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Edit o r ia l

Campanha pela liberdade
J o ão d e Sc a n t im b u r g o

N

o Brasil, não há sinais evidentes de adesão a qualquer aventura antilibertadora. A circulação do pensamento e as instituições democráticas estão solidamente firmadas no pensamento e
na conduta dos brasileiros, cujas gerações se encontram neste momento histórico. Há cerca de vinte anos, teve fim o governo dos generais, que muito fizeram pelo desenvolvimento, mas que sacrificaram as liberdades e as manifestações de pensamento no Brasil.
Estamos em nova fase da vida nacional e é nessa que queremos
permanecer. Como pruridos desestabilizantes, os regimes liberais e
democráticos estão circulando pelo continente em novos eleitos ainda não bem inteirados de suas responsabilidades perante a História.
Como tudo está no começo, e veio à baila recentemente, deve-se essa
inclinação discricionária à eleição de candidatos com vocação para a
supressão temporária e não extensa das liberdades.
Num seminário realizado em São Paulo no mês de agosto de
2006, Guilherme Afif Domingos pôs em destaque as vantagens do
regime liberal, com o qual podem todas as nações em fase de expan5
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são e de desenvolvimento chegarem ao patamar onde já se encontram as grandes nações democratas do nosso tempo.
Temos dado contribuição freqüente do zelo que pomos na liberdade do
pensamento. Temos adotado diretivas editoriais que nos acautelem na defesa
dos grandes princípios que vêm, através dos anos e dos séculos, preocupando
homens públicos letrados e de grandes nomes e, mesmo, cidadãos comuns que
querem viver em paz com sua própria consciência, e esta só se aquieta com a
liberdade.
É uma árdua tarefa essa que nos incumbe uma instituição como a Academia
Brasileira de Letras, na sua responsabilidade moral pela difusão do pensamento livre, pelo respeito e pelas opiniões dignas de se manifestarem, e ampla
liberdade de pensamento aos conceitos que se querem divulgar.
Não vemos no horizonte nenhum perigo para o Brasil. Estamos na ONU e
defendemos os direitos humanos votados para assegurar a grandeza da pessoa
humana. É para isso tudo que existe esta revista, que circula com a bandeira da
liberdade e da grandeza do pensamento.
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As mulheres
na Academia
Alb er to Ven a n c io F il h o

O

ingresso das mulheres na Academia percorreu um longo
caminho, mas desde a fundação o tema foi apreciado. Não
se conhece bem a posição de Machado de Assis nesse momento, mas
antes, em várias de suas crônicas, ressaltava o valor das escritoras
femininas.
Na década de 1860, escrevendo no Diário do Rio de Janeiro, o jovem
Machado de Assis não se cansava de louvar o talento dramático de
Maria Ribeiro, autora de peças teatrais abolicionistas. Mencionava
também a grande figura de Dionísia Gonçalves Pinto, que adotara o
pseudônimo de Nísia Floresta; nascera no Rio Grande do Norte, dirigiu vários colégios de moças em Recife, em seguida na Corte, acabou por trocar o Brasil pela Europa, vivendo na França, na Itália e na
Alemanha. Publicou ali grande parte de sua obra em francês e italiano e foi em francês que publicou um livro escrito sobre os três anos
na Itália. Machado de Assis, em crônica publicada a 10 de julho de
1864, escrevia: “Três anos na Itália parece ser o verdadeiro sonho de
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poeta. Até que ponto a nossa patrícia se satisfaz aos desejos dos que a leram?
Não sei, porque ainda não li a obra. Mas, ao julgar pela menção benévola da
imprensa, devo acreditar que o livro merece a atenção de todos que prezam as
letras e sonham com a Itália.”
Machado de Assis permanecia com interesse pelas mulheres escritoras. Em
crônica de 4 de novembro de 1894, aludia à fluminense Júlia Cortines: “Esta
poetisa de temperamento e de verdade, disse-me coisas pensadas e sentidas em
uma língua inteiramente pessoal e forte. Que poetisa é esta? Lúcio de Mendonça apresenta o livro em um prefácio necessário não só para dar-nos uma
página vibrante de simpatia, mas ainda para convidar essa multidão de distraídos a deter-se um pouco e ler. Lede o livro: a mesma vocação é que faz nova
uma alma e não é sem razão que Júlia Cortines traduz na página 94 um canto
de Leopardi. A dor é velha: o talento é que a faz novíssima. Júlia Cortines vem
sentar-se ao pé de Zaina Rolin, outra poetisa de verdade que sabe rimar os sentimentos com arte fina, delicada e pura. O coração, livro desta outra moça, é
terno, a espaços tristes, mas é menos amargo do que daquela; não tem os mesmos desesperos.”
