o destino do espaço físico e humano explorado pelo romancista con-
vém lembrar o eloqüente artigo de Marcos Sá Corrêa com o título “Grande
Sertão do parque é bem menor que o do livro”. O jornalista lembra o Parque
que foi batizado com o nome do livro em 1989: “E, no mapa, o Grande Sertão
cabe oficialmente na mancha verde que se encravou como parque entre Minas
e a Bahia. Visto assim, parece mofino. Está entregue a dois funcionários do
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IBAMA. Mas criá-lo foi uma luta como as de Riobaldo Tatarana.”11 O articu-
lista exalta os esforços da engenheira agrônoma Maria Tereza Pádua, da ONG
Funatura, que deu o nome do livro ao Parque e providenciou o decreto para
salvar a mancha verde.

Quando se fala de Minas Gerais, costumam alguns dividir o Estado em
duas partes: as Minas, surto de aventureiros com a febre do ouro e do diaman-
te, que construíram cidades, a vida urbana e a capilaridade social pela primeira
vez no Brasil; e os Gerais, território sem fim, por onde se expandiram os emi-
grantes do ciclo do ouro, as rezes, os vaqueiros, a pequena e acomodada agri-
cultura. Diz o diálogo de “A Estória de Lélio e Lina” de Guimarães Rosa:
“Será que já é sertão – ela queria saber. O Sertão, igual aos Gerais, sobra sem-
pre mais para diante, territórios.”12

Mas o sertão, tantas vezes nomeado no romance, o Chapadão do Urucuia,
“onde tanto o boi berra” (Grande Sertão: Veredas, p. 58, p. 288, passim), se des-
dobra conforme resmunga Riobaldo, então chefe do diminuto grupo, em cena
de pós-orgia, defrontando com Diadorim enciumado: “E o caminho nosso era
retornar por essas gerais de Goiás – como lá alguns falam. O retornar para estes
gerais de Minas Gerais.” (Cf. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: J. Olympio,
6.a ed., p. 401). Aí temos, portanto, as gerais e os gerais.

Ao sertão físico, mapeado no mundo concreto e inscrito no território da
ficção, sucede o sertão (os gerais) da mente, o labirinto da consciência narra-
dora. Na voz de Riobaldo: “Sertão – se diz – o senhor querendo procurar,
nunca não encontra. De repente, por si, quando a gente não espera, o sertão
vem.” (Ob. cit., p. 289)

Daí que Grande Sertão: Veredas é, dos nossos romances, o mais próximo do
borbulhar da vida, com suas nuances e interpretações de conteúdos múltiplos
e simultâneos. O romance de Guimarães Rosa, além do mais, perquire, em me-
talinguagem, os arcabouços da ficção, sua razão de ser e de encantar.
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Ao intuir (etimologicamente: observar atentamente) a experiência huma-
na, desenvolve uma narrativa recheada de aforismos, a formar um adagiário
de cunho moral e filosófico. Guimarães Rosa ministra ao leitor rações consi-
deráveis de ditos reflexivos. Deste modo, somos tentados a colecionar os
filosofemas. Um deles reza que “viver é muito perigoso”, em recorrência de
leit-motif. O outro consigna que se deve fruir de todas as crenças, já que, se o
sertão é uma grande arma, Deus é o gatilho. O Deus inumerável. Quando se
deu o julgamento de Zé Bebelo, determinado por Joca Ramiro, ouviram-se
várias sentenças, cada qual, a seu modo, lançava os motivos da ética sertaneja.
As razões da jagunçada.

No depoimento de Riobaldo, João Goanhá, a quem ele apreciava, que-
dou-se à espera da palavra final de Joca Ramiro: “só esperava o nada virar
coisas.” (Ob. cit., p. 213) O sertão, no conceito do narrador, tinha o seu lado
metafísico. Quase na linha da citação acima lembrada, dissera: “Sertão é isto: o
senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados.
Sertão é quando menos se espera; digo.” (Ob. cit., p. 218)

Deste modo, Guimarães Rosa, após confundir as fronteiras entre o fato e a
ficção, explorar as facetas da paisagem oferecida, em pormenorizada pesquisa
de campo, entrega-se à criação, apoiado, embora, na tradição filosófica, disfar-
çada em frases cunhadas ao modo sertanejo.

A meu ver, manifesta-se, no geral, uma indagação gestáltica que atravessa o
romance Grande Sertão: Veredas associada a uma esmerada postura gnóstica. A
consciência do narrador se apresenta como um elemento ativo. Portanto, não
como um reagente passivo diante dos estímulos e das provocações. Daí que o
seu principal atributo seja a intencionalidade, ou seja, o fato de a consciência
estar sempre voltada para algo distinto dela mesma.

Sabe-se que a plasticidade da consciência é uma descoberta da Gestalt (Psi-
cologia da Forma) e também da Fenomenologia. Na presença do objeto,
temos consciência perceptiva; na ausência do objeto, temos a consciência
imaginativa, a imaginação. Se o objeto se posta no passado, a consciência é
mneumônica, a memória.
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Nessa situação, a inteligência se caracteriza pela capacidade de resolver e até
de inventar problemas. O repentino meio de achar solução denomina-se, em
inglês, insight. Para esse se propôs, em Português, o neologismo introvisão, que
representa mais do que “perspicácia” ou “discernimento”.

A trajetória de Riobaldo, narrada por ele, sujeita-se a forças ora propulso-
ras, de aventureiro, ora a aspirações frenadoras, sedentaristas, que alimentam o
fim feliz da casa-residência e a aversão à mudança. O espaço vital é considera-
do dinamicamente como um campo de forças, uma construção infinita. Mas a
vivência amorosa, poética, eclode nas pausas. É o que se deu em Guararavacã
do Guaicui: “Aquele lugar, o ar. Primeiro fiquei sabendo que gostava de Dia-
dorim – de amor, mesmo amor, mal encoberto em amizade.” (Ob. cit., p. 220)

Pouco depois, o enredo ganha o seu clímax: um mensageiro narra a morte
de Joca Ramiro, a cujo grupo pertenciam Riobaldo e Diadorim. Entre os mis-
térios deste, o de ser ‘filha’ do chefe executado pelos ‘Hermógenes’ e ‘Ricar-
dões’. A narrativa se atropela para o movimento decrescente e se dirige veloz-
mente para a catástrofe, da qual se redime Riobaldo, narrador, encarado, en-
fim, no mundo estável, casado com Octacília e proprietário de terra.

Afinal, que forças determinam o ‘herói’ do romance, de ação tão empolgan-
te? A que se deve a sua plasticidade, que interfere na linguagem do romance?
Até onde operam os desígnios sobrenaturais? Tudo somado cria o primado da
dúvida. O discurso narrativo mergulha no oceano das aporias.

Gnosticismo? Joaquim de Montezuma de Carvalho, no artigo “Desfazendo
a intriga de um Jesus gnóstico”,13 recorda-nos a herança milenar dos persas so-
bre a questão de Deus criador de todas as coisas. Portanto, do Bem e do Mal,
problema que atormenta Riobaldo no curso do discurso narrativo.

O ensaísta e pensador português, em face da primeira Encíclica do Papa
Bento XVI, Deus é Amor (“Deus caritas est”), reserva-lhe cética análise: “Bem pelo
contrário se vê – se tem visto e vemos nós – que o desamor se fortalece e gran-
de, grande é o seu reino” (refere-se, indiretamente, ao império estadunidense).
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A seu ver também os persas propalaram o mesmo princípio: Deus é amor.
Daí teriam criado somente o Bem, tudo o que é bom. Chamavam-no Ahura-
Mazda, Senhor da Sabedoria, Supremo Regente do Mundo.

Sacerdotes persas, entre eles Zaratustra (talvez uma das inspirações de Gui-
marães Rosa), ante a pergunta sobre quem gerou o Mal, davam esta resposta:
Angra Manyu, o Espírito do Mal. Assim, se vê, foram postos dois criadores: o
do Bem e o do Mal. A doutrina dualista. E, ao homem, criado livre, competiria
decidir entre o Bem e o Mal.

Foram os judeus que propuseram a existência de um Deus único, amalgaman-
do, portanto, as duas entidades no criador de tudo, do Bem e do Mal, da luz e
da sombra. E Joaquim de Montezuma de Carvalho lembra que tal versão já esta-
va em Heráclito, segundo o fragmento 67: “Deus é dia e noite, inverno e verão,
guerra e paz, saciedade e fome.”

A tese do arguto articulista português: a sugestão do Deus único não trouxe a
paz às almas pensantes, nem serenidade às consciências atormentadas pela dúvida.

O gnosticismo se encarregou de fomentar a intranqüilidade entre os povos, e os
diferentes sistemas simultaneamente religiosos e filosóficos, gerando a oposição
entre a matéria e o espírito: a guerra entre o bem e o mal, entre o corpo e a alma.

A palavra grega gnósis corresponde a “conhecimento”. O acesso a este so-
mente é dado aos eleitos ou ungidos, criando-se, portanto, a casta dos que sobre-
pairam ao vulgo.

O gnosticismo teria vindo do século II antes de Cristo, em oposição ao apo-
geu da cultura helênica (Sócrates, Platão, Aristóteles), que estimularam o co-
nhecimento especulativo, o uso insofrido da razão na busca da verdade. A essa
tendência sobrepôs-se o saber-místico representado pelo médio platonismo e o
gnosticismo, tão expansivo nos séculos II e III da era cristã.

Daí a hipótese do Deus Superior (o Sumo Espírito do Universo) e do Deus
Inferior, o Demiurgo, responsável pela criação da matéria e dos atributos negati-
vos. O homem, para libertar-se da prisão do corpo (matéria) e dialogar com o
Deus Supremo, precisaria da Redenção. Com a morte do corpo, o espírito
adejaria rumo a Deus e à eternidade.
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O mundo material, deste modo, é associado, tal como no maniqueísmo,
ao mal, embora, em alguns homens, o elemento espiritual leve-os a um esta-
do mais elevado. Segundo certa corrente gnóstica, Cristo nunca esteve de
fato no corpo, nem poderia morrer, estando, em vez disso, remotamente re-
lacionado com o que apareceu aos discípulos. O médio platonismo desen-
volveu a concepção de uma aurea cadena secreta, que liga as doutrinas e a cos-
mologia escondida aos iniciados.

Friedrich Nietzsche, valorizador da vontade e cético acerca das noções
de fato e verdade, alimenta, de certa forma, o esteticismo da modernidade,
no qual o mundo é visto como um “texto”. Negam-se os fatos, as essências
e valorizam-se as interpretações. O “eu” se fragmenta e a razão é desvalori-
zada. Tudo isso, coincidentemente, tem a ver com o prolongado discurso
de Riobaldo, labiríntico, indagativo, simbólico e poético, cheio de aforis-
mos, versos, diálogos, ironias e paródias. Como assinala o narrador de
Grande Sertão: Veredas: “Mas a natureza da gente é muito segundas-e-
sábados.” (Ob. cit., p. 139)

A verdade é sempre um peixe arisco: “Urucuiano conversa com o peixe
para vir no anzol – o povo diz. Lérias. Como contam também que nos Gerais
goianos se salga o de-comer com suor de cavalo... Sei lá, sei? Um lugar conhe-
ce outro é por calúnias e falsos levantados; as pessoas também, nesta vida.”
(Ob. cit., p. 375)

Em dado momento, Riobaldo retorna a seu tema preferido: “O sertão não
tem janelas nem portas. E a regra é assim: ou o senhor bendito governa o ser-
tão, ou o sertão maldito nos governa...” (Ob. cit., p. 374) A dicotomia entre o
espírito e a matéria.

No campo da fé, da religião, o depoimento é igualmente vago: “Eu cá, não
perco ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo rio. Uma só,
para mim é pouca, talvez não me chegue. Rezo cristão, católico, embrenho a
certo; e aceito as preces de compadre meu Quelemém, doutrina de Cardéque.
Mas, quando posso, vou no Mindubim, onde um Matias é crente metodista; a
gente se acusa de pecador, lê alto a Bíblia, e ora, cantando hinos belos deles.
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[...] Eu queria rezar – o tempo todo. Muita gente não me aprova, acham que lei
de Deus é privilégios, invariável.” (Ob. cit., p. 15)

Tem-se agora o Deus instituído, monetariável. É o caso da pergunta que faz
a Diadorim: “ – E Deus, Diadorim? – uma hora eu perguntei. Ele me olhou,
com silenciozinho todo natural, daí disse, em resposta – Joca Ramiro deu cin-
co contos de réis para o padre vigário de Espinosa...” (Ob. cit., p. 132)

Por aí é que se nota que são múltiplos os caminhos do sertão, dos Gerais, de
Minas e da mente. Por todos eles transitou a fala de Riobaldo.

Minas? Curiosamente numa das cartas de Curt Meyer-Clason a Guimarães
Rosa, o tradutor expõe que um dos eruditos auxiliares no desvendamento de
sentidos de trechos, frases, expressões e palavras do escritor de Cordisburgo,
Mário Calábria, alvitrou a hipótese de que os mineiros poderiam entender me-
lhor o idioma de Grande Sertão: Veredas. Vejamos o contexto, reproduzindo par-
te da carta: “O seu livro é mais difícil de se ler e minha versão mais fácil. Em
todo caso usei todos os meios para conseguir criar uma linguagem fácil de se
ler que não confundisse o leitor, nem o sobrecarregasse com enigmas e dificul-
dades, mas que o arrebatasse até a última palavra. Com plena consciência deste
fato ocorreu que, segundo Mário Calábria, o original é acessível apenas a dois
grupos de leitores. De um lado, o habitante de Minas Gerais que compreende
intuitivamente a linguagem do sertão, de outro, a pessoa realmente culta, mas
apenas com o auxílio de um léxico.”14

Não nos parece inteiramente assim. A bibliografia sobre o autor atesta es-
forços interpretativos de vários recantos do planeta e de várias províncias do
Brasil. Quanto à leitura e compreensão da obra, guardam o mesmo registro.
Não há sinal de que Guimarães Rosa seja mais lido entre os mineiros ou entre
os mais conhecedores da literatura.
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Na mesma carta, de 22 de janeiro de 1964, Curt Meyer-Clason procura
ministrar um diferencial intrínseco entre as línguas alemã e a portuguesa.
Aquela mais próxima da musicalidade das palavras; esta da plasticidade e
da visualidade. Vejamos: “... a minha língua – como Rogério Corção certa
vez me deu a entender – é mais fonética, portanto, musicalmente funda-
mentada, que visual, plástica, ainda que eu tenha feito tudo para satisfazer
a grandiosa plasticidade de seus personagens, sua paisagem, seu mundo ve-
getal e animal, sem esquecer o seu pensamento e a sua dialética existencial.
Portanto, se a minha versão – apesar de muitas falhas – tem méritos, estes
poderão ser reconhecidos sobretudo mediante uma leitura em voz alta.”
(Ob. cit., p. 151)

O final desse depoimento nos remete às tentativas de lingüistas e de intér-
pretes da obra de Guimarães Rosa no sentido de associar a prosa multifacetada
do ficcionista à oralidade reinante nos sertões mineiros.

Em capítulo passado, notamos, no relato de Riobaldo, a ocorrência das
Gerais de Goiás e dos Gerais de Minas Gerais. A propósito: Bernardo Élis teste-
munha a existência do sertão goiano no título de uma das suas obras: Ermos e
Gerais (1944).

Curt Meyer-Clason, ao enumerar as razões pelas quais o texto alemão de
Grande Sertão: Veredas é inferior ao texto português, lança mão, na segunda das
três razões, da comparação do comportamento, entre os dois povos, diante da
prática do futebol: “O senhor alguma vez já viu um centroavante alemão dar
uma ‘bicicleta’? Se eu ousasse dar as mesmas bicicletas e gingados lingüísticos e
as mesmas piruetas sintáticas como Rosa, eu cairia com o traseiro no chão.”
(Ob. cit., p. 150)

O que fica em evidência, entretanto, é que, além dos atributos do linguajar
sertanejo de Minas deve-se considerar a grande força do idioma literário cons-
truído por Guimarães Rosa, a pretexto de narrar as estórias que engendrou,
acontecidas no Grande Sertão.
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� 3. Breve toque final: Guimarães Rosa e
Machado de Assis

Até então, tínhamos Machado de Assis como o patrono das letras brasi-
leiras. O escritor-símbolo da nossa literatura. Pois as notas de Guimarães
Rosa, assentadas em caderno escrito em Hamburgo, quando o diplomata
ficcionista acabara de ler as Memórias Póstumas de Brás Cubas, aos 31 anos de
idade, dizem: “M. de A. usa de construção primária. [...] Não pretendo ler
mais Machado de Assis. [...] Acho-o antipático de estilo, cheio de atitudes
para embasbacar o indígena; lança mão de artifícios baratos, querendo for-
çar a nota de originalidade; anda sempre no mesmo trote pernóstico, o que
torna tediosa sua leitura. [...] Quanto às idéias, nada mais do que uma deso-
ladora dissecação do egoísmo, e, o que é pior, da mais desprezível forma de
egoísmo: o egoísmo dos introvertidos inteligentes. Bem, basta, chega de
Machado de Assis.”

Carlos Heitor Cony conta, em artigo de onde tiramos as citações,15 que
Guimarães Rosa mais tarde refez seus conceitos. Machado de Assis serve-se
muito da herança vernácula, clássica, de Portugal, embora tenha manifestado
respeito pela faceta contestadora de José de Alencar no tocante ao uso da lín-
gua portuguesa.

Aliás, Mário de Andrade, continuador de José de Alencar na busca de um
estilo brasileiro de uso da língua portuguesa, produziu reticente estudo acerca
da obra de Machado de Assis. Mas ambos, Machado e Alencar, de certo
modo, juntos, dão início ao vernaculismo da prosa de ficção brasileira.

Já Guimarães Rosa propôs outra mina, outra exploração do idioma para
fins literários, estéticos. Quis romper com os hábitos de escrever dos mestres
europeus, que tanta luz jogaram e jogam em nossos melhores ficcionistas.
Investigou a fala sertaneja e seus valores atávicos, repletos de arcaísmos, para
contrapor-se ao linguajar urbano, “civilizado”, enfraquecido pela repetição, a
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servir de suporte para a crônica urbana de costumes ou para a ação dramática
constantes de nossos melhores autores, aqueles que, como ele, ousaram mergu-
lhar nas correntes mais profundas da alma humana. Guimarães Rosa propôs a
literatura fora, distante pelo menos, da gramática, num “adeus” não de todo
definitivo ao eurocentrismo. Impôs um marco em nossa história da literatura.
Entretanto, outorgou o seu aval à concepção cíclica das experiências no reino
das Letras, desviando um curso que já se avolumava.
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Mapa astral de Manuel Bandeira, traçado pela astróloga e artista plástica Mag Bicalho.



Os astros na vida
de Manuel Bandeira:
120 anos de nascimento

Elvia Bezerra

Aforça dos astros sobre o destino dos homens mereceu a aten-
ção de escritores e poetas, entre os quais Fernando Pessoa,

que levou tão a sério o estudo da astrologia a ponto de, segundo seu
biógrafo João Gaspar Simões, pensar em estabelecer-se como astró-
logo em Lisboa. Não fosse a posição favorável do Sol na hora do
nascimento de Goethe, talvez ele não tivesse sobrevivido ao parto,
como temeu a parteira – afirma o escritor alemão na autobiografia
Poesia e Verdade, vol. I.

Mas não foi do Sol que se ocupou a maior parte dos poetas e pro-
sadores. A dor sempre gerou mais literatura do que a alegria, e por
isso deve-se a Saturno a inspiração do maior número de peças, pois,
de acordo com a astrologia, ao compor determinado aspecto, esse
planeta traz grandes conflitos aos que estão sob sua influência.

Foi exatamente para sugerir a melancolia de seus primeiros versos
que Verlaine os intitulou Poèmes saturniens (1866). Segundo o poeta
francês, o violento Saturno, “fauve planète”, é responsável pela “bonne
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parte de malheur et bonne parte de bile” (boa dose de infelicidade e de inquietação)
dos que lhe são subordinados.

Mais recentemente, Antonio Carlos Secchin adverte no poema “Saturno”, de
Todos os Ventos: “Evite excessos na quarta-feira, / modere a voz, a gula, a ira. / Sa-
turno conjugado a Vênus / abre portas de entrada / e armadilhas de saída.”

Vinicius de Moraes, de Áries como Manuel Bandeira, numa série sobre o zo-
díaco, termina o poema que homenageia o próprio signo com este trocadilho:
“Eu cá por mim não tenho nenhum / Preconceito racial: / Mas sou ariano!”

Menos seletivo foi Augusto dos Anjos, que, em “Psicologia de um vencido”,
de Eu, não deixou a nenhum signo qualquer possibilidade de complacência: “Eu,
filho do carbono e do amoníaco, / Monstro de escuridão e rutilância, / Sofro,
desde a epigênese da infância, / A influência má dos signos do zodíaco.”

Influência reconhecida por Cassiano Ricardo, que a acolhe com resignação
em “O acusado”, de Um Dia Depois do Outro: “Quando eu nasci já as estrelas es-
tavam em seus lugares / Definitivamente / Sem que eu lhes pudesse, ao me-
nos, pedir que influíssem, / Desta ou daquela forma, em meu destino.”

Nascido há cento e vinte anos, em 19 de abril de 1886, Manuel Bandeira,
em poesia, preferiu o satélite. No poemeto “Lua”, escreveu este quarteto lapi-
dar: “O mar jaz como um céu tombado. / Ora é o céu que é um mar, onde a
lua, / A só, silente louca, emerge / Das ondas-nuvens, toda nua.” No poema
“Lua nova” tratou a lua cheia como “Esse sol da demência”, e em outro, inti-
tulado “Satélite”, saudou-a no seu lirismo enxuto não como “O astro dos lou-
cos e dos enamorados, / Mas tão-somente / Satélite.”

Na prosa, entretanto, Bandeira abriu espaço para os planetas. Em “Depoi-
mento do modelo”, crônica incluída em Flauta de Papel (1957), ao contar seu
padecimento enquanto posava para o artista pernambucano Celso Antônio,
que lhe esculpiu a cabeça, em bronze, não trata o fauve planète com menor apre-
ensão, invocando a Deus que proteja o escultor das “quadraturas de Saturno”.

A familiaridade do poeta-cronista com os planetas se manifestara numa
crônica anterior, intitulada “Astrologia e política”, também de Flauta de Papel.
Afirma ele, logo no início: “Tenho um amigo que é astrólogo, numerologista e
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quiromancista. Sobretudo astrólogo. Acredita ele piamente que vivemos, os
homens, na sujeição inapelável dos planetas. Astrólogos há, é verdade, que en-
tendem de outra maneira: os astros inclinam, não obrigam. Mas para o meu
amigo não tem de güeregüerê: os astros obrigam.”

Fiel ao seu ceticismo, escreve Bandeira mais adiante: “Devo dizer que não
faço fé na astrologia, nem muito nem pouco. Mas gosto que gosto de conver-
sar os seus problemas com meu amigo.” E, pelo jeito, conversava muito, pois
sabia perfeitamente o que representavam as dádivas de um trígono e os riscos
de uma quadratura de Saturno.

Segundo Homero Icaza Sánchez, poeta, amigo e advogado testamenteiro
de Bandeira, esse “amigo que é astrólogo” era o próprio Celso Antônio. O es-
cultor nada fazia sem consultar o mapa astral. Conta Sánchez que, cinzel na
mão, ele observou o relógio até o último minuto antes de dar por terminada a
escultura: deveria ser finalizada na hora que os astros indicavam favorável. De-
liciosamente irônico, Bandeira relata, na mesma crônica, que, se alguém, como
o ex-presidente Café Filho, se beneficiou do trígono de Marte com Vênus, o
marechal Juarez Távora, por sua vez, perdeu a chance de ser presidente nas elei-
ções de 1955 porque, apresentando a candidatura quatro horas depois do mo-
mento propício, caiu na temível quadratura de Saturno!

Mesmo sem fazer fé na astrologia, terá Bandeira resistido à curiosidade de
conhecer seu mapa astral? Se não, traçou-o agora a astróloga e artista plástica
Mag Bicalho, que teve o poeta como padrinho de casamento. Toda semana
Bandeira jantava na casa dos pais de Mag, Francisco e Magdalena Bicalho, na
Rua Paissandu, 48, apto. 64, onde era recebido com o menu cotidiano, a que
não podiam faltar os pastéis de espinafre de Olympia, a cozinheira. Dessa ma-
neira, ele acompanhou o crescimento dos filhos do casal: Isá, Mag e João. À
primeira, ele dedicou estes versos: “Quisera poder molhar / A minha pena no
orvalho / Para num verso imitar / A aurora que ouço cantar / Nos olhos de
Isá Bicalho.”

No entanto, quando chegou a vez de homenagear a Mag de pequenos e re-
dondos olhos verdes, nada de orvalhos ou auroras, mas a exaltação de um
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“olhar gordinho”. Grande decepção para aquela efervescente menina de qua-
torze anos, que se ligava mais ao profano do que ao sagrado conteúdo do poe-
ma: “Só mesmo um santo / (Que eu nada valho) / Pode pintar / O jeito, o
encanto, / Esse carinho / posto no rosto / (Por Deus foi posto), / Posto no
olhar, / No olhar gordinho / De Mag Bicalho.” Os dois poemas, sob os títu-
los de “Isá” e “Mag”, foram incluídos posteriormente em Mafuá do Malungo
(Barcelona, Espanha, 1948).

Em 1954, quando Mag se casou, foi Bandeira quem a conduziu ao altar,
pois o pai dela falecera quatro anos antes. Depois Mag se dedicou aos estudos
de astrologia e, com base nas informações da crônica “Minha mãe”, de Flauta de
Papel, fez o mapa do padrinho. Constatou, entre outros aspectos, que ele tam-
bém penou por causa de uma quadratura: a de Saturno com Júpiter na casa dos
bens materiais, a casa 2, que não lhe facilitaria vida abastada.

De fato, Bandeira viveu com muita dignidade, como era próprio do seu ca-
ráter, mas sempre com pouquíssimo dinheiro. Durante muito tempo depen-
deu exclusivamente do montepio deixado pelo pai. Na década de 1920, quan-
do morava na Rua do Curvelo, 51, em Santa Teresa, precisou, em certa oca-
sião, sublocar um quarto da casa para completar o orçamento. Com as colabo-
rações de cronista no jornal A Província, do Recife, então dirigido por Gilberto
Freyre, a situação melhorou. O pagamento era tão bom que o fazia se sentir
um star contributer, e foi naquele periódico – dizia ele – que “pegou o jeito pro-
vinciano de conversar”. Entenda-se por bom pagamento a quantia suficiente
para garantir-lhe vida modesta, sem desperdícios. Nada mais que isso.

O poeta de Pasárgada trabalhou continuamente para ter o indispensável e
não depender de ninguém. Viveu em observância ao que afirma Baudelaire no
ensaio “Vida e obra de Eugène Delacroix”: “A conduta do homem sábio e es-
tóico se pauta pela busca do necessário e pelo desprezo do supérfluo.”

Não foi outro o objetivo de Bandeira no que diz respeito à vida material.
Além das crônicas semanais que escreveu em periódicos do Rio de Janeiro e de
São Paulo, ele foi um tradutor quase frenético. Exerceu o ofício na agência
de notícias United Press, traduzindo telegramas, e verteu para o português até
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Tarzan e as Jóias de Opar, de Edgar Rice Burroughs, com que se divertiu muito.
Fez ainda traduções de obras fundamentais, tanto de poesia como de prosa,
entre as quais as peças Maria Stuart, de Schiller, que lhe rendeu uma viagem à
Europa, em 1957, e Macbeth, de Shakespeare.

“Poupo ou gasto?”, questiona a segunda quadratura, a de Saturno com Ura-
no, na mesma casa 2, segundo Mag Bicalho. O testamento de Bandeira respon-
de a essa pergunta. Documento franciscano, que comove por sua autenticidade
e devoção, prova que, além da casa, ele preservou apenas um punhado de obje-
tos de significação afetiva, com os quais acarinhou amigos. À sua companheira
no fim da vida, Maria de Lourdes Heitor de Souza, deixou o único imóvel que
comprou: a casa de Teresópolis, na Rua Coronel Santiago, 240. Além disso,
duas abotoaduras holandesas para o afilhado John Talbot, filho de Guita Der-
ham, a quem legou os pratos de azulejo holandeses; Vera Melo Franco de
Andrade ganhou a imagem de Santa Rita; as de Santo Antônio e São Sebastião
foram destinadas, respectivamente, a Maria Augusta Costa Ribeiro (Magu),
viúva de seu primo Cláudio Costa Ribeiro, e a Rosalina Leão, irmã de Magu.

Mag Bicalho afirma que o ascendente em Leão sugere uma personalidade
sincera, cordial, corajosa. É assim o Bandeira que os amigos descrevem, entre
eles Antônio Carlos Villaça, que, em “Manuel Bandeira: nossos encontros”,
afirma: “Eu costumo dizer que Manuel Bandeira foi o ser mais humilde que
conheci até hoje na minha vida. E até acrescento que foi o melhor ser humano
que conheci.”1 Sobre a integridade moral do amigo, declarou-me Homero Ica-
za Sánchez, em entrevista: “Bandeira foi o ser mais vertical que conheci.” Não
é pouco, considerando-se que a convivência dos dois foi muito próxima du-
rante os últimos vinte anos da vida do poeta pernambucano.

Sua elegância e sobriedade, magnificamente descritas pelo escritor portu-
guês Jorge de Sena, que o acompanhou na visita à poeta inglesa Edith Sitwell,
em Londres, contrasta com uma certa aspereza de temperamento. No artigo
“Londres e dois grandes poetas”, incluído em Estudos de Cultura e Literatura Brasi-
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leira (Lisboa: Edições 70, 1988), descreve Jorge de Sena: “Todas as inflexões
elípticas e discretas que fazem a magia dos seus versos, a segura consciência do
fabbro eminente, a franca dignidade, humilde quantum satis, de quem conhece a
sua própria grandeza, tudo isso vibra na sua voz, na sua simpatia humana, na
firmeza certeira das suas observações, no seu à-vontade de hiper-civilizado,
fruto admirável de Europa como só o Brasil poderia produzir.”

Mas Bandeira também podia ser ríspido. O “mau humor ou explosões de
raiva” eram muito de seu temperamento, o que se deve à relação de Plutão
(quadrado Marte). Como se lê em “O cacto”, que, para Tristão de Athayde, é
dos poemas mais autobiográficos em toda a obra bandeiriana, ele “Era belo,
áspero, intratável”.

A “cólera homérica” de que foi atacado o poeta quando um fotógrafo quis
clicá-lo na Trafalgar Square, em Londres, é relatada por Jorge de Sena em “O
Manuel Bandeira que eu conheci e que admiro”, também de Estudos de Cultura e
Literatura Brasileira: “E foi preciso acalmá-lo, enxotando-se o homem que nos
tivera dado uma recordação do momento, mas o assustara.” Prova de que Plu-
tão não deixa por menos!

A “insistência em fugir das emoções”, segundo a astróloga, resultante da na-
tureza da Lua em Escorpião, se traduz na sua maneira irreverente de terminar
um poema, suspendendo, no momento certo, a emoção que se vem desenvolven-
do, para evitar que transborde. Manifesta-se na sua poesia enxuta, livre de exces-
sos, o que inspirou Drummond a escrever, por ocasião dos oitent’anos do ami-
go: “Teu verso límpido, liberto / de todo sentimento falso, / teu verso em que
Amor, soluçante, / se retesa e contempla a morte / com a mesma forte lucidez /
de quem soube enfrentar a vida, / teu verso em que deslizam sombras / que de
fantasmas se tornaram / nossas amigas sorridentes, / teu seco, amargo, delicioso
/ verso de alumbramentos sábios/ e nostalgias abissais, / hoje é nossa comum
riqueza, / nosso pasto de sonho e cisma: ele não te pertence mais.”
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Cultura e Universidade

Arnaldo Nisk ier

A cultura é nossa alma. A história é um cemitério de povos que, não tendo de-
senvolvido uma cultura, desapareceram sem deixar rastro. Mas os povos que
fizeram cultura, como os gregos e os egípcios, estão vivos no tempo e no espaço.
A cultura é uma razão de ser, uma razão de viver.

Luiz Emygdio de Melo Filho

Acultura pode sobreviver aos tempos implacáveis que vivemos
nesta primeira década do século XXI? A noção do fim da

História num mundo pós-moderno parece conduzir para uma soci-
edade robotizada em que todos os anseios humanos seriam progra-
mados por computador e as emoções fugazes e descartáveis se asse-
melhariam a lances banais de um videogame.

Neste cenário sombrio, a cultura pode parecer enganosamente
supérflua ou até desnecessária, luxo num planeta consumido croni-
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camente pela violência e pela fome. Para os regimes totalitários, ela sempre re-
presentou uma ameaça, por sua insistência em levar os homens a pensar – e,
mais do que tudo, a pensar livre e democraticamente.

“Quando ouço alguém falar em cultura, saco o meu revólver” – esta frase,
de uma peça antinazista de Hanns Jost, encenada em 1933, ano em que Hitler
assumiu o poder, acabaria atribuída a Herman Göring, chefe da Gestapo e
braço direito do Führer. Há uma variante, saída da boca de um magnata de
Hollywood: “Quando ouço falar em cultura, puxo o meu talão de cheque.” E,
na contramão, a paráfrase pacifista dos anos 1960, do “mago” francês Louis
Pauwels: “Quando me falam em revólver, puxo a minha cultura.”

Seria possível conceituar cultura, na sua expressão mais ampla? Vejamos:
Para Thurnwald, “cultura é a sistematização e harmonização de todos os co-
nhecimentos e habilidades, do equipamento civilizador e da individualidade
tradicional de um povo, sua constituição social e mental, em um determinado
corte transversal do tempo; um sistema de atitude e modos de agir, de costu-
mes e juízos de valor, de instituições e organizações de uma sociedade”. Já o
grande educador Fernando Azevedo nos legou a seguinte definição: “O estado
moral, intelectual e artístico em que os homens souberam elevar-se acima das
simples considerações de utilidade social, compreendendo o estudo desinte-
ressado das ciências e das artes.”

Como vemos, o conceito de cultura mexe fundo com as pessoas e com as
instituições. Aos que contestam a sua capacidade de atuar sobre o corpo so-
cial ou de modificar o mundo nos tempos de terror que vivemos, só pode-
mos responder da seguinte forma: a cultura é o melhor – se não o único – ca-
minho para combater a violência. Valendo-se das artes e do intelecto, só ela é
capaz de conciliar os espíritos através de um trabalho de aplainamento das
divergências sociais, políticas, étnicas e principalmente religiosas. As gera-
ções que sobreviveram à Segunda Grande Guerra e à Guerra Fria, assistindo
ao desmoronamento do conflito ideológico que opunha, em escala planetá-
ria, capitalismo e comunismo, passaram a viver o desencanto de um novo es-
tado de guerra – muito mais ameaçador e insidioso, o do terrorismo global
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alimentado pelo recrudescimento da intolerância, principalmente na esfera
do fanatismo religioso.

Por sua índole essencialmente tolerante – por ajudar o ser humano a conhe-
cer melhor o outro, e a respeitá-lo – a cultura é o melhor instrumento que te-
mos à mão para o desarmamento de corpos e mentes e para a paz universal.

É a partir destes parâmetros que tentaremos responder ao novo desafio de
lutar pela difusão da cultura, a partir da Universidade, nestes tempos difíceis.
Em primeiro lugar, é claro, está o conceito de democratização da cultura. Ela
não deverá ser privilégio apenas da capital, ou dos grandes centros, mas ser le-
vada para o interior e exercer o seu papel junto à comunidade como um todo e
não apenas em bolsões urbanos privilegiados.

“Quando ouço falar em cultura puxo a minha sanfona – ou o meu tambo-
rim.” Nesta outra paráfrase do nosso bordão inicial aludimos, evidentemente,
a um dilema que entravou a expansão cultural nos anos imediatos do pós-
guerra: a suposta dicotomia entre cultura erudita e cultura popular. Graças
principalmente aos meios de comunicação de massa que se expandiram de
modo impressionante (alarmante, para alguns de seus críticos) a partir dos
anos 1960, este falso dilema foi superado. Entre nós, empreitadas como o
Projeto Aquarius e outras que o seguiram não só levaram verdadeiras multi-
dões a apreciar a beleza e as sutilezas da música clássica, como têm promovido,
nas últimas décadas, a integração entre música erudita e popular, mostrando
que, no fundo, são apenas versões diferentes da mesma arte, variações em tor-
no do mesmo tema.

� Ao ar livre
Pessoas que nunca haviam entrado numa sala de teatro passaram a ter aces-

so a todo tipo de espetáculos cênicos, não só em espaços fechados, mas tam-
bém ao ar livre, em meio a um dos cenários naturais mais belos do planeta.
Desdobramento eletrônico do teatro, o cinema também tem levado a sua men-
sagem altamente emocional a milhões, graças ao número crescente de festivais
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que trouxeram ao espectador – até há pouco sem escolha, forçado a consumir a
produção dos grandes circuitos – o conhecimento das novas correntes estilísti-
cas através de filmes rodados nas mais diversas partes do mundo, do Irã à Chi-
na, do Canadá ao Vietnã. E o que vale para o cinema vale mil vezes mais para a
televisão, se levarmos em conta o seu notável poder de penetração, agora am-
pliado pela chegada ao País da TV Digital.

Nos tempos da Tropicália, foi lançado, numa canção, o repto: “A cultura / a
civilização / elas que se danem ou não / somente me interessam / contanto que me deixem meu
licor de jenipapo/o papo das noites de São João.” A alusão é evidente: a cultura tem de
ser, acima de tudo, lúdica. Reside aí a diferença entre educação e cultura. A
educação ensina, mas nem sempre de maneira prazerosa. Já a cultura ensina
brincando, através de atividades sempre divertidas. Na frase sutil de Selma La-
gerlöf, a escritora sueca que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, “a cultura é
o que subsiste quando esquecemos tudo o que tínhamos aprendido”, ou ainda,
no dizer do romancista W. Somerset Maugham, “O valor da cultura é o seu
efeito sobre o caráter. De nada vale se não enobrecer e fortalecer isso. O seu
uso é para a vida. Seu objetivo não é a beleza, mas a bondade.”

Não poderíamos omitir a importância da palavra em todo este processo.
Quando se acreditava, enganosamente, que a torrente audiovisual jogada sobre
o indivíduo no século XX sufocaria a palavra e anularia o seu poder, surgiu no
cenário da comunicação o computador, provocando uma nova revolução. Se-
gundo Umberto Eco – muito mais um pensador do que um comunicólogo – a
palavra não só foi valorizada, como se tornou também onipresente na revolu-
ção da informática. Milhões de pessoas “navegam” a cada instante pela Inter-
net, os e-mails levaram pessoas que nunca escreveram antes a mergulhar no
universo da escrita – de executivos a estudantes, de donas de casa a profissio-
nais liberais – e convém também não esquecer o fluxo da palavra oral propaga-
do pela fenomenal explosão dos telefones celulares. Podemos mesmo dizer
que as pessoas estão hoje, mais do que nunca, em comunicação permanente
umas com as outras. Quem definiu com admirável lucidez o desafio atual foi o
pedagogo britânico Denys Thompson, no livro Discriminação e Cultura Popular:
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“Se quisermos ter uma cultura popular genuína com suas raízes na socie-
dade, os meios de comunicação de massa devem continuar a partir de onde
a educação, na melhor das hipóteses, termina. Nenhum grande melhora-
mento pode ser esperado até que uma educação mais intensa e de melhor
qualidade alcance o seu impacto e os meios de comunicação fiquem ao al-
cance de um público arguto. O avanço mais seguro no final viria de uma
educação que alimentasse a imaginação, treinasse as emoções e fortalecesse
a capacidade de escolha.”

É justamente aí que entra a cultura, como uma arma de sobrevivência nestes
tempos violentos.