E em crônica de 18 de janeiro de 1896, voltava ao tema: “Quanto à vida espiritual das mulheres, basta citar as duas moças poetisas que ultimamente se
revelaram, uma das quais, D. Zaina Rolin, acaba de perder o pai. A outra, D.
Francisca Júlia da Silva, tem a poesia doce e por vezes triste, como a desta rival
que temos e se chama Júlia Cortines; todas as três publicaram os seus livros.”
Lúcio de Mendonça, entretanto, que prefaciou o livro de Júlia Cortines,
não teve condições de indicá-la para uma das cadeiras da Academia, e por mais
de uma vez ela tentou este ingresso, sem êxito. Assim, a frase a ele atribuída por
Alberto de Oliveira, na sessão de 29 de maio de 1930, “mulheres não entram
na Academia”, deve ser entendida como um desabafo diante da opinião da
maioria.
Nos esforços para a criação da Academia, escreveu Lúcio de Mendonça
uma série de artigos, com o título “Cartas Literárias”. Terminava com a enumeração dos quarenta nomes que pareceriam dignos de figurarem como fun-
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dadores da instituição; entre eles, vinte e quatro se tornaram fundadores e três
deles ingressaram posteriormente. E entre esses nomes estava o de uma grande
escritora, conhecida como a maior do seu tempo, Júlia Lopes de Almeida, que
sobrepujaria não só ao marido, Filinto de Almeida, como também a José do
Patrocínio, Sílvio Romero, Domício da Gama, Eduardo Prado, Clóvis Beviláqua, Raimundo Correia e Oliveira Lima.
A intenção de Lúcio era dar à Academia um alcance nacional, através da escolha de sócios correspondentes, não só do exterior, mas dos estados. E no artigo de 12 de dezembro de 1896, dizia: “Dentre os vinte correspondentes,
penso não andar muito arredado da verdade se ele já revelar para São Paulo o
nome de Garcia Redondo, Francisca Júlia e Brasilo Machado.” Somente o primeiro figurou entre os fundadores.
Assim, por duas vezes Lúcio de Mendonça foi vencido. A primeira quando
propôs Júlia Lopes de Almeida entre os fundadores, e a segunda o nome de
Francisca Júlia entre os correspondentes. E escreveria no jornal Republica, dirigido pelo acadêmico Alcindo Guanabara, em 6 de março de 1897, com o título de “Três Júlias”, o artigo que inicia dizendo:
“Curiosa coincidência é que têm igual nome – nome de batismo e sobrenome – as três mais notáveis de nossas escritoras de hoje – Júlia Lopes, Júlia
Cortines e Francisca Júlia. Digo com a restrição, de hoje, porque não posso
esquecer do nome de Narcisa Amália Vieira; mas a cantora das Nebulosas há
mais de vinte anos que se exilou das letras, encerrando-se num mutismo incompreensível depois dos triunfos alcançados. Sei que convolou da poesia
para o magistério; mas não era razão para quebrar a lira. Aí estão como provas de compatibilidade Adelina Lopes Vieira, Zaina Rolin, duas professoras que não deixaram de ser poetisas.”
Depois escrevia Lúcio de Mendonça:
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“Para concluir, uma nota de tristeza. Na fundação da Academia de Letras, era idéia de algum de nós, como Valentim Magalhães e Filinto de
Almeida, admitirmos agente de outro sexo, mas a idéia caiu, vivamente
combatida por outros, seus irredutíveis inimigos. Com tal exclusão ficamos
inibidos de oferecer a espíritos tão finamente literários como as três Júlias o
cenário onde poderiam brilhar.”