� A cultura e a globalização
Que tipo de cultura vai restar depois da tsunami da globalização? É a per-

gunta que fazem os temperamentos mais pessimistas. Já os otimistas argumen-
tam que nenhum homem (nenhum país) é uma ilha e a tendência à globaliza-
ção (mundialização, como preferem os franceses) sempre existiu, desde que o
homem surgiu sobre a terra – antes mesmo de se aperfeiçoarem os meios de
transportes ou de comunicações. Já no primeiro século da nossa era, São Pau-
lo, o apóstolo, fez longas viagens entre a Ásia Menor e a Grécia para pregar a
sua mensagem. No século XIII, o veneziano Marco Polo, seu pai e seu tio, fo-
ram várias vezes à China e trouxeram de lá maravilhas desconhecidas do Oci-
dente (papel-moeda, macarrão, pólvora, etc.). Entre os séculos XI e XIII, mi-
lhares de europeus empreenderam as Cruzadas, uma série de viagens ao Orien-
te destinadas a libertar os lugares santos em poder dos muçulmanos, e volta-
ram com muitas influências. Em contrapartida, a ocupação da Península Ibéri-
ca pelos árabes (séculos VIII a XIII) provocou uma verdadeira revolução nos
costumes e na cultura de Portugal e Espanha, até hoje marcados pela invasão
moura. As explorações marítimas de portugueses e espanhóis a partir do sécu-
lo XV expandiram o domínio europeu sobre o globo; os lusitanos estabelece-
ram colônias na Ásia, na África e na América.
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As trocas de influências entre os países passaram a ocorrer não mais em pro-
gressão aritmética, mas em progressão geométrica, a partir do desenvolvimento
dos transportes e dos meios de comunicação eletrônicos no século XX. Chega-
mos assim a um novo contexto, com um regime de culturas aberto e apoiado na
infinidade da experiência humana, em que as interculturalidades constituem movi-
mentos de extensão e conexão de um imenso sistema de valores, línguas, modos
de vida, comportamentos e conhecimentos. Não se trata meramente de inter-
relações: durante as interações, é a configuração e expressão dos seus elementos
que se vê levada a novos deslocamentos a partir da perspectiva relacional; no en-
contro, existe a possibilidade e efetividade da própria mudança.

Foi um professor de literatura e sociólogo, o canadense Herbert Marshall
McLuhan (1911-1980), quem dissecou o efeito dos meios de comunicação
de massa sobre a cultura do século XX, em livros como A Galáxia Gutenberg
(1962) e Para Compreender os Meios de Comunicação (1964). Num resumo radical
de suas idéias, o meio de comunicação influencia mais a pessoa do que o conte-
údo que transmite; daí o slogan mcLuhaniano “o meio é a mensagem”. O livro,
iniciado com Gutenberg no século XV, produziu a Civilização Mecânica: in-
dividualista, nacionalista, linear, fragmentada. Ao contrário, meios de comuni-
cação audiovisuais, como o cinema e a televisão, geraram um mundo vivo, glo-
bal, instantâneo, que toca ao mesmo tempo a visão humana pela imagem, pelo
som e por toda uma quantidade de elementos adjetivos que faltam ao livro e ao
jornal. Nesta implosão comunicativa, reaprendemos a nos servir de todos os
nossos sentidos, não apenas do olho. A eletricidade não traz mais a “projeção
de um só órgão, mas a projeção do sistema nervoso” e recria em nós a orienta-
ção espacial multidimensional dos “primitivos”.

Segundo McLuhan, “todos os meios (de comunicação) são extensões de al-
guma faculdade humana – psíquica ou física. A roda é uma extensão do pé. O
livro é uma extensão do olho. A roupa é uma extensão da pele. Os circuitos elé-
tricos são uma extensão do sistema nervoso central. Os meios (de comunica-
ção), alterando o meio ambiente, provocam em nós relações singulares de per-
cepção sensorial. A extensão de qualquer dos nossos sentidos altera nossa
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maneira de pensar e de agir, nossa maneira de perceber o mundo. Quando estas
relações mudam, os homens mudam.”

McLuhan não viveu para ver as técnicas de comunicação eletrônicas de re-
pente se multiplicarem quase ao infinito, com o computador e a Internet, mas
intuiu o futuro: “A automatização vai suprimir empregos? Que felicidade!
Pois ela vai criar funções, isto é, empregos não mecanizados. O homem vai
deixar de ‘trabalhar’, de repetir indefinidamente gestos que lhe são estranhos,
para se integrar plenamente, a todo instante, na sociedade. Acabou-se a civili-
zação chapliniana de Tempos Modernos. Estamos a ponto de reencontrar a idade
tribal, mas num grau superior.”

� O admirável mundo novo
Deveríamos aceitar o adjetivo “admirável” como Shakespeare o expressou,

ou na acepção crítica de Aldous Huxley. Na epígrafe do livro, Huxley cita o
pensador místico russo Nicolas Berdiaeff (1874-1948):

“As utopias parecem bem mais realizáveis do que julgávamos antigamen-
te. E nos encontramos atualmente diante de uma questão bem diversa e an-
gustiante: Como evitar a sua realização definitiva?... As utopias são realizá-
veis. A vida marcha para as utopias. E talvez um século novo comece, um sé-
culo em que os intelectuais e a classe cultivada sonharão com os meios de
evitar as utopias e de retornar a uma sociedade não utópica, menos ‘perfeita’
e mais livre.”

No pesadelo futurológico de Huxley, os homens são gerados artificialmen-
te em laboratórios, situados em gigantescas incubadoras, sem pai nem mãe, e
distribuídos em classes de alfas, betas, gamas, deltas e épsilons. Nesta civiliza-
ção totalitária governada pela tecnologia, Nosso Senhor, Our Lord, agora é Our
Ford, e a Cruz é substituída pelo T como símbolo máximo. Não tardou para
que a fertilização in vitro, os bebês-de-proveta e a clonagem superassem em
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muito as visões que, na época da publicação de Admirável Mundo Novo pareciam
meras fantasias.

Outro inglês, George Orwell, publica em 1948 outra distopia notável,
1984. Bem antes de chegar o ano de 1984, com todas as previsões pessimistas
de Orwell já haviam se concretizado: o controle total da vida do cidadão pelo
estado, a invasão da privacidade por um arsenal de câmaras que são os olhos
onipresentes do tirano-mor, chamado de Big Brother. Ironicamente, Big Brother
virou a marca de um reality show em que o exibicionismo dos participantes e o
voyeurismo do público, num espetáculo de morbidez assumida, rendem uma au-
diência fabulosa e muito dinheiro. É impressionante o aparato de câmaras que
vigiam o indivíduo hoje em dia – sejam como dispositivos de segurança pesso-
al e coletiva, sejam como equipamento policial para pilhar o cidadão desobe-
decendo a lei, como os famosos “pardais” que controlam a velocidade nas es-
tradas. O lema de 1984 – “Big Brother is watching you / O Grande Irmão está de olho
em você” – também encontrou o seu equivalente em nosso cenário urbano, atra-
vés do mordaz aviso “Sorria, você está sendo filmado”, com a carinha redonda
e sorridente do Smiley� – curiosamente um símbolo da cultura das drogas e
da discoteca nos anos 1970 e um emoticon adotado a partir de 1982 pelos usuá-
rios da Internet [:-)].

O computador, nascido há apenas meio século, depois de um início tímido,
passou a ser comercializado em massa, a preços acessíveis à população, e pro-
vocou uma verdadeira revolução na vida do ser humano. Quando atingiu o
nível de consumo individual, através do PC (private computer), causou efeitos de
uma magnitude que nossa cultura ainda não conseguiu assimilar e avaliar de
todo. Quando a informática se uniu a diferentes tecnologias de comunicação
surgiu a Internet, que viria desencadear uma onda avassaladora de informação
por todo o planeta. A Internet deu praticamente os seus primeiros passos em
fins da década de 1950, utilizada para fins militares e estratégicos, visando a
comunicações rápidas para impedir uma guerra nuclear entre as superpotên-
cias hostis. A “rede das redes” entraria aos poucos na esfera privada e teria a
sua grande expansão entre 1980 e 1990. No ano de 1990, era usada em 20 pa-
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íses por 35 mil pessoas. No final da década, às vésperas de 2000, atingiu 226
países e 560 milhões de usuários que, em apenas cinco anos, ascenderam hoje
para a cifra de 1,5 bilhão, ou seja, praticamente um quarto da população da
Terra.

A Internet é a grande ferramenta – ou arma – do “admirável mundo novo”
que se desenha no horizonte. Ainda não podemos prever se será uma arma do
Bem ou do Mal, tudo depende do bom senso e do entendimento entre as pes-
soas. Por exemplo, com sua grande penetração na vida das pessoas, a net tem se
prestado a relacionamentos interpessoais que vão desde casamentos felizes e
saudáveis a redes de pedofilia e de prostituição; de trocas sexuais a pactos sui-
cidas (no Japão virou moda macabra).

Como se vê na Universidade, a internet, dotada de alta velocidade para to-
dos os tipos de comunicação e com facilidade de acesso para o grande público,
forma o conceito da Superinfovia – uma ampla avenida global de múltiplas
pistas pelas quais a informação correrá ininterruptamente.

O termo do momento é “inclusão digital”, que não poderia deixar de cons-
tar da pauta de Davos. O Brasil foi de certa forma contemplado com uma das
medidas de natureza prática tomadas: o Fórum Econômico Mundial anunciou
a escolha do país como sede do projeto-piloto do programa Itafe, Internet
Access for Everyone (Acesso à Internet para todos). A idéia, lançada e mantida
por grandes empresas do setor de hardware, software e consultorias, visa acima
de tudo a promover a inclusão digital dos países emergentes. O Brasil sobrepu-
jou a Índia e o Chile, cogitados inicialmente para sediar o programa. A medida
é de extremo interesse para o país, um dos mais populosos do mundo, mas
com um índice de apenas 8% da população conectada à Internet.

É louvável que a inclusão digital chegue para todos, mas não se deve esque-
cer também a inclusão de um bilhão de seres humanos ao direito de comida,
água potável e saúde.
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Bolas de sabão

Lygia Fagundes Telles

O visitante estava interessado em fazer a minha biografia,
precisava de algumas informações. Instintivamente fui re-

cuando, ele falou em biografia? Acendi o cigarro e fiquei olhando o
perfil do egípcio esboçado no esmalte do cinzeiro, ah, tanta vontade
de ficar devaneando. Pois um dos temas mais apaixonantes da minha
juventude foi a história dos antigos egípcios que aprendi no curso
pré-jurídico. Quando foi isso? Enfim, a lembrança mais forte girava
em torno da alma humana que é imortal porque depois da morte do
corpo, livre dele essa alma pode então transmigrar ou reencarnar. Na
reencarnação a alma entraria num corpo da mesma espécie, ou seja,
numa criatura viva ou naquela que ainda iria nascer. Na transmigra-
ção a alma entraria num outro corpo que pode ser humano, animal
ou até mesmo vegetal, assim ensinou o filósofo Empédocles que es-
creveu esta coisa tão bela, “Pois já fui um rapaz e já fui uma jovem, já
fui um arbusto e já fui um pássaro da floresta assim como já fui um
peixe mudo do mar.”
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O visitante aceitou o café e arqueou as sobrancelhas interrogativas, não es-
tava interessado nas pegadas dos egípcios mas nas minhas pegadas, e então?...

Prossegui divagando, lá num velho jardim em Paris encontrei um antigo re-
lógio com uma frase em latim no mostrador, Horas nom num�e ro nisi serenas, ou
seja, Conto somente as horas felizes. Pois no estilo do relógio eu poderia oferecer-lhe
uma biografia serena, luminosa, hein?... Ao invés das notícias fervilhantes, das
maliciosas invasões de privacidade ele teria a açucarada Água de Melissa das
freirinhas.

Ele sorriu irônico e eu o encarei com seriedade e disse o que deveria ter dito
logo no princípio, Não gosto de biografia, da minha biografia. Apaguei os
meus rastros e meu prazer, às vezes, é misturar memória com invenção, minha
biografia? Pois está nos meus contos e romances, quem quiser saber quem eu
sou de verdade é melhor ler a minha obra que não é tão extensa assim, tudo so-
mado não chega nem a vinte livros. Desembrulhando a minha personagem fe-
minina ou masculina, acabo por desembrulhar a mim mesma mas sem nitidez,
não peça nitidez nem ao ser humano nem àquele que é inventado. Atenção
para a personagem que é o foco narrador, aquela que toma a palavra e assume a
liderança. Porque um foco narrador é infiel, nem bom nem mau, nem inocente
nem culpado mas infiel porque está fazendo uma confissão e a confissão está
sob o signo da suspeita. Ainda e sempre a pergunta fundamental, invenção ou
memória? Personagens e seres humanos recorrem muito às máscaras nessa vi-
ragem de ofício e vida. Aceitar então a névoa. O mistério. Recorrendo, às ve-
zes, ao humor que é a graça da vida neste Planeta onde as crianças e os bichos
são as maiores vítimas.

O meu visitante aceitou o segundo café. E uma autobiografia? perguntou e
me contive para não dizer-lhe que essa era uma sugestão detestável, ah, lembrar
fatos e feitos e datas... Não, não amava tanto assim a mim mesma, preferia fo-
calizar meu próximo. Melhor citar Aristóteles, que escreveu, “O historiador
narra aquilo que aconteceu e o poeta narra aquilo que poderia ter acontecido.”
Fico com a poesia que é a invenção, que é a liberdade. A liberdade, fiquei repe-
tindo enquanto o biógrafo frustrado fez a última pergunta, qual teria sido o
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conto que me deu mais trabalho, aquele no qual o autor fica enredado feito o
inseto na teia da aranha. Acendi meu cigarro, ah, essa pergunta eu ia responder
com prazer, o meu conto mais difícil? Lá por volta de 1973 eu conversava com
o meu amado Paulo Emilio Salles Gomes quando assim de repente ele disse
que tinha um amigo em Paris que estudava a estrutura da bolha de sabão. Fi-
quei interessada, fiz perguntas, mas quem estudava uma coisa assim estranha?
Ele encolheu os ombros, não tinha detalhes, sabia apenas que esse amigo era
um físico que estudava a estrutura da bolha de sabão. Não pensei mais no caso.
Aparentemente, porque lá no fundo recorria às lembranças da minha infância
nas antigas chácaras e quintais, ah, com que prazer enchia a caneca com o sa-
bão dissolvido na água, colhia o mais fino canudo do mamoeiro e sentada de-
baixo da árvore ficava soprando as minhas bolhas coloridas. “Bola de sabão e
não bolha”, me alertou um caro amigo português, o Mário Soares. Aceitei, bo-
las ou bolhas tão belas na delicada transparência. Película e oco. Tanto cuida-
do e muita paciência porque se o sopro fosse forte a bolha estourava no meu
queixo. O sopro fraco também não funcionava porque as bolas nasciam tími-
das, inseguras e antes da plenitude já se desfaziam em espuma. Difícil contro-
lar o sopro exato para que a bola se desprendesse e subisse redonda, colorida,
refletindo lindamente o azul do céu, a folhagem... Tanto perigo em redor, ah,
com que cuidado eu tentava defendê-la perseguindo-a com o meu sopro na sua
ascensão, olha a cerca, por aí não! Olha o muro! Refletia tudo, tinha mil olhos
e era cega. Quando comecei o conto já tinha intuído que a imagem da bola de
sabão era a imagem do amor. A estrutura? Calma, essa eu iria (ou não) desco-
brir quando me adiantasse mais e chegasse ao fim. Quando concluísse que a
bola de sabão era assim como o ser humano, indefinível, inaccessível. E incon-
trolável.
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Pelas frestas e brechas:
importância da literatura
infanto-juvenil brasileira

Ana Maria Machado

De certo modo, me sinto diante de um desafio comparável ao de
um poeta e compositor brasileiro que se viu instado a explicar

ao mundo os segredos de algo que conhecia muito bem, de dentro, mas
começava a chamar a atenção internacionalmente e com isso estava a
exigir alguma forma de exegese. Claro que a situação é bem diferente.
Mas quando este ciclo de palestras me pede para vir aqui e tentar apre-
sentar resumidamente um quadro geral que aponte os traços caracterís-
ticos da literatura infantil brasileira, não posso deixar de lembrar Dori-
val Caymmi, lá nos anos 40, tendo que explicar a Oropa, França e Amé-
rica aquilo que a Bahia já conhecia tão bem: o que é que a baiana tem.

O que é que a gente tem, que é só nosso, nos livros para crianças?
Fiquem tranqüilos que não tenho a pretensão de dizer isso cantan-
do, à moda de Caymmi. O que me cabe é dizer isso contando, à mi-
nha moda.

Há quase 30 anos, em 1976, fui surpreendida por um convite
da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil – FNLIJ, para a
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qual eu fizera uma pesquisa sobre adaptações de clássicos para crianças, no
mercado editorial brasileiro. Agora, sua secretária geral, Laura Sandroni, me
convidava para representar o Brasil num júri internacional que a cada dois
anos se reunia para conferir o maior prêmio do setor – justamente com o
nome de Hans Christian Andersen, que homenageamos aqui e agora, com es-
tas palestras, para comemorar seu segundo centenário de nascimento. Como
o prêmio é conferido ao conjunto de obra de um autor vivo, e havia candida-
tos de dezenas de países, levei mais de um ano discutindo critérios com os
outros jurados e, depois, quase um ano lendo uma quantidade inacreditável
de obras que chegavam em caixas e mais caixas pelo correio, invadindo mi-
nha casa como um pesadelo, espalhando-se por toda parte, numa reedição
dos rinocerontes de Ionesco. Mas lê-las não tinha nada de aflitivo. Pelo con-
trário, foi um prazer. E fiquei com as melhores lembranças de toda essa ativi-
dade, que culminou com dois dias de reunião intensa em Teerã, em 1978,
em volta de uma mesa onde nove especialistas levamos oito horas diárias dis-
cutindo literatura infantil acaloradamente,

Foi uma bela experiência intelectual. E no decorrer da reunião, lá no Irã, ou-
vindo tudo o que se dizia sobre o que vínhamos lendo havia dois anos, tive
uma súbita percepção iluminadora. A de que nós, brasileiros, tínhamos algo
muito especial naquele universo. Estávamos começando a dar uma contribui-
ção à literatura infantil do século XX, de uma originalidade e uma qualidade
só comparáveis às que a produção dos britânicos vinha dando desde o século
XIX – com autores como Robert Louis Stevenson, Lewis Carroll e suas Alices,
James Barrie e seu Peter Pan, Beatrix Potter, A.A. Milne, C.S. Lewis, J.R. Tolki-
en e alguns outros nomes emblemáticos. Não apenas nossa literatura infan-
to-juvenil mais recente não faria vergonha nenhuma diante das grandes obras
internacionais, mas também apresentava aspectos próprios absolutamente ori-
ginais e intensamente sedutores, que poderiam encantar e enriquecer as crian-
ças do resto do mundo – se conseguíssemos sair do gueto do desconhecimento
em que estávamos encerrados ao escrever numa língua marginalizada, numa
cultura ignorada, num país periférico.
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Voltei entusiasmada, e a FNLIJ confiou no meu entusiasmo. Em conse-
qüência, o Brasil já concorreu ao prêmio seguinte, em 80, com a obra de
Lygia Bojunga em inglês, especialmente traduzida para os jurados. Cinco
macinhos de páginas mimeografadas que se empilhavam em cima da mesa na
discussão final do desempate, quando ela perdeu em terceiro escrutínio para
um poeta tcheco consagrado em seus 80 anos, cuja obra consistia em três pi-
lhas de livros publicados em dezenas de línguas. Reapresentado o nome de
Lygia no biênio seguinte, sem qualquer brasileiro no Júri, ela nos trouxe a
medalha, na primeira vez que foi concedida a alguém do hemisfério sul. Mi-
nha intuição se confirmava.

Pode não ter sido a abertura de comportas que levaram tudo de roldão, mas
timidamente aproveitamos a fresta e fomos nos esgueirando desde então, apa-
recendo, sendo incluídos, considerados, respeitados. A partir daí, os autores de
literatura infanto-juvenil brasileira ganhamos vários outros prêmios, em dife-
rentes países, e com freqüência nossos nomes estão entre os finalistas dos con-
cursos internacionais. Somos respeitados por quem realmente conhece o gêne-
ro, em diferentes países. Há teses sobre nossas obras em universidades alemãs,1

artigos nos analisando em revistas estrangeiras, há trabalhos de uma catedráti-
ca russa na universidade da Suécia2 comparando a qualidade do que escreve-
mos a García Márquez, ou artigos de especialistas3 nos atribuindo o olhar fe-
minino e jovem do realismo mágico latino-americano. Numa entrevista pouco
antes de morrer,4 o escritor Marcos Rey, ganhador do Prêmio Juca Pato de
Intelectual do Ano, chamava a atenção para o fato de que o Brasil consegue
produzir algumas surpreendentes ilhas de excelência cultural, inegáveis e obri-
gatoriamente reconhecidas por todos os especialistas de suas respectivas áreas
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– e citava a literatura infantil ao lado da cirurgia plástica, da arquitetura e da
teledramaturgia, tão justo motivo de orgulho nosso quanto o futebol.

Por quê? O que é que essa literatura infanto-juvenil tem de tão especial? Fo-
ram exatamente estas as perguntas que me fiz na ocasião em que percebi o fe-
nômeno, e venho buscando as respostas desde então.

Em primeiro lugar, temos muita liberdade. Temos também uma tradição pre-
ciosa. E temos a vantagem do que inventamos a partir de nossas desvantagens.

A liberdade foi fundamental. Hoje, a distância no tempo já permite consta-
tar que a explosão de nossa literatura infanto-juvenil no início dos anos 70 não
foi um acaso nem apenas uma coincidência. Já tem sido muito assinalado que
logo após o Ato Institucional número 5 em dezembro de 1968, quando o regi-
me militar se fechou mais ainda, surgiram vários autores para jovens que mais
tarde iriam se consolidar como nomes importantes no gênero. Saiu em 1969 a
Revista Recreio, em São Paulo, onde publiquei meus primeiros contos ao lado
de Ruth Rocha, Joel Rufino, Sonia Robatto e, numa segunda fase, Sylvia
Orthof e Marina Colassanti. Uma obra-prima, Flicts, de Ziraldo, foi lançada
em dezembro de 1968. Outra, O Caneco de Prata, de João Carlos Marinho, em
1969 – e para dar uma idéia da sofisticação literária dessa estréia basta lembrar
que ele tem um capítulo inteiro contado com onomatopéias e interjeições, em
clara homenagem ao célebre capítulo de Machado de Assis em Memórias Póstu-
mas de Brás Cubas, todo feito de sinais de pontuação. Os jovens leitores entendi-
am e adoravam. No mesmo ano, estava sendo escrito Os Colegas de Lygia Bo-
junga, enquanto Edy Lima consolidava o fantástico de sua A Vaca Voadora. Em
seguida, entrava em cena a refinada mescla de intensidade poética quase abs-
trata com mineirices concretas, que marca a obra de Bartolomeu de Campos
Queiroz, premiado no ano passado por esta ABL. E vale a pena frisar que
igualmente no ano de 1969 foi fundada a FNLIJ, instituição que tem desem-
penhado também um importante papel no apoio aos livros de qualidade para
crianças e jovens no país.

Num número especial da revista Tempo Brasileiro, com um retrospecto analí-
tico sobre a década de 70, Heloisa Buarque de Holanda ajudou a dar as coor-
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denadas para uma hipótese crítica de rara agudeza . Como o AI-5 trouxe um
fechamento político e uma repressão muito acentuados, alguns dos intelectuais
que queriam dizer alguma coisa (e se sentiam pressionados intimamente para
conseguir se manifestar de alguma forma) saíram em busca de brechas por
onde pudessem tentar passar. Foram quase intuitivamente buscando gêneros
alternativos, considerados menores, que não chamassem tanto a atenção das
autoridades e que permitissem o uso de uma linguagem altamente simbólica,
polissêmica, multívoca. Faziam uma aposta num leitor inteligente que os deci-
frasse e embarcasse com naturalidade em seu universo metafórico. Esses gêne-
ros acabaram constituindo uma marca da época. Foi o caso da chamada poesia
de mimeógrafo, das letras das canções, e da literatura infanto-juvenil.

Vários críticos também já assinalaram as marcas distintivas dessa literatura
infantil que se firmou nos anos 70 – a rebeldia, o anti-autoritarismo, a insis-
tência na emancipação, a ruptura com os compromissos pedagógicos e os mo-
delos de comportamento, o questionamento permanente, a ênfase no uso poé-
tico da linguagem, o fino senso de humor, o ludismo verbal, a sofisticação lite-
rária, a multiplicação das vozes, a pluralidade cultural, a revitalização da tradi-
ção oral, a discussão da contemporaneidade – com seu correlato comprome-
timento com uma atitude de pensar o mundo, o país e a sociedade. Não vou
insistir em esmiuçar essas características já por todos reconhecidas.

Interessa-me, neste momento, tentar me debruçar sobre outro aspecto dessa
liberdade que as obras brasileiras refletem, tentar responder a outras pergun-
tas. Como isso foi possível num tempo de pouca liberdade? Que mecanismos
permitiram essa eclosão?

Também é quase um lugar-comum nos estudos do gênero afirmar que uma
literatura infantil de qualidade só se desenvolve quando a literatura dita de
adultos já atingiu sua maioridade e há condições socioeconômicas para a busca
de um grande aumento do número de leitores, ou da formação de um mercado
de futuros leitores. Em uma palavra (bem antipática, aliás), massificação.

Quanto à maturidade atingida pela literatura brasileira na segunda metade
do século XX, depois de Machado de Assis e Euclides da Cunha, de Carlos
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Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto, de Clarice Lispector e
Guimarães Rosa, não pode haver dúvidas. E no que se refere à possibilidade de
se atingir maciçamente um grande número de leitores, era justamente o que es-
tava acontecendo naquele instante de final da década de 60 ou início da de 70,
como mostraram os estudiosos da leitura no Brasil, principalmente Regina
Zilberman e Marisa Lajolo. Por um lado, desenvolvia-se o canal de vendas em
bancas de jornais, com as coleções de fascículos e a expansão de vendas de re-
vistas, entre elas algumas infantis – como Recreio e Alegria (Abril) e Bloquinho (da
Bloch) – um mercado em expansão. Só no caso de Recreio, emblemático, pou-
cos meses após seu lançamento a revista estava vendendo 250.000 exemplares
por semana. Por outro lado, em 1972, entrou em vigor a Lei 5.692, com dire-
trizes para a educação. Um artigo dessa lei recomendava às escolas que propi-
ciassem a seus alunos oportunidades de leitura extracurricular. Num governo
autoritário, qualquer recomendação era uma ordem. Outra brecha, mais uma
desvantagem que virava vantagem. Como havia poucos livros interessantes, ra-
pidamente os professores descobriram as revistas, que começaram a indicar.
Em poucos anos, os contos das revistas estavam sendo reunidos em volumes
vendidos em bancas, as instituições oficiais (como prefeituras ou o Instituto
Nacional do Livro) faziam concursos para descobrir originais inéditos, a inici-
ativa privada seguia seu exemplo, a FNLIJ multiplicava seus prêmios de quali-
dade para livros publicados, destacando a produção recente. Essa efervescência
foi revelando e apoiando autores iniciantes, orientando leitores, consolidando
um panorama novo. Daí a uns dez anos, na virada da década de 80 (justamente
quando começaram a surgir livrarias especializadas por todo o país, algumas
cidades com mais de uma dúzia abertas em um único ano), algumas editoras,
percebendo o que estava ocorrendo debaixo de seus olhos, começaram a se es-
pecializar no segmento, incentivando ilustradores nacionais, apostando na
melhoria da qualidade gráfica e técnica. Assim se formaram os excelentes e va-
riados catálogos editoriais de nosso mercado infanto-juvenil.

Graças a essa história, a literatura infanto-juvenil brasileira pôde se firmar
na contramão da maioria dos processos paralelos. Enquanto nos Estados Uni-

108

Ana Maria Machado



dos, no Japão ou na Europa, um editor que quisesse publicar um livro infantil
geralmente partia de uma pesquisa de mercado para escolher um determinado
tema (pais separados, troca de dentes, morte de avó, etc.) e em seguida enco-
mendar um texto a um redator capaz de falar uma linguagem considerada in-
fantil, o editor brasileiro tinha outra situação diante de si. Estava frente a uma
verdadeira explosão criativa, que irrompia da energia canalizada por quem não
admitia se calar e forçava a abertura de brechas. Contava com a maleabilidade
inventiva de quem aprendia a passar por mínimas frestas. Assim, nosso editor
inteligente e atento podia partir de um texto criado por um autor que não esta-
va preocupado em fazer concessões a um hipotético leitor de determinada ida-
de ou em atender a determinado nicho de mercado considerado promissor,
mas apenas buscava se expressar, como qualquer artista.

Em outras palavras, como toda e qualquer literatura, sem adjetivos relacio-
nados à faixa etária dos leitores, essa nossa não surgia do destinatário mas dos
autores. Daí sua força. Era feita por gente que, se estava escrevendo também para
crianças e jovens, não era necessariamente oriunda de áreas que trabalhassem
com pedagogia ou psicologia infantil, mas que chegava à escrita naturalmente,
pelo amor à leitura. Indivíduos que, de tanto ler com paixão, passaram também
a escrever. Essa talvez seja então uma primeira marca distintiva da literatura in-
fanto-juvenil que eclodiu entre nós a partir dos anos 70: quem a ela chegava
não vinha atraído primordialmente pela criança ou pela educação, mas pelas
possibilidades criativas da linguagem e da literatura em si. Autores carregados
de leituras. O que, de imediato, lhes dava uma bagagem extra, que vinha natu-
ralmente, sem que se pensasse nisso: o diálogo com outros livros, a reflexão so-
bre o próprio fazer literário, a metalinguagem, a intertextualidade. Afinal, o es-
sencial da literatura infantil não deve ser o infantil, mero adjetivo. Deve ser a
literatura, isso, sim, substantivo. E a coisa mais importante na literatura é que
os livros falam entre si, como lembra Umberto Eco, evocando Borges.

Sendo grandes leitores, com muita intimidade com a literatura, esses auto-
res se sentiram inteiramente à vontade para se movimentar numa floresta labi-
ríntica de alusões, remissões e citações. Ou para partir para a paródia e o pasti-
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che, já assimilados todos os modernismos – de 22 e posteriores. Por exemplo:
Andersen não tinha retomado um conto do espanhol Dom Juan Manuel, em
El Conde Lucanor, sobre um imperador enganado por espertalhões e que acaba
saindo à rua sem roupas? Guimarães Rosa não tinha se inspirado na romance
medieval da Donzela Guerreira e no Fausto? Machado de Assis não dialogara com
Otelo em Dom Casmurro? Então, faríamos o mesmo. Toda a literatura universal
estava à disposição para que se fizesse o mesmo, ao alcance das crianças. A co-
meçar pelos contos de fadas e pelo folclore, repertório da tradição oral que
sempre fez parte do acervo familiar e infantil. Essa constatação se fez acompa-
nhar de um certo entusiasmo pela escrita, que causou uma festiva multiplica-
ção de títulos e autores.

É que, na verdade, foi intensa a alegria dessa descoberta, de que a literatura in-
fantil é um território de total liberdade literária onde é possível estabelecer uma
cumplicidade preciosa com o leitor. Ou com diferentes leitores, em níveis de lei-
tura distintos, mais numerosos e diferenciados até do que os da literatura
não-infantil, incapaz de atingir as crianças. Deliciados, os autores iam constatan-
do que essa literatura que faziam não apenas não precisava aceitar as marcas de
menor e menos, mas, pelo contrário, lhes permitia ter algo a mais, na riqueza de ca-
madas de leitura que poderia suscitar – e não apenas nas possibilidades de explo-
ração de uma linguagem brasileira a partir do registro oral e familiar, o que con-
fesso ter sido um dos motivos iniciais de fascínio para mim, pessoalmente.

Ao lerem os livros, as crianças se divertiam, os pais e professores percebiam
as piscadelas que os autores lhes davam, os críticos se sentiam desafiados a ir
cada vez mais fundo e descobrir mais. Principalmente a crítica universitária,
salvo raríssimas e honrosas exceções na imprensa – já que a mídia sempre deu
ao gênero apenas a atenção sazonal de um soluço anual em outubro, na semana
da criança, em reportagens iguaizinhas e intercambiáveis ano após ano, varian-
do apenas os títulos dos últimos lançamentos. Aliás, até isso melhorou – há
agora outro soluço anual, em abril, quando se comemora o aniversário de
Andersen, dia internacional do livro infantil, e seu equivalente nacional, dia
18, com o aniversário de Lobato. Mas a Universidade, aos poucos, espicaçada
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pelo desejo de estar à altura daquele desafio proposto pela nova literatura in-
fanto-juvenil, passou a trazer à cena contribuições de alta qualidade e olhar
agudo, numa reflexão teórica que igualmente contribui para a excelência do
gênero entre nós.

Ao constatar e demonstrar como o aparente delírio imaginativo da literatura
infanto-juvenil, analogamente ao de toda literatura, trabalha sobre um jogo de
influências e remissões a partir de um arquivo cultural denso, essa crítica tem
também exercido um papel importante na consolidação do respeito à cidadania
literária desses textos. Isso é fundamental, numa área em que é imprescindível se-
parar o joio do trigo, pois abrange terrenos em que o joio costuma ser adubado
para se alastrar profusamente – pela aparente facilidade, pela promiscuidade
com o didatismo, pela ilusão da compensação financeira e pelo imediatismo
com que pode atrair os holofotes da mídia superficial, graças a números incha-
dos e sentimentalismos engraçadinhos capazes de apelar para a consciência de
uma opinião pública que se sente confusa e difusamente culpada diante da ma-
neira pela qual nossa sociedade abandona a infância. Mas ao lado dessa essencial
triagem e orientação no universo de uma produção vastíssima, a crítica universi-
tária tem sabido ver, na ruptura operada pelos autores infanto-juvenis da chama-
da geração de 70, a criação de novos paradigmas, capazes de mobilizar uma inte-
ração estética no encontro com o leitor, sem prescrições nem proscrições (como
sintetiza Lajolo). A excelência dessa reflexão teórica tem sido outra marca do se-
tor entre nós, que nos distingue internacionalmente. Poucas sociedades podem
apresentar padrões análogos nesse campo.

Além dessa liberdade assim emoldurada, outro fator que ajudou muito
nossa literatura infantil foi o alto nível do que podíamos considerar nossa
tradição no setor, com a qual nossos livros também mantêm permanente e
amoroso diálogo. Parafraseando a célebre explicação de sir Isaac Newton
para a revolução que operou na Física: nossos autores puderam avançar de
forma tão marcante porque podiam deixar para trás os primórdios da cami-
nhada e a descoberta do caminho. Já viam tudo do alto e andavam a passos
largos, pois estavam montados nos ombros de um gigante. Este é o grande
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segredo, a explicação maior da qualidade do que se escreve para crianças en-
tre nós. Antes de mais nada, temos o privilégio de contar com um pioneiro
fantástico: Monteiro Lobato. E mesmo o extraordinário papel que uma re-
vista como Recreio desempenhou no despertar de toda essa atividade não sur-
giu do nada. Até uma década antes, nós tínhamos tido O Tico-Tico, que circu-
lou de 1905 a 1958 (como foi mostrado recentemente em bela exposição na
Biblioteca Nacional). Ou seja, era muito recente na memória do mercado a
lembrança de uma revista semanal infantil repleta de textos e atividades. Os
órfãos de O Tico-Tico estavam predispostos a comprar Recreio para seus filhos
ou indicar a revista para seus alunos.

Leitores da obra de Monteiro Lobato desde a infância, aprendemos mui-
tíssimo com ele, também grande leitor e apaixonado pelos livros. Do univer-
so lobatiano, herdamos preciosas características que nos distinguem. A pri-
meira é o respeito integral à inteligência da criança, a aposta na sua capacida-
de, a confiança em que ela está à altura e vai corresponder aos mais instigan-
tes desafios – coisas que fizeram a literatura infantil brasileira evitar o tatibi-
tate condescendente, tão abrangente e desastroso em outros casos. A segun-
da foi o estímulo para mergulharmos nas entranhas do Brasil, como Lobato.
O que significa amar o que é nosso, mas ver o atraso em que vive o Jeca Tatu
e compará-lo com as alternativas possíveis. Dessa forma, sem qualquer laivo
saudosista ou ufanismo excluidor, torna-se possível imergir na memória e
nas variadas vivências nacionais, criando condições para que o espírito brasi-
leiro se manifeste em histórias e personagens muito nossos, ligados às raízes
folclóricas e à cultura popular, embebidos de nossos falares e da realidade
histórica que nos circunda, mas sem com isso excluirmos contribuições ante-
riores e exteriores. Pelo contrário, ao digeri-las antropofagicamente, essa
nossa literatura infantil acabou também expressando constantes universais.
Porém o fez de uma forma própria, muito original, como ninguém mais esta-
va fazendo. Tecida de irreverência, humor, fé na criança, amor aos livros, e
uma certa visão utópica acompanhada de consciência humanística – todos,
traços também da obra de Lobato.
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Outra herança lobatiana talvez seja a absoluta naturalidade com que tran-
sitamos do real ao fantástico, apenas levados pelo faz-de-conta, sem necessi-
dade de recorrer à mediação de objetos mágicos que tentariam introduzir
uma explicação racional no inexplicável. Por exemplo, no início de Reinações
de Narizinho, a menina está deitada, cochilando ao lado do ribeirão, e assiste à
discussão entre um besouro e um peixinho mínimo, sobre a conveniência de
fazerem moradia em suas narinas. Pouco depois, ela entra no ribeirão e visita
o reino desse peixinho príncipe. E os dois se casam, de braços dados no cor-
tejo nupcial, do mesmo tamanho. Sem qualquer explicação sobre essa varia-
ção de tamanho. Na verdade, a essa altura já estão no fundo do mar, com
polvos, ostras, baleias e tudo. E ela volta de lá quando ouve o grito de tia
Nastácia: “Narizinho, vovó está chamando!” sem qualquer necessidade de
explicação para o alcance longínquo daquela voz. Só pela força do imagina-
do. Uma força tão poderosa que arrebata o leitor, fazendo-o aderir aos per-
sonagens, sem questionamento.

Isso não é freqüente em outras literaturas infantis, onde a intermediação da
visão adulta se faz presente a exigir racionalidade e explicar que os personagens
geralmente têm varinhas mágicas, anéis, lâmpadas, palavras, capas, etc. Ou en-
tão acordam no final para descobrir que foi tudo um sonho. Na obra de Loba-
to isso não acontece. Pelo contrário, a naturalidade da passagem é tão absoluta
quanto no imaginário da criança que brinca. Comparável ao que ocorre na
obra dos grandes mestres do realismo mágico latino-americano, com a qual
nossa literatura infantil tem sido seguidamente comparada, muitas vezes com a
observação de que, no Brasil, essa tendência foi mais característica dos autores
que escrevem para crianças do que dos que se dirigem aos adultos, salvo exce-
ções como Murilo Rubião, José J. Veiga, ou o Érico Veríssimo de Incidente em
Antares...

Outra herança significativa de Monteiro Lobato foi a ênfase num falar bra-
sileiro coloquial e familiar em delicado equilíbrio com a norma culta e a admi-
ração pelos clássicos. Outro legado: a convicção de que se pode e deve discutir
a contemporaneidade com a criança. Ele falou de petróleo, da guerra, das quei-
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madas, da maldade humana, de Hollywood, de tanta coisa mais, de mistura
com as histórias que contava. Os autores contemporâneos discutem corrupção
e ditadura, o exílio, a constituinte, padrões de comportamento, divórcio, no-
vos modelos familiares, doença, morte, ecologia, injustiça social, a desigualda-
de brasileira. Ou seja, não fogem de tema algum, ainda que em geral saibam
driblar o tom panfletário redutor. Mas, em geral, evitam a dicotomia que cos-
tuma caracterizar internacionalmente a literatura para jovens e que obriga a se-
parar livros de fantasia de livros de problemas, mais realistas. No nosso caso,
também aí as fronteiras se apagam.