Durante a organização da Academia, a escritora Júlia Lopes de Almeida, em
artigo em jornal, apoiou com entusiasmo a idéia. Mas seu nome não foi incluído, devido à resistência à presença de mulheres. Conta-se, então, que assim foi
incluído o nome de seu marido, Filinto de Almeida. A propósito, disse Humberto de Campos: “Filinto é, assim, um acadêmico consorte.” O que era uma
injustiça, pois se tratava de um membro da geração literária, colaborador na Semana de Valentim Magalhães, poeta e cronista de mérito. Ele, aliás, reconhecia
os méritos de sua mulher e no inquérito de João do Rio, O Momento Literário,
declarou: “Não era eu quem devia estar na Academia, era ela.”
Transcorridos esses episódios, Garcia Redondo, fundador da Cadeira n.o
20 e amigo de Lúcio de Mendonça, por ele indicado para a Academia, em
1910 publicava o livro Conferências, uma delas dedicada ao ilustre papel da mulher. Dizia: “entre nós há infelizmente muita gente que pensa como eu em relação à mulher, e aos direitos que lhe devem caber”. Citava o exemplo de Mirtes
de Campos, formada em Direito pela Faculdade Livre de Ciências Jurídicas do
Rio de Janeiro, que foi proposta ao Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros como membro estagiário. A Comissão, composta pelo Barão de Loreto,
membro da Academia, fundador da Cadeira n.o 25, e os Drs. Batista Pereira e
Bulhões de Carvalho, emitiu um longo parecer, opinando pela admissão da
postulante. Garcia Redondo não transcreve o parecer na íntegra, mas alguns
trechos que resumem o pensamento da Comissão:
“Quaisquer que sejam as opiniões subjetivas dos membros da Comissão
que ficam reservadas, quanto ao papel e à influência que a mulher deve exer-
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cer na civilização contemporânea, não se pode desconhecer que se as legislações modernas, resistindo ao influxo das idéias novas, não consagram o
princípio da igualdade do sexo, todavia a evolução feminista vai fazendo rapidamente o seu caminho, e não está longe o dia em que o sexo não seja
mais reputado como causa de incapacidade política e civil.”
E após outras indagações: “Se a advocacia exercida pela mulher é uma função ofensiva da pudicícia do sexo, como não repugna ao melindre exercício da
medicina?” E concluía: “em muito mais cenários como esses congressos internacionais que atraem a atenção do mundo científico, a mulher se tem exibido
cercada do maior acatamento e da mais sincera admiração pelos grandes dotes
de seu espírito revelados nos luminosos debates desses memoráveis concílios
da razão universal.”
Em 1911, por ocasião da proposta para sócio correspondente português de
D. Carolina Michaëlis, surgiu a discussão sobre o ingresso de mulheres na
Academia. Falaram Salvador de Mendonça, Carlos de Laet, Mário de Alencar,
Sousa Bandeira e Afrânio Peixoto sobre a “inconveniência da entrada das mulheres nas sociedades masculinas”, pedindo o acadêmico Salvador de Mendonça o adiamento da questão.
Em outra sessão o assunto estava na ordem do dia e o acadêmico Sousa Bandeira achava que Carolina “digna est entrare”, mas sendo mulher estrangeira
casada com português, “diz o código de lá que tem o foro de cidadão português e o número de correspondentes desta nacionalidade está completo”.
Em outra sessão, novamente o acadêmico Salvador de Mendonça levanta a
questão, “por que não começamos pela elegibilidade das brasileiras?” E encarece o nome de D. Júlia Lopes de Almeida.
O acadêmico Carlos de Laet, diante das objeções, considera que só ele e o
acadêmico Afonso Celso são dois revolucionários que não respeitam a tradição. E acrescenta: “Por que nos concedem (as mulheres) o progresso nos demais ramos das atividades humanas e só aqui vivemos peados por uma ruim
tradição francesa?”
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A proposta foi afinal recusada.
Carlos de Laet, em 13 de setembro de 1911, em crônica no jornal O País,
comentava correspondência da Sra. Luiza Gomes sobre o ingresso de mulheres
na Academia, expondo que em recente sessão da Academia fora sepultada a
questão da ilegibilidade de senhoras para o lugar de membro correspondente e
efetivo da instituição. Dizia Laet: “A exclusão do sexo feminino, tido como
inábil para formar parte de uma companhia literária, qual a nossa Academia,
far-nos-ia deploravelmente retrogradar muitos séculos, revelando, outrossim,
cabal desconhecimento da história das letras.” Fazendo um retrospecto histórico, mencionava na Grécia a figura de Aspásia, em Roma Lucrécia e mostrava
que nos versos de Marcial, Ausônio e Sidônio Apolinário se dava a expansão
das atividades femininas. Em Portugal, nos tempos de Dom Manuel, o Afortunado, e seu sucessor Dom João III, havia damas que poetavam não somente
em vernáculo, mas em línguas mortas, e que ademais eram orientalistas e em
hebraico correntemente se exprimiam.