Além disso, convém recordar que a cultura brasileira funciona por meca-
nismos que tendem a ser integradores e includentes – como já assinalaram
mestres do porte de Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda. Ou, mais
recentemente, Alfredo Bosi, ao chamar a atenção para a capacidade que nos-
sa cultura criadora tem para integrar amorosamente o popular e o erudito e,
com isso, desempenhar um papel de resistência. Não surpreende, portanto,
que nela também existam traços de integração entre as gerações. Em outras
palavras, a pecha de atividade menor, tão intensamente acentuada em outros
meios, não caiu com tanta força sobre nossos autores infanto-juvenis, por
mais que a pretensa modernidade da segmentação de mercado tente impô-la
nos meios de comunicação de massa, como condição desejável de uma socie-
dade de consumo.

Difícil saber por quê. Lembro uma conversa com o acadêmico Darcy Ribei-
ro – também há muito tempo, quando estávamos ambos exilados – em que ele
me chamou a atenção para um fato em que eu nunca havia reparado: a influên-
cia indígena que temos em nossa maneira de lidar com a criança. Nossa con-
versa foi despertada porque os que tínhamos filhos pequenos em escolas fran-
cesas não nos conformávamos com a prática totalmente aceita (inclusive pela
legislação) de que os professores corrigissem os alunos com palmadas, e essa
constituía uma das maiores dificuldades de adaptação no quotidiano do exílio:
não admitíamos que nossos filhos apanhassem e, ao mesmo tempo, não que-
ríamos que eles fossem vistos pelos colegas como protegidos ou diferentes.
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Dizia Darcy que, apesar da importação da vara de marmelo e da palmatória, e
do uso dos castigos corporais como prática educativa, nós temos no Brasil
também uma marca muito forte da atitude dos índios com as crianças, feita de
toques físicos, de pele, de colo e chamego, de abraço e cafuné, de paciência e
atenção, de brincadeira e risada, de aconchego e naturalidade carinhosa. Tal-
vez seja por isso. Mas o fato é que é enorme o número de grandes nomes de
nossa literatura que não se sentiram diminuídos por escrever para crianças. Em
nossa Academia, por exemplo, lembro que Josué Montello, Arnaldo Niskier,
Carlos Heitor Cony, João Ubaldo Ribeiro, Lêdo Ivo, Moacyr Scliar, Nélida
Piñon, Paulo Coelho, Zélia Gattai vêm publicando para crianças e jovens e se
somando a uma tradição que vem de Olavo Bilac e Manuel Bonfim, Viriato
Correia, Orígenes Lessa, José Lins do Rego, Rachel de Queiroz, Jorge Amado,
passando por Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, Cecília Meireles, Vinicius
de Moraes, Clarice Lispector, Mário Quintana, Carlos Drummond de Andra-
de, Fernando Sabino, Ferreira Gullar, entre outros. Um time dos sonhos, a
comprovar que os preconceitos intelectuais com que sistematicamente a litera-
tura infanto-juvenil é vista pela cultura erudita em todo o mundo não conse-
guiram abafar, entre nós, as incursões dos maiores craques em seus terrenos. E
até mesmo quando não foram escritos especialmente para crianças, é com na-
turalidade que livros de grandes clássicos nacionais têm sido editados, com
texto integral, ilustrações e apresentação gráfica voltada para esse público – e
têm sido muito bem aceitos, comprovando a observação de que essas frontei-
ras entre nós são muito permeáveis. É o caso de Machado de Assis, Guimarães
Rosa, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Rubem Braga – para fi-
carmos só em alguns. Mais uma vez, confirma-se que nossa cultura não consi-
dera a literatura infanto-juvenil com uma mirada tão excludente como costu-
ma ocorrer em outros países. E todos nos beneficiamos dessa atitude integra-
dora e abrangente.

É igualmente interessante abrir uns parênteses e observar como há seme-
lhanças com o que ocorreu nas letras britânicas, em que a grande força artística
de sua literatura infantil pode ser mais bem entendida quando verificamos que,
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diferentemente do que ocorreu na maioria dos outros países, lá também alguns
grandes autores escreveram para crianças. Começo com um exemplo significa-
tivo, o de Mary Wollstonecraft, famosa por sua militância em prol dos direi-
tos femininos (aliás, tão famosa que é citada pela avó de Carolina em A Moreninha,
de Joaquim Manuel de Macedo), e por ter sido esposa de William Goodwin,
por muitos considerado o Andersen inglês, devido a sua coletânea de contos
tradicionais para crianças – anterior à do dinamarquês e por este conhecida. A
filha dos dois foi Mary Shelley, casada com o grande poeta e também escritora,
autora de Frankestein. Mas aqui eu desejava destacar a mãe, uma ativa pioneira
do gênero infanto-juvenil: publicou suas histórias desde 1788, algumas com
ilustrações de William Blake, fundou uma livraria infantil em Londres em
1805 e a manteve por vinte anos, e foi sócia do marido numa editora responsá-
vel pela publicação da célebre coletânea de Shakespeare para crianças feita por
Charles e Mary Lamb, por encomenda dela. Também escreveram para jovens
outros autores famosos, de William Thackeray, Robert Louis Stevenson,
Oscar Wilde e Rudyard Kipling a Graham Greene, Virginia Woolf, T.S. Eliot,
William Golding. E os jovens leitores de língua inglesa, além de se apropriar da
obra de Charles Dickens com personagens infantis, de versões adaptadas de al-
guns de seus próprios clássicos como Defoe (Robinson Crusoe) e Swift (As Via-
gens de Gulliver) e dos romances históricos de Walter Scott, ainda puderam con-
tar com outras preciosas vozes oriundas do outro lado do Atlântico, de Mark
Twain a Hemingway, passando por Faulkner, todos escrevendo para crianças
além de para adultos – antes que a ditadura do mercado numa sociedade de
consumo pasteurizasse tais originalidades norte-americanas. Daí bastava um
passo para que a leitura juvenil britânica saísse devorando outros gêneros mui-
to populares, como as novelas de colégio, os romances de aventura e históri-
cos, os dramas domésticos. Tendo muita variedade de qualidade para ler, no
final do século XIX as crianças e adolescentes ingleses estavam prontos para
enfrentar os desafios mais complexos que a literatura infantil passou a exigir
de seus músculos leitores, com a prosa de Lewis Carroll e a poesia de Edward
Lear, por exemplo. E, por sua vez, algumas das crianças leitoras desses textos
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exigentes, tão bem alimentadas em sua imaginação e prática literária, puderam
crescer para fecundar a literatura com uma experiência de radicalidade na es-
crita – como demonstra Juliet Dusinbere,5 professora em Cambridge, ao exa-
minar as influências que exerceram tais leituras e a concepção da literatura
como liberdade e jogo, sobre o experimentalismo literário de autores como
Joyce e Virginia Woolf, por exemplo. Conforme ela assinala, tais autores se
acostumaram a ler textos de densidade literária, desde pequenos – com multi-
plicidade de vozes e de pontos de vista narrativos, com invenção lingüística,
com exploração de ambigüidades de sentido. Tinham a certeza de que podiam
contar com a existência de um pacto tácito em que podiam confiar, de cumpli-
cidade entre autor e leitor. Ao escrever, tinham perfeita consciência de poder
lançar desafios a sua platéia leitora, sem tentar paternalizá-la nem exigir sua
dócil reverência. Não precisavam ficar transmitindo mensagens. Podiam se
conceder a bela liberdade de apostar numa leitura criativa e dividir a autoria
com o leitor.

Toda essa digressão se justifica para estabelecer padrões de aferição. A com-
paração ajuda a entender a estatura de nossa literatura infanto-juvenil e os mis-
térios de sua qualidade. Ela não surgiu da noite para o dia nem solta no espaço.
Precisou de precursores, de críticos, de leitores anteriores, de leitores em pers-
pectiva. Foi possível porque num determinado momento conseguiu escapar às
barreiras que se erguiam diante da produção literária e que Machado de Assis
já apontava em 1866 no Diário do Rio de Janeiro:6

“A opinião que devia sustentar o livro, dar-lhe voga, coroá-lo, enfim, no
Capitólio moderno, essa, como os heróis de Tácito, brilha pela ausência.
Há um círculo limitado de leitores; a concorrência é quase nula, e os livros
aparecem e morrem nas livrarias.”
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Mais uma vez temos que reconhecer que a abertura de uma brecha nessa
barreira foi possível graças a Monteiro Lobato. Não apenas como autor, mas
também como editor, distribuidor, tradutor, ativo e apaixonado militante do
livro. Graças a sua incansável atividade de empreendedor entusiasmado, multi-
plicando pontos de venda em farmácias e vendas do interior, fazendo publici-
dade, dedicando-se à promoção da leitura de literatura, Reinações de Narizinho
pôde atingir a marca do milhão de exemplares vendidos, num Brasil de popu-
lação bem menor e menos alfabetizada que a de nosso tempo. É lícito supor
que muitos desses pequenos leitores, ao crescer, procuraram seguir o exemplo
de Dona Benta, lendo e contando histórias para crianças. Ou trataram de dar
livros a seus filhos e netos, na tentativa de oferecer a eles condições de viver o
prazer que tiveram nas suas leituras infantis. E alguns viraram escritores.

Esses antigos leitores (a geração que José Roberto Whitaker Penteado cha-
ma de “filhos de Lobato”), amorosamente valorizando a palavra escrita e res-
peitando a imaginação infantil, é que incentivaram o desenvolvimento do mer-
cado que possibilitou a eclosão da literatura infanto-juvenil brasileira em todo
seu esplendor. O trajeto é longo e começou há muito tempo. É fundamental
que não se interrompa justamente agora – quando sobem os índices de escola-
rização no país. Mais que nunca, exige-se de cada um de nós uma atenção
constante sobre as eventuais quebras de continuidade em programas e ações de
apoio à literatura infantil, sobretudo as do poder público, impossíveis de se-
rem relevadas por mais que tentem se apresentar como bem intencionadas ou
meras pausas para avaliação. Como também lembrou Machado de Assis em
outro artigo, com o qual encerro estas palavras:

“É mais fácil regenerar uma nação que uma literatura. Para esta, não há gri-
tos do Ipiranga; as modificações operam vagarosamente, e não se chega em um
só momento a um resultado.”7

7 Idem, Ibidem.
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O sangrar das
epopéias

Paulo Bomfim

No ano em que falecia em Portugal Sá de Miranda, o irmão
Mem de Sá tomava-se o 3.° Governador Geral do Brasil.

Enquanto o primeiro introduzia o soneto petrarquiano e a oitava
rima em nosso idioma, o segundo encarnava com a família a própria
epopéia.

Mem de Sá sucedia a Duarte da Costa, cujo filho Álvaro foi dis-
tante responsável pelo movimento antropofágico de Oswald de
Andrade. Por se desentender com esse jovem atrabiliário, o ilustrado
D. Pero Fernandes Sardinha, primeiro bispo do Brasil, deixa a dio-
cese e naufraga, sendo devorado, juntamente com noventa e três
companheiros de viagem, pelos caetés. O destino do mestre de Teo-
logia em Paris, Salamanca e Coimbra, termina na praia onde os náu-
fragos da nau Nossa Senhora da Ajuda nadaram para o martírio.

Mem de Sá, fidalgo da Casa Real, licenciado em Leis e desembar-
gador da Casa de Suplicação, foi paradigma de boa administração
colonial. Em quatorze anos de serviços prestados ao Brasil, lega-nos,
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dentro de período conturbado pelas lutas com franceses e índios sublevados,
um vislumbre de paz e justiça.

Durante seu governo, o sobrinho Estácio de Sá funda São Sebastião do Rio
de Janeiro e tem o mesmo destino do santo que dava o nome à cidade e do rei
que viria a desaparecer em Alcácer Quibir.

O 3.o Governador Geral do Brasil, a sangrar epopéias, perde também o filho
Fernão, falecido a 30 de abril de 1558, em luta com o gentio tamoio, na Capi-
tania do Espírito Santo.

Nossa metrópole deve a Mem de Sá o primeiro passo de seu progresso,
quando este determina a transferência dos moradores e da Câmara Municipal

120

Paulo Bomfim

Gravura antiga [autor não identificado] do Morro do Descanso, posteriormente chamado
do Castelo, local escolhido por Mem de Sá para instalar a cidade fundada por Estácio de
Sá, em 1.o de março de 1565, no Morro Cara de Cão na Urca.



de Santo André da Borda do Campo para a nascente Vila de São Paulo do
Campo de Piratininga.

No mesmo ano escreve ao rei:

“Peço a V. A. que em paga de meus serviços, me mande ir para o Reino e
mande vir outro governador; porque afianço a V. A. que não sou para esta
terra. Eu nela gasto muito mais do que tenho de ordenado, o que me pagam
é em mercadorias, que me não servem. Eu fui sempre ter guerra e trabalhos
onde hei-de dar de comer aos homens que vão pelejar e morrer, sem soldo
nem mantimentos; porque não há para lho dar. Sou velho, tenho filhos que
andam desagasalhados; uma filha que estava no Mosteiro de Santa Catarina
de Évora, a mandou Fr. Luis de Granada que se saísse. Não sei quanto servi-
ço de Deus nem de V. A. foi deitar uma moça de um mosteiro na rua, sendo
filha de quem o anda servindo no Brasil.”

Graças a esse amargurado das injustiças do mundo, que jamais veria o Tejo
de novo, surgem as entradas prefiguradoras do bandeirismo que daria ao Brasil
o contorno de pátria. Manda Vasco Rodrigues subir o rio Paraguaçu. No
mesmo ano de 1560, enviava Brás Cubas às cabeceiras do rio São Francisco em
busca de ouro. Dois anos mais tarde, ordena ao mineiro Luiz Martins percor-
rer os sertões vicentinos. Dessa expedição surge o ouro do Jaraguá desencadea-
dor das entradas de Martim Carvalho em 1570 e de Sebastião de Campos
Tourinho em 1572. Reza a tradição que nessa época foi descoberta a primeira
mostra do metal em Paranaguá.

Pelo testamento de Mem de Sá pode-se ler que sua fortuna se resumia em
léguas de terra despovoadas que viriam a florescer em vilas e cidades.

Graças aos Sás, o Rio de Janeiro existe. A toponímia recorda essa família no
antigo Morro do Castelo, na Ilha do Governador e até mesmo nas pompas do
desfile da Escola de Samba do Estácio.

Salvador Correia de Sá, sobrinho do Governador Geral, em 1558, assume o
comando da cidade fundada por seu primo. Em 1567, instala engenho de açú-
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car na Tijuca, célula do morgadio dos Assecas que compreendia Jacarepaguá
e os Campos dos Goitacazes, local da futura cidade de Campos.

Foi dos primeiros alumbrados do brilho da prata da Sena do Sabarabu-
çu. Salvador Correia de Sá e Benevides alega que o avô no fim do século
XVI já andava por Potosi em companhia de um frade trinário entendido
em minérios.

Com ele se iniciava o ciclo dos peruleiros que teria em Antônio Castanho da
Silva o seu herói.

Martim Correia de Sá herda do pai a mesma inquietação que passaria ao fi-
lho que portava o nome glorioso do avô.

Esse parente de Mem de Sá vem a se tornar profundo conhecedor das re-
giões do médio e alto Paraíba e dos Patos em Santa Catarina. Hoje ao nos
hospedarmos no Hotel do Frade em Angra dos Reis, lembramos o Pico do
Frade galgado pelo Capitão Martim de Sá e sua tropa. Funda depois, no ano
de 1620, a povoação de Ingaiba, no Saco de Mangaratiba. Dez anos mais tar-
de, em 1630, com índios que levava de Sepetiba, chanta junto ao mar o arrai-
al do Cabo Frio.

No interregno de combates com franceses e holandeses, entre rumos do
Rio da Prata e as minas de Itabaiana, Martim de Sá ergue nas proximidades da
Lagoa de Sacoperobam, futura Rodrigo de Freitas, engenho de açúcar sob a
invocação de Nossa Senhora da Cabeça.

O culto a essa padroeira em São Paulo data da estada em Piratininga dos
Correia de Sá que trouxeram de Portugal sua devoção. Nossa Senhora da Ca-
beça ainda é cultuada na Capela de Santa Luzia, na velha Rua Tabatinguera.

Ao som do “Martírio de São Sebastião” de Debussy, reporto-me a São
Sebastião do Rio de Janeiro e ao sacrifício de seu fundador trespassado de
flechas.
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Historiografia oficial

Paulo Napoleão Nogueira da Silva

AHistória é a mãe de todos os conhecimentos, só nela se pode
haurir a razão de ser das instituições políticas, econômicas,

sociais, jurídicas, e outras. Costuma-se dizer que povo que não tem
memória histórica não tem passado, presente, nem futuro.

No Brasil, infelizmente, a História conta muito pouco: o que
conta é a historiografia oficial – sempre falaciosa – do regime repu-
blicano, que nada tem a ver com a História verdadeira.

A prática da historiografia oficial, não é só brasileira: nos Estados
Unidos difundiu-se um quadro do encontro entre os generais Lee –
comandante das forças do Sul na Guerra de Secessão – e Grant, co-
mandante das forças do Norte; tal encontro jamais aconteceu, mas
foi conveniente historicizá-lo, para apaziguar a memória nacional.

Lembre-se que, na União Soviética, Stalin mandava apagar das
fotos oficiais as imagens de ex-companheiros caídos em desgraça.
Assim, em ambos os casos – e quantos outros poderiam ser citados –
a historiografia oficial passou por cima da verdade histórica.
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Em nosso país, não foi diferente, e os exemplos são tão numerosos e gritan-
tes que poderiam preencher uma lista telefônica: quase tudo o que se ensina
nas escolas dos ciclos fundamental e colegial é falso, é a historiografia oficial.

Antes de tudo, vem Pedro Álvares Cabral, que não descobriu coisa alguma em
22 de abril de 1500: quem se dedica ao assunto sabe que, desde 1482, já havia
portugueses e franceses residindo no litoral brasileiro, e o rei português também sa-
bia disso muito bem. Dentre aqueles, inclusive o famoso “bacharel de Cananéia”.

Quem era o “bacharel de Cananéia”? Um português que naufragou, nadou
até à praia, foi aprisionado pelos índios e levado ao cacique. Este, que era ho-
mem de paz, não permitiu que qualquer mal fosse feito ao estrangeiro, apenas
lhe impôs uma condição: que não fosse embora sem sua ordem.

Aos poucos, o cacique foi descobrindo qualidades de inteligência e cultura
no português, inclusive a circunstância de saber escrever e ler, daí a alcunha de
“bacharel”. Certo dia chamou-o e disse-lhe que estava livre para ir embora, se
quisesse, mas não gostaria que isso acontecesse: queria que ele permanecesse na
tribo pelo resto da vida, auxiliando-o no governo do seu povo. E para reforçar
a proposta, deu-lhe como esposas “apenas” 12 de suas filhas!

O português ficou, como uma espécie de primeiro-ministro do cacique, este
um verdadeiro rei, já que a tribo contava cerca de 200.000 indivíduos. Ambos,
o cacique e o bacharel, morreram em avançada idade, e este último deixou nu-
merosíssima descendência.

Na atualidade, quem for a Cananéia encontrará: a principal praça da cidade,
“Praça Bacharel”; a principal avenida, “Avenida Bacharel”; e o melhor hotel,
idem, “Hotel Bacharel”. Além disso, quase todos os habitantes se proclamam e
orgulham como descendentes do bacharel.

Tudo isso ocorreu bem antes da chegada de Cabral, e prolongou-se por
muito tempo depois. No entanto, a historiografia oficial continua ensinando
às crianças que o Brasil foi descoberto por Cabral em 22 de abril de 1500!

Além disso, autoridades oficiais – como Diogo Pacheco Pereira, navegador
e embaixador de Portugal nas discussões que levaram ao Tratado de Tordesi-
lhas – viajou por duas vezes ao território brasileiro em 1484 e 1487, a mando
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do rei Dom João II, para elaborar levantamentos e relatórios sobre as poten-
cialidades da nova terra.

Qual a razão dessa historiografia? Simples, era preciso fixar uma data oficial
para o “início” do Brasil. Antes, Portugal e Espanha viviam “às turras” quanto
à posse das terras que fossem descobertas no Atlântico, a oeste da Europa; e o
rei Dom João II não podia deixar que os espanhóis soubessem da existência do
Brasil, até porque o Papa Alexandre VI era espanhol, e possivelmente benefi-
ciaria a Espanha na sua arbitragem internacional. O monarca português che-
gou a ponto de editar uma lei que impunha pena de morte a quem divulgasse a
notícia de novas terras, o Brasil.

Só depois que todos os tratados foram assinados e homologados pelo papa,
Dom João II sentiu-se livre para divulgar nossa existência, e mandou Cabral
tomar posse oficial da terra em nome da Coroa portuguesa.

De qualquer modo, é possível entender que Cabral não descobriu, mas
“inaugurou” o Brasil: a partir de sua vinda o novo território passou a fazer par-
te da geografia do mundo ocidental. Apesar disso, é inverídica a historiografia
oficial – ensinada desde as primeiras séries – ao fazer os estudantes crerem que
o País foi descoberto em 1500: o bacharel de Cananéia, e alguns milhares de
outros, provam o contrário.

E, os franceses, especialmente Nicolas Durand de Villegaignon?
Esse empreendedor de alta cepa e origem nobre pretendeu instalar no Rio

de Janeiro e adjacências a “França Antártica”, com o apoio da realeza francesa.
Pode-se dizer que fundou o embrião do Rio de Janeiro bem antes que Estácio
de Sá fundasse oficialmente a cidade. Entendia-se bem com os índios tamoios,
e outros, respeitando sua cultura; foi o responsável pela atual formação da ci-
dade do Rio de Janeiro, a ponto de a Marinha de Guerra do Brasil, no século
XX, haver promovido a instalação de uma estátua sua na cidade onde nasceu.

Apesar de tudo isso, a historiografia oficial – vinda desde Portugal – inclui
Villegaignon como um pirata flibusteiro.

E mais, Tiradentes? Passa pela cabeça de alguém que uma conspiração da
qual faziam parte um governador de Capitania – aliás, general – dois coronéis,
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dois tenentes-coronéis, majores e capitães, um bispo, quatro desembargadores,
fosse chefiada por um alferes (suboficial)? É claro que tal raciocínio de aceita-
ção torna-se impossível, mormente para os padrões daquela época.

Na verdade, quando da sua instauração a República não podia admitir um
monarca como herói da Independência, D. Pedro I: ele o era, no entanto, ofici-
almente, por haver assumido e encabeçado o movimento que resultou no 7 de
Setembro. Em conseqüência, o novel governo republicano passou a buscar
quem substituísse Pedro I no imaginário popular. Primeiro, as novas autorida-
des fixaram-se em José Bonifácio, ao qual atribuíram o cognome de “Patriar-
ca”, até descobrirem que ele fora um devotado monarquista, e autor da própria
estrutura do Império. À falta de alternativa melhor, então, fixaram-se em Joa-
quim José da Silva Xavier, chamado o “Tiradentes” porque dentista prático.

Efetivamente, Tiradentes era um dos elos menos significativos da conspira-
ção: seu papel era o de correio a cavalo, entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro.
Exatamente por isso, foi o único a ser executado, porque “a corda sempre arre-
benta no lado mais fraco”.

Registre-se, aliás, foi executado contra a vontade da rainha D. Maria I,
que ainda não estava louca, e mandou carta aos desembargadores que julga-
vam o caso, recomendando-lhes que julgassem conforme suas consciências e
conhecimentos jurídicos, mas não queria execuções. A carta da rainha – que
se encontra nos arquivos da Torre do Tombo, Lisboa – recebida pelo vice-rei
Marquês de Rezende, foi por este “engavetada”, não chegando aos desem-
bargadores.

Assim, Tiradentes foi condenado à forca. Seus restos esquartejados foram
dependurados na estrada que ele percorria, de Minas ao Rio de Janeiro. Os de-
mais conjurados, no entanto, foram condenados a penas mais ou menos leves,
a maioria absolvidos, outros condenados a poucos anos de degredo na África;
alguns, lá fizeram fortuna e nem quiseram voltar, outros retornaram e retoma-
ram a vida pública, chegando até à Assembléia Geral do Império.

Para mais, os arquivos do processo judicial relativo à Inconfidência – com
depoimentos dos acusados e testemunhas – demonstra claramente que não
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houve qualquer intuito de Independência na Inconfidência Mineira: houve,
sim, o desejo de fazer com que a Coroa abrisse mão dos 25% que cobrava so-
bre a extração do ouro, em favor dos conjurados, os percentuais tendo sido
adrede fixados em favor do governador, dos coronéis e tenentes-coronéis, do
bispo, desembargadores, etc.

Em que pesem todos esses fatos históricos irretorquíveis, a historiografia
oficial endeusa Tiradentes como herói da Independência. À falta de coisa me-
lhor – como nenhum quadro autêntico dele existe – a República passou a re-
tratá-lo como um irmão gêmeo de Jesus Cristo, para aproveitar os sentimentos
religiosos dos brasileiros. Recentemente, porém, tiraram a barba da imagem,
para fazê-la mais palatável aos jovens.

Na verdade, o 21 de Abril é um feriado oficial morto: apenas em Minas Ge-
rais é comemorado, por razões políticas óbvias.

E a ditadura Vargas? A historiografia oficial taxa Getúlio Vargas – embora
timidamente, por causa do seu apoio popular – como um ditador. Isto, porque
a classe política tem pavor de um poder que lhe cerceie os privilégios, e Vargas
acabou com eleições, com o Parlamento viciado, e outras coisas tão caras aos
políticos.

Vargas era um homem que não dava grande importância às ideologias, o
que queria era capacidade e eficiência: fascista por convencimento, chamou
para o governo homens como Oscar Niemeyer, comunista histórico, e o poeta
Carlos Drummond de Andrade, esquerdista notório.

Afinal, quem foi Vargas? Era fascista, sim. Correspondia-se com Hitler por
telegramas no cabo submarino, os dois também se cumprimentavam por oca-
sião dos respectivos aniversários; além disso, era um admirador incondicional
de Mussolini. Apesar disso, foi o homem que usou do seu poder ditatorial
para reconhecer os direitos dos assalariados, criando uma Consolidação das
Leis do Trabalho, e uma Justiça do Trabalho para garanti-la.

Ainda mais que isso, era homem de carisma e sabia cultivar o povo, que o
chamava de “pai dos pobres” (seus inimigos chamavam-no de “mãe dos ricos”):
na época do Natal, mandava a Caixa Econômica Federal devolver às mães
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solteiras e mulheres largadas pelos maridos tudo o que houvessem empenha-
do; às costureiras, mandava devolver as máquinas de costura. Em visita a Salva-
dor, tirou para dançar a baiana mais velha presente ao baile.

Foi má para o Brasil, como país, a ditadura Vargas? Efetivamente, não.
Além dos direitos trabalhistas, criou a siderurgia nacional e as bases para a in-
dustrialização; a revolução paulista de 1932, pretendidamente deflagrada para
que houvesse uma nova Constituição, na verdade foi um movimento acionado
pela elite cafeeira, que temia a industrialização.

Quando Getúlio foi deposto em 1945, era tão popular que dois meses de-
pois foi eleito deputado federal por cinco estados, e senador por outros dois.
Quando se matou, seu cortejo foi o maior evento até então visto no Rio de
Janeiro, com cerca de 500 mil pessoas presentes.

E, mais: quando do seu inventário, verificou-se que o único bem era a meta-
de da fazenda de São Borja, herdada do pai; Getúlio jamais colocou a mão em
um centavo do dinheiro público, e seus filhos eram todos de classe média.

Apesar de tudo, ainda que com pouca firmeza, a historiografia oficial narra
Vargas como um ditador. É o simplismo dos chavões, estereótipos que limi-
tam o raciocínio.

E o ciclo militar de 1964 a 1985? Sobre o tema, a martelação da mídia já
está se transformando em estereótipo que integra a historiografia: o regime
militar passou a ser sinônimo de palavrão. No entanto, foi um regime como
qualquer outro, com erros e acertos.

Dentre os erros políticos, ressalte-se a censura à imprensa. Para quê, se toda
a imprensa, empresariado, Igreja, igrejas protestantes, população em geral,
apoiavam o governo militar?

Dentre os erros administrativos é de ser citada a desativação das ferrovias, o
que transformou alguns milhares de municípios e distritos em unidades fan-
tasmas, já que dependiam do trem. Só agora, mais de duas décadas passadas,
vem sendo pensada a reativação das ferrovias.

Dentre os acertos, em 1964 o Brasil ocupava o 48.º lugar no ranking da
economia mundial, e em apenas seis anos os militares trouxeram o País para
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a 6.ª posição: não havia desemprego, ao contrário, as indústrias colocavam
kombis nas ruas, com alto-falantes oferecendo vagas e condições diferenciadas
para os operários. E mais, com o salário de um mês, o operário comprava um
fusca 0 km! A indústria naval brasileira tornou-se rapidamente a segunda do
mundo, só atrás da japonesa.

Não havia a triste realidade de alguém ir hoje a um supermercado, e um mês
depois os preços estarem mais altos. Anote-se, o preço da gasolina manteve-se
durante oito anos sem alteração.

Para mais, os militares criaram o FGTS, que até hoje protege os assalaria-
dos. Criaram o SFH – Sistema Financeiro da Habitação, que permitiu o finan-
ciamento de casas populares, antes inexistente. Criaram o Estatuto da Terra,
que permitiu a Reforma Agrária. Criaram os incentivos para reaparelhamento
do parque industrial, antes também inexistentes.

Em suma, como qualquer regime, o militar cometeu erros e acertos, mas o
seu saldo é positivo. No entanto, a mídia transformou-o em palavrão. Por qual
razão?

A razão é simples: a classe política vive da corrupção, e a mídia vive da chan-
tagem, cobrando para divulgar e para não divulgar. Como no regime militar a
corrupção era punida no ato, e a mídia era responsabilizada pelo que divulga-
va, fechou-se um grande campo para os ganhos pessoais dos seus agentes. Uma
e outra jamais perdoaram o regime por esses “prejuízos”, e aliaram-se as duas
para – após 1985 – transformar o regime militar em palavrão, introduzindo
essa noção na historiografia oficial.

E a democracia pós-1985, e a mídia?
A democracia pós-1985 pode ser vista por vários prismas. Primeiro, por

quem foi feita a Constituição de 1988, e para quem? Foi feita pela classe polí-
tica e para ela mesma: em cada capítulo desse texto encontra-se pelo menos um
dispositivo protegendo a classe política, e assegurando sua supremacia sobre a
sociedade. Depois, pela permissividade política, inclusive agasalhando a troca
de legendas por deputados e senadores, em pleno exercício do respectivo man-
dato, apesar de vedação legal. Para mais, a própria Constituição e o devido
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processo legal por ela proclamado possibilitam todos os meios para os frauda-
dores escaparem à punição pelos seus atos; anote-se, o sistema processual com
seus inumeráveis recursos garante-lhes a impunidade, até mesmo antes que
ocorra a respectiva prescrição. Aliás, os próprios prazos de prescrição são uma
arma colocada a serviço dos fraudadores.

Entretanto, a historiografia oficial continua martelando na cabeça dos estu-
dantes, desde as primeiras letras, todos os méritos da democracia civil,
pós-1985.

Acrescente-se que as eleições presidenciais são um faz-de-conta: vence
quem tem mais dinheiro para pagar aos marqueteiros e aos grandes cabos elei-
torais. O eleitor pensa que escolhe, mas não: ele é induzido por aqueles a “es-
colher”; ou seja, não é verdadeira a pretendidamente livre manifestação de
vontade eleitoral.

Depois de tudo isso, é preciso pensar na mídia: como o governo tem com-
petência para conceder ou cassar canais de televisão, há sempre um acordo de
cavalheiros entre ambos: “só divulgarei o que você quer, e você manterá sem-
pre a minha concessão”. Assim, os telespectadores ficam grudados à telinha,
ouvindo sobre escândalos menores – gotas d’água num balde, mensalões e
mensalinhos, CPIs – enquanto os grandes casos de corrupção ficam fora do
conhecimento público. É o pane et circus dos romanos.

Enfim, tudo isso faz parte – ou acaba fazendo – da historiografia oficial.
Em suma, esta é degradadora do conhecimento e da cultura nacionais, e tem
por objetivo manter a sociedade brasileira alienada da sua realidade. Até quan-
do isso continuará, só Deus sabe; mas, parece certo que só se resolverá com a
educação. Vale pensar no que seria o Brasil, se o seu povo fosse efetivamente edu-
cado desde as primeiras letras.
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Presença da filosofia
em Machado de Assis

Maria Luiza Penna

Em que tens fé?
Nisto: é preciso determinar de uma nova maneira o peso de todas as coisas.

Friedrich Nietzsche
1

“Todos os homens são intelectuais”, escreveu Antonio
Gramsci, “mas nem todos exercem a função de intelec-

tual”.2 Parafraseando o pensador italiano, diríamos que todos os ho-
mens são filósofos, na medida em que, em maior ou menor grau,
possuem uma visão de mundo. Mas nem todos exercem a função de
filósofo. Nesse sentido, Machado de Assis não foi propriamente um
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filósofo, strictu senso, ou um construtor de sistemas, com um corpo de idéias
preciso ou coerente. Quincas Borba, o único dos seus personagens que criou e
adotou um sistema filosófico, o humanitismo, termina doido. Machado de
Assis foi, entretanto, um pensador com enorme e progressiva capacidade de
análise e reflexão. Percebeu-o muito bem José Veríssimo quando, ao sair a pri-
meira edição de Várias Histórias, escreveu: “A característica do Sr. Machado de
Assis é que ele é, em nossa literatura de ficção, um artista forrado de filósofo.”
Machado foi capaz de extrair de si, e da vida, aquilo que faz da filosofia, uma
filosofia, e do pensar, um pensar: a capacidade crítica. Interessava-lhe o ser hu-
mano e tudo que o ajudasse a compreendê-lo e a explicá-lo. Trata-se, antes de
mais nada, de uma atitude de abertura e reflexão diante das contradições, às ve-
zes amargas, que a realidade apresenta. Se a ficção machadiana é fortemente in-
fluenciada pelo humorismo inglês de Sterne, de Swift, de Fielding, e pelo pen-
samento filosófico de Schopenhauer, ela não pode ser, entretanto, identificada
totalmente com nenhum deles. Há também os franceses: Pascal, Montaigne,
Diderot. Assim, é de grande interesse para a compreensão de sua obra, a análise
das fontes filosóficas e literárias que influenciaram sua visão de mundo.

Dois fios, às vezes entrelaçados, nos conduziram nesse percurso: o que a crí-
tica brasileira, desde os seus primórdios, percebeu em sua obra e sobre ela pu-
blicou; e a leitura e reflexão sobre a influência não só do filósofo Schopenhau-
er, de quem Machado recebeu influência direta, como também de Nietzsche.

� A desauratização da obra literária:
perspectiva tradicional x perspectiva
descontrutora e/ou genética

Desde o fim dos anos 30, até os anos 60, estudiosos e críticos ligados à Biblio-
teca Nacional, como Augusto Meyer, que dela foi diretor, Brito Broca e Galante
de Souza, ou Magalhães Júnior, biógrafo de Machado, dirigiram suas pesquisas
às fontes primárias, estabelecendo textos, estudando os manuscritos, as versões
(possíveis), as publicações prévias, em folhetim, dos romances. Ao assim proce-
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der, firmavam um marco importante nos estudos machadianos. Perscrutavam
novelas, histórias, peças de teatro, poesias, crônicas saídas em jornais, ensaios,
romances e contos anteriores ao que consideravam como o momento crucial, o
verdadeiro desabrochar do gênio: os anos 80 do século XIX. Aparentemente o
Machado que aí surge seria quase um outro Machado, pois sua ficção apresen-
ta-se sob um novo paradigma. Ironicamente, de certa maneira, Augusto Meyer,
Brito Broca, Magalhães Júnior e outros estudiosos de arquivos e textos, filólogos
malgré eux, estavam preparando o caminho não para um texto último, ne varietur,
mas para um outro modo de ver o texto literário.

Já em 1969, criticando a opinião de Augusto Meyer, que aconselhava so-
bretudo a leitura “da graça original dos melhores momentos” machadianos, o
crítico Silviano Santiago, embora não trabalhando diretamente com os ma-
nuscritos do escritor, abre, de uma certa forma, o caminho aos estudos futuros
da crítica genética, embrenhando-se na análise dos textos machadianos, relaci-
onando a obra antiga com a madura, contestando a noção de “gênio”. Em arti-
go seminal, coloca em discussão tanto a noção do corte epistemológico, quan-
to à noção da obra literária criada apenas pelo talento inato e inspiração ines-
crutável. A “busca da profundidade”, para o crítico, seria conseqüência de “um
exercício constante e duplo da imaginação e dos meios de expressão de que
dispõe todo e qualquer romancista”.3

Toda a obra de Machado de Assis (incluindo, portanto, os romances ante-
riores à chamada fase madura) deve ser compreendida, segundo Silviano Santi-
ago, como um todo coerente, onde “estruturas primeiras e primárias se desar-
ticulam e se rearticulam sob forma de estruturas diferentes, mais complexas e
mais sofisticadas, à medida que seus textos se sucedem cronologicamente”.4

Lembrando carta de Machado a José Veríssimo, na qual o escritor carioca,
embora reconhecendo que a sua segunda maneira lhe seja mais aceita e cabal,
compara sua obra pretérita a “algumas raízes dos seus arbustos de hoje”,
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comenta Silviano Santiago: “Não seria pois fantasia do crítico encontrar em
Ressurreição, por exemplo, as raízes do arbusto que é Dom Casmurro, para reto-
mar a metáfora empregada por Machado.”5

Além disso, lembra Silviano Santiago, já na “Advertência ao leitor”, no iní-
cio do romance Ressurreição, Machado de Assis se apresenta como um “operá-
rio” e recusa, como já observamos, a noção romântica de um autor gênio. O
poder criador viria antes de um esforço de “reflexão” e do “estudo”. Em artigo
não publicado, Silviano já discutira a idéia de invenção no texto machadiano:

“Esta [a invenção] depende quase que exclusivamente da re-elaboração
de certas estruturas estabelecidas em trabalhos já escritos e/ou publicados
anteriormente. Depende, pois, de uma re-visão crítica do seu próprio esfor-
ço, do que já conseguiu realizar. Mais sofisticado é cada novo trabalho com
relação ao anterior, melhor o romancista apanha a complexidade da ação e
dos personagens.”6

Passado o tempo dos estudos estruturais concernentes à obra literária, cujo
período áureo, no Brasil, deu-se na segunda metade do século XX, surge um
novo olhar da crítica universitária: a crítica genética, que analisa a gênese da es-
crita poética e narrativa, estudando a questão da história interna do texto lite-
rário, as variações, comparando esse texto com outras versões e também com
outras formas de tratar o mesmo assunto. Ao sentido, usual, biológico do ter-
mo “genético”, os dicionários deveriam acrescentar uma segunda acepção, que
poder-se-ia definir talvez como “o estudo de manuscritos, literários ou não,
com a finalidade de reconstituir, a partir de traços escritos, os processos de
produção de uma obra”.7 Retorna-se aos arquivos que são estudados de modo
crítico pela filosofia e pela psicanálise. Desauratiza-se, enfim, a noção de ver-
são final da “obra-prima”. O problema não seria tanto olhar a obra anterior

134

Maria Luiza Penna

5 Idem, ibidem.
6 Idem, Jano, Janeiro. 1969, p. 78. Texto datilografado, inédito.
7 Magazine Littéraire. Paris: n. 3, 30 mars, 1995. Manuscrits, p. 120.



como momento de gestação, forma encubada, incipiente, da obra futura. Os
manuscritos, as diversas versões, as correções, teriam interesse em si próprios,
como fonte de conhecimento literário tanto quanto a chamada obra acabada.
E disso, inclusive, teve arguta intuição Augusto Meyer ao confessar que “Na
obra de Machado gostaria eu de conhecer não propriamente o que sacrificou à
exigência do estilo, mas o que encobriu ou alterou intencionalmente”.8 Essa
visão, inspirada em Croce, não crê que as revisões feitas em um texto pelo au-
tor (como, por exemplo, as revisões feitas por Machado nas duas versões de
Quincas Borba, uma em folhetim, outra em livro) sejam apenas revisões de estilo,
correções formais para que o livro ficasse mais “expressivo” ou “belo”. Muitas
vezes essas modificações decorrem de uma reestruturação perceptual, insepa-
rável do binômio intuição/expressão. Quando o autor (e a própria noção de
autor começou a ser discutida, surgindo as noções de inconsciente genético,
inconsciente textual, inconsciente narrativo, inconsciente poético, protonarra-
dor, enfim, o scriptor) apaga (ou substitui) uma palavra, uma expressão – ainda
segundo Croce –, é porque “uma nova imagem verbal animada por outra ma-
triz afetiva, ou cognitiva, ocupa a sua consciência artística”.9

Machado parece ter sido não um, nem dois, mas muitos. Seria possível en-
garrafar espírito tão contraditório? Há o Machado fundador da Academia
Brasileira de Letras, admirado pelo “estilo”, há o Machado funcionário públi-
co exemplar. Há, por outro lado, o Machado subterrâneo, o criador que nos
transmite a sensação do insólito, para não dizer do cruel, das interrogações ir-
respondíveis, do abismo, da ambigüidade sob a aparência de normalidade, cor-
reção e boas maneiras. Como artista e escritor, percebe que a realidade não é
totalmente captável em rígidos parâmetros conceptuais, também situados es-
tes em um tempo histórico. Dá-lhes um tratamento estético, esse mestre em
alegorias, analogias, metáforas e metonímias. As idéias não são fixas, nem intei-
riças, assim como o ser humano também não é uno nem inteiro.
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“Não sei se alguma vez disse ao leitor que as idéias, para mim, são como
as nozes, e que até hoje não descobri melhor processo para saber o que está
dentro de umas e outras – senão quebrá-las…Trazia comigo na mala e nas
algibeiras uma porção dessas idéias definitivas, e vivi assim até o dia em que,
por irreverência do espírito ou por não ter mais nada o que fazer, peguei um
quebra-nozes e comecei a ver o que havia dentro delas. Em algumas, quando
não achei nada, achei um bicho feio e visguento.”10

Contrapondo-se a teorias filosóficas, Machado, artista e criador, abaste-
ceu-se em livros como o Eclesiastes, Hamlet, Prometeu, D. Quixote. E em Goethe, de
quem parece ter ouvido o conselho: “Cinza, meu amigo, é toda a teoria, mas
verde é a árvore dourada da vida.” É ela, a vida, a grande predicadora; o mun-
do, absurdo, e a realidade, profundamente ambígua.

� Semelhanças e diferenças
A influência de Schopenhauer perpassa a obra de Machado, sobretudo nas

noções de inexorabilidade do tempo, transitoriedade humana e concepção de-
sabusada da Natureza, presentes no “Delírio”11 de Brás Cubas e em “Vi-
ver!”.12 Essas foram noções ao redor das quais Machado girou seguidamente,
elaborando-as pouco a pouco, influenciado por toda uma tradição que vem,
pelo menos desde os hinos órficos, passando pela Idade Média, pelo Dialogo
della Natura e di un Islandese, de Leopardi, Ahasverus, de Edgar Quinet,13 a Légende
des Siècles, de Victor Hugo, a Tentação de Saint-Antoine, de Gustave Flaubert, che-
gando, enfim, às praias brasileiras, a Machado e a seu próprio amálgama!

10 ASSIS, Machado de. Crônica. Balas de estalo. (1885). In: Obra Completa, v. III. Rio de Janeiro:
Aguilar, 1959, p. 479. (Série Brasileira, 3 v.)
11 ____ Romance. Memórias Póstumas de Brás Cubas. In: Obra Completa, v. I. Rio de Janeiro: Aguilar,
1959, pp. 422-423. (Série Brasileira, 3 v.)
12 ____ Conto. Várias Histórias. In: Obra Completa, v. II. Rio de Janeiro: Aguilar, 1959, p. 545.
(Série Brasileira, 3 v.) Publicado pela primeira vez na Gazeta de Notícias em 28 fev. 1886.
13 As edições completas da obra de Edgard Quinet fazem parte da biblioteca de Machado de Assis.
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Vamos nos ocupar apenas de quatro textos14 em que as noções acima men-
cionadas aparecem, embora, elas estejam presentes em quase todas as obras de
Machado.

1. Os poemas “Uma criatura” e
2. “O desfecho”
3. “O delírio”
4. “Viver!”

Ao analisá-los, partimos da premissa de que os dois primeiros não são o
embrião do terceiro, “O delírio”, nem este do quarto (Viver!). Não dizem
apenas, de outro modo, (pior?) o que os outros dizem, mas é preciso tratá-los
no seu presente. Ou seja, não teria havido uma origem lá, num registro tempo-
ral, mas é preciso colocá-los em uma só cena, numa só superfície e assim pro-
curar compreendê-los. Precisamos estudá-los seguindo o conselho de Rimbaud
à sua mãe: “littéralement et dans tous les sens”.15 Os dois poemas foram edita-
dos em janeiro de 1880: “O delírio” em junho de 1880, e “Viver!” em 1886.
Estão relacionados entre si e Machado de Assis trabalha com os remanejamen-
tos da linguagem e da cultura de sua época. Por isso, pode-se dizer que, além
do Machado autor, há o Machado scriptor.

Todos os quatro textos descrevem situações cercadas de angústia, de ter-
ror cósmico, que se apresentam como um sintoma. Escolhemos dois eixos
para compreendê-los: a noção de espaço (distanciamento) e de tempo (mo-
vimento).
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� 1. Uma criatura
Sei de uma criatura antiga e formidável, // Que a si mesma devora os membros e as entranhas, //
Com a sofreguidão da fome insaciável. // Habita juntamente os vales e as montanhas; //
E no mar, que se rasga, à maneira de abismo, // Espreguiça-se toda em convulsões estranhas. //
Traz impresso na fronte o obscuro despotismo; // Cada olhar que despede, acerbo e mavioso,//
Parece uma expansão de amor e de egoísmo. // Friamente contempla o desespero e o gozo, //
Gosta do colibri, como gosta do verme, / / E cinge ao coração o belo e o monstruoso. //
Para ela o chacal é, como a rola, inerme; // E caminha na terra impertubável, como / /
Pelo vasto areal um vasto paquiderme. / / Na árvore que rebenta o seu primeiro gomo
Vem a folha, que lento e lento se desdobra, / / Depois a flor, depois o suspirado pomo. //
Pois essa criatura está em toda a obra: / / Cresta o seio da flor e corrompe-lhe o fruto;
E é nesse destruir que as suas forças dobra. // Ama de igual amor o poluto e o impoluto; //
Começa e recomeça uma perpétua lida, // E sorrindo obedece ao divino estatuto.//
Tu dirás que é a Morte; eu direi que é a Vida.16

� 2. O desfecho
Prometeu sacudiu os braços manietados // E súplice pediu a eterna compaixão,//
Ao ver o desfilar dos séculos que vão // Pausadamente, como um dobre de finados.//
Mais dez, mais cem, mais mil e mais um bilião, //Uns cingidos de luz, outros ensangüentados…
Súbito, sacudindo as asas de tufão, // Fita-lhe a águia em cima os olhos espantados.//
Pela primeira vez a víscera do herói, // Que a imensa ave do céu perpetuamente rói,//
Deixou de renascer às raivas que a consomem, // Uma invisível mão as cadeias dilui;//
Frio, inerte, ao abismo um corpo morto rui; // Acabara o suplício e acabara o homem.//17

� Espaço e tempo
O poema “Uma criatura”, escolhido por Manuel Bandeira para figurar na

Antologia dos Poetas Brasileiros da Fase Parnasiana,18 apresenta-se, como não poderia
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deixar de ser, como um poema de grande correção formal. A figura central de
“Uma criatura” é a natureza, Mãe monstruosa e contraditória, bifronte, morte
e vida ao mesmo tempo. Escrito em versos alexandrinos, o poema dá-nos a im-
pressão, todo ele, de uma escultura de mármore, cinzelada pela perfeição de
linguagem e inspiração da literatura greco-clássica. Ao contrário das frases vi-
brantes e cheias de emoção dos românticos, há uma grande impassibilidade diante
do assunto tratado; o tempo é um tempo vagaroso “E caminha na terra imper-
turbável, como/pelo vasto areal um vasto paquiderme”. O ideal clássico e o
parnasiano aí se mostram, com ênfase no racionalismo e na expressão de um
pensamento deduzido logicamente. Os dois poemas são rimados, num ritmo
de doze longos versos.

Quanto à noção de espaço, produzem efeito de um distanciamento, possibili-
tando, dessa forma, que as emoções se objetivem em um objeto distante e mais
facilmente controlável. A criatura é tratada como ela que “Friamente contem-
pla o desespero e o gozo”; natureza, pandora: “criatura que está em toda a
obra”, que “Ama de igual amor o poluto e o impoluto”; envolve-se em “uma
perpétua lida”, que “Começa e recomeça”, “ao divino estatuto” que pode ser
referência tanto à vida quanto à morte: “Tu dirás que é a Morte; eu direi que é
a Vida”. Há, portanto, um distanciamento do eu (o eu é mencionado apenas
na primeira frase – “Sei de uma criatura” – e na última – “eu direi que é vida”),
exigido pelo visível processo poético parnasiano e adotado nos dois poemas.

A categoria tempo, em cuja definição está incluída a noção de movimento,
fica impressa nos versos de doze sílabas que, embora sem maiores preocupa-
ções com a harmonia, conferem ao poema um ritmo vagaroso – “vem a folha,
que lento e lento se desdobra”.

O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao segundo poema – “O desfecho”,
no qual os séculos desfilam diante de Prometeu, cuja libertação só se completa
com a morte. Neste poema a influência da mitologia clássica grega insere-se
mais abertamente. O distanciamento é radicalizado: Prometeu domina o poe-
ma, e o eu do poeta encontra-se imerso no inconsciente do texto. O tempo de-
corre lento (como o paquiderme do poema anterior), os séculos desfilam,
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como um dobrar dos finados e, mesmo quando Prometeu cai ao mar, ele não
cai, ele rui. Imaginamos não um homem caindo ao mar, assassinado depois de
longa e tenebrosa tortura, mas uma estátua rígida de pedra: “fria, inerme, ao
abismo um corpo morto rui”.

� 3. “O delírio” (trecho)
“Chama-me Natureza ou Pandora; sou tua mãe e tua inimiga […]
– Não te assustes, disse ela, minha inimizade não mata; é sobretudo pela vida que se afirma. Vives:
não quero outro flagelo.
– Vivo? perguntei eu, enterrando as unhas nas mãos, como para cientificar-me da existência. […]
– Entendeste-me? disse ela, no fim de algum tempo de mútua contemplação.
– Não, respondi: nem quero entender-te: tu és absurda, tu és uma fábula. Estou sonhando, decerto,
ou, se é verdade que enlouqueci, tu não passas de uma concepção de alienado, isto é uma coisa vã,
que a razão ausente não pode reger nem palpar. Natureza, tu? a natureza que eu conheço é só mãe e
não inimiga; não faz da vida um flagelo, nem, como tu, traz esse rosto indiferente, como o sepulcro.
E por que Pandora?
– Porque levo na minha bolsa os bens e os males, e o maior de todos, a esperança, consolação dos
homens. Tremes?
– Sim, o teu olhar fascina-me.
– Creio; eu não sou somente a vida; sou também a morte, e tu estás prestes a devolver-me o que te
emprestei. Grande lascívio, espera-te a voluptuosidade do nada.”19

� Os quatro momentos do delírio
No capítulo “O delírio”, das Memórias Póstumas de Brás Cubas, de que o frag-

mento acima é mostra, o personagem/narrador, escrevendo em primeira pes-
soa, tem um sonho, ou delírio que mostra, em linhas gerais, o essencial do tema
dos poemas. Trata-se de uma alucinação, modo de enfrentar a angústia e o ter-

140

Maria Luiza Penna

19 ASSIS, Machado de. Romance. Memórias Póstumas de Brás Cubas. In: Obra Completa, v. I. Rio de
Janeiro: Aguilar, 1959, pp. 421-424. (Série Brasileira, 3 v.)
MEYER, Augusto. Machado de Assis: 1935-1958. Rio de Janeiro: São José, 1958, pp. 191-196. Ver
também a introdução à La tentation de Saint-Antoine nas obras completas de Gustave Flaubert. Paris:
Pléiade, 1951, pp. 3-21.



ror cósmico que perpassava de modo controlado os poemas citados. A impas-
sibilidade termina. Loucura e vertigem são enfrentados com sarcasmo e hu-
mor, numa demonstração de clara ambivalência de sentimentos. Há quatro
episódios distintos, cada qual com motivos diferentes.

a) A transição do estado consciente para “O delírio” (feita por um barbeiro
chinês, “que escanhoava um mandarim, que me pagava o trabalho com belis-
cões e confeitos”; e a Suma Teológica, “que deu ao corpo a mais completa
imobilidade”) toma dois parágrafos apenas. A razão vai, aos poucos, perdendo
o controle sobre a percepção de realidade. As condensações, deslocamentos e
associações de contrários, processos comuns nos sonhos e alucinações, perpas-
sam “O delírio” e de modo notável: o barbeiro é chinês e surge junto com a
suma teológica, anulando as categorias usuais de espaço e tempo, de localiza-
ção e contemporaneidade.

b) A viagem à origem dos séculos é feita no lombo de um hipopótamo, estra-
nho animal que, sem respeito à zoologia, abana as orelhas e o leva à origem dos
séculos. O paquiderme dos poemas é capaz, agora, de percorrer longas distân-
cias, acelerando-se o tempo. Como se trata de um delírio, as contradições do
mundo onírico são aceitas, e a viagem é feita no lombo desse animal considerado
normalmente como muito vagaroso, mas que percorre, rapidamente, os séculos.
A sensação de frio e de planície de neve acentuam o medo e o pavor, enquanto
que a sensação de vertigem (rapidez) se assemelha à sensação do homem que cai
(rui) no abismo do poema. Tanto na planície quanto na vertigem, o espaço e o
tempo são utilizados, portanto, para transmitir isolamento e angústia.

c) Surge então a figura monstruosa: Natureza ou Pandora. Nas palavras de
Raymundo Faoro, “com a forma de mulher, mãe e inimiga, irmã da morte e da
loucura, feita de lascívia e egoísmo, cria e devora, ama e consome”.20 Com ela
Brás Cubas trava o diálogo, núcleo vivo do capítulo e seu momento culminan-
te. Explora-se ao máximo a destruição e a negatividade, expressões, decerto, da
pulsão de morte.
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d) Arrebatado ao alto da montanha, assiste Brás Cubas ao desfilar dos sécu-
los, desta vez não mais contra a ordem diacrônica, passível de ser revertida, mas
reintegrado na ordem histórica, verdadeira condensação da história universal. As
noções de vida e morte incluem-se nas duas categorias – tempo e espaço –, vistas
dentro de um tempo agora histórico. O tempo é rápido, tempo cinematográfico,
que aos poucos torna-se vertiginoso, contrastando também com o tratamento
do tempo no poema: “Bem, os séculos vão passando, chegará o meu e passará
também, até o último, que me dará a decifração da eternidade”.

� 4. “Viver!”
Em “Viver!”, publicado em 1886, o último, portanto, dos quatro textos em

estudo, o personagem principal, Ahasverus, coloca-se no alto de uma monta-
nha sentado (não mais amarrado) em uma rocha. Depois de séculos e séculos
peregrinando pela terra, Ahasverus, exausto, desejaria descansar, morrer. A
longa vida foi em si mesma um castigo. Por ter empurrado Cristo, quando este
passou à sua porta, em Jerusalém: “onde quer que o zelo penetrou uma alma
subalterna, fez-se cruel ou ridículo. Foi a minha culpa irremissível”.

A história é construída através de um diálogo entre Ahasverus e Prometeu. A
forma de diálogo, de diálogo raciocinado, de discussão, dá ao texto, apesar da
forma metafórica, um alto teor filosófico. O titã Prometeu também foi castiga-
do pelos deuses. Mas a sua culpa foi outra – no fundo, uma dádiva generosa: for-
neceu aos homens o fogo, ensinando-lhes, com isso, a sobreviver, a trabalhar e,
sobretudo, a ter esperança. Prometeu garante a Ahasverus (símbolo, em primeira
instância, do povo judeu, condenado desde sempre a vagar errante longe de seu
país) a continuação da humanidade através de “uma raça nova [que] povoará a
terra, feita dos melhores espíritos da raça extinta; a multidão dos outros perecerá
[…] em uma “perfeita comunhão do divino com o humano”.21
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Se Ahasverus pode ser considerado, de uma certa maneira, irmão de Brás
Cubas devido ao seu amor à vida, algumas qualificações precisam ser feitas.
Em primeiro lugar, agora o tempo se apresenta como a própria eternidade.
Nisso, Machado segue a longa tradição interpretativa de Ahasverus, o Judeu
Errante, símbolo do homem que não pode morrer ou que, apesar de sua falsa
morte, há de retornar. Em outras palavras: Ahasverus encarnaria a perenidade
do ser humano. Estamos, portanto, diante de uma outra dimensão, a dimensão
da eternidade, não talvez individual, mas da espécie. A categoria de espaço
também se expande – é o infinito que Machado de Assis nos traz.

� Ódio ou afirmação de vida?
Em contraste à sugestão de Afrânio Coutinho, vinculando biografia e obra

e postulando um Machado com ódio à vida (ressentimento por ser mulato, en-
tre outras coisas), e o seu pessimismo pascaliano e jansenista constituir-se, ain-
da segundo o mesmo crítico, em “tradução exterior de falta de saúde espiritu-
al”,22 pode-se retirar do belíssimo “Viver!” a afirmação nietzschiana da vida e
do ser humano na figura de Prometeu, criador do fogo e dos primeiros ho-
mens. Se em Machado de Assis houve ódio, foi, notou John Gledson, ódio
àquela sociedade brasileira do século XIX, seu tempo. Sociedade que o cerca-
va, cuja estrutura injusta ele nos mostrou alegoricamente, descrevendo a alma
da alta burguesia, dos pseudonobres, dos agregados, dos arrivistas.

Mais importante do que as queixas de Ahasverus são o diálogo entre ele e
Prometeu, suas palavras derradeiras e o diálogo das águias.

“Prometeu – A descrição da vida não vale a sensação da vida; tê-la-á pro-
digiosa. O seio de Abraão das tuas velhas Escrituras não é senão esse mundo
ulterior e perfeito. Lá verás Davi e os profetas. Lá contarás à gente estupe-
facta, não só as grandes ações do mundo extinto, como também os males
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que ela não há de conhecer, lesão ou velhice, dolo, egoísmo, hipocrisia, a
aborrecida vaidade, a inopinável toleima e o resto. A alma terá, como a terra,
uma túnica incorruptível. […]

Prometeu – Desata-as (as cadeias), Hércules novo, homem derradeiro de
um mundo, que vais ser o primeiro de outro. É o teu destino; nem tu nem
eu, ninguém poderá mudá-lo. És mais ainda que o teu Moisés. Do alto do
Nebo, viu ele, prestes a morrer, toda a terra de Jericó, que ia pertencer à sua
posteridade; e o Senhor lhe disse: “Tu a viste com os teus olhos, e não pas-
sarás a ela.” Tu passarás a ela, Ahasverus; tu habitarás Jericó.

Ahasverus – Põe a mão sobre a minha cabeça, olha bem para mim; incu-
te-me a tua realidade e a tua predição; deixa-me sentir um pouco da vida
nova e plena... Rei, disseste?

Prometeu – Rei eleito de uma raça eleita.
Ahasverus – Não é demais para resgatar o profundo desprezo em que

vivi. Onde uma vida cuspiu lama, outra vida porá uma auréola. Anda, fala
mais... fala mais... (Continua sonhando. As duas águias aproximam-se).

Uma águia – Ai, ai, ai este último homem está morrendo e ainda sonha
com a vida.

A outra – Nem ele a odiou tanto, senão porque a amava muito.”23

E, no delírio de Brás Cubas, o mesmo sentimento domina e orienta a nar-
ração inteira. Brás Cubas pede desesperadamente para viver mais um pouco:
“Viver somente, não te peço mais nada. Quem me pôs no coração este amor
da vida senão tu? e, se eu amo a vida, por que te hás de golpear a ti mesmo,
matando-me?”24
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� Schopenhauer: a vontade como princípio
metafísico

Como vimos anteriormente, a natureza (ou Pandora) se manifesta na von-
tade de viver, ou seja, na Vontade25 schopenhauriana: princípio metafísico que
nos dirige cegamente e contra o qual nada podemos, força universal, telúrica,
irracional e cruel. O que interessa não são as vidas individuais, que aliás só têm
sentido para a perpetuação da espécie, mas a contínua atividade desse princí-
pio e força criadora. A vida e tudo que ela nos traz é efêmero. Deus está morto,
ausente do destino dos homens. O correr dos séculos apenas confirma essa vi-
são pessimista. Aspiramos à eternidade, enganamo-nos a nós mesmos e prati-
camos jogos mentais para nos iludirmos, mas o tempo é a dura realidade, passa
inexoravelmente, sem tréguas, destruindo tudo em sua passagem, salvo a arte.

Machado nos adverte, através de Brás Cubas, que há, nas Memórias Póstu-
mas, “rabugens de pessimismo” e que essa é a sua contribuição, apesar de
“seus modelos” e possíveis influências: “Há na alma deste livro, por mais
risonho que pareça, um sentimento amargo e áspero, que está longe de vir
dos seus modelos. É a taça que pode ter lavores de igual escola, mas leva
outro vinho.”26

� Três forças fundamentais
Em Aforismos para a Sabedoria na Vida,27 obra que encontramos na relação dos

livros pertencentes à biblioteca de Machado, Schopenhauer apresenta três for-
ças psicológicas fundamentais, fonte de três classes de gozo: 1) a da reprodu-
ção, incluindo aí os prazeres digestivos; 2) a da irritabilidade, como as viagens,

145

Presença da f ilosof ia em Machado de Ass i s

25 SCHOPENHAUER, Arthur. The World as Will and Idea. Book III, pp. 476-489. In Crititcal Theory
since Plato. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1971.
26 ASSIS, Machado. Romance. Memórias Póstumas de Brás Cubas. 4. ed. In: Obra Completa, v. I. Rio de
Janeiro: Aguilar, 1959, p. 411. (Série Brasileira, 3 v.)
27 SCHOPENHAUER, Arthur. Apud Gomes, Eugênio. Machado de Assis. In Schopenhauer e Machado. Rio
de Janeiro: São José, 1958, pp. 91-98.



os esportes, a luta, as guerras; 3) a da “sensibilidade”, caracterizado pelo senti-
mento, o cultivo das artes, o estudo, a filosofia, etc. Machado de Assis possuía
toda a obra de Schopenhauer (e de outros filósofos também) e chama atenção
no seu artigo Instinto de Nacionalidade para o fato de a ficção brasileira ser muito
rasa e não discutir ficcionalmente as filosofias que vigoravam no mundo do
pensamento de então.

No romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis utiliza criti-
camente os aforismos. A irmã Sabina encaminha-lhe a candidatura conjugal de
Nhan-loló, despertando nele a 1.ª força – a da reprodução; enquanto o autor
do Humanitismo (capítulo CXVII) incutia-lhe outra força, a dos estudos e
meditação; e a 3.ª força, qual seria? No capítulo CXVIII, surge a 3.ª força, que
pode ser interpretada como a da irritabilidade, que provocava o instinto bélico
entre dois exércitos, fazendo com que, ao final do embate, se desse “ao vence-
dor, as batatas!”, como ensina Quincas Borba ao explicar o Humanitismo. Ou
ao explicar, racionalizando, a morte da avó.

Pode ser, também, que Machado embaralhasse propositalmente as coisas,
parodiando a própria teoria schopenhauriana, sendo a 3.ª força a busca da gló-
ria, encontrada na Teoria do Medalhão. Além do mais, a teoria do Medalhão não
exclui per se a noção de competição, de luta pela vida. Tal interpretação28 faz
também sentido porque a fabricação do emplastro poderia ter levado Brás Cu-
bas não só a enriquecer, como até mesmo a se beneficiar dele, ingerindo-o, e
por causa disso prolongando a própria vida. Para que isso tudo acontecesse,
entretanto, seria necessário que Brás Cubas não encarnasse o filhinho de papai
– o moço rico que vai estudar na Europa, mas que não sabe e não quer traba-
lhar. No fundo, é um parasita, vivendo de rendas, inclusive da renda que o alu-
guel dos escravos lhe traz. O estudar no estrangeiro seria mero ritual vazio da
classe dominante. Numa sociedade escravagista, estando ele no topo dessa
sociedade, só se lhe apresentam, como seu pai lhe diz, duas saídas, no fundo
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imbricadas uma na outra: o casamento com moça rica, filha de político. Assim,
matam-se dois coelhos com uma cajadada só. A moça lhe daria uma prole, o
faria sentir-se totalmente integrado na corte e o traria para a sociedade brilhan-
te onde tantos arranjos escusos poderiam ser feitos O sogro dar-lhe-ia um car-
go político, no sistema das eleições arrranjadas, tradição no Brasil. Seria, sem
dúvida, o melhor dos mundos.

� Capítulo CXVIII – A Terceira Força
“A terceira força que me chamava ao bulício era o gosto de luzir, e, so-

bretudo, a incapacidade de viver só. A multidão atraía-me, o aplauso na-
morava-me. Se a idéia do emplastro me tem aparecido nesse tempo, quem
sabe? Não teria morrido logo e estaria célebre. Mas o emplastro não veio.
Veio o desejo de agitar-me em alguma coisa, com alguma cousa e por al-
guma cousa.”29

A partir da leitura de Machado, poder-se-ia, de certa forma, compreender
O Mal-estar na Civilização,30 de Freud, com olhos schopenhaurianos. O funda-
dor da psicanálise nos diz que o que decide o sentido da vida seria o princípio
do prazer. Ora, a 1.ª força, para Schopenhauer, é justamente Eros, a que leva a
humanidade a procriar. Para Freud, “a civilização constitui um processo espe-
cial a serviço de Eros, cujo propósito é combinar indivíduos humanos isola-
dos, depois famílias e, depois ainda, raças, povos e nações numa única e grande
unidade, a unidade da humanidade”.

Há também, para Freud, uma outra força, opondo-se a Eros: o Instinto de
Morte (para Schopenhauer seria a 2.ª força, a da irritabilidade), derivado da
hostilidade de cada um contra todos e de todos contra cada um, que se opõe ao
programa da civilização. A capacidade de pensar, criar sistemas de pensamen-
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to, de fazer arte, “de solucionar problemas científicos e descobrir verdades”
surge como conseqüência, na teoria freudiana, da sublimação dos instintos, re-
sultado, por sua vez, dos deslocamentos da libido. Para Schopenhauer esta for-
ça psicológica de sublimação chamar-se-ia “sensibilidade”, cultivo das artes, a
filosofia, etc.

Essa força é que motiva os estudos de Quincas Borba (capítulo CXVIII),
sua capacidade de pensar “abstratamente” e criar um sistema filosófico capaz
de sobrepujar todos os outros: o humanitismo…

� Uma crônica paródica ou uma paródia crônica?
O pensamento de Machado de Assis, entretanto, não pode ser totalmente

identificado com o pessimismo que emana da obra de Schopenhauer. Aliás, é
possível perceber em uma crônica de A Semana, crítica de Machado à filosofia
de Schopenhauer. Um bebê, Abílio, é largado pelos pais num galinheiro e
morto a bicadas de galinhas. Escreve Machado:

Se não fosse Schopenhauer, é provável que eu não tratasse deste caso di-
minuto, simples notícia de gazetilha. Mas há na principal das obras daquele
filósofo um capítulo destinado a explicar as causas transcendentes do amor.
Ele, que não era modesto, afirma que esse estudo é uma pérola. A explica-
ção‚ que dous namorados não se escolhem um ao outro pelas causas indivi-
duais que presumem, mas porque um ser, que só pode vir deles, os incita e
conjuga. Apliquemos esta teoria ao caso Abílio.31

A crítica de Machado tem como objeto a concepção filosófica de Schope-
nhauer segundo a qual não haveria propriamente responsabilidade moral dos
pais em relação aos maus-tratos assassinos: o filho seria mero resultado e ex-
pressão da vontade cega de viver, perpetuando a espécie, havendo um determi-
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nismo no universo, identificado com esse mesmo princípio metafísico. Toda-
via, se fizermos uma reductio ad absurdum da afirmação da Vontade de viver
como princípio supra-individual, seremos levados à amoralidade ou à justifi-
cação do status quo; além disso, a história mostra, também, como é fácil a aceita-
ção dos maiores crimes quando encaixados dentro de sistemas filosóficos
fechados à discussão de suas premissas e/ou conseqüências.

“Nesse ponto do discurso‚ que o filósofo de Dantzig, se fosse vivo e esti-
vesse em Porto Alegre, bradaria com a sua velha irritação: – Cala a boca,
Abílio. Tu não só ignoras a verdade, mas até esqueces o passado. Que culpa
podem ter essas duas criaturas humanas, se tu mesmo é que os ligastes? não
te lembras que, quando Guimarães passava e olhava para Cristina, e Cristina
para ele cada um cuidando de si, tu é que os fizeste atraídos e namorados?
Foi a tua ânsia de vir a este mundo que os ligou sob a forma de paixão e de
escolha pessoal. Eles cuidaram fazer o seu negócio, e fizeram o teu. Se te
saiu mal o negócio, a culpa não é deles, mas tua, e não sei se tua somente....
Sobre isso, é melhor que aproveites o tempo que ainda te sobrar das gali-
nhas, para ler o trecho da minha grande obra, em que explico as cousas pelo
miúdo. É uma pérola, está no tomo II, Livro IV, capítulo XVI... Anda, Abí-
lio, a verdade é verdade ainda à hora da morte. Não creias nos professores
de filosofia, nem na peste de Hegel...

E Abílio, entre duas bicadas:
– Será verdade o que dizes, Artur; mas também é verdade que, antes de cá

vir, não me doía nada, e se eu soubesse que teria de acabar assim, às mãos
dos meus próprios autores, não teria vindo cá. Ui! Ai!”32

O texto acima, além de mostrar que Machado tinha conhecimento das dis-
cordâncias filosóficas entre Hegel e Schopenhauer, denota que ele colocava
como problemática a relação entre a liberdade humana e o destino cego. Po-
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der-se-ia interpretar a menção a Hegel como uma crítica à posição racionalista
hegeliana de que o racional é o real e vice-versa. Explicações sempre se podem
oferecer, mas é preciso estar na pele de Abílio para se saber a diferença entre ser
Jó e ser apenas amigo de Jó. Conforme aponta Augusto Meyer: “Abílio tem ra-
zão contra todas as razões da filosofia: seu sofrimento não cabe em sistema al-
gum, por mais que se multiplique a ninhada hegeliana, cada vez mais apegada à
idolatria racionalista.”33 Em outras palavras, se Machado constata o absurdo da
existência humana, ele não chega às mesmas conclusões de Schopenhauer. O tex-
to, inspirado em notícia de jornal, parece indagar: teria sido o destino de Abílio
traçado cegamente pela natureza cega, pela Vontade, ou há na sociedade, criação
humana, a possibilidade e espaço suficiente para uma escolha moral?

Os personagens machadianos parecem, muitas vezes, fantoches, movidos
inexoravelmente por suas vaidades, pulsões sexuais e desejos mesquinhos.
Entretanto, por detrás, há a lucidez do escritor, melhor desmentido à sua obra,
ou melhor, maior justificação dela, porque neste círculo vicioso uma consciên-
cia se impõe, perscrutando e analisando as almas. No caso de Abílio, Machado
não invectiva nem critica abertamente a notícia, “caso diminuto” que deve ter
causado reação moralizante e acusatória aos leitores do jornal. Ao se colocar
no lugar do próprio bebê, levando a filosofia de Schopenhauer às suas últimas
conseqüências, Machado de Assis a desconstrói com ironia e sarcasmo.

� As diferentes estéticas de Schopenhauer
e Machado

Não se encontra em Machado, como em Schopenhauer, o elogio do Nirva-
na, da pura contemplação passiva da arte, nem existe em sua obra, como nos
escritos do filósofo alemão, a negação da sensualidade ou da vida. A teorização
schopenhauriana enfatizou a necessidade da negação dos sentidos para a pro-
dução artística, justamente aquilo que Machado de Assis, à maneira vitoriana,
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aceitou. Embora, é claro, sem teorizar sobre o assunto, ele estava, em seu fazer
de escritor, mostrando um caminho (anti-schopenhauriano) e uma tomada de
posição sensualista. Lembremo-nos da obsessão dos narradores machadianos
pelos braços de suas personagens: em Memórias Póstumas (“Virgília cingiu-me
com os seus magníficos braços”), em Dom Casmurro (os braços de Capitu, ob-
serva Bentinho “eram belos, e na primeira noite que os levou a um baile, não
creio que os houvesse iguais na cidade…”) ou em Quincas Borba (“Sofia estava
magnífica. Trajava de azul escuro, muito decotada…; os braços nus, cheios,
com uns tons de ouro claro, ajustavam-se às espáduas e aos seios, tão acostu-
mados ao gás do salão”). E há aqueles dois contos em que a sensualidade tem
lugar de honra: Uns Braços e A Missa do Galo. Nesse ponto, ele se distancia de
Shopenhauer e parece se aproximar de Nietzsche, com a afirmação do poder
redentor da arte dionisíaca.

“Graças a este coro, sentia-se reconfortada a alma profunda do Heleno,
tão incomparavelmente apto a sentir todo o sofrimento, desde o mais leve
ao mais cruel; é que ele havia contemplado com seus olhos penetrantes os
cataclismos terríveis que constituem a história universal e havia conhecido a
crueldade da natureza; encontrava-se por isso predisposto a aceitar o perigo
do aniquilamento budista da vontade. A arte o salva, e, mediante a arte, a
vida o recupera.”34

E a arte será, para Machado, refúgio para a turbulhência da vida e forma
com que o homem permanece na memória dos outros homens. Ele o diz em
dois artigos de A Semana:

“As letras também precisam de anistia. A diferença é que, para obtê-la,
dispensam votação. É ato próprio: um homem pega em si, mete-se num
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cantinho do gabinete, entre seus livros, e elimina o resto. Não é egoísmo,
nem indiferença; muitos sabem em segredo o que lhes doe do mal político;
mas, enfim, não é seu ofício curá-lo. De todas as coisas humanas, dizia al-
guém com outro sentido e por diverso objeto, – a única que tem o seu fim
em si mesma é a arte.”35

“Um dia, quando já não houver império britânico nem república norte-
americana, haverá Shakespeare; quando se não falar inglês, falar-se-á Sha-
kespeare. Que valerão então todas as atuais discórdias? O mesmo que as dos
gregos, que deixaram Homero e os trágicos.”36

� Nietzsche e Machado
Qualquer comparação que resulte em simplificação excessiva ou identifica-

ção acrítica do pensamento de Machado de Assis pode ter como efeito trair e
mascarar uma obra complexa, cheia de nuances e que até hoje espanta os estu-
diosos. Se Machado leu Nietzsche, não podemos afirmá-lo. Há algo, porém, já
confirmado: a admiração de ambos por Sterne. Machado de Assis o declara ex-
plicitamente no seu prefácio às Memórias Póstumas de Brás Cubas. E Nietzsche,
por sua vez, afirmou ser Tristam Shandy seu romance favorito.37

Tanto um quanto outro, por exemplo, utilizou o sermão da montanha para
criticar a moral do seu tempo. Machado, no famoso Sermão do diabo,38 e Nietzsche
em Assim Falou Zaratustra.39 As afinidades existem, sobretudo quando Machado
se refere ao poder redentor da arte para o ser humano sem qualquer auxílio so-
brenatural, jogado em um mundo sem sentido. Também Nietzsche encontrou a
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solução na exaltação da arte e do fazer estético como única possibilidade de sal-
vação. Nesse aspecto, ambos são típicos pensadores do século XIX:

“Se não tivéssemos aprovado as artes e inventado esta espécie de culto do
erro, a compreensão da universalidade do não-verdadeiro e da mentira – a
compreensão da ilusão e do erro como condições do mundo intelectual e sen-
sível – seria insuportável. A honestidade teria como conseqüência o desgosto
e o suicídio. Ora, à nossa honestidade opõe-se uma potência que nos ajuda a
escapar de tais conseqüências: a arte enquanto boa vontade da ilusão… [A
existência considerada como fenômeno estético sempre nos parece suportável
e através da arte nos são dados os olhos e as mãos e antes de mais nada a boa
consciência para poder criar, com nossos recursos, tal fenômeno].”40

E o pensamento do escritor brasileiro reverbera, de certa forma, o de Nietzsche
– a arte como valor absoluto. A literatura, forma pela qual Machado realizou
sua vocação de artista, representou para ele, como também para muitos artistas
de sua época, a possibilidade de uma indagação para o problema da existência,
definido por Heiddeger, 50 anos depois, em O Ser e o Tempo através da famosa
pergunta: “Por que há seres em vez do nada?” Por isso José Barreto Filho, a partir de
uma visão existencialista cristã, e fundamentando-se em textos machadianos,
escreve após a Segunda Guerra Mundial:

“O único contacto possível com um elemento intemporal e superior ao
fluxo incessante das coisas era o da emoção estética, que adquiriu assim aos
seus olhos um valor absoluto. Somente a poesia e a arte tinham esse miste-
rioso dom de um panorama que não muda, através dos séculos.”41

Com efeito, o escritor procurou um equilíbrio entre a tradição e as novida-
des de seu tempo, ou seja, entre o ideal clássico, universal e permanente, e as
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inovações formais. Em carta a Francisco de Castro, de 4 de agosto de 1878,
Machado de Assis confere à arte esse valor absoluto e universal apontado por
Barreto: “[...] que a evolução natural das cousas modifique as paixões, a parte
externa, ninguém jamais o negará; há alguma cousa que liga, através dos sécu-
los, Homero e Byron, alguma cousa inalterável, universal e comum, que fala a
todos os homens e a todos os tempos.”42

Machado de Assis, escritor brasileiro, carioca, foi também um típico ho-
mem do século XIX europeu: cético, pessimista, desfeito de toda ilusão religi-
osa, mas nem por isso desamante da vida. Repugnavam-lhe as soluções fáceis.
Preferiu encarar os paradoxos, desmascarar as hipocrisias (“O maior pecado
depois do pecado, é a publicação do pecado”)43 e criar, tomado ao mesmo
tempo por compaixão e por um humor ácido, uma das obras mais singulares
da ficção brasileira.

É preciso notar, entretanto, certa mudança de tom e de atitude à medida
que seus romances se sucedem. O Machado de Memórias Póstumas de Brás Cubas
ou de Dom Casmurro não é o mesmo do Memorial e, embora o pessimismo per-
dure, o cinismo de Brás Cubas não existe com a mesma força no Conselheiro
Aires do Memorial; toda a atmosfera é mais ligeira. Aires, velho diplomata, re-
presenta o mediador, o conciliador. Há um comedimento nessa ficção mais
tardia, uma economia no trato com os sentimentos dos personagens. É preciso
acrescentar, entretanto, que o velho Conselheiro considerava o seu diário “um
livro de verdade exata, com todas as simetrias da vida”. E as simetrias, para Ai-
res, seriam encontradas na vaidade, na ambição, no erro inconsciente. O verda-
deiro enredo do Memorial de Aires, não esqueçamos, gira em torno de uma heran-
ça de duzentos contos…44
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O Conselheiro Aires parece, por fim, reconciliado não só com a vida, como
também com a possibilidade de imersão final no cosmos indeterminado, o
abismo do poema parnasiano “O desfecho”.