E acrescentava: “Comparados com elas, forçoso é confessá-lo, bem minguadas figuras são muitos de nossos literatos.” Dando um salto para o nosso país,
mostrava que em priscas eras avultara a mulher indígena como indispensável
fator na obra de conquista empreendida pelos descobridores. Sem Paraguaçu
não havia Caramuru, nem o Caramuru herói e nem o Caramuru do poema de
Santa Rita Durão. E no século seguinte D. Clara Camarão se esforçara em
combates.
Apontando a ligação com as letras, mostrava que à mulher em geral, e particularmente à brasileira, não falece nenhuma das aptidões e energias que por deplorável engano se acredita serem privativas do “sexo barbudo”.
Em Portugal era uma freira, a poetisa Violante do Céu, a quem Lope de
Vega cognominava a “décima musa”, que tanto em versos religiosos quanto
em profanos justificava o epíteto.
Dizia estar informado por Afrânio Peixoto, que, como defensor da causa,
teríamos o Sr. Salvador de Mendonça, “coração aberto às causas generosas e
adiantadas, inteligência que na contemplação do belo traz fitos os olhos do
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espírito. Mas tinha muito medo do Sr. Mário de Alencar, pois terrível regimentalista, conhecedor das praxes e votações acadêmicas, de “umas tantas coisas
que não me permitem, ora isto ora aquilo, segundo os precedentes”. E falando
em precedentes, mencionava Madame Durocher na Academia de Medicina:
“Aí ficam, mal alinhavadas, as razões do meu voto, se por um plebiscito se
houver de resolver a questão. Qualquer, porém, que haja de ser a solução, ela
não poderá alterar os amistosos sentimentos das senhoras, e, particularmente,
o meu em relação à douta companhia. Não imitaremos os poetas despremiados que protestavam coléricos pejando com suas rimas as folhas neutras. Muito ao invés disso, apelaremos para o futuro, se um dia tivermos Academia nossa, muito gostosamente daremos entrada ao sexo inimigo.”
Quando faleceu a poetisa Francisca Júlia da Silva, em 1920, Humberto de
Campos, em sessão da Academia, fez o necrológio da escritora e declarou que
se houvesse mulheres no quadro da Academia, ela teria sido admitida e com
seu falecimento uma das cadeiras estaria coberta de crepe.
O secretário José Vicente de Azevedo Sobrinho enviou o resumo do discurso para publicação no Jornal do Commercio do dia seguinte, mas fê-lo de forma
reduzida, dada a premência do tempo. Em Roma, o acadêmico Carlos Magalhães de Azeredo teve a impressão de que Humberto de Campos propusera a
alteração do regimento para o ingresso das mulheres como membro efetivo. E
tempos depois, dada a lentidão das comunicações telegráficas, recebia Humberto dele um longo voto favorável ao ingresso.
Em 1922 a Revista Brasileira publicou artigo de Carlos Magalhães de Azeredo com o título “O feminismo e a Academia” e o subtítulo “Comentário sobre
um concurso”. Nesse concurso foram classificadas em primeiro lugar Rosalina Lisboa e Gilka Machado, duas poetisas numa época em que não se tratava
de premiar mulheres.
Inicialmente afirmava: “Imagino que os mais espantados teriam sido juízes
mesmo, quando viram a quem haviam premiado! De fato, ainda não é a entrada das mulheres na Academia que eu advogava há meses, mas já o reconhecimento estrondoso – tanto mais impressionador, porque o produziu a força
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das coisas e não o arbítrio dos homens – de que se continuam a fechar-lhes as
nossas portas, não se podendo alegar que seja por lhes faltar a elas merecimento para serem admitidas na nossa companhia. Por minha parte, persisto em
opinar que seria tão vantajoso, quanto justo consagrar-lhes a elegibilidade.”
E comentando os inconvenientes que têm sido apontados: “O pior de todos, a cabala (também muito usada, aliás, pelos homens), se neutralizará naturalmente pela honestidade do voto, que é uma simples e estreita obrigação de
cada um de nós. Ficou provado, de resto, no recente concurso, e sem necessidade de impossibilidade de cabala, onde duas mulheres derrotaram sessenta e
tantos homens.”