“Alguns destes celebram o aniversário da batalha de Tuiuti. Isto me lem-
bra que, em plena diplomacia, quando lá chegou a notícia daquela vitória
nossa, tive de dar esclarecimentos a alguns jornalistas estrangeiros, sequio-
sos de verdade. Vinte anos mais, não estarei aqui para repetir esta lembran-
ça; outros vinte, e não haverá sobreviventes dos jornais, nem dos diploma-
tas, ou raro, muito raro, ainda vinte e ninguém. E a Terra continuará a girar
em volta do Sol, com a mesma fidelidade às leis que os regem, e a batalha de
Tuiuti, como a das Termópilas, como a de Iena, bradará do fundo do abis-
mo aquela palavra da prece de Renan: ‘ó abismo, tu és o deus único’.”45

A inatingibilidade de algo que, para começar, nunca teria existido, ou seja, a
negação de uma realidade metafísica transcendente, não deve levar à afirmação
da inatingibilidade de um sentido para a vida. Há apenas este mundo, regido
por um destino arbitrário e indiferente ao sofrimento. Essa atitude pode tam-
bém ser constatada nos romances machadianos anteriores. “O Cruzeiro, que a
linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, está assaz alto para não dis-
cernir os risos e as lágrimas dos homens.”46

� Pessimismo forte
É preciso considerar, entretanto, a natureza e a função do pessimismo ma-

chadiano. De seu pessimismo pode-se afirmar que seja “um pessimismo for-
te”, à la Nietzsche, assim descrito pelo autor de A Morte da Tragédia em carta a
Carl Fuchs:
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“Nunca fui caracterizado [querendo dizer que desejava que o tivesse
sido] nem como psicólogo nem como escritor (incluindo aí o poeta) nem
como inventor de um novo tipo de pessimismo, nascido da força, que tem
prazer em agarrar o problema da existência pelos chifres.”47

Nietzsche se queixa ao amigo de que não o consideravam nem psicólogo
nem escritor. Ora, Machado foi ambas as coisas. Pessimismo forte é aquele
que não nega a realidade, mesmo cruel, nem leva o ceticismo até o ponto de
uma paralisação da capacidade de se indignar ou agir (no caso de Machado:
criar, escrever). Nesse ponto, parece-nos, Machado se aproxima mais de
Nietzsche do que de Schopenhauer:

“Schopenhauer está errado quando diz que certas obras de arte servem
ao pessimismo. A tragédia não ensina resignação – representar coisas terrí-
veis e questionáveis é em si mesmo prova de um instinto para o poder e para
a magnificência num artista. Ele não as teme. Não há tal coisa como arte
pessimista. A arte afirma. Job afirma.”48

Seria pessimismo enfatizar as opções éticas ou aéticas, a natureza ilusória da
verdade e da realidade, sobre a qual construímos os fundamentos de nossos
castelos de areia mentais? Impelido pelo despudor da inteligência de que nos
fala Valéry, Machado leva até ao fim a análise de nossos mais obscuros segre-
dos. Seu espírito crítico não o deixa ter ilusões:
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“Não tireis da última frase a conclusão de ceticismo. Não achareis linha
cética nestas minhas conversações dominicais. Se destes com alguma que
possa dizer pessimista, adverte que nada há mais oposto ao ceticismo.
Achar que uma coisa é ruim, não é duvidar dela, mas afirmá-la. O verdadei-
ro cético não crê, como o Dr. Pangloss, que os narizes se fizeram para os
óculos, nem como eu, que os óculos é que se fizeram para os narizes; o céti-
co verdadeiro descrê de uns e de outros. Que economia de vidros e de deflu-
xos, se eu pudesse ter esta opinião!”49

Tomar o problema da existência pelos chifres seria, para Machado, olhar
corajosamente para o absurdo da vida, eleger a arte como alternativa para a fra-
gilidade da existência humana e instrumento poderoso para o conhecimento e
desvendamento da realidade. Barreto Filho, na linha de pensamento já assina-
lada, percebeu de modo agudo a implacabilidade e o rigor da reflexão macha-
diana diante da ciência e dos sistemas filosóficos em moda no seu tempo.

“Precisando de consolação para o espírito, teve, entretanto, a intrepidez de
recusar as falsas formas do século, que consistiam em diluir na inconseqüên-
cia e no prazer o problema central da vida, ou perdê-lo de vista, pela concen-
tração do entusiasmo e da esperança nas promessas inebriantes do progresso
da ciência. Machado não aceitou esse derivativo tão próprio do fim do século.
Conservou-se obstinadamente fascinado pelo enigma central da vida, que são
o tempo e a morte, e ia refugando com um gesto heróico as construções ideo-
lógicas de substituição, de que em breve começaria a sorrir.”50

A razão é impotente para compreender a morte e o absurdo da experiên-
cia de estar no mundo. Sê-lo-ia para as opções éticas? A crítica moral apare-
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ce, repetidas vezes, na obra machadiana sob a forma de uma metáfora iro-
nicamente chamada de lei das compensações, que é uma espécie de restitui-
ção que permite a um homem, oprimido pelos que lhe estão em posição su-
perior na escala social, desforrar-se naqueles que lhe são inferiores. O ne-
gro Prudêncio, a quem o menino Brás Cubas maltratara e fizera de monta-
ria, vergasta igualmente, quando alforriado, seu próprio escravo, compen-
sando assim o que sofrera no passado. “Era um modo que Prudêncio tinha
de se desfazer das pancadas recebidas – transmitindo-as a outro. […] Ve-
jam as sutilezas do maroto.”51

Machado não aceita sem restrições as soluções científicas ou filosóficas do
seu tempo. Ao nos apresentar o humanitismo, sistema filosófico “destinado a
arruinar todos os outros”, que é, no fundo, a perfeita justificação do egoísmo
mais deslavado, Machado ironicamente troça não só do positivismo como
também do panteísmo e monismo, típico do pensamento naturalista, ou seja,
de todo princípio totalizador, crente em um progresso inevitável. Ele parece
suspeitar da redução do universo a uma só substância, em desrespeito aos di-
reitos e necessidades dos indivíduos.

“Humanitas, dizia ele, o princípio das coisas, não é outro senão o mesmo
homem repartido por todos os homens. Conta três fases Humanitas: a esté-
tica, anterior a toda a criação; a expansiva, começo das coisas; a dispersiva,
aparecimento do homem; e conta mais uma, a contrativa, absorção do ho-
mem e das cousas. A expansão, iniciando o universo, sugeriu a Humanitas o
desejo de o gozar, daí a dispersão, que não é mais do que a multiplicação
personificada da substância original.”52

As subdivisões, espécie de paródia do positivismo, representam os quatro
estágios do homem, ou melhor, de Humanitas, no mundo. Deve-se adorar a
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Humanitas; o homem é Humanitas em miniatura, logo devemos nos adorar.
À medida que tal princípio é aplicado à vida diária, ficam mais claras as suas
implicações morais e as histórias tornam-se mais terríveis e grotescas. Mistu-
rando essas idéias com o darwinismo, também muito em voga na época, che-
ga-se a soluções “práticas” para os problemas da convivência entre os seres hu-
manos. Todas essas teorias (inclusive o Absoluto de Hegel) poderiam levar a
uma justificação de meios imorais observados na marcha da humanidade. Não
haveria, na verdade, morte; tudo se comunica com tudo em um processo de
transformação da substância originária e permanente.

O humanitismo de Quincas Borba não é, portanto, apenas uma sátira ao
positivismo de Augusto Conte, mas também uma crítica ao naturalismo evolu-
cionista de Darwin e Spencer. A luta pela sobrevivência, que dá ao mais apto a
vitória – Ao vencedor, as batatas! – é o terrível espetáculo de seres submetidos
à lei do mútuo extermínio. Os fracos, os que amam, como Rubião, são mani-
pulados e destruídos pela ambição dos outros (Palha e Sofia), que, em com-
pensação, ficam ricos, como queria a filosofia do Humanitas.

� O humorismo
Se aceitarmos a definição de Ed. Scherer de que “O humorista é o pintor

tragicômico do homem e do absurdo humano”,53 o humor machadiano seria a
resposta do escritor à apreensão da vida como experiência sem sentido, reino
do absurdo. É também crispação amarga e lucidez irremediável diante da er-
rância do ser humano. As raízes dessa atitude, como em todo humorista autên-
tico, estão no apego aos ideais de perfeição humana. Talvez as palavras de
Anatole de Montaiglon, em seu estudo sobre Villon, possam ser aplicadas a
Machado. “A pilhéria se mistura à gravidade, a emoção à troça, a tristeza ao
deboche; o traço picante acaba em melancolia; o sentimento do nada da coisa e
do ser mistura-se a um burlesco súbito que aumenta seu efeito.”54
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Quando Machado de Assis escreveu “O Elogio da Vaidade”, por exemplo,
ele o fez com humor irônico, mostrando a fina percepção que possuía das mo-
tivações e reações humanas perante os elogios, afagamentos do ego e outros
quejandos. Ele parece rir da sociedade que o cerca.

“Quem é esse que aí vem, com os olhos no eterno azul? É um poeta; vem
compondo alguma coisa; segue o vôo caprichoso da estrofe. – Deus te salve,
Píndaro! Estremeceu; moveu a fronte, desabrochou em riso. Que é da inspi-
ração? Fugiu-lhe; a estrofe perdeu-se entre as moitas; a rima esvaiu-se por
entre os dedos da memória. Não importa; fique eu com ele, – eu, a musa dé-
cima, e, portanto, o conjunto de todas as musas, pela regra dos doutores de
Sganarello. Que ar beatífico! Que satisfação sem mescla! Quem dirá a esse
homem que uma guerra ameaça levar um milhão de outros homens? Quem
dirá que a seca devora uma porção do país? Nesta ocasião ele nada sabe,
nada ouve. Ouve-me, ouve-se; eis tudo.”55

Na perspectiva do humor, Machado pode devassar, em plena liberdade, a
psicologia dos seres. Essa exploração da vida, se atinge em cheio as fraquezas
humanas, não deixa de ser uma liberação amarga para o escritor, que tudo vê e
perscruta, armado de humor feito ao mesmo tempo de compaixão e mordaci-
dade. Para Lúcia Miguel-Pereira seu humorismo seria “fruto da simpatia hu-
mana aliada ao pendor crítico, da piedade jungida à lucidez, da ternura unida à
inteligência. Ao lado do coração que se compadecia, estava o espírito que bus-
cava explicações, que observava friamente as reações”.56

Enriquecendo, de modo crítico, essa perspectiva um tanto impressionista,
para Silviano Santiago57 a ironia é, ela também, um recurso literário, um com-
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promisso com o leitor, na medida em que ele (o leitor) é quem pode desmasca-
rar a sociedade que o cerca.

Interessante, também, a maneira como Machado percebe, como Nietzsche, a
origem arbitrária da moral dos costumes, desmascarando a crença ingênua de que
as coisas foram sempre da mesma maneira, e o que é hoje considerado moralmente
bom, não o teria sido no passado; ou vice-versa. A repetição, por determinada so-
ciedade, de um ato, de uma atitude, transforma esse ato, essa atitude, muitas vezes
iníquos, em hábito, em lei, enfim. A origem arbitrária passa a ser uma lei sagrada.

“Outrossim, se a lei pode valer pelo uso que se lhe der, é também certo
que o simples uso faz lei. Começa-se por um abuso, espécie de erva que alas-
tra depressa, correndo chão e arvoredo; depois, ou porque a força do ho-
mem corte algumas excrescências, ou porque a vista se haja acostumado, [...]
o abuso passa a uso natural e legítimo, até que fica lei de ferro.”58

Igualmente o personagem Aires, inimigo das verdades absolutas, compreen-
dia bem a relatividade das coisas e dos critérios para se aferir a verdade. “Deixo
aqui esta página com o fim único de me lembrar que o acaso também é corre-
gedor de mentiras. Um homem que começa mentindo disfarçada ou descara-
damente acaba muita vez exato e sincero.”59

� Brevíssima conclusão
Antonio Candido notou que “Nas obras dos grandes escritores é mais visí-

vel a polivalência do verbo literário. Elas são grandes porque são ricas de signi-
ficado, permitindo que cada grupo e cada época aí encontre as suas obsessões e
as suas necessidades de expressão”.60 As diferenças de interpretação, portanto,
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são devidas, em parte, às diferentes épocas e aos seus diferentes enfoques, crité-
rios, interesses. Às vezes, extraliterários. O que é, na verdade, uma homenagem
à riqueza e complexidade dessa obra feita de “talento, estudo e trabalho”. Pa-
rece-nos que a pluralidade de enfoques interpretativos exprime a permanente
dificuldade de se encontrar o critério de valor único para se aferir a contribui-
ção de qualquer obra literária. Reflete, também, a importância dessa pluralida-
de como ponto focal de discussões e debates quase sempre enriquecedores.

Diante dos grandes romances machadianos temos o tempo todo de nos per-
guntar: seria importante estudar Machado sob o ponto de vista psicológico?
Sim: através dos conflitos interiores de seus personagens e uso adequado de
sugestões prenhes de sentido e significados diversos, os elementos psicológi-
cos agem muitas vezes como força motora tanto para a descrição das persona-
lidades quanto da sociedade. A estética machadiana pode também ser estudada
sob o ponto de vista epistemológico: há um tratamento meta-ficcional (em
Brás Cubas, em Dom Casmurro, por exemplo) em que o narrador está falando do
próprio texto e por detrás há um outro ponto de vista. Podemos interpretá-lo
alegoricamente, à la Gledson? Claro, a história de Quincas Borba pode ser inter-
pretada como uma alegoria, o autor utilizando os personagens e suas compli-
cadas relações para expressar a difícil realidade brasileira e seus conflitos, em
um momento de transição da aristocracia rural para o mundo cosmopolita da
burguesia urbana. Essa interpretação, aliás, teve a sua inspiração em Araripe
Junior, quando, ainda no século XIX, em 1893, parte do Sul do país estava
convulsionado pela guerra civil. Fez ele, então, a seguinte pergunta, referin-
do-se a Brás Cubas: “Quem me diz que esse personagem não seja o Brasil?”61

Por sua vez, Roberto Schwarz utiliza a crítica marxista para desvendar a es-
trutura escravagista brasileira, pano de fundo das Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Para Schwarz, a forma de contar a história é fundamental em Machado, havendo
uma relação entre a narrativa e o conteúdo. Para Schwarz, a volubilidade e os
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caprichos de Brás Cubas podem ser interpretados como mecanismo narrativo
em que está implicada a problemática nacional, sendo uma estilização da condu-
ta própria à classe dominante brasileira. As idéias de fora, estrangeiras, européias,
estão dentro do país, porém elas foram adotadas através de um processo de envi-
ezamento, de deslocamento, de descentramento. Há, também, a noção de entre-
lugar, contribuição perspicaz de Silviano Santiago ao estudo das literaturas lati-
no-americanas, que se aplica à fortuna crítica machadiana.

A crítica genética, por sua vez, parece trazer aos estudos literários em geral,
e à obra de Machado de Assis, em particular, a promessa de fazer surgir uma
surpreendente riqueza em materiais até então ignorados. Essa seria sua princi-
pal qualidade. Muitas vezes levantam-se hipóteses não raro divergentes, o que,
no fundo, constitui-se em algo positivo, pois aponta para o princípio da não
contradição, da coincidentia oppositorum, que, para Freud, vigeria no reino do in-
consciente. O texto, dentro dessa perspectiva, resulta de uma escolha conscien-
te do autor e de injunções inconscientes, considerando-se que nasceu e cresceu
em um momento cultural preciso, no ponto de encontro de forças infra e
suprapessoais que dele fazem objeto ora da psicanálise, ora da história dos es-
tilos, dos gêneros, das ideologias.

Enfim, Machado de Assis, paradoxo carioca, polissêmico, criador original,
é fonte permanente de interpretações. Há um Machado filósofo, moralista,
formulador de hipóteses, crítico e indagador, preocupado com problemas fun-
damentais até o fim: a vida, a morte, a transitoriedade do humano, a obsessão
com o tempo. Por outro lado, há o Machado plasmador de uma ficção irradia-
da de sua sensibilidade estética e literária, permitindo-lhe encontrar uma lin-
guagem pessoal, originalíssima. Não é um português erudito, nem tampouco o
português chulo. É uma linguagem nova, extremamente polida e trabalhada,
mostrando, nas palavras de Alceu Amoroso Lima, “a face litorânea e citadina,
a face requintada e introspectiva, a face universal do espírito brasileiro”.62 É
uma linguagem que consegue ser ao mesmo tempo clássica e muito brasileira,
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em adequação perfeita entre pensamento e expressão, conteúdo e forma, puro
prazer do texto. Além disso, o que faz a autenticidade de um artista não está
em ser “regional” ou tratar de assunto local. Mostrou-o muito bem Machado
em seu artigo Instinto de Nacionalidade, sem saber que estava de fato falando de si
próprio e da universalidade da obra que nos iria legar.

“Não há dúvida que uma literatura, sobretudo uma literatura nascente,
deve principalmente alimentar-se dos assuntos que lhe oferece a sua região,
mas não estabeleçamos doutrinas tão absolutas que a empobreçam. O que
se deve exigir do escritor antes de tudo, é certo sentimento íntimo, que o
torne homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos
remotos no tempo e no espaço.”63
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O carnaval na
literatura brasileira

Fred Góes

O Carnavalesco legítimo não tem cansaço nem aposentadoria: envelhece car-
navalesco, e morre carnavalesco; morre no seu posto, extenuado pelo Carna-
val, entisicado pelo Carnaval, devorado pelo Carnaval. O Carnaval é para
ele, ao mesmo tempo, uma paixão absorvente e arruinadora, um vício indo-
mável, uma religião fanática. Para ele, o Carnaval é o único oásis fresco e
perfumado, que se antolha no adusto deserto da vida!

Olavo Bilac

Um dos traços singulares de nossa literatura é, sem dúvida,
a recorrência com que nossos escritores tematizam a fes-

ta carnavalesca. De meados do século XIX até à contemporanei-
dade talvez seja mais fácil perguntar: quem não escreveu sobre
carnaval? Isso se dá, naturalmente, face à relevância cultural que a
festa assume entre nós. Sendo a literatura uma das mais exempla-

165

Professor
Doutor de
Teoria Literária
da UFRJ.
Pesquisador do
Conselho
Nacional de
Pesquisa.
Estudo entregue
pelo Acadêmico
Cícero Sandroni
para ser
publicado neste
número da Revista
Brasileira.



res expressões de tradução de uma cultura não poderia se desaperceber do
quanto de matéria carnavalizante é constituída a formação de nossa identi-
dade. Os ecos da festa estão presentes nos versos e na prosa brasileiros. De
forma especial, na crônica e no conto, campo a que vamos nos ater. O curi-
oso é que o assunto, caro aos estudiosos da antropologia, da história e da
sociologia, ainda engatinha no âmbito dos estudos literários. Os textos da
literatura, no entanto, são freqüentemente utilizados como fonte docu-
mental de pesquisa nessas áreas. O melhor exemplo disso é o livro de Leo-
nardo Pereira, Carnaval das Letras,1 originalmente sua dissertação de Mestra-
do em História Social, em que o autor analisa o carnaval carioca da segun-
da metade do século XIX, a partir de quatro crônicas de Machado de Assis,
Raul Pompéia, Bosco e Gastão Bousquet, com o propósito de demonstrar
intervenção da elite letrada na maior festa popular da cidade.

Um dado de extrema relevância, quando examinamos o carnaval na literatu-
ra brasileira, é que estamos diante de um universo plural, multissignificativo,
cíclico, em permanente mutação, de configuração cultural singular. Como
bem nos indica Maria Clementina Pereira Cunha,2 na apresentação de recente
coletânea de ensaios de história social da cultura, por ela organizada:

“Dionísio, Baco, Afrodite e Eros, desde seu antigo Pantheon, assumiram
máscaras e rostos muito diferentes ao longo do tempo. Longe de constituí-
rem ocasiões dotadas de alguma espécie de herança imemorial, elas (as fes-
tas) têm – mesmo sob uma aparente semelhança – dia, hora, lugar, sujeitos
vários e predicados transitórios, significados mutantes e (inevitavelmente)
polissêmicos, capazes de expressar a mudança e o movimento.”

166

Fred Góes

1 PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. O Carnaval das Letras. Rio de Janeiro: Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Dep. Geral de Documentação e
Informação Cultural, 1994.
2 CUNHA, Maria Clementina Pereira. Carnavais e outras F(r)estas: Ensaios de História Social da Cultura.
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No entanto, vimos investigando, no âmbito da literatura, o carnaval brasilei-
ro a partir de instrumental teórico que contempla os aspectos generalizantes
da celebração, isto é, pressupostos comuns à grande maioria das festas popula-
res de configuração carnavalizante. Estamos nos referindo, especificamente, à
obra de Mikhail Bakhtin, de forma especial a sua A Cultura Popular na Idade
Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais e Questões de Literatura e de Estéti-
ca: a teoria do romance.3 Sem dúvida, o pensador é fonte de referência primordial a
quem se aventura a pesquisar este campo de saber. A ele recorremos com fre-
qüência em nossas pesquisas. Porém, sentimo-nos desamparados quando se
faz necessário tratar da nossa especificidade, das peculiaridades do nosso con-
texto carnavalesco que forjam uma relação com a festa muito distante das ma-
trizes folclóricas e populares francesas medievais e renascentistas de que se ali-
mentava François Rabelais e que são os alicerces dos estudos bakhtinianos.
Claro está, no entanto, que a cosmogonia carnavalesca cuidadosamente traça-
da pelo autor é indispensável como interlocução para quem se proponha a es-
tudar o carnaval, tratado por ele sob a perspectiva das essencialidades. É o pró-
prio Bakhtin quem nos alerta sobre a dificuldade de se lidar com a matéria po-
pular (as festas públicas carnavalescas, os ritos e cultos cômicos especiais, os
bufões e tolos, a literatura paródica, etc.), que ele crê original, ao afirmar:
“Entre as numerosas investigações científicas consagradas aos ritos, mitos e às
obras populares líricas e épicas, o riso ocupa apenas um lugar modesto. Mes-
mo nessas condições, a natureza específica do riso popular aparece totalmente
deformada, porque são-lhe aplicadas idéias e noções que lhe são alheias, uma
vez que se formaram sob o domínio da cultura e da estética burguesas dos tem-
pos modernos. Isso nos permite afirmar, sem exagero, que a profunda origina-
lida da antiga cultura cômica popular não foi ainda revelada”. Com o beneplá-
cito da autoridade máxima em carnaval, julgamos chegada a hora “dessa gente
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bronzeada mostrar seu valor”4 carnavalesco, com instrumental próprio,
que amplie os horizontes do pensamento sobre a matéria a partir da nossa ex-
traordinária capacidade de promover a festa e de vivenciá-la de maneira tão
peculiar.

Este nosso saber vem sendo depurado, ao longo dos últimos 400 anos, des-
de que os ilhéus degredados dos Açores, Madeira e Cabo Verde para cá trou-
xeram o entrudo “bestial”. Ao entrudo somaram-se os ranchos originários das
procissões religiosas, antepassados das hoje internacionalmente conhecidas es-
colas de samba, o Zé Pereira lusitano, os cucumbis, os maracatus e afoxés, os
batuques africanos, os cordões e blocos, os préstitos de inspiração européia, os
caboclinhos indígenas, o corso, o frevo e os trios elétricos, toda uma série de
expressões que amalgamaram o carnaval brasileiro, singularizando-o.

Quando o desassossegado Bernardo Soares, “ajudante de guarda-livros na
cidade de Lisboa”, semi-heterônimo de Fernando Pessoa, que escreve frag-
mentos de prosa, afirma carnavalizadoramente, “o paradoxo não é meu: sou
eu”,5 nos dá a chave para que não se perca de vista, ao se estudar o carnaval, que
se está entrando num universo de máscaras, de pistas dúbias e paradoxais, de
suspensão temporal, de prazer, do gozo, do riso desmedido, de fantasia, de ex-
cessos, enfim, da experimentação de uma liberdade sem censura ou amarras.
Este universo mereceu atenção controversa dos nossos intelectuais, especial-
mente dos que militaram na impressa diária na passagem do século XIX para o
XX, período em que se estabeleceu uma ferrenha campanha que buscava aca-
bar com o entrudo popular para dar lugar ao carnaval “civilizado” de modelo
europeu.

Quando observamos que o carnaval desfila nas páginas de nossos homens
de letras, não nos referimos a escritores periféricos ou bissextos, falamos de
Manuel Antônio de Almeida, José de Alencar, Machado de Assis, Raul Pom-
péia, Coelho Neto, Olavo Bilac, João do Rio, para nos restringirmos a alguns
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representantes da segunda metade do século XIX e início do XX, período em
que circunscrevemos nosso foco de atenção.

Neste período, a recorrência do tema carnavalesco na produção literária se
dá, sobretudo, em virtude do debate que se estabelece entre os intelectuais com
relação ao jogo do entrudo,6 em que se apresentam opiniões antagônicas, ca-
racterizando verdadeiras campanhas contra e a favor da prática, sendo predo-
minante o repúdio. Vive-se, então, um momento de transitividade, em que o
embate entre as práticas do entrudo e o carnaval à moda européia torna-se o
foco de atenção, revelando posicionamentos ideológicos em que conceitos
como nacionalidade, identidade cultural, tradição e modernidade marcam o
ritmo carnavalizante do exercício escritural.

De 1784 até a primeira década do século XX, são publicados, sem sucesso,
freqüentes alvarás, avisos oficiais e portarias proibindo a realização do jogo do
entrudo. Somente em 1904, face ao empenho do Prefeito Pereira Passos, o
jogo começa a perder o espaço das ruas, ainda que esteja vivamente presente no
universo doméstico, opção encontrada pelas classes abastadas para participar
da folia.

Na forma doméstica, o entrudo, sendo realizado em momento de suspen-
são da ordem cotidiana, elemento determinante da temporalidade carnavales-
ca, configurava-se como uma ocasião oportuna de aproximação ou sensibiliza-
ção corporal de caráter excepcional no século XIX. Era o momento em que,
suspensa a rigidez normativa do comportamento social cotidiano, os rapazes
atiravam limões-de-cheiro na altura do colo das senhoritas casadoiras que, em
deleite orgasmático, devolviam a brincadeira, molhando os possíveis preten-
dentes.

Consta que o Imperador Pedro I era um grande entrudeiro e que até mesmo
o austero Pedro II apreciava o jogo dos limões-de-cheiro, brincadeira compar-
tilhada com as princesas suas irmãs, nos jardins do Palácio da Quinta ou de
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Petrópolis. De uma maneira geral o jogo, na sua versão de rua, popular, carac-
terizava-se como uma prática brutal e violenta, conforme assinalam seus
detratores.

O jogo do entrudo está registrado no testemunho de viajantes estrangeiros
(J. B. Debret, D. P. Kidder, Thomas Ewbank, J.C. Fletcher, Ina Von Bizen, en-
tre outros) e nos órgãos de imprensa. No âmbito da literatura, pode-se atribuir
a Manuel Antônio de Almeida7 e a Joaquim Manuel de Macedo8 o papel de
patronos no tratamento do carnaval como referente cultural.

No entanto, ainda que a presença dos intelectuais na folia já ocorra desde a
década de 50 do século XIX, quando escritores como os já mencionados Ma-
nuel Antônio de Almeida e José de Alencar fundam a primeira Grande Socie-
dade de que se tem notícia, em 1855, sob o título de Congresso das Sumidades
Carnavalescas, somente a partir da década de 80 o carnaval passa a ser tema re-
corrente na produção literária. Alencar, em 14 de janeiro daquele ano, publica,
no jornal Correio Mercantil, uma crônica em que descreve a sociedade criada no
ano anterior, e que contava já com cerca de oitenta sócios “de boa companhia”
e pretendia desfilar no domingo de carnaval com uma banda de música, flores,
máscaras e roupas luxuosas, sendo a grande atração do carnaval daquele ano.
Escragnolle Doria registra que o desfile ocorreu às 3 horas da tarde de domin-
go, 18 de fevereiro de 1855, saído do Largo de D. Manoel, percorrendo a ci-
dade “em galhofa”, e recolhendo-se ao Teatro de São Pedro.9

O grupo de literatos, que dedica atenção, em crônicas, às manifestações car-
navalescas, entre os anos 80 do século XIX e os anos 20 do século XX, é varia-
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do e heterogêneo. Somam-se aos nomes já citados os de Carlos de Laet, Gui-
marães Passos, Valentim Magalhães, Pardal Mallet, Urbano Duarte, Lima
Barreto, Gonzaga Duque, Bastos Tigre, Luiz Edmundo, Benjamin Costallat,
entre outros. O carnaval é também referente que pontua contos, romances e
textos teatrais, como espaço de transgressões e de redimensionamentos, cená-
rio privilegiado para as excepcionalidades, em que se observa uma prática tex-
tual em movimento pendular entre a marcação bélica do entrudo e o ritmo jo-
vem do carnaval que prenuncia a modernidade.

São também textos relevantes os pufes10 que as Grandes Sociedades faziam
publicar nos jornais de grande circulação no período antecedente ao carnaval,
quase sempre de autoria de poetas prestigiados como Olavo Bilac e Emílio de
Menezes, por exemplo. Devidamente abrasileirados ou carioquizados, os pu-
fes descreviam a beleza dos carros a serem desfilados nos préstitos, mas tam-
bém eram utilizados para mensagens de fundo político e reivindicatório. Não
nos esqueçamos que as Grandes Sociedades não se limitavam a atuar no uni-
verso da festa. Sempre se envolveram em movimentos políticos e atividades de
cunho filantrópico. Uma das causas em que mais se destacaram foi a abolicio-
nista. Arrecadavam dinheiro para comprar escravos e, posteriormente, liber-
tá-los, apresentando-os em seus desfiles, com o intuito de incentivar o movi-
mento. Eram também responsáveis por uma série de publicações dedicadas a
essa causa. O envolvimento das sociedades era tanto que, no ano de 1869, a
verba arrecadada pelos Tenentes do Diabo foi toda gasta na compra de doze
escravos, não sobrando dinheiro nem mesmo para o desfile. O movimento re-
publicano foi outra bandeira defendida pelas sociedades.

A respeito dos pufes, Eneida11 cita notícia publicada em O Paiz, em 1888,
em que fica evidente que tais textos, muitas vezes, ultrapassavam os limites da
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polêmica equilibrada. Claro está que o exagero, o excesso, a falta de limite são
características do universo carnavalesco. Diz a notícia: “durante dois meses foi
uma verdadeira campanha, das mais encarniçadas, dentro e fora dos clubes, nas
palestras e nos pufes que, valha a verdade, de certo tempo a esta parte tem to-
mado uma feição bem pouco digna dos moços educados e distintos que foram
o pessoal dessas poderosas e estimadas sociedades”.

No livro, A Imprensa Carnavalesca no Brasil,12 José Ramos Tinhorão faz um cui-
dadoso estudo das formas literárias carnavalizantes tradicionais para introduzir
o tema central do livro que é a série de jornais e periódicos publicados pelas as-
sociações carnavalescas onde militavam muitos intelectuais. O autor identifica
nesses textos a forte presença das formas tradicionais, cuja característica era esta-
rem marcadas por verdadeiros jogos verbais desestabilizadores da escrita, como
um carnaval de palavras. São exemplares os coq-à-l’âne, que Bakthin13 descreve
como “jogos de palavras, expressões tomadas fora da rotina tradicional da rela-
ção lógica. Uma espécie de recreação das palavras, das coisas deixadas em liber-
dade, liberadas do aperto do sentido, da lógica, da hierarquia verbal”.

A propósito da forte presença dos homens de letras no carnaval do final do
século XIX e do início do século XX, Haroldo Costa14 relata-nos uma passa-
gem curiosa. Conta-nos o autor que havia um anônimo dominó azul que todos
os anos percorria os bailes, vendendo cartões dourados onde se liam trovas e
sonetos de autores como Luiz Edmundo, Raul Pederneiras, Emílio de Mene-
zes, Múcio Teixeira ou Olavo Bilac. O dinheiro angariado com a venda dos
cartões era doado ao orfanato mantido pela famosa Irmã Paula que, ainda
hoje, é mencionada como sinônimo de solidariedade e bondade extremada.

Raul Pompéia, no conto O Último Entrudo (1883), e Arthur Azevedo, na
peça O Bilontra (1886), fazem uso do confronto entrudo/carnaval para meta-
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forizar o embate entre o Império, identificado com o regime colonial e, conse-
qüentemente, com o passado, e a República, identificada com o futuro, com o
progresso e a civilização. Ainda que haja um certo traço nostálgico no conto de
Pompéia, o autor dá testemunho da prática do entrudo doméstico ao narrar a
aventura de um velho combatente de entrudo, famoso vencedor de batalhas
que, do leito de morte, vê os sobrinhos perderem a “guerra” para os vizinhos.
Num ato heróico, levanta-se moribundo e vence o combate, morrendo logo
em seguida. O conto metaforiza o momento em que o entrudo dá lugar ao car-
naval civilizado à moda européia, em que o velho regime imperial, representa-
do pelo tio moribundo, é substituído pela frágil república que se prenunciava,
sem tradição guerreira, representada pelo casal de sobrinhos.15

Apresentando um posicionamento diverso da tradição romântica da qual
eram herdeiros, marcada pela afirmação de um sentimento de nacionalidade
que diferenciasse a nação da antiga metrópole e lhe conferisse uma identidade
própria, essa nova geração de literatos insere-se na busca de um outro padrão
de nacionalidade. Não lhes bastava definir o Brasil enquanto nação: era preciso
perguntar-se que nação seria esta.

Na busca de uma identidade nacional profunda, esses autores dirigem a atenção
para as vísceras da sociedade brasileira. Mais do que estudar e entender a lógica
dessa sociedade, eles pretendiam, com isso, transformá-la. Afinal, o desempenho
intelectual, naquele momento, confundia-se com a atividade pedagógica.

Observa-se, portanto, que uma parcela significativa da produção literária
do período está grafada pelo desejo de civilização e progresso que passa a ser
uma característica do pensamento dos intelectuais de então. É esta marca que
leva Nicolau Sevcenko16 a identificar o caráter de “missão” assumido pelos in-
telectuais, cujos textos evidenciam o propósito de apagar o passado colonial,
numa clara identificação com as novidades republicanas de sabor europeizan-
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te, tendo Paris como paradigma. Eram dois, portanto, os parâmetros básicos a
serem seguidos: construir a nação e remodelar o Estado, ou seja, modernizar a
estrutura social e política do país.

Chama atenção como a maioria dos intelectuais demonstra, desde o início
da década de 1880, uma enorme intolerância em relação ao entrudo e outras
práticas culturais presentes nos festejos. Mesmo que o entrudo praticado nas
casas senhoriais da Corte seja lembrado até com certa nostalgia, há consenso
de que o jogo das molhadelas é coisa do passado, fadado a desaparecer, predo-
minando claramente a sua condenação enquanto prática grosseira, de “bárba-
ros”, herança da “brutalidade” dos antepassados portugueses, brincadeira que
imperava entre as “classes perigosas” urbanas.17 O jogo denunciava de forma
ostensiva a insalubridade que tanto se combatia, tornando-se esse dado um
dos maiores trunfos das autoridades contra a prática. A campanha ganhou tal
proporção que se aventou a hipótese da realização do carnaval de 1892 no mês
de julho que, por ser mais frio, desestimularia o jogo do entrudo. Tal postura
revela o comportamento vigente com relação às culturas populares.

Julgava-se que o universo popular estava repleto de sobrevivências culturais
que precisavam ser erradicadas para abrir caminho ao “progresso” e à “civiliza-
ção”. Havia hábitos condenáveis nas formas de morar, de vestir, de trabalhar,
de se divertir, de curar, etc., muitos deles mais “abomináveis” ainda por serem
manifestações de raízes culturais negras disseminadas nas classes populares.

Como bem informa N. Sevcenko,18 os quatro princípios fundamentais que re-
geram o transcurso da metamorfose a que Pereira Passos submeteu a cidade do
Rio de Janeiro, ou “regeneração” (expressão esclarecedora do espírito que presidiu
o movimento de destruição da velha cidade) demonstram com clareza os ideais de
redenção da situação colonial: a condenação dos hábitos e costumes ligados pela
memória tradicional; a negação de todo e qualquer elemento de cultura popular
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que pudesse macular a imagem civilizada da sociedade dominante; uma política
rigorosa de expulsão dos grupos populares da área central da cidade, que será pra-
ticamente isolada para desfrute exclusivo das camadas aburguesadas; e um cosmo-
politismo agressivo, profundamente identificado com a vida parisiense.

O carnaval que se desejava era o que se assemelhasse ao de Paris, Nice e Ve-
neza, com arlequins, dominós, pierrôs e colombinas, em que as emoções fos-
sem comedidas, sem os excessos dos cordões fantasiados de índios, dos batu-
ques e cucumbis de origem africana.

São freqüentes as interpretações do carnaval balizadas pela idéia de ritual de
inversão, isto é, pela noção de que tal festa possibilitaria, supostamente, um
baralhamento momentâneo das hierarquias constitutivas de determinado or-
denamento social. Tal entendimento aparece na fala de alguns escritores do
período, sendo dispositivo importante no sentido de despolitizar os significa-
dos da festa. Outro elemento que merece destaque no discurso dos intelectuais
das letras é a noção de que o carnaval teria um sentido unívoco e totalizante,
ou seja, teria o mesmo significado para todos os foliões, ficando excluída assim
a possibilidade de construção de diferentes sentidos culturais e políticos para
aqueles que eram mais propriamente os sujeitos da festa, os foliões.

A disputa pela ocupação do espaço público durante as comemorações carna-
valescas é uma das instâncias que melhor revela a estratificação social da Capital
Federal do período aqui enfocado. Lembra-nos José Ramos Tinhorão:19 “Por
trás da organização das várias camadas médias das cidades, em sua disputa de es-
paço nas ruas com o povo miúdo, a fim de implantar esse carnaval de estilo euro-
peu, pretensamente ‘civilizado’, escondiam-se, afinal, diferenças de classe que
não opunham apenas a burguesia comercial aos grupos elitizados da ‘alta socie-
dade’, mas revelavam oposições entre diversos estratos da população.”

Marina Werneck Vianna20 observa, a partir de texto publicado no jornal O
Paiz de 23 de fevereiro de 1908: “A imprensa, juntamente com o comércio,
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passou a exercer o papel de promotora do carnaval organizado, chique, de
acordo com a ordem e a civilização.” Os jornais noticiam os bailes públicos,
mas os “essencialmente familiares carregam consigo anedotas mais sofistica-
das, por parte dos jornalistas e cronistas, que descrevem desde o vestuário das
senhoras até a farta ceia, servida na madrugada”. São os jornais que promovem
os concursos das Grandes Sociedades e conclamam que as famílias “se apro-
priem do carnaval”. Os jornais com sede na Rua do Ouvidor e, posteriormen-
te, na Avenida Central, como O Paiz, a partir de 1908, alugavam as janelas
fronteiriças para que as famílias pudessem assistir aos desfiles. Eram tantos os
pedidos que se fazia necessário restringi-los a um número limitado, muitas ve-
zes através de sorteios. O dinheiro do aluguel seria então destinado a irmanda-
des, asilos e orfanatos. No entanto, por mais que se buscasse a ordem e que os
jornais a incentivassem, não havia controle possível. Em 1.o de março de 1908,
o próprio O Paiz estampava em sua segunda página: “Começam hoje os três
dias em que toda a gente tem o direito de ser doida. No carnaval, a cidade se
permite tudo, o senso desaparece para dar lugar ao gozo desenfreado.”21 É
nessa perspectiva da mistura, das quebras de fronteiras, que se pode entender o
conto de João do Rio, Bebê de Tarlatana Rosa,22 de 1910, como sugere ainda uma
vez Marina Werneck Vianna, como uma parábola da cidade, ou seja, o Rio de
Janeiro carnavalesco desmascara-se na “cidade sem nariz”. Em outras palavras,
durante o carnaval, por mais que se queira imprimir um ar chique, elegante, fa-
miliar, não há “nariz em pé” que se sustente.