E mais adiante: “Ameaças, perigos, para a tranqüilidade e serenidade do
ambiente... palestras frívolas, suscetibilidades mórbidas, fermentos de intolerância, intrigas, namoros... Não creio em nada disso.”
E continuando: “Quanto àqueles e àquelas que quiserem falar mal da vida
alheia ou inebriar-se com os encantos do flirt no Rio, não acharão ensejos
muito mais propícios que as sessões semanais da Academia Brasileira? Ora,
continuo a pensar que a colaboração de algumas escritoras, longe de perturbar
a ordem e a serenidade dos programas acadêmicos, contribuiria para estimular
o zelo dos colegas pelo edificante exemplo de pontualidade e perfeição no desempenho dos seus compromissos que elas nos darão. Mais de uma vez, por
certo, enquanto nos estivéssemos nos perdendo em divagações de sutil bizantinismo, ouviríamos uma voz suave a redargüir delicadamente: ‘Srs., voltemos ao
assunto’...”
E quanto à lembrança da Academia Francesa, ele declarava: “A Academia
Brasileira não é a Academia Francesa, nem o Brasil a França, nem a vida literária do Brasil se parece com a da França.” E após considerações sobre a elevação
do papel da mulher:
“Mas, sobretudo, além de mesquinho e ingeneroso, fora de um ridículo supremo pretendermos impedi-las de ampliar a própria cultura, de afirmar com
obras originais o próprio engenho. Impedi-las, não – é óbvio – pela coação
material, mas pelo escárnio, ou pelo conluio do silêncio. Elas têm pleno direito
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de ombrear conosco nas porfias do talento e da instrução; pleno direito que
não é nenhuma temerária novidade, que conta séculos de pacífica existência,
pois em todas as épocas têm havido mulheres insignes e célebres pelo valor intelectual.”
E concluía:
“Entrem elas, ou não, na Academia, é questão de detalhe e relativamente de
pequena importância. Mas honremos mulheres que trabalham, seja por necessidade, seja pelo nobilíssimo anelo de bem usar os dons de seu espírito. Honremos as mulheres que, honrando em si a humanidade, nos honram simultaneamente a nós mesmos, homens e concidadãos seus. Honremos as que se revelaram em certame – e que até (abnegação árdua, mas sempre com suprema elegância!), saibam os vencidos de um ou outro combate saudar sans rancune cabalisticamente as suas competidoras vitoriosas como D. Rosalina Lisboa e D.
Gilka Machado, que para si sós conquistaram todos os lauréis, com que sonhavam os sessenta e tantos poetas do recente concurso acadêmico.”
Salientava Josué Montello, no livro Na Casa dos Quarenta, de 1967, ao analisar o problema da entrada da mulher na Academia, que a questão tinha certamente a idade dessas instituições. “Há fases em que o assunto parece esquecido. De repente, vem novamente à baila sempre com polêmica. Dentro e fora da
Academia dividem-se opiniões. Estes são a favor, invocando o exemplo dos
grandes nomes femininos que somente dariam lustre às corporações acadêmicas. Aqueles se pronunciam de modo contrário, apoiados na tradição das instituições congêneres, sistematicamente hostis ao ingresso das mulheres.”
E aproveita para examinar a influência que as mulheres têm tido no estímulo da composição dos cenáculos masculinos: “Foi um tempo em que Mme. de
Marchais, amiga de D’Alembert, influía de tal modo na Academia Francesa
por intermédio do Secretário Perpétuo, que o filósofo chegou a cogitar na criação de mais quatro poltronas, especialmente destinadas ao sexo feminino, e
que seriam ocupadas por suas amigas: Madame de Gentil, Madame de Montessorn e Madame de Mouchelot. Teriam elas, lá dentro, depois de eleitas, a
mesma influência poderosa que sempre exerceram do lado de fora por inter-
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médio dos seus amigos acadêmicos? É provável que Mme. de Marchais tenha
entrevisto neste caso a sombra de dúvida, com o feminino alcance de seus
olhos azuis. Deve ter sido ela, em razão dessa desconfiança, que induziu a
Lambert a esquecer da proposta.”