Vale ressaltar que somente nos últimos anos do século XIX serão produzi-
das músicas especialmente para serem cantadas durante os três dias de brinca-
deira. A festa, na rua, era animada pela percussão dos batuques, blocos e Zé Pe-
reiras e algumas canções que obtinham sucesso nos espetáculos de revista de
meio de ano. Nos bailes, que surgem na cidade a partir de 1840, dançavam-se,
inicialmente, polcas, valsas, marchas e, posteriormente, outros ritmos.
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Foram os cordões, que constituíam uma sobrevivência das alas de certas
procissões, como a de Nossa Senhora do Rosário – em que se permitiam can-
tos e danças de caráter dramático – os primeiros núcleos de criadores da autên-
tica música de carnaval. A música de carnaval será, sem dúvida, um elemento
fundamental para a fixação da festa na sua versão popular que irá ocorrer na vi-
rada da década de 10 para a de 20 do século XX, sendo, portanto, um dado ex-
pressivo para a investigação e o entendimento do que ocorrerá na produção
ficcional e crítica, no que concerne à transitividade expressa na cadência tex-
tual, no ritmo da passagem do entrudo para o carnaval de nova feição. Sobre-
tudo, porque no âmbito das canções carnavalescas, especialmente as marchi-
nhas a partir do final da década de 20 do século XX, há um evidente segmento
que faz a crônica da cidade, “passa em revista” os acontecimentos políticos,
econômicos e sociais, nos revelando o modo de vida e os costumes e a carto-
grafia da então capital federal.

Apesar das inúmeras campanhas reguladoras e das várias situações repressi-
vas de que foi vítima por parte dos intelectuais e construtores da “cidade mo-
derna”, a cultura popular expressa no carnaval é o que vai esculpir o perfil cul-
tural da cidade. Pouco a pouco, os ritmos negros vão tomando conta da musi-
calidade da festa e as comunidades periféricas e subalternas vão ocupando o
espaço central da cidade. Como salienta, ainda uma vez, Marina Werneck Vi-
ana, “Os excluídos invadem a rua no Carnaval, numa afirmação peremptória
de cidadania”.23 Com o advento do Modernismo, os escritores incorporam o
elemento carnavalesco de forma quase ostensiva, talvez como reação a seus an-
tecessores. Há um expressivo segmento de nossa produção literária, a partir de
então, que passa a revelar uma singular folia escritural já prenunciada nos ma-
nifestos Pau-Brasil e Antropofágico, mas isso é assunto para outros carnavais.
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O discurso intertextual
de O Conto da
Ilha Desconhecida,
de José Saramago

Latuf Isa ias Mucci

Para Lilliana Carminho, musa lusa.

“E lança um olhar num livro que amas. Começa assim um dia belo e útil.”
Bertolt Brecht

“Não meu, não meu é quanto escrevo.”
Fernando Pessoa

“Toda obra de arte é um monumento, mas ‘monumento’, aqui, não é o que co-
memora uma passado, é um bloco de sensações presentes, que só devem a si
mesmas sua própria conservação, e conferem ao evento a composição que o ce-
lebra. O ato do monumento não é a memória, mas a fabulação.”

Gilles Deleuze e Felix Guattari

“[...] dá-me antes um barco que eu respeite e que possa respeitar-me a mim.
Essa linguagem é de marinheiro, mas tu não és marinheiro. Se tenho a lingua-
gem, é como se o fosse.”

José Saramago, O Conto da Ilha Desconhecida, p. 26-27.

179

Poeta e ensaísta,
pós-doutor em Letras
Clássicas e Vernáculas
pela USP, doutor em
Poética pela UFRJ,
mestre em Teoria
Literária pela UFRJ,
mestre em Ciências
Sociais pela Université
Catholique de Louvain;
autor de Palavras e Silêncios,
A Poética do Esteticismo,
Ruína & Simulacro
Decadentista, Interlúdios: Arte,
Ciência e Tecnologia, Palavra
Fatal: ao Pórtico da
Semiologia, Mário de Andrade,
founder of Brazilian
musicology, Étude critique du
Projet Majeur de l’UNESCO
relatif l’appréciation mutuelle
des valeurs culturelles de
l’Orient et de l’Occident;
vice-coordenador do
Programa de
Pós-Graduação em
Ciência da Arte, da UFF.

O discurso intertextual de O Conto da Ilha Desconhecida

Nau, iluminura do chamado Livro Carmesin, 1502.
Arquivo Municipal de Lisboa.



Afabulação de O Conto da Ilha Desconhecida (1998), de José Saramago,
desdobra-se em planos que, mais do que se justaporem, se interpene-

tram sob a ótica de uma leitura intertextual, em que a semiose se engendra a
partir do confronto dos signos na viagem que o texto promove. Se busca uma
ilha que não consta em nenhum mapa, o viajor empreende uma outra busca,
qual seja, a do desconhecido – a ilha do desejo –, que o jogo sígnico alegoriza,
recriando, para além de qualquer realidade, o sonho. Neste trabalho, investi-
ga-se como, na trama desse conto, quase uma novela, talvez um conto de fadas,
a intertextualidade opera, celebrando o mito da linguagem, como uma perso-
nagem a mais, encarregada de estabelecer nexos, relações, associações entre
tudo e tudo.

Palavras-chave: José Saramago. O Conto da Ilha Desconhecida. Intertextualidade.

Em O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago (19981), chama, primeira-
mente, a atenção o próprio título que, metalingüisticamente, aponta para o câ-
none do gênero – intitulando “conto” sua narrativa, o Autor determina certo
modo de leitura que o leitor acatará ou não – e reenvia, por exemplo, sob o có-
digo intertextual, à trama arcaica de As Mil e Uma Noites, repertório arquetípico
de contos ludibriadores da morte iminente. Para além do livro de contos de
Sherazade – a princesa salva da morte pela narrativa infindável – e dos contos
de fadas, que povoam o imaginário universal atemporal, o conto do escritor
português, que mora nas Canárias, em Lanzarote, conhecida ilha vulcânica es-
panhola, entretece, ainda, outros intertextos, de cuja recepção trata este traba-
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lho, centrado no postulado de que toda leitura é necessariamente intertextual,
toda crítica ostenta um caráter intertextual, toda recepção funda-se no “hori-
zonte de uma expectativa” (JAUSS). Antes, porém, de se indiciar o fenômeno
intertextual, pulsante no conto em pauta, convém ressaltar que este discurso
insere-se, de iure et de facto, na poética do Autor, laureado, em 1998 – ano mes-
mo da publicação de O Conto da Ilha Desconhecida –, com o prêmio Nobel de Li-
teratura, concedido pela primeira vez a um escritor de língua lusa. Com efeito,
o discurso apresenta, de chofre, aquelas idiossincrasias do escritor, como a
convergência do discurso direto e do discurso indireto e, mormente, no que
concerne à estranha pontuação – ou falta de pontuação – que, muitas vezes,
constitui óbice à leitura, exigindo um esforço suplementar e, a nosso ver, inútil
por parte do receptor, obrigado a um exercício para identificar, por exemplo,
no diálogo, o personagem-emissor. Críticos há que consideram a inusitada
pontuação e a peculiar construção de parágrafos como uma rara facilidade de
efabulação. Vencido o estorvo da inovação gramatical, estilemas individuali-
zadores, caracterizados como pós-modernos, a leitura vai correr com inespera-
do prazer e plena de descobertas. À pergunta: “Qual a relação entre a pontua-
ção e o conteúdo de suas obras”, nosso Autor responde convictamente, teori-
zando sobre uma prática, no mínimo esdrúxula:

“No romance, a ligação entre o que se diz tem um lugar muito especial. É
claro que se escrevesse de outra maneira, contava a mesma história. O que
ocorre é que transponho para o discurso escrito os mecanismos da fala. Afi-
nal, quando nós falamos não estamos a fazer parágrafos nem pontos de in-
terrogação. Falamos como se estivéssemos a fazer música, com sons e pau-
sas. Proponho, então, um pacto, dizendo: aqui não há sinalizações de pausa;
uma leve, simbolizada por uma vírgula, e outra um pouco mais longa, repre-
sentada pelo ponto final. Se o leitor aceita esse pacto, a história segue. Tudo
o que se usa normalmente, as reticências, os pontos de exclamação, o traves-
são, todas essas coisas, eu pessoalmente considero que não fazem falta. Si-
nais de pontuação são como os de estrada. Se tivéssemos menos deles, have-
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ria por certo menos acidentes, porque as pessoas conduziriam com muito
mais cuidado. Está disposto a encarar a estrada com atenção. Quando escre-
vo um artigo para um jornal, não escrevo assim, pois a leitura é diferente.
Num romance, não, ele de certa maneira vive aquela história e capta as in-
tenções do autor. Se quis entrar no ‘esquema’ livro, participa desse pacto.”2

Em outra entrevista (como o Saramago é entrevistado, sobretudo depois
que recebeu o Nobel de Literatura!), tratando de sua passagem dos gêneros da
poesia e do teatro para o romance que o tornou conhecido – Levantado do Chão,
de 1980 –, o escritor português esclarece:

“Na altura da página 24, 25, estava indo bem e por isso eu não estava gos-
tando. E sem perceber, sem parar para pensar, comecei a escrever como todos
os meus leitores hoje sabem que escrevo: sem pontuação. Sem nenhuma, sem
essa parafernália de todos os sinais, de todos os sinais que vamos pondo por
aí. O que aconteceu? Não sei explicar. Ou, então, tenho uma explicação: se eu
estivesse escrevendo um romance urbano, um romance com um tema qual-
quer de Lisboa, isso não aconteceria [...]. Mas alguma coisa aconteceu aí: eu
havia estado com essa gente, ouvindo, escutando-os, estavam contando-me as
suas vidas, o que tinha acontecido com eles. Então, eu acho que isso aconte-
ceu porque, sem que eu percebesse, é como se, na hora de escrever, eu subita-
mente me encontrasse no lugar deles, só que agora narrando a eles o que eles
me haviam narrado. Eu estava devolvendo pelo mesmo processo, pela orali-
dade, o que, pela oralidade, eu havia recebido deles [...]. Quando o romance
foi publicado em Portugal, houve um rebuliço porque as pessoas não enten-
diam nada, inclusive um amigo meu me chamou para dizer: olha, eu sou seu
amigo, mas a verdade é que leio três páginas e me perco, eu não entendo o que
você diz. E eu disse: você tem em casa um corredor comprido, não? Pois en-
tão, acenda a luz à noite e comece a andar de um lado para o outro no corre-
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dor, lendo em voz alta, vai ver o que acontece. Da mesma forma que, quando
nos comunicamos oralmente, não necessitamos nem de travessões, nem de
pontinhos, nem nada do que parece necessário usar quando escrevemos, pois,
então, você, como leitor, colocará aí, não o que falta, porque não falta nada...
A palavra escrita é uma palavra morta; quando fazemos a leitura silenciosa,
não está morta, acorda um pouquinho; mas a palavra só fica acordada quando
a dizemos. Para que a palavra soe desperta é preciso dizê-la; ler silenciosa-
mente as palavras não é suficiente [...].3

Nessa longa citação, observamos que Saramago usa a pontuação conforme
o cânone, quando não escreve narrativas, como em entrevistas, que têm um
tom de ensaio. Outro motivo de inserir uma extensa resposta a uma caracterís-
tica instigante de nosso Autor reside no fato de eu ter tido semelhante expe-
riência porque, para vencer minha dificuldade de leitura dessa narrativa sem a
pontuação canônica, vi-me levado a fazer a leitura de O Conto da Ilha Desconheci-
da, em voz alta, em sala de aula, com meus alunos de pós-graduação. Ouvindo
o cantar daquela insólita narrativa, fui seduzido por uma sereia desconhecida.
Aliás, vale narrar, brevemente, como conheci esse conto: estava na livraria da
UFMG, em Belo Horizonte, quando vi, de repente, um livrinho exposto, que
me chamou a atenção pela beleza da edição. Foi amor à primeira vista e paixão
às seguintes leituras.

Já no campo intratextual, o conto remete, não fosse pelo tema da viagem,
reiterado na história universal da literatura, ao romance Jangada de Pedra (1986),
de Saramago, bem como à primeira obra em prosa do Autor, Deste Mundo e do
Outro (1971), que se estrutura por relações entre a realidade e a fantasia, entre
o ser o seu desejo, entre a pessoa e os outros que ela considera e que constituem
todo o universo da alteridade, entre a natureza e o fantástico, relações essas que
se desenrolam em moldes precisos e progressivamente mais ricos ao longo de
toda a obra – inclusive em O Conto da Ilha Desconhecida – daquele que se inaugu-
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rou como poeta, em Os Poemas Possíveis, de 1966, e Provavelmente Alegria, de 1970.
Existe, porém, um primeiríssimo romance desse escritor laureado, Terra do Pe-
cado, publicado em 1947, sobre o qual declara:

“Quando se começa a escrever muito jovem, corre-se o risco e, afinal,
isso me aconteceu, porque aos 25 anos publiquei um romance. Romance
que ficou por aí, que foi reeditado apenas em 1997 porque o editor achou
que se o romance fazia 50 anos, desde a primeira edição, tinha que ser nova-
mente publicado – e então temos uma edição nova de um romance que se
chama, perdoem, Terra do Pecado. Eu não tenho culpa de o romance ter esse
título, a culpa é do editor. O romance se chamava A Viúva. Um jovem de 25
anos, que era o que eu tinha, não sabia muito de pecados, e menos de viú-
vas... Mas eu percebi que não tinha tanta coisa para dizer, nada importante.
E eu me calei, me calei por vinte anos praticamente.”4

Em poucas palavras, eis o enredo do conto: a busca de uma ilha que não
consta em nenhum mapa; por trás do relato, inscreve-se outra busca funda-
mental sobre o que sabemos e como lidamos com o desconhecido. Um ho-
mem do povo, aparentemente honesto, vai ao rei e lhe pede um barco para via-
jar até uma ilha desconhecida. O rei lhe pergunta como pode saber que essa
ilha existe, já que é desconhecida. Com insistência e ousadia consegue conven-
cer o monarca a satisfazer seu desejo, embora parecesse uma insensatez, uma
vez que havia pedido o barco para buscar uma ilha que ninguém conhecia, nem
ele mesmo. O homem argumenta que assim são todas as ilhas até que alguém
desembarque nelas. Seu sonho, no entanto, parece cada vez mais distante. Os
geógrafos do rei tentam dissuadi-lo, pois já não existem ilhas por conhecer; os
marinheiros recusam-se a embarcar na aventura, o mar parece tenebroso. O
homem estava determinado e conquistou a simpatia da mulher da limpeza do
Castelo, que decidiu abandonar a vida enfadonha que levava para segui-lo. De
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posse do barco e em companhia da mulher, o homem se depara com a dura re-
alidade: ninguém mais quer acompanhá-lo na jornada estapafúrdia; nenhum
marujo o leva a sério e tudo parece perdido.

Este conto pode ser lido como uma parábola do sonho realizado, isto é,
como um canto de otimismo em que a vontade ou a obstinação fazem a fanta-
sia ancorar em porto seguro. É um livro que nos leva a “navegar” para além do
real, de uma forma simplista e conseguida. Antes, entretanto, ocorre uma série
de embates com o status quo, com o estado consolidado das coisas, como se da
resistência às adversidades viesse o mérito e do mérito nascesse o direito à con-
cretização. Entre desejar um barco e tê-lo pronto para partir, o viajante vai de
certo modo alterando a idéia que faz de uma ilha desconhecida e de como alcan-
çá-la, e essa flexibilidade com certeza o torna mais apto a obter o que sonhou.
Qual o propósito da busca daquele humilde súdito? Que ilha desconhecida é
essa? Partindo do lugar-comum filosófico de que “todo o homem é uma ilha”,5

ou, então, de que “nenhum homem é uma ilha” (THOMAS MERTON), o
personagem do conto quer descobrir a si mesmo, o sentido de sua existência.
Aqui, poderíamos estruturar um silogismo: Todo homem é uma ilha. Toda
ilha é desconhecida. Todo homem é desconhecido. A ilha desconhecida é uma
metáfora da consciência, daquilo que se costuma chamar de “o mundo interi-
or.” Seu projeto de “buscar a si mesmo” na imagem poética de uma ilha miste-
riosa – como são misteriosos os sonhos humanos! – reflete um anseio que é
universal e que nos move desde os tempos mais remotos. Cada aventureiro, ou
viajante, que desbrava novas terras está tomado por essa estranha obsessão:
transcender-se, superar-se, ir aonde nenhum outro jamais esteve, descobrir
algo fora de si que traga a compreensão de verdades mais profundas, escondi-
das na alma (como uma ilha). Este livro faz um belo retrato, em sua leveza
quase desconcertante, do paradoxo esquisito a que nos expomos, em algum
momento de nossas vidas, que é o de querermos estar longe de nós mesmos
para podermos enxergar melhor nossa natureza. Afinal, como diz o persona-
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gem ao ser questionado: todas as ilhas eram desconhecidas até que alguém as
encontrasse.6

Mais importante que o enredo, é a forma como Saramago escreve, em que
produzimos uma experiência intertextual, uma recepção, que privilegia a rede
de textos que entretece a ilha imaginária no barco da viagem intertextual. Em
entrevista, nosso Autor responde ao jornalista que desfecha esta pergunta: “O
Sr. poderia nos falar um pouco sobre o porquê do uso da intertextualidade nos
seus romances?”

“Todo o nosso discurso, escrito ou falado, é intertextual, e apeteceria
mesmo dizer que nada existe que não seja intertextual. Ora, sendo isto uma
evidência do quotidiano, o que faço, nos meus romances, é buscar as formas
de tornar essa intertextualidade activa, se me posso exprimir assim, usá-la
como uma personagem a mais, encarregada de estabelecer nexos, relações,
associações entre tudo e tudo.”7

Mapeando o discurso intertextual de O Conto da Ilha Desconhecida, nossa re-
cepção intertextualiza a consideração de Walter Benjamin (1892-1940), para
quem “se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na
argila do vaso”.8

Desde que, estudando o romance de Dostoievski (1821-1881), conside-
rado como uma narrativa em que diversas vozes da sociedade estão presentes
e se entrecruzam, foi denunciada pelo formalista russo Mikhail Bakhtin
(1895-1975), que publicou, et pour cause, sob os heterônimos9 V. Volchinov,
P. N. Medvedev, a intertextualidade – entendida não como mero jogo de co-
notação do signo literário, mas por seu poder de cruzar as significações, de
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acolher um conjunto de discursos, configurando o dialogismo e a carnavaliza-
ção que torna o texto um microcosmos de linguagens diversas e atuais – tem
percorrido uma longa trajetória, difundida, em 1966, pela franco-romena Ju-
lia Kristeva como “diálogo textual” –, a tal ponto de quase tornar-se um clichê,
fundado na tautologia da linguagem. “Nous définirons comme littérature tout discours
qui relève du mode de l’intertextualité”.10 Todo texto é um intertexto, só é legível o já
lido, todo texto é uma retomada de outros textos, todo texto é um mosaico de
citações, o romance é sabido antes de percorrido, repete-se, ad nauseam, na estei-
ra de Roland Barthes (1915-1980), para quem o texto, redistribuindo a lín-
gua, opera uma desconstrução, em que se permutam textos, “farrapos de textos
que existiriam ou existem em volta do texto considerado e finalmente dentre
dele [...]”11: “Et c’est bien cela l’intertextualité: l’impossibilité de vivre hors du texte infini –
que ce texte soit Proust, ou le journal quotidien, ou l’écran télévisuel; le livre fait le sens, le sens
fait la vie.”12 No entanto, voltar à reflexão sobre a intertextualidade, encarada
na recepção de um determinado texto, constitui uma revitalização desse mes-
mo texto, revisitado por insuspeitos leitores.

Ainda no terreno da prática intertextual, convém assinalar uma condição
extratextual da produção de O Conto da Ilha Desconhecida, que foi encomendado
a Saramago por ocasião da Exposição de Lisboa, em 1998. Se Camões
(1525-1580) cantou, espalhando por toda parte, a saga de Vasco da Gama,
José Saramago narra o mito da navegação e da descoberta de uma ilha, Ilha
Desconhecida, Ilha de Vera Cruz, Ilha de Santa Cruz, Ilha Imaginária... Antes
de ser laureado com o Nobel de Literatura, o escritor português foi, em 1995,
agraciado com o Prêmio Camões. Pessoa sonhou-se um “supra-Camões”;
seria Saramago o Camões da prosa?

A grande matriz intertextual de O Conto da Ilha Desconhecida reside, sem dúvi-
da, no mito, bem português, das grandes navegações “por mares nunca dantes
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navegados” (Camões), também belissimamente expresso em “Mar portu-
guez”, de Mensagem (1934), garrafa lançada ao mar infindo por Fernando Pes-
soa (1888-1935):

Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!13

Aliás, Mensagem inaugura-se com um pequeno prefácio, que assim se inicia:
“Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: ‘Navegar é preciso; viver não
é preciso’. Quero para mim o espírito desta frase [...].”14 “Que ilha desconhe-
cida, perguntou o rei disfarçando o riso, como se tivesse na sua frente um lou-
co varrido, dos que têm a mania das navegações [...]”;15 esse enunciado, irôni-
co, mas histórico, revela a presença, na cultura lusa, do mito das navegações,
que levaram às descobertas, construindo o império português. Articulando
uma intertextualidade marítima à la portuguesa, retomamos um slogan da SIC,
canal internacional da televisão de Portugal: “O mar é a nossa terra.”

Muitos dos mitos da cultura clássica, oriunda da Grécia arcaica, têm no orá-
culo a chave do mistério que não se desvenda; no conto que lemos, o narrador
faz, às vezes, papel de oráculo, como nesta passagem, em que, em meio a consi-
derações corriqueiras, pondera sobre o destino:

“O homem nem sonha que, não tendo ainda sequer começado a recru-
tar os tripulantes, já leva atrás de si a futura encarregada das baldeações e
outros asseios, também é deste modo que o destino costuma compor-
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tar-se conosco, já está mesmo atrás de nós, já estendeu a mão para to-
car-nos o ombro e nós ainda vamos a murmurar. Acabou-se, não há mais
que ver, é tudo igual.”16

Oracularmente, à maneira de Sócrates, a parábola da ilha a ser descoberta
reedita este eterno enunciado: “Conhece-te a ti mesmo”, princípio e fim de
toda sabedoria, oriental e ocidental. O epílogo do conto reforça o postulado
socrático e deflagra uma viagem ou uma busca infinda: “A Ilha Desconhecida
fez-se enfim ao mar, à procura de si mesma”,17 bela alegoria da própria exis-
tência humana na aventura do auto-conhecimento. Reparando na fotografia
de José Saramago, nota-se um ar oracular ou de esfinge inquiridora!

Livro sem dúvida criado sob o signo da mais desvairada e anônima intertex-
tualidade, a Bíblia ressoa na narrativa pós-moderna de José Saramago quando,
por exemplo, logo na terceira linha do conto, o narrador enuncia que “a casa
do rei tinha muitas mais portas”,18 o que faz pensar na parábola do Evangelho,
segundo a qual a casa do Pai tem várias moradas. Embora o tom inicial do con-
to revele certa ironia quanto à burocracia, que implica uma série de entradas,
uma seqüência de protocolos, uma infinitude de “petições”, pode ler-se, tam-
bém, essa série de portas como uma multiplicidade de chances, como é o caso
da lição de Jesus Cristo. A alegoria da arca de Noé, essa inscrita no Antigo
Testamento, constitui, igualmente, um intertexto com o conto, na medida em
que se decifra o barco como um lugar de salvação e sonho: a viagem significará,
então, uma saída para a felicidade, que se busca sem saber onde e por quê. So-
nhando, o homem do barco teve uma visão da arca de Noé: “Via animais espa-
lhados pela coberta, patos, coelhos, galinhas, o habitual da criação doméstica,
debicando os grãos de milho ou roendo as folhas de couve que um marinheiro
lhes atirava, não se lembrava de quando os tinha trazido para o barco [...].”19 O
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texto bíblico presentifica-se também quando o homem do barco desconhece a
mulher da limpeza, que se propõe a embarcar com ele: “Quem és tu, perguntou
o homem, Não te lembras de mim, Não tenho idéia, Sou a mulher da limpeza,
Qual limpeza, A do palácio do rei, A que abria a porta das petições, Não havia
outra.”20 Nos Evangelhos, Jesus, em determinado momento, desconhece sua
mãe, a Virgem Maria, perguntando: “Quem é esta mulher?”

Ainda no campo intertextual dos contos de fadas, escritos para as crianças,
verifica-se que os personagens não têm nome próprio, antes identificam-se
com as funções que exercem, como o faz minha netinha, Vitória Sherazade
Latifa que, na beleza esplendorosa de seus 16 meses, chamava, por exemplo,
seus sapatos de “dandar”. A falta de nomeação indica, igualmente, uma reifica-
ção do ser humano, que existe para produzir e não tem um sentido próprio,
pouco importando o nome que o identifique; única personagem feminina da
narrativa, a “mulher da limpeza” caracteriza-se, pois, por sua função servil. Em
entrevista, declarou Saramago que “no Ensaio sobre a cegueira [...], ninguém tem
nome. E isso não é gratuito, quer dizer que estou pouco interessado com o que
há de mais imediato no ser humano. E nesse caso seria a sua identificação: eu
sou fulano de tal. Quer dizer, passo para lá disso. E o que eu quero saber, no
fundo, é essa coisa tão simples e que não tem nome: quem somos? [...] Porque
os internados nos campos de concentração, a tatuagem que lhes punham no
braço não dizia o nome que tinham, mas o número que tinham.”21 “Digamos,
os nomes deixaram de ter significado. O que tem significado real são os núme-
ros [...]. É a perda do nome que eu acho que está em processo, essa espécie de
inutilidade... Nem sequer é perda do nome: é inutilidade do nome.”22 Faz-se
mister notar que, em Todos os Nomes, romance de 1997, inscreve-se esta epígra-
fe, tirada de um inexistente Livro das Evidências: “Conheces o nome que te deram,
não conheces o nome que tens.” A crítica ao poder, personalizado num rei inú-
til e excessivamente ocioso, lança a narrativa na moldura esquerdista de seu
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Autor, inscrito, desde 1969, no Partido Comunista Português, contrário, por-
tanto, à monarquia, regime do poder de um sobre todos, contrário ao poder
exercido pelo povo e para o povo, conforme os ideais utópicos de um comu-
nismo ainda vislumbrado. Com uma postura esfíngica e despótica, o rei, refor-
çando uma consolidada divisão de classes sociais, formula três perguntas ao
súdito pedinte: “Que é que queres, Por que foi que não disseste logo o que
querias, Pensarás tu que eu não tenho mais nada que fazer [...].”23 À atitude di-
tatorial, “o homem só respondeu à primeira pergunta”,24 denotando uma per-
sistência, uma resistência e um caráter anárquico.

Assim como os personagens não têm nomes, o barco apenas vai ser nomea-
do no epílogo do conto, configurando um grand-finale, sublime e poético, expli-
citamente contrário ao início mais que prosaico da narrativa:

“Depois, mal o sol acabou de nascer, o homem e a mulher foram pintar
na proa do barco, de um lado e de outro, em letras brancas, o nome que ain-
da faltava dar à caravela. Pela hora do meio-dia, com a maré, A Ilha Desco-
nhecida fez-se enfim ao mar, à procura de si mesma.”25

Ao fim e ao cabo da viagem textual, empreendida pelo barco intertextual,
através dos mares de Saramago, constatam-se, firmemente, estas suas considera-
ções, bem pausadas: “A língua não tem forma puras e impuras, é vária, diversa,
percorre toda a sociedade, tanto horizontal como verticalmente. Não há conta-
minações, há intercâmbios, evolução, mutações. Não há nada mais mestiço que a
língua.”26 E uma outra ponderação, ainda em entrevista, sobre influências:
“Quer dizer, isso, no fundo, é uma espécie de corrente em que os elos estão to-
dos encaixados uns nos outros. E pode haver elos que se parecem encaixados uns
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nos outros, mas não iguais.”27 Escritor que orquestra, na teoria e na prática escri-
tural, uma eminente intertextualidade, Roland Barthes postula que

“Nenhuma superfície é virgem: tudo já nos chega áspero, descontínuo,
desigual, marcado por algum acidente: o grão de papel, as manchas, a trama,
o entrelaçado de traços, os diagramas, as palavras. Ao cabo desta enumera-
ção, a escritura perde sua violência; o que se impõe não é tal ou tal escritura,
nem mesmo o ser da escritura, e sim a idéia de uma textura gráfica [...].”28

Sob a égide barthesiana, lê-se este conto de Saramago como o jogo do palimpses-
to da própria cultura portuguesa, cujas navegações e descobertas nunca se apagam,
antes se reeditam para dar lugar a uma outra escritura (ou interpretação, ou leitura,
ou tradução) do mesmo texto em torno e através do “mar absoluto” (PESSOA).

Em sua agonia, o narrador de A Misteriosa Chama da Rainha Loana, romance do
semiólogo Umberco Eco, originalmente publicado em 2004, estabelece um
contraponto com O Conto da Ilha Desconhecida:

“Estou morrendo [...]. Penitente laico, místico logorróico, convenço-me
de que a mais bela de todas é a ilha nunca achada, que às vezes aparece, mas
só de longe, entre Tenerife e Palma:

Roçam com suas proas a margem beata:
entre flores nunca vistas alteiam sumas palmas,
odora a divina floresta espessa e viva,
chora o cardamomo, transmudam as gomas...

a Ilha Nunca-Achada... Mas se o piloto avança,
rápida se dissipa como aparência vã,
e tinge-se na azulada cor da distância.29
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Nas ondas de O Conto da Ilha Desconhecida, sente-se uma mutação entre a reali-
dade mais prosaica e um sonho sublime, entre um cotidiano raso e um ideal líri-
co, entre um dia-a-dia qualquer e uma fantasia criativa, entre uma crônica episó-
dica e as virtualidades do ficcional. Na alegoria que o conto promove, opera-se
um crescendo, como nas sinfonias, o que reenvia a um outro intertexto, esse da
linguagem musical, como, aliás, faz notar o próprio José Saramago, que afirma
“escrever como quem faz música”.30 À revista Bravo!, que comenta: “Já ouvi de
uma de suas leitoras que seu texto faz lembrar a ‘música’ do português arcaico,
em que se narrava, por exemplo, a vida da rainha d. Urraca sem pontos, vírgulas,
parágrafos...”, nosso Autor considera: “ Não sei se tem diretamente a ver com a
melodia, mas tem a ver com aquilo a que, em termos musicais, chama-se o anda-
mento, ou o compasso. Menos o ritmo do que o compasso e o andamento.Tem
a ver com o modo como se constrói a própria frase [...].”31

E o silêncio que, agora, cai sobre esta partitura de intertextos, é, também,
uma espécie de música, que evoca o marulhar de um conto, perdido nas mil e
uma noites da escritura. Lê-se, em As Mil e Uma Noites: “A verdade não está em
um só sonho, mas em muitos sonhos.” Será a literatura o barco de uma ilha
desconhecida, a ilha desconhecida, o repertório desses muitos sonhos, que se
entrecruzam em busca de uma verdade, a verdade estética, a verdade ética, a vi-
agem da verdade...
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A poesia sáfica de
Judith Teixeira

Adelto Gonçalves

Em Portugal como no Brasil, nas primeiras décadas do século
XX, a cultura patriarcal dominava nos campos literário e artís-

tico. A maioria das mulheres limitava-se a desempenhar as atividades
do lar, ou a sua supervisão, no caso das mais abastadas, e a cuidar dos
filhos. Poucas destacaram-se na literatura. E, ainda assim, aquelas que
o fizeram passaram a sofrer as conseqüências de um certo “apagamen-
to” ditado pela hegemonia masculina, tendência que só nos últimos
anos, com a ascensão da mulher na sociedade, começou a revertida.

No Brasil, há o caso de Patrícia Galvão (1910-1962), escritora e
primeira mulher a ser presa no país na luta revolucionária ideológica,
redescoberta pelo poeta concretista Augusto de Campos em seu pio-
neiro livro Pagu: Vida-obra (São Paulo, Brasiliense, 1982), e pesquisa-
da com profundidade por Lúcia Maria Teixeira Furlani em Pagu –
Livre na Imaginação, no Espaço e no Tempo (Santos, Editora da Unisanta,
1999) e Croquis de Pagu e outros Momentos Felizes que Foram Devorados Reu-
nidos (São Paulo, Editora da Unisanta/Cortez, 2003).
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Em 2002, o crítico René P. Garay, nascido em Havana e professor de Lín-
gua e Literatura Luso-Brasileira e Hispânica no City College-Graduate
School-The City University of New York (Cuny), lançou Judith Teixeira: o Mo-
dernismo Sáfico Português (Lisboa, Universitária Editora), que resgata do silêncio
Judith Teixeira (1880-1959), a única poetisa do modernismo português, con-
denada à dupla marginalidade – primeiro por ser mulher participante e, depois,
por sua “inquietante projeção lésbica”.

Eis aqui um excelente tema de Literatura Comparada para um trabalho de
mestrado ou doutoramento em Letras, que possa, nos moldes preconizados
pelo professor Claudio Guillén, autor do recente Entre lo uno y lo diverso: Introduc-
ción a la Literatura Comparada (Barcelona, Tusquets, 2005), resgatar e estabelecer
os paralelos entre as obras e as trajetórias dessas duas mulheres. As duas foram
poetisas, ambas lutaram contra uma sociedade opressiva e, de um modo ou de
outro, romperam convenções e barreiras.

Nascida em Viseu, Judith deixou para a posteridade três livros de poemas:
Decadência (1922), Castelo de Sombras (1923) e Nua. Poemas de Bizâncio (1926).
Como observa René Garay, foi uma poetisa peculiar no panorama literário
português, “pela originalidade de sua arte poética e pelo seu franco desprezo
pelas convenções tradicionais”. Além disso, foi uma das poucas mulheres, se-
não a única, “a evidenciar-se no campo decadentista”, sofrendo, a exemplo de
Pagu, as marcas da perseguição sociopolítica.

Em estudo da poesia de Judith Teixeira, Garay constata em sua produção,
além do propósito de escandalizar, como era próprio do decadentismo, “in-
conformismo artístico, uso persistente da descrição, com forte tendência para
a estética da sugestão, contribuindo para uma certa descontinuidade, fragmen-
tação e desequilíbrio do todo”, bem como constantes alusões ao mundo pro-
fuso dos perfumes exóticos, motivos visuais e táteis, que tornam a sua arte ex-
tremamente sinestésica, tal como a de Camilo Pessanha (1867-1926).

Decadência foi apreendido pelo governo civil de Lisboa em 1923 em plena
República, muito antes da instauração da censura pelo governo Salazar, junta-
mente com Sodoma Divinizada, de Raul Leal, e Canções, de António Botto, dois

196

Adelto Gonçalves



autores declaradamente homossexuais, todos considerados livros “imorais”.
No Dicionário de Literatura Portuguesa (Lisboa, Presença, 1996), Álvaro Manuel
Machado diz que Judith Teixeira, influenciada sobretudo por António Botto,
“assume-se como poetisa que exalta e pratica a homossexualidade (além de se
drogar com morfina), provocando escândalo desde a publicação de sua primeira
coletânea, Decadência, que foi apreendida”.

Para Garay, Judith foi, sem dúvida, uma das primeiras vítimas de exclusão entre
essas outras “amazonas” da história literária que enfrentaram e lutaram contra o
abuso do poder patriarcal. No entanto, como diz o autor, fica a esperança de que
“tanto Judith Teixeira como outras escritoras da modernidade (independente da
sua orientação sexual) encontrarão – talvez pela primeira vez – um espaço crítico
em que se permitirá uma avaliação menos oblíqua e de feição analítica”.

Para o ensaísta, o mérito fundamental de Judith Teixeira reside na sua origi-
nalidade, ao procurar captar a realidade em novos modos de expressão. “A sua
poesia está ligada à arte decadentista, pelo seu poder de sedução, ambigüidade,
dor, alegria, sonho, utopia, misticismo e religiosidade, morte e vida”, diz Ga-
rary, lembrando ainda que, para além do verso livre, a poesia de Judith im-
põe-se pelo uso de imagens fortes, inéditas, próprias do decadentismo e pelo
efeito de acentuada catarse que proporciona.

Sobre o assunto, Garay já havia escrito um ensaio que foi publicado em Faces
de Eva – Revista de Estudos sobre a Mulher, n.º 5, 2001, da Universidade Nova de
Lisboa, que trouxe na capa o rosto de Judith Teixeira, e outro que saiu em Artes
& Artes, jornal literário da Universitária Editora, de Lisboa, além de palestras,
todos agora reunidos em Judith Teixeira: o Modernismo Sáfico Português, livro que ar-
ranca a poetisa de um limbo a que estava entregue não só pelo preconceito de
seus contemporâneos como pela indiferença dos seus pósteros.

Embora não tenha tido até agora, segundo o autor, recepção crítica na imprensa
portuguesa, esta obra de Garay está a correr o mundo anglo-saxônico: encontra-se
nas bibliotecas da Universidade de Oxford, da Universidade de Chicago e da Uni-
versidade do Texas, em Austin, e faz parte de uma lista de leituras para um curso
sobre o fascismo na literatura portuguesa na Universidade de Cambridge.
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Além do estudo, o volume reúne uma antologia de poemas e prosas de Ju-
dith Teixeira traduzidas para o inglês e para o espanhol pelo autor com a ajuda
de Maria Teresa Carrilho e Raúl Romero e outros de seus alunos do mestrado
e doutoramento do City College-Graduate School/City University of New
York, da qual faz parte “Saudade”:

Segue-me noite e dia o teu desejo!...
Oiço a tua voz rúbida e cantante
suplicar-me a carícia do meu beijo,
numa teima exigente e perturbante!

E o meu corpo vencido, dominado,
vai tombar doloroso, inconsciente,
sobre a lembrança morna do passado
– e fica-se a sonhar... perdidamente!

Doutorado pela Vanderbilt University com uma tese sobre Gil Vicente
(“Concept and Structure of the Vicentine Comedy”), René Garay publicou,
entre outros livros, Gil Vicente and the Development of the Comedia (University of
North Caroline, 1989), que teve prefácio do professor Massaud Moisés, da
Universidade de São Paulo, e uma edição bilingue da Comédia de Rubena de Gil
Vicente (The Play of Rubena, Nova York, National Hipanic Foundation for the
Humanities, 1993) em co-autoria com José Suárez. Garay foi professor visi-
tante de Língua Portuguesa na Universidade de Puerto Rico de 1995 a 1996 e
na Universidade Nova de Lisboa em 1994, onde organizou um seminário de
pós-graduação sobre a Literatura Colonial dos Estados Unidos.