Na sessão de 29 de maio de 1930, o Presidente Aloísio de Castro comunicou que se inscreveram, na vaga do acadêmico Alfredo Pujol, Viriato Correia,
Menotti del Picchia, Alcântara Machado e D. Amélia de Freitas Beviláqua.
Pela primeira vez se apresentava à Academia uma candidatura feminina, e o
Presidente, não se julgando autorizado em interpretar o artigo 2.o dos Estatutos, solicitou ao plenário que se manifestasse a respeito, de modo a estabelecer
um critério seguro para futuramente aceitar ou rejeitar tais candidaturas.
Ao saber que a escritora deixara na secretaria da Casa a sua carta de inscrição, João Ribeiro pediu a Humberto de Campos: “– Vocês vejam se podem
salvar a Academia votando contra, porque eu sou obrigado a votar a favor.” E
atraindo mais para perto de si o confrade alarmado: “– D. Amélia é muito minha amiga, cerca minha família de muito carinho, e eu não quero fazer novas
inimizades...”
Com o pedido de inscrição de D. Amélia, Ataulfo de Paiva logo se mostrou
favorável à admissão das mulheres na Academia: “– Dariam encanto e graça a
esta casa de marmanjos” – admitiu, lembrando alguns nomes femininos.
E Roquette-Pinto, numa sugestão: “– Eu sou a favor das mulheres na Academia, desde que declarem, no ato de inscrição, que são maiores de quarenta e
cinco anos.”
Ataulfo retrucou: “– Caro colega, onde encontrar uma mulher que tenha a
coragem de confessar, por escrito, que tem quarenta e cinco anos de idade?”
Ao se fundar a Academia, houve quem lembrasse o nome da escritora Júlia
Lopes de Almeida, mas a idéia não foi aceita. Mais tarde, ao se propor para sócio correspondente a ilustre filóloga D. Carolina Michaëlis de Vasconcelos, a
Academia recusou a candidatura, por ser pessoa do sexo feminino. Assim,
pois, a Academia, por duas vezes, assentou o verdadeiro sentido da expressão
“brasileiros”. Os que defendem as candidaturas femininas fundam-se na mo-
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derna interpretação constitucional, que pleiteiam o direito de voto e demais
direitos políticos para as mulheres. Mas esses paladinos valem-se de um sofisma, o mesmo a que ora se apegam os que pretendem permitir a entrada da mulher no quadro de acadêmicos, isto é, brasileiros são todos nascidos no Brasil,
homens ou mulheres. Se assim é, por que então que às mulheres, quer na Monarquia quer na República, não foi imposta a obrigação do serviço militar,
nem o dever de servir no júri, nem o direito de voto, como aos demais brasileiros? Por que esta exceção para os deveres desta suposta reivindicação de direitos, por que nunca se supôs que na expressão “brasileiros” estivessem incluídas
as mulheres? A Constituição e os Estatutos não comportam esta interpretação.
O acadêmico Augusto de Lima discordou do acadêmico Constâncio Alves,
e considerou que a Academia só poderia recusar as candidaturas femininas se
reformasse o Estatuto e se restringisse claramente o sentido da palavra “brasi-

Estatutos da Academia Brasileira de Letras. (Sala de Sessões da ABL)
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leiros”. Com a redação atual, nesta expressão se compreendem homens e mulheres nascidos no Brasil.
O acadêmico Afrânio Peixoto disse que quando se tratou da candidatura de
D. Carolina Michaëlis, foram ele e o acadêmico Carlos de Laet dos poucos que
votaram a favor dessa candidatura. Ainda pensa do mesmo modo: entende que
a inscrição de mulheres pode ser aceita pela Academia.
O acadêmico Roquette-Pinto requer que seja ouvida a opinião dos fundadores presentes à sessão de fundação. O acadêmico Silva Ramos disse que de
fato nenhuma dúvida houvera que a Academia só seria composta de homens.
O acadêmico Afonso Celso disse que não tomou parte das primeiras sessões,
mas atesta ser verdadeiro o que refere o acadêmico Silva Ramos. O acadêmico
Alberto de Oliveira disse que Lúcio de Mendonça insistiu no convite para que
fizesse parte da Academia, e estranhou que Lúcio, fluminense como o orador,
não se tivesse lembrado para um dos quarenta o nome da poetisa fluminense
Tarcísia Amália, mas a resposta de Lúcio foi: “mulheres não entram na Academia”. E também o acadêmico Coelho Neto depôs que, ao se cogitar dos nomes
para a futura Academia, lembrou-se do nome de Júlia Lopes de Almeida, mas
que houve logo impugnação, pelo que se assentou, em uma compensação, a indicação do seu marido Filinto de Almeida.