Judith Teixeira: o Modernismo Sáfico Português, de René P. Garay. Lisboa: Universitária
Editora, 2002, 231 p.
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Os sapatos

Vera Hüsemann

Aágua nunca lhe parecera tão reconfortante. Afundou-se aos
poucos, lentamente, em pequenos movimentos, até mergu-

lhar a cabeça. Estirou-se toda, experimentando uma incrível certeza
de vida. Há tempos não tomava um banho assim, com esse sossego;
podia se ensaboar devagarinho. Encolheu a perna e examinou o pé.
O esmalte das unhas precisava ser trocado. Ia continuar se ensaboan-
do, porém o sabão lhe fugiu das mãos. Estava cansadíssima, mais
que isso, extenuada. E tinha um sono estranho que a desligava de
tudo mas não a deixava dormir. Encontrou o sabão. Tinha tempo,
uns minutos mais ou uns minutos menos não fariam a menor dife-
rença. Não havia mais o que cuidar. O seu mundo, agora, era a ba-
nheira, a água morna, os cabelos respingando. E cabia inteira dentro
desse mundo macio e quente e queria permanecer ali, imersa naquela
tépida ausência. Ajeitou-se como quem vai dormir, virando um pou-
co de lado; fechou os olhos, sentindo na face o movimento doce da
água. Virou-se do outro lado e deixou que a outra face recebesse o
mesmo carinho. Só saiu do banho quando disseram, lá de fora:
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– Você está bem? É bom se vestir logo...
Enquanto se enxugava, viu rapidamente que o seu corpo ainda era jovem.

Pensou: “Mas também quarenta e três anos não são uma vida toda... ou são?...”
Não podia passar para o quarto enrolado na toalha; havia muita gente na

casa. Apenas no banheiro é que podia estar sozinha. Envolveu-se no roupão.
Ajeitou os cabelos, num gesto vagaroso e distraído. Os cabelos precisavam de
uma tintura. Quando abriu a porta, o barulho do trinco pareceu duro e incisi-
vo; percebeu então o silêncio da casa.

Chegou ao seu quarto. Tinha sido arrumado com eficiência. Voltara a ser o
quarto de todos os dias: as revistas da semana, na cabeceira, o cinzeiro e o tele-
fone do outro lado; em cima da cadeira, o chambre. Só que as janelas estavam
escancaradas; aproximou-se para fechá-las, mas a cunhada lhe explicou:

– Abri porque precisava entrar um pouco de ar... – Depois a gente fecha.
Não respondeu. Dava um certo conforto não precisar falar. Era como se ela

fizesse parte do outro mundo, como se não tivesse nada que ver com essa gente
à sua volta. Era como se ela tivesse ido embora com ele, para uma viagem qual-
quer, e, de longe, magicamente, os dois assistissem o que se passava na casa.
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No quarto, a todo instante, entrava ou saía uma das mulheres. Todas lhe
davam atenção, mas ela estava preocupada apenas com a escolha do vesti-
do. O que vestiria? Um tinha decote, o outro era muito quente. Só se vestis-
se o uniforminho – o vestido de jérsei preto, o de todas as horas: de manhã,
completado por uma gola branca; à tarde, sem gola e com um broche; à noi-
te, acompanhado de pérolas... Vestido de batizado, casamento e morte.
Sorriu, pensando que até parecia ilustração de suplemento feminino. Cal-
çou as meias; as meias é que não estavam bem, eram claras demais. Voltou
ao banheiro para se pintar. Viu-se ao espelho, pálida e desbotada; precisava
de uma base de cor forte. Empoou-se cuidadosamente e depois hesitou:
“Ponho rímel?... Batom também?... Não, o melhor é só pôr o pó.” Exami-
nou-se mais uma vez e decidiu: “Vou pôr batom, sim, e até um pouco de
ruge.” Passou o batom, mas os lábios sobressaíram enormes na palidez, pa-
reciam desproporcionados e acintosos. Lembrou-se das viúvas que não
usam pintura durante o resto de suas vidas, as viúvas que nunca voltam para
aquilo que eram antes e passam a vida vivendo a morte até o fim, até morre-
rem elas mesmas. Achou melhor tirar o batom.
Não precisava desafiar as convenções. Afinal,
ela era a viúva. Era a viúva?... E a outra mulher
com a qual ele vivera antes, tantos anos, o que
era a outra?... A outra é que era a viúva, tinha
sido casada com ele, era a viúva. Não. Não
era. A outra mulher iria ser viúva só no estado
civil. Isso mesmo. A outra tinha mudado de
estado civil. Só isso. A viúva da hora da mor-
te, a que iria ficar sozinha depois, não era a
outra, não, era ela. Foi tirando o batom, en-
quanto dizia para si mesma: “Que complica-
ção! Quem vive atrapalhado, morre atrapa-
lhado...” “Velório de duas viúvas”, parece
título de romance policial... Na China, não
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haveria problema, primeira esposa, segunda esposa...” Outra vez sorriu
com os seus pensamentos. Retocou o pó-de-arroz. Estava pronta para
descer. Alguém quis lhe dar um calmante. Bobagem! Sentia-se perfeita-
mente bem.

Já ia descendo, quando as primeiras batidas abalaram a casa. Assustada, vol-
tou. Sabia que batidas eram aquelas, as batidas que pregam a morte. Fechou a
porta do quarto e caminhou para a janela, mas, tanto de fora como de dentro,
vinham as batidas, compassadamente. Tapou os ouvidos com toda força, mas
as batidas, implacáveis, batiam na sua cabeça. Rigidamente, apertava mais e
mais os ouvidos. Sentiu uma mão no seu ombro e percebeu que lhe diziam al-
guma coisa. Apertou ainda mais os ouvidos. Não queria ouvir nada, nem as ba-
tidas, nem as palavras de ninguém. Queria olhar o céu manso, queria, desespe-
radamente, olhar o céu. Apertou mais os ouvidos. As batidas ressoavam como
se o mundo fosse oco, completamente oco. Mas o céu, lá fora, era azul. Azul e
pleno. Continuou olhando o céu. De repente, percebeu que não precisava mais
tapar os ouvidos. Não havia mais batidas. Respirou fundo. Já devia estar tudo
pronto lá embaixo. Tinha de descer.

Do topo da escada, viu as cortinas de luto e desejou pungentemente as suas
cortinas brancas que estavam escondidas. Foi percorrendo a casa, atenta a to-
das as providências já tomadas. A casa, sombria, escura, silenciosa, estava em
rigorosa ordem. Entretanto, tudo lhe parecia vago e as pessoas, que cruzavam
na sua frente, dizendo-lhe frases convencionais em voz apagada, pareciam ver-
dadeiros fantasmas.

Entrou, enfim, na sala que a aguardava. Também estava em ordem: algumas
flores, poucas, o caixão simples e ele, com um jeito comedido que nunca tivera
antes, não precisando participar do movimento em volta com gesto nenhum.
O terno que lhe haviam vestido era o das grandes ocasiões. Estava impecável.
Tinha uma gravata escura, com leves frisos acinzentados. Ela achou esquisita a
gravata... Pareceu-lhe que os outros mortos não usavam gravata. Quis lem-
brar-se e não pôde. Começou a se sentir confusa. Haviam-no coberto com um
tule preto, fazendo uma tênue separação como se pretendessem isolá-lo das
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pessoas... Foi se aproximando mais e reparou nos sapatos. Eram os sapatos
pretos; estavam lustrosos, recentemente engraxados.

Chegou-se ao caixão e descansou as mãos nas bordas. Foi quando esbarrou
no metal gelado. Estremeceu. Olhou e viu as biqueiras dos sapatos luzindo ale-
gremente através do tule preto. Ficou olhando como se não entendesse, estra-
nhando cada vez mais... até que percebeu o ridículo, todo o ridículo de um
morto levar sapatos com biqueiras de metal! Que absurdo! Caiu na risada, num
riso desatinado e convulsivo, e ficou rindo diante do morto, rindo sem poder
se controlar, num completo aparvalhamento. Quiseram tirá-la da sala. Ela re-
sistiu. E continuou rindo, fortemente agarrada aos sapatos, rindo sem parar,
sem perceber mais nada a não ser o morto, as biqueiras dos sapatos, as batidas,
o mundo oco, e a dor, imensa, que desabava agora em lágrimas inopinadas e
inúteis.
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Marc Chagall (1887-1985), O Passeio, 1917.
Óleo sobre tela, 170 x 163,5 cm. Museu de São Petersburgo, Rússia.



Cinco poemas inéditos

Ruy Esp inhe ira Filho

Epifania

Alguns anos não consigo
deixar nas águas do Lete:
os teus catorze morenos
e os meus magros dezessete.
Muitas coisas se afogaram,
e rostos, e pensamentos,
e sonhos, e até paixões
que eram imortais...

Porém,
os meus magros dezessete
e os teus catorze morenos
não entram nem em reflexo
nesse Rio do Esquecimento.

Que magia nos levou
a um espaço e a um momento
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para que de nós soubéssemos:
tu, meus magros dezessete;
eu, teus catorze morenos?
Que astúcia do Imponderável
nos abriu aqueles dias
que permanecem tão claros
como quando nos surgiram?
Eu não sei. Mas sei que a vida
nunca mais me foi vazia.

Como não foi fácil, nunca,
por tanto me visitarem
os Arcanjos da Agonia.
Pois, se fui iluminado
por estarmos lado a lado
– os teus catorze morenos
e os meus magros dezessete –,
seria fatal que também
viesse a sentir a alma
em chagas multiplicadas
por setenta vezes sete.

Ah, os teus catorze morenos
e os meus magros dezessete!...
Quanto sofrimento fundo
– mas quanto sonho profundo
e alto!

Que belo mundo
foi-me então descortinado,
porquanto me era dado
o privilégio preclaro
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de penar de amor no claro,
no escuro, em todas as cores,
em todos os tons da vida,
dia e noite, noite e dia,
varrido ao vento das asas
dos Arcanjos da Agonia
(que eram, por algum prodígio,
os mesmos da Alegria!...).

Ah, que por mim chorem flautas,
pianos, violoncelos,
as cachoeiras, os céus
comovidos dos invernos...
Chorem, chorem, que mereço
essas lágrimas, porque
tudo sofri no mais pleno
de paraísos e infernos.
Que chorem...

Mas eu, eu mesmo,
não choro... Como chorar,
se mereci essa dádiva
de um amor doer na vida
por setenta vezes sete
mais que qualquer outra dor,
mais que qualquer outro amor?
Só me cabe agradecer,
pois a vida perderia
(e, o que ainda é mais cruel,
sem nem saber que a perdia...)
se não provasse os enredos,
insônias, febres, venenos
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que em meus magros dezessete
acendeu a epifania
dos teus catorze morenos!

Reflexões ao crepúsculo

Foi-se o que era alegre e lindo
e veio o que é triste e torvo.
Veio e ficou, frio infindo
como um nunca mais de corvo.

Mas o que existe de infindo?
De nunca mais? O estorvo
pior também se vai, fugindo
como nas asas de um corvo.

E eis que o que é alegre e lindo
exorciza o triste e o torvo.
Mas também não é infindo,
como um nunca mais de corvo.

E assim faz-se a vida: indo
tanto em penugem de corvo
como em alegria abrindo
manhãs no que era torvo.

E quando, um dia, for findo
o prélio entre o lindo e o torvo,
tudo será mesmo infindo,
mais que um nunca mais de corvo.
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In Angello cum Libello

a Antonio Carlos Secchin

Nunca me procurem
aqui, neste canto.
Pois, se aqui estou,
não estou, no entanto.

Na verdade, aqui
há só a aparência
de alguém que se vai
longe em sua essência.

Longe como estão
os sábios, as fadas
e – encobertas Ilhas –
as Afortunadas.

Porque, neste canto,
só não sou alheio
ao que vou sonhando
naquilo que leio;

aos sonhos que sonham
seus sonhos em mim,
contando de mundos
e almas, sem fim.

Por isso não falem,
porque eu nada escuto.
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Envolto no Tempo
e no Espaço, luto

as lutas do bem
e do mal dos homens
– conflagrados de anjos
e de lobisomens –,

nos cumes da noite,
nos vales do dia,
sobretudo onde
ressoe a Poesia.

Quem quiser seguir-me
(caso haja esse ardor)
que desfralde o seu
tapete voador

e voe nas palavras
ao mundo dos vivos.
Quem sabe me encontre
em prélios de argivos,

entre santos ou
com os garamantas,
no sonho de um sonho
às páginas tantas...
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Soneto noturno

Penso na noite como um rio profundo
e lembro coisas deste e de outro mundo.
Outros mundos, aliás, que a vida é vasta
como diversa. E mesmo assim não basta,

o que nos faz tecer ainda outras vidas
nas nuvens da alma, e que nos são vividas
com tanta força quanto as outras mais,
em seus sonhos de agora e de jamais

(ou melhor: com mais força, pois estamos
ainda mais vivos no que nos sonhamos).
Penso na noite como um mar sem fim

quebrando sombras sobre o cais de mim.
E, enfim, sem esperanças e sem prece,
pressinto a noite que não amanhece.
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Canção do efêmero
com passarinho e brisa

É tudo mesmo bem pouco,
pois só há pouco me vi
chegando aqui e encontrando
o que nunca compreendi
– e tanto fiquei perplexo
que duvidei estar aqui.
E nunca acreditaria
se não fosse um passarinho
afirmando: bem-te-vi!

Ainda escuto o seu trinado
garantindo-me o existir.
Mas precária garantia,
como aprendi com a brisa
de que se compõe o dia:
se o tempo passar um pouco,
nada mais que um pouco, logo
não estarei mais aqui.
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Vinte sonetos de amor e
uma canção de despedida

PETRARCA

Tradu ç ã o e n o t a s d e P ed r o Lyra

Os 17 sonetos iniciais pertencem à primeira parte: “In vita di
Madonna Laura”; os 3 últimos, à segunda: “In morte di Ma-

donna Laura”.
Para tentar criar um clima de época, o tradutor recorreu a certos

termos e construções de sabor arcaizante.
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Poeta, crítico e ensaísta, Pedro Lyra é Professor Titular de Poética da Universidade
Estadual do Norte Fluminense, em Campos-Rio de Janeiro. Foi “Chercheur Invité”
da Universidade de Paris-III/Sorbonne Nouvelle, em 2004-05, onde fez um
Pós-Doutorado em Tradução Poética e ministrou um Seminário sobre sua versão de
Les nuits, de Alfred de Musset, publicada nos números 35 e 38 desta Revista. Sua mais
recente publicação é o poema Confronto – Um diálogo com Deus (Rio de Janeiro: Íbis Libris,
2005), lançado na ABL a 4.8.2005, com apresentação do acadêmico Alberto da Costa
e Silva.



� Nota sobre o autor
For a woman he would never know
For a woman he could never have
He should change the world forever

(Por uma mulher que nunca pôde conhecer
Por uma mulher que nunca pôde ter
Ele mudou o mundo para sempre)

Nascido a 20 de julho de 1304, em Arezzo, Francesco Petrarca foi o maior
poeta e o maior humanista do seu tempo.

Tradutor de clássicos gregos, é uma das grandes fontes do Renascimento italia-
no; e, mesmo distante quatro séculos, também de todo o Romantismo ocidental.

Tinha 23 anos quando, na Sexta-feira Santa 6 de abril de 1327, na igreja de
Santa Clara, em Avignon, viu Laura de Noves – então com 17 anos – pela pri-
meira vez. Apaixonou-se e passou o resto da vida escrevendo versos, principal-
mente em sonetos, para ela, até morrer de um acesso de febre a 18 de julho de
1374, com 70 anos.

Reuniu-os em Il canzoniere, que teve uma primeira organização cinco anos depois
de Laura, em 1342, e que, passando por dez reescrituras, só seria concluído pouco
antes de sua morte. Admitindo-se que tenha começado a escrevê-lo no dia em que
a viu, foram 47 anos de poética devoção a um platônico amor. São 366 poemas:
317 sonetos, 29 canções, 9 sextinas, 7 baladas e 4 madrigais. É o livro que consoli-
da o soneto como a forma lírica por excelência (a única forma fixa sobrevivente até
hoje), e que acabaria definido pelo nome do autor – o soneto petrarquiano.

Nascida em 1310, em Avignon, Laura havia se casado aos 15 anos com
Huges de Sade (ancestral do Marquês) e com ele teve 11 filhos. Morreu na
mesma cidade em 1348, aos 38 anos, num outro 6 de abril e numa outra Sex-
ta-feira Santa, talvez de tuberculose causada pelo enfraquecimento decorrente
de tantos partos, durante a peste negra que assolava a Europa.
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O poeta estava em Verona e só soube mais de um mês depois. Em seu Diário,
escreveu: “Seu casto e amável corpo foi enterrado ao anoitecer do mesmo dia na
Igreja dos Minorites. Sua alma, como eu acredito, retornou ao céu, de onde ela veio”.

Com extraordinária habilidade métrica, explorou a coincidência das datas
de encontro e morte da sua Musa, em dois sonetos. A primeira, no CLVII:

Mille trecento ventisette appunto,
Su l’ora prima, il dì sesto d’aprile
Nel laberinto intrai; n’veggio ond’esca.

A segunda, no LXII:

Sai che ’n mille trecento quarantotto,
Il dí sesto d’aprile, in l’ora prima,
Del corpo uscìo quell’anima beata.

Fiel ao marido, Laura evitou sempre as investidas do seu poeta. Mas, alguns
anos depois de sua morte, o humanista Maurice Sceve conseguiu autorização
para abrir seu túmulo. Encontrou uma pequena caixa: dentro, havia uma me-
dalha de ouro com a efígie de uma mulher apontando ao coração e, sob ela, um
soneto de Petrarca, não identificado.

Alguns petrarquianos, no entanto, questionam a existência real de uma Lau-
ra na vida do poeta – fosse a esposa de Hugo de Sade, fosse outra com esse
nome. Repetindo a lenda de Dante e Beatriz, não acreditam que ele pudesse
envolver-se, ao longo de toda a vida, com uma mulher casada e com tantos fi-
lhos de outro homem. Supõem que Laura fosse apenas um nome com carga
poética (l’aura, l’aurea, lauro), simbolizando o amor, a alma ou a própria poesia.
Petrarca inicia sete sonetos com o sintagma “L’aura” (qualificada de celeste, gen-
til, sacra, serena e soave) e, no CLXXXVIII, funde os três termos: “Laura, che ’l
verde lauro e l’aureo crine”...

Mas os fatos e as datas que ele mesmo menciona em relação a Laura de
Noves estão comprovados.
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Sonetto I

Chiede compassione del suo stato,
e confessa, pentito, la vanità del suo amore1

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono
Di quei sospiri ond’io nudriva ’l core
In sul mio primo giovenile errore,
Quand’era in parte altr’uom da quel ch’i’sono;

Del vario stile, in ch’io piango e ragiono
Fra le vane speranze e ’l van dolore,
Ove sia chi per prova intenda amore,
Spero trovar pietà, non che perdono.

Ma ben veggi’ or si come al popol tutto
Favola fui gran tempo, onde sovente
Di me medesmo meco mi vergogno:

E del mio vaneggiar vergogna è ’l frutto,
E ’l pentersi, e ’l conoscer chiaramente
Che quanto piace al mondo è breve sogno.

1 Soneto traduzido livremente por Camões (sem indicação de autoria, como era comum na época), e
que abre a primeira edição das Rhytmas (Lisboa, 1585).
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Soneto I

Pede compaixão pelo seu estado
e confessa, arrependido, a vanidade do seu amor2

Vós que em rimas, brotando ao coração,
Ouvistes dos suspiros o rumor
Do meu primeiro e juvenil error,
Quando era outra a minha condição;

Aos versos, em que choro sem razão
Entre a vã esperança e o vão temor,
Onde haja quem por prova entenda amor,
Espero achar piedade, não perdão.

E, a toda a gente, só agora vejo
Que fui causa de riso, tão-somente,
Do que comigo mesmo me envergonho.

E é a vergonha o fruto do desejo,
E o carpir, percebendo claramente
Que quanto apraz ao mundo é breve sonho.

2 Versão publicada no Correio da Poesia, n.º 7. Salvador, jul. 2004, p. X.
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Sonetto III

Giudica vile Amore che lo feri
in un giorno da non doverne sospettare

Era ’l giorno ch’al Sol si scoloraro
Per la pietà del suo Fattore i rai
Quand’i’ fui preso, e non me ne guardai,
Che i be’ vostr’occhi, Donna, mi legaro.

Tempo non mi parea da far riparo
Contra colpi d’Amor: però m’andai
Secur, senza sospetto; onde i miei guai
Nel commune dolor s’incominciaro.

Trovommi Amor del tutto disarmato,
Ed aperta la via per gli occhi al core,
Che di lagrime son fatti uscio e varco.

Però, al mio parer, non li fu onore
Ferir me de saetta in quello stato,
E a voi armata non mostrar pur l’arco.
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Soneto III

Julga vil o Amor por havê-lo ferido
num dia em que não suspeitava disso

Era o dia em que ao Sol descoloraram
Os raios, por piedade do Criador.
Fiquei cativo e, sem nenhum temor,
Os teus divinos olhos me enlearam.

Aqueles tempos não se afiguraram
Como o dos golpes do tirano Amor.
Andava sem suspeita e a minha dor
Essas dores comuns desfiguraram.

Pegou-me o Amor de todo desarmado.
E, na via do olho ao coração,
Só lágrimas, no íntimo e no olhar.

Não lhe foi digno, em minha opinião,
Com setas me ferir naquele estado
E a ti, armada, o arco não mostrar.
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Sonetto XII

Spera, se egli non muore prima che Laura invecchi,
di poterle dire i suoi affanni, e ch’ella n’abbia a sentire pietà3

Se la mia vita da l’aspro tormento
Si può tanto schermire, e dagli affanni,
Ch’i’ veggia per vertù degli ultim’anni,
Donna, dei bei vostri occhi il lume spento;

E i cape’ d’oro fin farsi d’argento,
E lassar le ghirlande e i verdi panni,
E ’l viso scolorir, che ne’ miei danni
A lamentar mi fa pauroso e lento;

Pur mi darà tanta baldanza Amore,
Ch’i’vi discovrirò, de’ miei martiri
Qua’ sono stati gli anni e i giorni e l’ore.

E se ’l tempo è contrario ai be’ desiri,
Non fia ch’almen non giunga al mio dolore
Alcun soccorso di tardi sospiri.

3 Este soneto ecoa no “Se as penas com que amor tão mal me trata” de Camões e no “Já, Marfisa
cruel, me não maltrata” de Basílio da Gama.
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Soneto XII

Espera, se não morrer antes que Laura envelheça, poder dizer-lhe
dos seus tormentos, e que ela tenha que sentir piedade dele

Se a minha vida, do áspero tormento
Puder se redimir, e dos afanos;
Que eu veja, por virtude de outros anos,
O teu sublime olhar de lume isento;

E esse cabelo de ouro feito argento;
E desfeita a guirlanda e os verdes panos;
E o rosto descorado, que a meus danos
A lamentar me faz medroso e lento:

Então, dar-me-á tanto ímpeto este Amor
Que eu te revelarei, dentre martírios,
Os anos, dias, horas deste error.

E se o tempo é contrário a meus delírios,
Não faças por negar-se à minha dor
O tardio socorro de uns suspiros.4

4 O original se traduziria naturalmente, ao pé da letra, por “Algum socorro de tardos suspiros”,
mantendo-se o ritmo do decassílabo provençal. Mas o tradutor preferiu evitar a falha métrica.
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Sonetto XIII

É lieto che l’amore di Laura il sollevi al Bene sommo

Quando fra l’altre donne ad ora ad ora
Amor vien nel bel viso di costei;
Quanto ciascuna è men bella di lei
Tanto cresce il desio che m’innamora.

I’ benedico il loco e ’l tempo e l’ora
Che si alto miraron gli occhi miei,
E dico: Anima, assai ringraziar dei
Che fosti a tanto onor degnata allora.

Da lei ti vien l’amoroso pensiero,
Che, mentre ’l segui, al sommo Bem t’invia,
Poco prezzando quel ch’ogni uom desia:

Da lei vien l’animosa leggiadria
Ch’al Ciel ti scorge per destro sentiero;
Si ch’i’ vo già della speranza altiero.
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Soneto XIII

Contente por elevá-lo o amor de Laura ao sumo Bem

Quando, entre outras mulheres, qualquer hora,
O Amor desponta pela face delas,
Quanto ela é mais que as outras todas bela,
Tanto cresce o querer que me enamora.

Eu bendigo o lugar e o tempo e a hora5

Em que meus olhos se cravaram nela.
E digo: “Alma, te agradece a ela
Por esta honra que te eleva agora.”

Dela te vem a idéia apaixonada
Que, por segui-la, ao sumo Bem te envia,
Pouco prezando o que um qualquer queria.

Dela é que te provém esta euforia
Que ao Céu te ergue pela justa estrada
Pela qual vou com uma esperança alada.6

5 A repetição do termo em posição de rima, além de justificável pela variação de função, segue o
original. Evidente que as aspas, a seguir, são do tradutor.
6 O esquema de rimas dos tercetos (A-B-B / B-A-A) é incomum e o tradutor o manteve.
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Sonetto XVII

Che provi in presenza di Laura o nel partirsi da lei

Piovonmi amare lagrime dal viso,
Con un vento angoscioso di sospiri,
Quando in voi adivien che gli occhi giri,
Per cui sola dal mondo i’ son diviso.

Vero è che ’l dolce mansueto riso
Pur acqueta gli ardenti miei desiri,
E mi sottragge al foco de’ martiri,
Mentr’io son a mirarvi intento e fiso:

Ma gli spiriti miei s’agghiaccian poi
Ch i’ veggio, al dipartir, gli atti soavi
Torcer da me le mie fatali stelle.

Largata al fin con l’amorose chiavi
L’anima esce del cor per seguir voi:
E con molto pensiero indi si svelle.
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Soneto XVII

O que prova em presença de Laura ou ao se afastar dela

Corre-me à face o pranto, de desgosto,
A um vento angustiado, de lamentos,
Quando voltas o olhar em giros lentos,
Tu, que fora do mundo me tens posto.

Porém, do teu sorriso o doce gosto
Também me acalma os férvidos intentos;
E subtrai-me ao foco dos tormentos
Enquanto estou a contemplar teu rosto.

Meus espíritos tombam ao partir,
Pois que vejo, ao partir, gestos suaves
Minha má sorte sobre mim verter.

Largada ao fim com as amorosas chaves,
A alma me sai do ser p’ra te seguir7

E só com muito empenho torna ao ser.

7 Escolhi este soneto por causa deste verso, que citei em tradução como uma das epígrafes da “Folha
de Créditos” de Desafio – Uma poética do amor (3.a ed.: Fortaleza/Rio, Ed. UFC/Topbooks, 2002).
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Sonetto XXI

Dimostra il pericolo del suo cuore se Laura nol soccorre

Mille fiate, o dolce mia guerrera,
Per aver co’begli occhi vostri pace,
V’aggio profferto il cor; m’a voi non piace
Mirar si basso con la mente altera:

E se di lui fors’altra donna spera,
Vive in speranza debile e fallace:
Mio, perchè sdegno ciò ch’a voi dispiace,
Esser non può giammai cosi com’era.

Or s’io lo scaccio, ed e’non trova in voi
Nell’esilio infelice alcun soccorso,
Nè sa star sol, nè gire ov’altri ’l chiama,

Poria smarrire il suo natural corso;
Che grave colpa fia d’ambeduo noi,
E tanto più di voi, quanto più v’ama.8

8 Mais outros tercetos com esquema de rimas incomum, igual ao do soneto anterior.
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Soneto XXI

Mostra o perigo que corre seu coração, se Laura não o socorre

Milhões de vezes, minha doce fera,
Para com os olhos teus viver em paz,
Te abri meu coração, mas não te apraz
Tão baixo olhar com fronte tão austera.

E se por ele uma outra ainda espera,
Vive num sonho débil e falaz:
Meu, pois desprezo o que te desapraz,
Não pode ser jamais como antes era.

Ou se o arranco, porque não possua
Neste exílio infeliz algum recurso,
Nem resta só nem ouve a quem o chama,

Podia se truncar seu livre curso;
Do que seria a culpa minha e tua,
Mas tua tanto mais quão mais te ama.
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Sonetto XVIII

Essendo Laura pericolosamente inferma, egli si consola
considerando il felice stato di lei dopo la morte

Quest’anima gentil, che si diparte,
Anzi tempo chiamata all’altra vita,9

Se lassuso è, quant’ esser de’, gradita,
Terrà del ciel la più beata parte.

S’ella riman fra ’l terzo lume e Marte,
Fia la vista del Sole scolorita;
Poi ch’a mirar sua bellezza infinita
L’anime degne intorno a lei fien sparte.

Se si posasse sotto ’l quarto nido,
Ciascuna delle tre saria men bella,
Ed essa sola avria la fama e ’l grido.

Nel quinto giro non abitrebb’ ella;
Ma se volta piu alto, assai mi fido,
Che con Giove sia vinta ogni altra stella.

9 Os dois versos iniciais são unanimemente apontados pela crítica como possível fonte do mais
famoso soneto de Camões: “Alma minha gentil, que te partiste / Tão cedo deste corpo,
descontente”...
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Soneto XVIII

Estando Laura gravemente enferma, ele se consola
considerando seu estado feliz depois da morte

Esta alma gentil, que se departe,
Chamada antes da hora à outra vida,
Se é lá no além, como era aqui, querida,
Terá do céu a mais bendita parte.

Se ela ficasse dentre a Terra e Marte,
Faria a luz do Sol descolorida;
Pois que a mirar-lhe a graça tão subida,
Toda alma digna, em torno a ela, parte.

Se sob o quarto ninho ela pousasse,
Qualquer das três seria menos bela
E fama e voz talvez só ela achasse.

No quinto giro não pousara ela;
Porém, se ela a mais alto erguesse a face,
Venceria com Jove a toda estrela.
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Sonetto XIX

Non attende pace, nè disinganno del suo amore,
se non che dalla morte

Quanto più m’avvicino al giorno estremo,
Che l’umana miseria suol far breve,
Più veggio ’l tempo andar veloce e leve,
E ’l mio di lui sperar fallace e scemo.

I’ dico a’ miei pensier: non molto andremo
D’amor parlando omai; che ’l duro e greve
Terreno incarco, come fresca neve,
Si va struggendo; onde noi pace avremo.

Perchè com lui cadrà quella speranza
Che ne fe vaneggiar si lungamente,
E ’l riso e ’l pianto e la paura e l’ira.

Si vedrem chiaro poi come sovente
Per le cose dubbiose altri s’ avanza;
E come spesso indarno si sospira.
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Soneto XIX

Não espera paz nem desengano do seu amor,
mas apenas da morte

Quanto mais me aproximo ao dia voraz,
O que a humana miséria torna breve,
Mais vejo o tempo andar veloz e leve,
E o meu, só de o esperar, vago e falaz.

E digo a mim: “Não andaremos mais
Falando assim de amor; já me não serve
Este terrestre fardo: como neve,
Vai definhando, e então teremos paz.”10

Com ele tombará esta esperança,
Que nos fez vaguear tão longamente,
E a lágrima e o sorriso e o medo e a ira.

Veremos claro, então, como freqüente
Por algo incerto alguém ainda se lança,
E como tanto e à toa se suspira.

10 Novas aspas do tradutor.
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Sonetto XXII

Vive nei luoghi solitari per non iscoprire l’amore
portato da lui a Laura, ma ha sempre amore in sua compagnia

Solo e pensoso i più deserti campi
Vo misurando a passi tardi e lenti;
E gli occhi porto, per fuggir, intenti,
Dove vestigio uman l’arena stampi.

Altro schermo non trovo che mi scampi
Dal manifesto accorger delle genti;
Perchè negli atti d’allegrezza spenti
Di fuor si legge com’io dentro avvampi.

Si ch’io mi credo omai che monti e piagge
E fiumi e selve sappian di che tempre
Sai la mia vita, ch’e celata altrui.

Ma pur sì aspre vie nè sì selvagge
Cercar non so, ch’Amor non venga sempre
Ragionando con meco, ed io con lui.
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Soneto XXII

Vive em lugares desertos para não revelar o amor
dedicado a Laura, mas tem sempre o amor em sua companhia

Só, pensativo, ao ponto o mais insano,
Vou sondando, com passo tardo e lento;
E, por fugir, levanto o olhar atento
Aonde encontre qualquer rastro humano.

Da acolhida das gentes, ante o dano,
Não tenho outra opção e não me isento;
Que em todo ato de alegria isento,
De fora vêem-me dentro ao meu engano.

Porque eu creio que praias e penedos
E rios e florestas – tudo explique
Qual seja o meu viver, e a razão dele.

Mas de rumos tão ásperos e tredos
Não sei livrar-me, sem que Amor não fique
Implicando comigo – e eu com ele.
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Sonetto XXIII

Desidera che Amore o infermità l’aggravi tanto che ne muora,
e rende ragione, perchè egli con le sue mani non s’uccida

S’io credessi per morte essere scarco
Del pensier amoroso che m’atterra,
Con le mie mani avrei già posto in terra
Queste membra noiose e quello incarco.

Ma perch’io temo che sarebbe un varco
Di pianto in pianto e d’una in altra guerra,
Di qua dal passo ancor che mi si serra,
Mezzo rimango, lasso, e mezzo il varco.

Tempo ben fora omai d’avere spinto
L’ultimo stral la dispietata corda,
Nell’altrui sangue già bagnato e tinto.

Ed io ne prego Amore, e quella sorda,
Che mi lassò de’suoi color dipinto,
E di chiamarmi a se non le ricorda.
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Soneto XXIII

Deseja que Amor ou enfermidade o afetem tanto que ele morra,
e lhe dá razão, porque ele, por suas mãos, não se suicida

Se eu pela morte fosse libertado
Desta idéia amorosa que me aterra,
Já teria com as mãos posto por terra
Estes pesados membros e este fardo.

Mas, pois temo que fosse condenado,
De pranto em pranto, a uma e a outra guerra,
Deste passo fatal, que em si me cerra,
Fico meio liberto e meio atado.

Já era tempo de me haver destinto
O último astral o arco distendido,
Em outro sangue, já, turvo e retinto.

E invoco o Amor e a desmemoriada
Que assim de sua cor deixou-me tinto
E de chamar-me a si não é lembrada.
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Sonetto XXXIX

Benedice tutto ciò che fu cagione od effetto
del suo amore verso di lei

Benedetto sia ’l giorno e ’l mese e l’anno
E la stagione e ’l tempo e l’ora e ’l punto11

E ’l bel paese e ’l loco ov’io fui giunto
Da' duo begli occhi, che legato m’ hanno:

E benedetto il primo dolce affanno
Ch’i’ ebbi ad esser com Amor congiunto,
E l’arco e le saette ond’io fui punto
E le piaghe ch’infino al cor mi vanno.

Benedette le voci tante ch’io,
Chiamando il nome di mia Donna, ho sparte,
E i sospiri e le lagrime e ’l desio;

E benedette sian tutte le carte
Ov’io fama le acquisto, e ’l pensier mio,
Ch’ è sol di lei, si ch’altra non v’ha parte.

11 Provável alusão à igreja de Santa Clara, em Avignon, onde Petrarca viu Laura pela primeira vez.
Vide Nota de apresentação.
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Soneto XXXIX

Bendiz tudo que foi razão ou efeito
do seu amor por ela

Bendito seja o dia e o mês e o ano
E a região e o tempo e a hora e a estação
E o belo ponto, que se fez prisão
A uns belos olhos, causa do meu dano.

E bendito o primeiro e doce arcano
Com que Amor me reteve em sua visão.
E o arco e as setas, rumo ao coração,
Que me mantêm cativo em meu engano.

E bendita a palavra solta ao vento
Em que o chamar por ela me consuma,
E os suspiros e os prantos e o tormento.

E benditos os versos – tudo, em suma,
Com que fama ganhei; e o pensamento,
Que é todo dela, só, de mais nenhuma.
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Sonetto XLV

Conferma per esperienza nuova quello che piú volte aveva
ancora pur per esperienza saputo, cioè che egli per niuna via
non si può liberar da amore

Ben sapev’io che natural consiglio,
Amor, contra di te giammai non valse
Tanti lacciuol, tante impromesse false,
Tanto provato avea ’l tuo fero artiglio.

Ma novamente (ond’io mi meraviglio)
Dirol, come persona a cui ne calse,
E che ’l notai là sopra l’acque salse,
Tra la riva Toscana e l’Elba e ’l Giglio.

I’fuggia le tue manti, e per cammino,
Agitandom’i venti e ’l cielo e l’onde
M’andava sconosciuto e pellegrino;

Quand’ecco i tuoi ministri (i’non so donde),
Per darmi a diveder ch’al suo destino
Mal chi contrasta e mal chi si nasconde.
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Soneto XLV

Confirma, por nova experiência, o que já sabia
por muitas outras, isto é: que de maneira alguma
ele se pode libertar do amor

Eu bem sabia, da natura humana,
Que contra ti, Amor, nada podia:
Tanta promessa, tanta fantasia,
Tudo provei da tua força insana.

Mas novamente (e isso já não me engana)
Direi, como pessoa que o sentia
E por ter percorrido a salsa via,
Por entre o Giglio e o Elba até a Toscana:

Fugia ao teu alcance e, no caminho,
Agitado por ventos, céus e ondas,
Andava ignorado e peregrino.

E eis surgem teus ministros (não sei donde)
Para me demostrar que, a seu destino,
Erra quem nega e erra quem se esconde.12

12 A desviar-se muito dos termos do poeta, o tradutor recorreu à rima toante nos tercetos. E manteve
fidelidade tanto fonológica quanto lexicológica ao original.
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Sonetto XLVIII

Sonetto composto probabilmente in occasione di qualche sdegno
nato fra il Poeta e Laura, e indirizzato ad un amico lontano

Amor con sue promesse lusingando
Mi ricondusse alla prigione antica,
E diè le chiavi a quella mia nemica,
Ch’ancor me di me stesso tene in bando.

Non me n’avvidi, lasso, se non quando
Fui in lor forza; ed or com gran fatica
(Chi ’l crederà, perchè giurando il dica?)
In libertà retorno sospirando.

E come vero pregioniero afflito,
Delle catene mie gran parte porto;
E ’l cor negli occhi e nella fronte ho scritto.

Quando sarai del mio colore accorto
Dirai: s’i’ guardo e giudico bem dritto,
Questi avea poco andare ad esser morto.
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Soneto XLVIII

Soneto composto provavelmente por ocasião de algum atrito
entre o Poeta e Laura e endereçado a um amigo distante

O Amor, com suas promessas enganando,
Reconduziu-me a uma prisão antiga
E confiou-lhe as chaves à inimiga,
Que me vem de mim mesmo me exilando.

Não percebi, exausto, senão quando
Senti-me preso a ela; e, de fadiga,
(Quem acredita, inda que em jura o diga?)
Retorno à liberdade, suspirando.

E, como um vero prisioneiro aflito,
De minhas grades porto uma porção,
A alma nos olhos e na fronte escrito:

“Quando entenderes minha situação,
Dirás: Se eu julgo bem, sem contradito,
Bem próximos do fim eles estão.”13

13 Não só as aspas mas também os grifos são do tradutor.
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Sonetto LXXXVIII

Scrive una battaglia di pensieri, che sente dentro
il suo cuore, per lo stato che si trovava

S’amor non è, che dunque è quel ch’ i’ sento?
Ma s’egli è amor, per Dio, che cosa e quale?
Se buona, ond’ è l’effetto aspro mortale?
Se ria, ond’ è si dolce ogni tormento?

S’ a mia voglia ardo, ond’ è ’l pianto e ’l lamento?
S’ a mal mio grado, il lamentar che vale?
O viva morte, o dilettoso male,
Come puoi tanto in me s’io no ’l consento?

E s’ io ’l consento, a gran torto mi doglio.
Fra si contrari venti, in frale barca
Mi trovo in alto mar, senza governo,

Si lieve di saver, d’error si carca,
Ch’ i’ medesmo non so quel ch’ io mi voglio,
E tremo a mezza state, ardendo il verno.14

14 Outros tercetos com esquema de rimas incomum (A-B-C / B-A-C).
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Soneto LXXXVIII

Descreve uma guerra de pensamentos, que sente dentro
de seu coração, pelo estado em que se encontrava

Se amor não é, que é este sentimento?
Mas, se é amor, por Deus, que coisa é tal?
Se boa, por que efeito tão fatal?
Se má, por que tão doce o seu tormento?

Se ardo a gosto, por que é que me lamento?
Se a contragosto, o lamentar que val’?
Ó viva morte, ó deleitoso mal,
Quanto podes sem meu consentimento?

E, se o consinto, à força é que me aturo.
Contra tão forte vento, em frágil barco,
Me encontro em alto-mar, e o não governo,

Tão pobre de saber, de errar tão fraco,
Que eu mesmo já não sei o que procuro.
E tremo no verão e ardo no inverno.
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Sonetto XC

Scrive lo stato nel quale si trova per cagione di Laura.
Ne’primi otto versi dice che è incerto se sia amato o no.
Negli altri, dice che è ridotto a pessimo stato

Pace non trovo, e non ho da far guerra;
E temo e spero, ed ardo, e son un ghiaccio;
E volo sopra ’l cielo, e giaccio in terra;
E nulla stringo, e tutto ’l mondo abbraccio.

Tal m’ ha in prigion che non m’apre nè serra,
Nè per suo mi ritien nè scioglie il laccio;
E non m’ancide Amore e non mi sferra,
Nè mi vuol vivo nè mi trae d’impaccio.

Veggio senz’ occhi; e non ho lingua, e grido:
E bramo di perir, e cheggio aita;
Ed ho in odio me stesso, ed amo altrui:

Pascomi di dolor; piangendo rido;
Egualmente mi spiace morte e vita.15

In questo stato son, Donna, per voi.

15 Escolhi este soneto por causa deste verso, que utilizei como uma das epígrafes da 5.ª parte do meu
primeiro livro (Sombras. Fortaleza, Ed. do A., 1967).
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Soneto XC

Descreve o estado em que se encontra por causa de Laura.
Nos oito primeiros versos diz que é incerto se é amado ou não.
Nos outros, diz que está reduzido a péssimo estado

Não tenho paz nem hei de fazer guerra.
E temo e espero, e ardo – é um fracasso.
E vôo pelo céu e tombo em terra;
Nada detenho e ao mundo inteiro abraço.

Prisão que não se abre nem se cerra,
Nem me retém nem me desata o laço;
E o Amor não me conforta nem me aferra,
Não me quer vivo e dele não me esfaço.

Vejo sem olhos e sem língua grito;
Clamo em receio e imploro por guarida,
Amando aos outros, de mim mesmo odiado.

Rio a chorar, com as penas me divirto;
Igualmente me enojam morte e vida.
É por ti que me encontro neste estado.16

16 Este soneto repercute no “Tanto do meu estado me acho incerto” de Camões.
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Sonetto CVIII

Loda il volto, i capelli e le virtù di Laura: soggiunge che altri non sa che
sia divina bellezza, se non chi ha veduto gli occhi di lei, nè la vita nè la morte
amorosa se non chi l’ha veduta sospirare, parlare e ridere

In qual parte del Ciel, in quale idea
Era ’lesempio onde Natura tolse
Quel bel viso leggiadro, in ch’ella volse
Mostrar quaggiù quanto lassù potea?

Qual ninfa in fonti, in selve mai qual Dea
Chiome d’oro si fino a l’aura sciolse?
Quand’un cor tante in se virtuti accolse?
Benchè la somma è di mia morte rea.

Per divina bellezza indarno mira
Chi gli occhi di costei giammai non vide,
Come soavemente ella gli gira.

Non sa com’ Amore sana e come ancide,
Chi non sa come dolce ella sospira,
E come dolce parla e dolce ride.17

17 Este soneto de Petrarca a Laura ecoa o mais famoso de Dante a Beatriz: “Tanto gentile e tanto onesta
pare / La donna mia...”
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Soneto CVIII

Elogia o vulto, os cabelos e as virtudes de Laura. Acrescenta que os outros não sabem o que
seja a beleza divina se não viram os olhos dela, nem a vida nem a morte por amor se não a vi-
ram suspirar, falar e sorrir

Em que parte do Céu, em que aporia,
Tomou de que modelo a Natureza
O rosto em que ela quis, com tal beleza,
Mostrar aqui quanto por lá podia?

Que ninfa em fonte, em que floresta Deusa,
Bela como ouro fino, surge ao dia?
Se de si tais virtudes irradia?
A soma disso é a morte sem defesa.

Por divino esplendor em vão se atira
Quem nunca nos seus olhos se redime
Nem suave sentiu como ela os gira.

Não sabe como Amor mata ou exime
Quem não sabe quão doce ela suspira,
Como doce sorri, doce se exprime.
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Sonetto CCIII

Le donne che vogliano imparar le virtù,
mirino fise negli occhi di Laura

Qual donna attende a gloriosa fama
Di senno, di valor, di cortesia,
Miri fiso negli occhi a quella mia
Nemica, che mia donna il mondo chiama.

Come s’acquista onor, come Dio s’ama,
Com’ è giunta onestà com leggiadria,
Ivi s’impara, e qual è dritta via
Di gir al Ciel, che lei aspetta e brama.

Ivi ’l parlar che nullo stile agguaglia,
E ’l bel tacere, e quei santi costumi
Ch’ ingegno uman non può spiegar in carte.

L’infinita bellezza, ch’altrui abbaglia,
Non vi s’impara; che quei dolci lumi
S’acquistan per ventura e non per arte.

248

Petrarca



Soneto CCIII

As mulheres que quiserem assimilar as virtudes,
olhem bem nos olhos de Laura

Outra mulher que espere ter a fama
De valor, compostura e costesia,
Fixe os olhos na que me contraria
E que de minha Dama o mundo chama.

Como honra se conquista, e a Deus se ama;
Como honradez se funde com alegria;
Onde se aprende, e qual a justa via
Para o Céu, que ela espera e que reclama;

Onde o falar, que estilo algum iguala;
E o silenciar; e aqueles bons costumes
Que o pobre engenho humano não reparte;

A beleza imortal, que a outros abala,
Isso não se adquire: os doces lumes
Se conquistam por Sorte e não por Arte.
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Sonetto I

Lamenta i beni perduti per la morte di Laura e si volge poi all’anima di lei
dicendole che a lui tocca più di piangere che agli altri, che fu amato da lei, e
se n’avvide alle promesse fattegli quando si parti da lei, le quali per questa
morte sono tornate vane

Oimè il bel viso, oimè il soave sguardo,
Oimè il leggiadro portamento altero,
Oimè ’l parlar ch’ogni aspro ingegno e fero
Faceva umile, ed ogni uom vil, gagliardo;

Ed oimè il dolce riso ond’uscìo ’l dardo
Di che morte, altro bene omai non spero;18

Alma real, dignissima d’impero,
Se non fossi fra noi scesa si tardo;

Per voi conven ch’io arda e ’n voi respire:
Ch’i’pur fui vostro; e se di voi son privo,
Via men d’ogni sventura altra mi dole.

Di speranza m’empieste e di desire
Quand’io parti’dal sommo piacer vivo;
Ma ’l vento ne portava le parole.

18 Esta expressiva série anafórica de “oimè” parece ecoar na equivalente de “ai” da belíssima canção de
Espronceda “À morte de Tereza”.
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Soneto I

Lamenta os bens perdidos pela morte de Laura e se volta depois à alma dela, dizendo-lhe
que ele tem de chorar mais do que os outros, que foi amado por ela, e se reporta às promessas a
ela feitas quando dela se despediu, as quais, por sua morte, tornaram-se inúteis

Ai, aquele rosto; ai, aquele porte;
Ai, aquele olhar; ai, aquela voz,
Tão alegre e serena para nós
Que a todos nós humanizava a sorte;

E ai, o doce sorriso, de que a sós
Outro bem não espero do que a morte;
Alma real, que a toda a honra importe,
Se não surgisse tanto tempo após:

É preciso que em ti arda e respire,
Pois eu também fui teu; e, se me privo,
Minha dor de outra fonte não brotava.

Eu já não tenho mais em que me inspire,
Após partir do sumo gozo vivo.
Mas o vento as palavras dispersava.
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Sonetto III

Morta Laura, gli piacque un’altra donna, della quale era forse per inna-
morarsi, se non ch’ella mori; e per consequenza fu un’altra volta liberato da
Amore

L’ardente nodo ov’io fui d’ora in ora,
Contando anni ventuno interi, preso,
Morte disciolse: nè giammai tal peso
Provai; nè credo ch’uom di dolor mora.

Non volendomi Amor perder ancora,
Ebbe un altro lacciuol fra l’erba teso,
E di nov’esca un altro foco acceso,
Tal ch’a gran pena indi scampato fora.

E se non fosse esperienza molta
De’ primi affanni, i’sarei preso ed arso
Tanto più quanto son men verde legno.

Morte m’ha liberato un’altra volta,
E rotto ’l nodo, e ’l foco há spento e sparso;
Contra la qual non val forza nè ’ngegno.
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Soneto III

Morta Laura, outra mulher o atrai, pela qual estava talvez se apaixonando,
quando ela morreu; em conseqüência, livrou-se do Amor mais uma vez

O ardente nó em que eu, que hora for,
Estive, vinte e um anos, sempre preso,
A morte desfez; e não provei seu peso.
Não creio mais que alguém morra de dor.

Mas, não querendo me perder, o Amor
Expôs-me a um outro sonho, e não ileso.
E de novo atirou-me a um fogo aceso,
Quando me achava fora desse error.

Se já não fora muito experiente
De outro suplício, estava condenado,
E tanto mais quão menos verde o lenho.

A morte libertou-me, novamente.
Rompido é o nó e o fogo dissipado.
Contra isso, nem força nem engenho.
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Sonetto LXXXVII

Grandezza del danno ricevuto por la morte di Laura.
Prima pone i beni e le consolazioni, che in vita prendeva,
poi il danno che ne seguitò

Spirto felice, che si dolcemente
Volgei quegli occhi più chiari che ’l sole,
E formavi i sospiri e le parole
Vive ch’ancor mi sonan nella mente,

Già ti vid’io d’onesto foco ardente
Mover i piè fra l’erbe e le viole,
Non come donna ma com’angel sole,
Di quella ch’or m’ è più che mai presente;

La qual tu poi, tornando al tuo Fattore,
Lasciasti in terra, e quel soave velo
Che per alto destin ti venne in sorte.

Nel tuo partir parti dal mondo Amore
E Cortesia, e ’l Sol cadde del cielo,
E dolce incominciò farsi la Morte.
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Soneto LXXXVII

Grandeza do dano recebido pela morte de Laura.
Primeiro mostra os bens e as consolações que tinha em vida,
depois o dano que se seguiu

Espírito feliz, que docemente
Volvia os olhos, claros mais que lumes,
E formava as palavras e os queixumes,
Tão vivos qu’inda vibram em minha mente,

Eu já te vi, em chama honesta e ardente,
Mover os pés, na relva entre perfumes,
E não como mulher, mas como Lume,
Da que jamais p’ra mim será presente.

A qual depois, tornando ao teu Feitor,
Deixaste em terra, e aquele fino véu
Que o destino legou à tua sorte.

No teu partir, partiu do mundo Amor,
E Cortesia, e o Sol tombou do céu,
E começou a ficar doce a Morte.
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Canzone I

In morte di Madonna Laura

Che debbo io far? che mi consigli, Amore?
Tempo è ben di morire;
Ed ho tardato più ch’i’ non vorrei.
Madonna è morta; ed há seco ’l mio core;
E volendol seguire,
Interromper conven quest’anni rei;
Perchè mai veder lei
Di qua non spero; e l’aspettar m’ è noia;
Poscia ch’ogni mia gioia,
Per lo suo dipartire, in pianto è volta,
Ogni dolcezza di mia vita è tolta.

Amor, tu ’l senti, ond’io teco mi doglio,
Quant’è ’l danno aspro e grave;
E so che del mio mal ti pesa e dole,
Anzi del nostro; perch’ad uno scoglio
A vem rotto la nave,
Ed in un punto n’ è scurato il sole.
Qual ingegno a parole
Poria agguagliar il mio doglioso stato?
Ahi orbo mondo ingrato!
Gran cagion hai di dever pianger meco;
Che quel ben ch’era in te, perdut’hai seco.

Caduta è la tua gloria, e tu nol vedi:
Nè degno eri, mentr’ella
Visse quaggiu, d’aver sua conoscenza,
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Canção I

Na morte de Laura

O que fazer, Amor? Que achas, então?
É hora de partir
Mas, de tanto tardar, não quero mais.
Ela é morta. E levou meu coração.
E, querendo-a seguir,
Preciso interromper os dias fatais.
Não espero jamais
Vê-la aqui, e o esperar mais me angustia.
Pois que a minha alegria
Mudou-se em pranto, pela sua partida,
Dissipou-se o sabor da minha vida.

Sentes, amor, onde eu sofro contigo,
Quanto é o mal árduo e grave;
E sei quanto te dóis do dano meu,
Aliás, do nosso; pois a um falso abrigo
Ia perdida a nave
E num instante o sol escureceu.
Quem palavra teceu
Pra poder igualar meu triste estado?
Ai, vil mundo mudado!
Tens que chorar comigo à falta dela:
O bem que tinhas, se perdeu com ela.

Extinta é a tua glória e tu não vês.
Nem eras digno, enquanto
Ela vivia aqui, de a vislumbrar,

257

Vinte sonetos de amor



Nè d’esser tocco da’suoi santi piedi;
Perchè cosa si bella
Devea ’l ciel adornar di sua presenza.
Ma io, lasso, che senza
Lei, nè vita mortal nè me stess’amo,
Piangendo la richiamo:
Questo m’avanza di cotanta spene,
E questo solo ancor qui mi mantene.

Oimè, terra è fatto il suo bel viso,
Che solea far del cielo
E del ben di lassù fede fra noi.
L’invisibil sua forma è in paradiso,
Disciolta di quel velo
Che qui fece ombra al fior degli anni suoi
Per rivestirsen poi
Un’ altra volta, e mai più non spogliarsi;
Quand’alma e bella farsi
Tanto più la vedrem, quanto più vale
Sempiterna bellezza che mortale.

Più che mai bella e più leggiadra donna
Tornami innanzi, come
Là dove più gradir sua vista sente.
Quest’è del viver mio l’una colonna,
L’altra è ’l suo chiaro nome,
Che sona nel mio cor si dolcemente.
Ma tornandomi a mente
Che pur morta à la mia speranza, viva
Allor ch’ella floriva.
Sa ben Amor qual io divento, e (spero)
Vedel colei ch’è or si presso al vero.
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De ser tocado por seus santos pés;
Porque com tal encanto
Devia o céu, de sua presença, ornar.
Sem ela, eu que a penar
Nem a mim mesmo nem à vida amo,
Chorando em vão a chamo:
Isto de imensa mágoa me transporta
Mas é só isto o que ainda me conforta.

Ai de mim, fez-se pó o seu sorriso,
Que fazia do céu
E do bem lá do alto uma razão.
Sua essência já está no paraíso,
Livre daquele véu
Que aqui fez sombra à flor do coração,
Pra revesti-lo então
Uma outra vez e o nunca mais despir.
Quando assim se exibir,
Tanto a veremos mais quão vale mais
A beleza do Além que a dos mortais.

Mais bela do que nunca e mais feliz
Mostra-se agora, como e
Lá onde aprazer mais sua vista sente.
Que isto é do meu viver uma raiz;
A outra é seu claro nome,
Que soa ao coração tão docemente.
Mas, tornando-me à mente,
Embora morta a meu anseio, viva,
Como se rediviva.
Bem sabe Amor como fiquei, e (espero)
Ver quem agora está bem junto ao vero.
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Donne, voi che miraste sua beltate
E l’angelica vita
Con quel celeste portamento in terra,
Di me vi doglia e vincavi pietate,
Non di lei, ch’è salita
A tanta pace, e me ha lasciato in guerra;
Tal che s’altri mi serra
Lungo tempo il cammin da seguitarla,
Quel ch’Amor meco parla,
Sol mi riten ch’io non recida il nodo:
Ma e’ ragiona dentro in cotal modo:

Pon freno al gran dolor che ti trasporta;
Che per soverchie voglie
Si perde ’l ciclo, ove ’l tuo core aspira;
Dov’ è viva colei ch’altrui par morta;
E di sue belle spoglie
Seco sorride e sol di te sospira;
E sua fama che spira
In molte parti ancor per la tua lingua,
Prega che non estingua;
Anzi la voce al suo nome rischiari,
Se gli occhi suoi ti fur dolci nè cari.

Fuggi ’l sereno e ’l verde,
Non t’appressare ove sia riso o canto,
Canzon mia, no, ma pianto.
Non fa per te di star fra gente allegra,
Vedova sconsolata in vesta negra.
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Mulheres, que mirastes sua beldade,
Sua angélica vida
Com celeste atitude aqui na terra,
Condoei-vos de mim, tende piedade,
Não dela, que é subida
A tanta paz, e me deixou em guerra;
Tal que se outra me cerra,
Por mais tempo, o caminho de encontrá-la,
Isso que Amor me fala
Só consegue que eu não desfaça o nó
Do que ele clama, dentro, deste modo:

Suprime a grande dor que te transporta,
Que por cega vontade
Perde-se o céu, a que tua alma aspira,
Onde está viva a que parece morta;
E, lá na Eternidade,
Consigo ri e só por ti suspira;
E sua fama, que expira
Em muitas partes, pela tua língua
Roga que não se extinga;
Antes, seu nome tua voz calar,
Se não te foi amável seu olhar.

Foge ao sereno e ao verde,
E não te vás aonde haja riso ou canto,
Canção minha, mas pranto.
Não fiques entre gente satisfeita,
Viúva desolada em veste preta.
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Miguel Reale: a CPI
deve agir com absoluta
imparcialidade

José Mario Pere ira

SÃO PAULO – Reconhecido como um dos mais brilhantes juristas
do país, o professor Miguel Reale, aos 82 anos, continua em plena
atividade. Ainda este ano publicará três livros: De Sarney a Collor, co-
letânea de artigos na imprensa; um de pareceres; e A face oculta de Eucli-
des da Cunha. Filósofo e poeta, membro da Academia Brasileira de Le-
tras, Miguel Reale conversou com O GLOBO sobre a atual situação
política, a CPI, a credibilidade dos políticos, o Brasil do Presidente
Collor, entre outros temas.

O GLOBO – Como o senhor caracterizaria a crise com que se defronta hoje
o país?

MIGUEL REALE – A crise que estamos amargamente vivendo tal-
vez seja a maior de nossa história, porque é ao mesmo tempo de na-
tureza moral, política, econômica, social e jurídica, sem falar na crise
religiosa, revelada pelo impressionante crescimento das seitas evan-
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gélicas, ou espíritas, às quais o povo recorre para saciar a sede espiritual que a
Igreja Católica não satisfaz, mais preocupada que se acha com problemas polí-
ticos e econômicos. Não há moral que se sustente sem crença em valores espi-
rituais. Quando esta existe não há lugar para corrupção, nem cumplicidade
tática com corruptores e corruptos.

Como filósofo, o senhor acha que atravessamos uma crise de declínio da moralidade?

Não diria que esse problema é de hoje. Trata-se, porém, de analisar as ra-
zões profundas da crise contemporânea, que resultam, no plano político, do
crescimento desabusado do poder público, que possibilitou a interferência
em todos os setores da sociedade civil e, ao mesmo tempo, abriu campo para
serem auferidos lucros indevidos, confundindo-se a coisa pública com a cosa
nostra. Há casos, tanto na Itália, como no Brasil, na França, e inclusive no Ja-
pão, em que a imoralidade corrói de maneira profunda a vida política, sobre-
tudo naqueles países em que a legislação eleitoral e o estatuto dos partidos
não representam salvaguardas necessárias para a manifestação exata e garan-
tida da opinião pública.

O senhor acha que a CPI está cumprindo o seu papel?

Ela resulta da Carta Magna, que deve ser obedecida, quaisquer que possam
ser as conseqüências. Não obstante, esse órgão, exatamente pela magnitude de
suas atribuições, deve agir com absoluta imparcialidade. Surpreende-me, por
exemplo, ler nos jornais dados fornecidos por deputados não pertencentes à
Comissão, relativos a fatos que representam manifesta violação do sigilo ban-
cário, que a lei, inegavelmente, protege. A situação é muito delicada. Tenho
certeza que os próprios membros da CPI já devem ter se dado ciência disso,
porque a Constituição é taxativa no inciso 56 do art. V, quando declara que
“são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito”. Há, pois,
risco de se comprometer o processo se ele se basear em provas colhidas sem o
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devido cuidado ou, pior ainda, sem a ressalva das proteções dos direitos funda-
mentais que a Constituição salvaguarda.

Com que espírito o senhor aguarda o desfecho desse processo?

Nem com otimismo, nem com pessimismo. Qualquer das duas atitudes já
implicaria uma tomada de posição prévia inadmissível no caso. O que se deve
ter é uma serena imparcialidade, de modo que se possa apurar a verdade. Não
se pode dizer que essa imparcialidade esteja prevalecendo em determinados
meios de comunicação, tanto no rádio, como na televisão e nos jornais. Digo
isso de experiência própria: declarei em entrevista telefônica, feita por uma
grande revista, que o momento era de prudência e de expectativa, porque ainda
estamos no procedimento probatório; minha declaração não foi publicada,
mas sim e tão-somente as de pessoas que chegavam a conclusões incriminatórias
do chefe da nação. Uma situação como essa não tem justificativa, pois implica
não só uma prevenção como uma disparidade no tratamento das pessoas.

Não é preocupante a entrevista do motorista Eriberto na IstoÉ?

Chegou-se a alegar que essa entrevista teria sido dada espontaneamente por
um cidadão consciente de seu dever de esclarecer a verdade perante a nação. Se
a lermos, no entanto, com atenção, logo verificamos que o repórter procura de
madrugada o referido motorista, o qual, diante das evidências a ele apresenta-
das, é que se dispõe a reconhecer tais ou quais fatos. Não houve, portanto, uma
iniciativa, mas um ato de assentimento à vista de provas previamente captadas
pela IstoÉ. Essas provas eram, sobretudo, fotocópias de cheques, alguns, inclu-
sive, em favor da esposa do Presidente da República. Falamos tanto em liber-
dade e em justiça que surpreende não se ter aberto o necessário inquérito para
apurar a responsabilidade daqueles que obtiveram tais documentos com infra-
ção da lei. Não creio que essa providência tenha sido tomada pelo Ministério
Público. Por outro lado verifico, ainda lendo essa entrevista, que são publica-

265

Miguel Reale : a CPI deve agir com absoluta imparc ial idade



dos dois documentos comprobatórios de depósitos feitos em nomes respecti-
vamente da mãe do presidente e de sua ex-esposa. É o caso, por conseguinte –
aceitando-se a versão do motorista de que ele era o encarregado pela secretária
Ana de efetuar depósitos – de indagar por que não devolver à secretária os
comprovantes dos depósitos feitos. Ignoro se essas indagações foram formula-
das no seio da CPI ou mesmo no inquérito instaurado pela Polícia Federal,
que também tomou depoimento do mesmo motorista. De qualquer maneira,
apesar das irregularidades, a denúncia é válida.

Como se resolverá esse problema?

A questão está em aberto, e tudo vai depender da demonstração a ser feita –
porque até agora não foi – pelo ex-secretário Cláudio Vieira, o que nós espera-
mos que aconteça logo. Portanto, antes de termos esses resultados, não pode-
mos, de maneira alguma, querer atribuir à CPI, como apressadamente foi feito
por um presidente de partido, competência para requerer impeachment do Presi-
dente da República, o que, aliás, não é da sua alçada.

Em face da CPI, como se configuraria o impeachment?

A pergunta é muito oportuna, porque tem havido muitos equívocos a esse
respeito. Não resta dúvida de que a CPI não está impedida de apurar fatos que
possam, do plano do senhor PC Farias, elevar-se até o Palácio do Planalto.
Todavia, o relatório jamais poderia ser um elemento de acusação, mas sim um
relatório sereno, indicando indícios ou provas neste ou naquele sentido, ainda
que impliquem a participação do Presidente da República. Até aí pode chegar
a Comissão de Inquérito, mesmo porque se trata de um órgão misto, constituí-
do de deputados como de senadores. No processo de impeachment, ao contrário,
as duas Casas do Congresso se dividem, porquanto cabe à Câmara formular a
acusação, e ao Senado julgar, de modo que se um senador se pronunciasse, de
antemão, no seio da CPI, ele estaria incompatibilizado para um pronuncia-
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mento objetivo, como tem de ser o de um juiz. Por conseguinte, terminada a
atividade da CPI, esta poderá requerer o processo-crime contra PC Farias e to-
dos aqueles que julgar responsáveis por atos que acarretam prejuízos ao Te-
souro Nacional. A situação do Presidente da República, porém, é diversa: ele
representa um poder soberano, que a Constituição cerca de especial salvaguar-
da, exigindo um procedimento próprio e autônomo. Isso quer dizer que, à luz
do relatório, a Câmara dos Deputados poderá tomar posição no que se refere à
acusação de cassação do mandato, porque nisso consiste o impeachment, o que só
poderá ocorrer na segunda fase do processo através do voto de dois terços de
seus membros. Formulada a acusação por um quorum tão alto, imediatamente
o Presidente da República é afastado do cargo até o julgamento pelo Senado,
que deverá ocorrer no prazo de 180 dias. Se, dentro de seis meses, não houver
decisão do Senado, ele reassume a sua função sem prejuízo da continuidade do
processo. Penso que, dessa maneira, fiz uma clara distinção entre o procedi-
mento no seio da CPI e o processo de impeachment, que deve ser seguido nos ter-
mos da Constituição atual.

O que sugere o senhor para que se possa controlar gastos e doações eleitorais?

Um dos vícios da moral pública consiste na criação do corporativismo
dentro do Congresso Nacional, que tem impedido a adoção de soluções
que viriam pelo menos atenuar a situação; porque não há meios políticos e
jurídicos bastantes para impedir a corrupção. Somente uma profunda re-
forma de ordem moral poderá superar essa corrupção que se torna cada vez
mais violenta nessa época em que tudo se massifica e a individualidade se
perde ou se dissolve. Eu esperava que uma das primeiras providências da
Nova República fosse alterar a lei eleitoral e o estatuto dos partidos políti-
cos, porém, o erro já começou na própria Carta Constitucional, que abriu
em demasia a aferição ou determinação da opinião pública, permitindo que
qualquer expressão de um ponto de vista popular possa se converter em um
estatuto partidário. Aqui é necessário fazer uma distinção, como foi feita,
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por exemplo, na Constituição da Alemanha. Ali não há limite para a funda-
ção de partidos políticos; podem eles surgir por iniciativa de uma pequena
minoria que depois se converte em grande força pela demonstração, veraci-
dade ou procedência de sua proposta ideológica. Porém, nenhum partido
político pode ter representação no Congresso, enquanto não obtém, pelo
menos, 5% dos votos válidos da circunscrição. É a razão pela qual, na Ale-
manha, muito embora haja um número grande de partidos, somente dois
ou três conseguem chegar ao Parlamento. No Brasil, ao contrário, nós te-
mos um estilhaçamento da opinião pública, de tal modo que o próprio
Congresso tem dificuldade para tomar uma definição política.

Esses escândalos não retiram a credibilidade nos políticos?

Quando o povo descrê de seus representantes, a democracia é ferida na sua
essência. No Brasil é necessário corrigir a representação atual, que desequili-
brou o processo de governo, transferindo-o para as regiões menos habitadas.
Essa, infelizmente, é uma herança que nos vem do período militar.

A imagem pessoal do Presidente da República poderá ser recomposta?

Não desejo formular juízo de natureza pessoal. Prefiro apenas dizer que
quando o Presidente da República fez seu pronunciamento a respeito da situa-
ção criada pelas declarações do motorista de sua secretária Ana Acioli, ele re-
verteu um processo – que a olhos de muitos já parecia ser um processo de jul-
gamento – em processo de natureza probatória. Contrapôs ele fatos a fatos,
documentos a documentos. Desde então nenhum jurista poderia ou pode se
precipitar formulando juízos, quer de absolvição, quer de condenação. Essa
medida de prudência não representa um dever tão somente para o jurista, mas,
no meu entendimento, ele se impõe também aos líderes políticos de maior res-
ponsabilidade, que deveriam ajudar no procedimento final, ou seja, nas con-
clusões da CPI.
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O que o senhor acha da adoção do sistema parlamentarista no país?

Em matéria de regime parlamentar, tenho uma opinião conhecida e come-
dida. Sou favorável à adoção do regime parlamentar misto, pois, entendo que
no mundo contemporâneo o presidencialismo vem se tornando cada vez mais
parlamentarizado, ao mesmo tempo que o regime parlamentar vai adquirindo
conotações presidencialistas. No Brasil seria indispensável aumentar a tônica
parlamentar, porque é a única maneira de garantirmos uma correlação efetiva
entre Congresso e governo.

Que conselho o senhor daria hoje ao presidente?

Não me creio capacitado a fazê-lo. Prefiro esperar que ele apresente as pro-
vas prometidas. Até lá só pode haver expectativa por parte dos que confiante-
mente votaram em seu nome.
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Academia

Ass i s Chateaubriand

RIO, 12 – Realizou às 9 horas da noite, no Copacabana Palace Ho-
tel, o banquete que os amigos do Sr. Assis Chateaubriand promove-
ram a fim de festejar a sua eleição para a Academia Brasileira de Le-
tras. O homenageado, respondendo aos discursos do presidente da
Academia, Sr. Octavio de Faria Filho, do ministro Napoleão de
Alencastro e do Sr. Arthur Bernardes Filho, falou mais ou menos
assim:

“Meus amigos.
Esta festa não é para mim. Esta reunião não se faz em torno do re-

pórter dos Diários da Noite do Rio ou de São Paulo. Congrega-se o
Rio de Janeiro, hoje, no Copacabana Palace, para homenagear a
Academia Brasileira de Letras, para vibrar uníssono com a ilustre
companhia. Esta noite de apoteose é toda sua. Somos todos aqui
instrumentos da glória da ilustre Casa de Machado de Assis.
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Vamos abrir alas, e deixar que ela passe, na superioridade de sua tradição,
no rigor das suas boas maneiras, na autoridade do seu prestígio nacional, no
gosto de seu estilo, e na graça do seu luxuriante jardim de idéias e de imagens.
A estrada da Academia que encontro, já de cabeça branca, é uma marcha, que
eu, bárbaro paraibano, faço para o que o Espírito tem de amável, de sutil e de
engenhoso.

Dispo a minha roupa de couro de sertanejo dos Cariris Velhos e entro, afi-
nal, numa sociedade de gentlemen. É toda uma revolução moral na minha vida,
nos meus hábitos, na minha natureza.

A Academia, senhores, é uma infinita exploração dos lençóis subterrâneos e
das áreas abertas da inteligência. Ela rasga, todo o dia, caminhos que dão aces-
so a elementos qualificativos de primeira ordem. Todas as suas formas de ati-
vidade implicam esforço, virtude, dignidade, verdade, caráter, emulação e bele-
za. A Academia é contra o feio, é contra o medíocre, é contra o bilioso. Tersi-
tes e Jago não poderiam ser acadêmicos, porque eram feios e cobardes. Ti-
nham na alma a insídia do escorpião.

A intrépida sinceridade do nosso amigo Sr. Spitzman Jordan consiste em
ter sentado nesta mesa uma elite: as mulheres fascinantes e os homens mais bri-
lhantes da cidade. Víboras e sapos ficaram lá fora. Não poderiam ser admiti-
dos, pela maledicência que destilam, numa suntuosa noite destas, que é a ale-
goria de um préstito de renascimento, pelo que de roupa luminosa e de gosto
latino se reúne neste salão. Não se violou neste “party” o estilo das sociedades
humanas, que se apuram, e dos grupos que se aperfeiçoam no sentido do res-
peito às regras da hierarquia.

As Academias do porte desta, são forçadas que, para comandar, têm que di-
ferenciar. A sua estrutura hierárquica traduz o definidor do mérito, pelo reco-
nhecimento do crivo de seleção, que ele é no Brasil. A cultura refinada e inteli-
gente dos seus quadros mostra como ela paira acima do vulgar e como o vulgar
é o inimigo n.o 1 da companhia...

Somos todos criaturas que sabem que a justiça perfeita reside na dignidade
manifesta. Os contratos preexistem na própria natureza.
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Não dissimulo, senhoras e senhores, uma medíocre preparação psicológica
para ser acadêmico. O jornalismo militante é qualquer coisa que dá alterações
profundas à nossa personalidade. Ele não produz, no que nasceu para o ramo,
a divisão da personalidade, mas sua união indissolúvel com o demônio do jor-
nal, levando-o, muitas vezes, a uma completa histeria no servi-lo. Perguntem
ao Elmano Cardim, a Aníbal Freire, a Barbosa Lima, a Múcio Leão, a Athayde,
a Gustavo Barroso, as crises de possessos, que ele tem na superstição que os
empolga, por um gênero de labor que nos precipita num abismo de escravidão
de todas as nossas horas, de todos os nossos minutos, dentro de um ritmo de
400 milhas por hora, como asas de fogo de um turbojato.

Um jornalista corre presunçoso atrás do fato, que é o javali que ele vai ma-
tar, como um banqueiro atrás do dinheiro. Imaginai agora: transformar um
jornalista num personagem de Academia. Que aventura maluca! Que ato de
desatino! Eu não me sinto, porque já sou, dentro de minha forja, um caldeirão,
ardendo a uma corrente de 120 graus. Imaginem esta caldeira ao lado daqueles
bules, de 18 graus, do chazinho tranqüilo das 5, às quintas-feiras, na Acade-
mia! Vivo em estúdios de televisão, com cem lâmpadas de fogo a queimar-nos
a pele, numa temperatura de 60 graus. Calculai a retirada desse inferno para
uma estação do Mr. Kneipp, com escalas de semicúpios, o que equivale à com-
panhia do meu mais velho e querido amigo da Academia, que é o professor
Aloísio de Castro.

Estou, como afirma o delicioso Edmundo da Luz Pinto, que, diga-se entre
parênteses, é a mais pura encarnação acadêmica do Brasil, eu estou já a reclamar
Suíça e sanatórios para cuidar do sistema nervoso desajustado. E ainda não che-
guei sequer à porta do nosso templo! Os coxins turcos da Academia, aquela am-
biência do veludo e seda, são um choque traumático com os arames farpados, os
cacos e as coroas de frade da minha índole sertaneja. Estou aterrado, com povos
[sic] de não me deixar academizar, como desejo, com toda a minha vontade de
ser dócil diante das vossas doces mensagens, senhores acadêmicos.

Eu peço desde já licença ao meu incomparável amigo presidente Rodrigo
Octavio para um período de dez anos de ajustamento, com vinte de benevo-
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lência para o sortimento de gafes (ou impropriedades, como dizia Rui Barbo-
sa), que já começou esta noite.

Eu vos digo, na verdade, senhores imortais, quando vossa indicação fulmi-
nante caiu sobre a minha cabeça, eu senti, em Nova York, como se o Maligno a
tivesse rachado com o poder do raio. Foi como se um tufão me açoitasse.

Fazer um jornalista, uma natureza de fato, uma índole positiva, participar
do vosso culto, o culto do milagre grego, culto da medida, da razão e da beleza,
não será um dos gestos afoitos do vosso Olimpo? Como a minha faina será da-
qui por diante, a um tempo bela e laboriosa, na busca de um equilíbrio interi-
or, que me consinta a atingir ao pórtico daquela trindade? Em um homem de
imprensa, a existência é a vertigem, é a prisão na rocha do “fait divers”, é a pe-
regrinação cotidiana através de catástrofe, de dramas, de romance, da fantasia
de uma subsociedade com a sua revolta e os seus crimes.

Se eu estivesse, como Phadra, à beira do Ilissus, junto do lugar onde Boreas
arrebatou Crithya, não perguntaria: “Tu acreditas que esta fábula é verdadei-
ra?” Porque a fábula é verdadeira, é constante como o sol ardente deste verão
tropical, e perpétua como a claridade das estrelas.

Tudo aqui dentro resplandece como uma flâmula. Os deuses não morre-
ram? Por não estar morto, o Olimpo anda cheio de deuses e de deusas, que
aqui descem da sua imortalidade, para partilhar conosco ambrosia e mel, a uni-
dade de vegetação perene das nossas montanhas e o sorriso das morenas mais
faceiras e perturbadoras da terra.

Meus amigos. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado à Academia, por
me ter feito acadêmico, com todas as minhas deformações anti-acadêmicas. Mu-
ito obrigado, meu caro Napoleão Alencastro, pelo seu maravilhoso discurso.

Para empregar uma frase do general Menna Barreto, quando, depois de fa-
zer várias salvações do Norte, se demitiu do Ministério da Guerra, eu estou es-
trompado. Agora só quero pôr meu coração, já e já, no regaço da Academia, e
aceitar a cura do pecado de ter querido ser acadêmico a pulso.

Gênio, na acepção universal da palavra, é superação das virtudes do intelec-
tual. Mas, entre helenos e latinos, gênio significa demônio.
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Levantemos nossos corpos pelo “demônio” da Academia, desta minha satâ-
nica e maternal reeducadora? Oh, doce mãe, acolhe e perdoa o pródigo, que te
renunciou três décadas, porque a sua volúpia era, como a de todos os renega-
dos, trair-te e à tua santa lei.
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P A T R O N O S , F U N D A D O R E S E M E M B R O S E F E T I V O S
D A A C A D E M I A B R A S I L E I R A D E L E T R A S

(Fundada em 20 de julho de 1897)

As sessões preparatórias para a criação da Academia Brasileira de Letras realizaram-se na sala de redação da Revista Brasileira, fase III
(1895-1899), sob a direção de José Veríssimo. Na primeira sessão, em 15 de dezembro de 1896, foi aclamado presidente Machado de Assis. Ou-
tras sessões realizaram-se na redação da Revista, na Travessa do Ouvidor, n. 31, Rio de Janeiro. A primeira sessão plenária da Instituição reali-
zou-se numa sala do Pedagogium, na Rua do Passeio, em 20 de julho de 1897.

Cadeira Patronos Fundadores Membros Efetivos
01 Adelino Fontoura Luís Murat Ana Maria Machado
02 Álvares de Azevedo Coelho Neto Tarcísio Padilha
03 Artur de Oliveira Filinto de Almeida Carlos Heitor Cony
04 Basílio da Gama Aluísio Azevedo Carlos Nejar
05 Bernardo Guimarães Raimundo Correia José Murilo de Carvalho
06 Casimiro de Abreu Teixeira de Melo Cícero Sandroni
07 Castro Alves Valentim Magalhães Nelson Pereira dos Santos
08 Cláudio Manuel da Costa Alberto de Oliveira Antonio Olinto
09 Domingos Gonçalves de Magalhães Magalhães de Azeredo Alberto da Costa e Silva
10 Evaristo da Veiga Rui Barbosa Lêdo Ivo
11 Fagundes Varela Lúcio de Mendonça Helio Jaguaribe
12 França Júnior Urbano Duarte Alfredo Bosi
13 Francisco Otaviano Visconde de Taunay Sergio Paulo Rouanet
14 Franklin Távora Clóvis Beviláqua Celso Lafer
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 Domício Proença Filho
29 Martins Pena Artur Azevedo José Mindlin
30 Pardal Mallet Pedro Rabelo Nélida Piñon
31 Pedro Luís Luís Guimarães Júnior Moacyr Scliar
32 Porto-Alegre Carlos de Laet Ariano Suassuna
33 Raul Pompéia Domício da Gama Evanildo Bechara
34 Sousa Caldas J.M. Pereira da Silva João Ubaldo Ribeiro
35 Tavares Bastos Rodrigo Octavio Candido Mendes de Almeida
36 Teófilo Dias Afonso Celso João de Scantimburgo
37 Tomás Antônio Gonzaga Silva Ramos Ivan Junqueira
38 Tobias Barreto Graça Aranha José Sarney
39 F.A. de Varnhagen Oliveira Lima Marco Maciel
40 Visconde do Rio Branco Eduardo Prado Evaristo de Moraes Filho



Petit Trianon – Doado pelo governo francês em 1923.
Sede da Academia Brasileira de Letras,
Av. Presidente Wilson, 203
Castelo – Rio de Janeiro – RJ
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