O acadêmico Constâncio Alves propôs votação secreta e o Sr. Afonso Celso
requereu votação nominal, o que foi aprovado.
O resultado foi o seguinte, sete votos sim: Adelmar Tavares, Luís Carlos,
Afonso Celso, Augusto de Lima, Fernando Magalhães, João Ribeiro e Laudelino Freire.
Votaram não quatorze: Aloísio de Castro, Gustavo Barroso, Olegário Mariano, Afrânio Peixoto, Alberto Oliveira, Coelho Neto, Constâncio Alves,
Dantas Barreto, Goulart de Andrade, Humberto de Campos, Luís Guimarães
Filho, Ramiz Galvão, Roquette-Pinto e Silva Ramos.
O Presidente Aloísio de Castro declarou que a deliberação da Academia teria caráter geral e não individual, ficando resolvido que a Academia não aceita
candidaturas femininas nas vagas de seus candidatos.
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O acadêmico Roquette-Pinto faz declaração de voto, declarando estar convencido que a Academia só terá a lucrar, admitindo no seu seio mulheres que
se dedicam às letras e que tenham alcançado pelo talento e pela cultura posição
eminente entre os intelectuais do país. As suas idéias a respeito das justas aspirações femininas são conhecidas. A discussão mostrara, entretanto, que os fundadores da Academia assim não pensaram, pelas declarações de Silva Ramos,
Alberto Oliveira, Coelho Neto e Afonso Celso, conforme a tradição. Ficou sabendo que D. Júlia Lopes de Almeida e D. Carolina Michaëlis de Vasconcellos deixaram de figurar na lista dos fundadores porque os acadêmicos não queriam quebrar uma norma que queriam definitiva. Em tais condições, até que se
reforme o Regimento, de acordo com o espírito novo, e em respeito à memória
de Machado de Assis, Joaquim Nabuco, Lúcio de Mendonça e tantos outros,
respondeu negativamente à consulta. Aliás, pensa que não é o único ponto que
que deve ser alterado no estatuto, se não se quiser que envelheça mais depressa
do que todos desejam.
O Jornal do Commercio de 31 de junho de 1930 publicou o resumo da sessão:
“Na sessão da Academia Brasileira de Letras, realizada no dia 29 de maio
de 1930, o Sr. Presidente, Dr. Aloysio de Castro, comunicou ter requerido
inscrição à vaga de Alfredo Pujol, Amélia de Freitas Beviláqua. Sendo a primeira vez que se apresentava, à Academia, uma candidatura feminina, o Sr.
Presidente, por não se achar autorizado a interpretar o art. 2.o dos Estatutos, solicitou que a Academia, em plenário, se manifestasse, de modo que,
futuramente, se pudesse ter um critério seguro, para aceitar ou rejeitar candidaturas de senhoras.
Sobre o assunto falaram os Srs. Constâncio Alves, Augusto de Lima,
Silva Ramos, Afonso Celso, Roquette-Pinto, Alberto de Oliveira e Coelho Netto, sendo afinal resolvido, por maioria, que na expressão ‘os brasileiros’ do art. 2.o dos Estatutos só se incluíam indivíduos do sexo masculino.
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Votaram contra os Srs. Adelmar Tavares, Luiz Carlos, Afonso Celso, Augusto de Lima, Fernando de Magalhães, João Ribeiro e Laudelino Freire.
O Sr. Félix Pacheco, dado como presente, não havia comparecido, e fez
declaração de voto favorável à entrada das senhoras, na Academia Brasileira
de Letras.”
Novamente o acadêmico Constâncio Alves pede a palavra para dizer que a
Academia não pode aceitar a inscrição de candidaturas femininas; não discute
o mérito da candidata, porém entende que os Estatutos se opõem terminantemente à candidatura de senhoras. Os que negam esta interpretação apegam-se
a sofisma, dizendo que na expressão do artigo 2.o dos Estatutos: em “os brasileiros” estão incluídos todos os nascidos no Brasil, homens e mulheres. A expressão comporta duas interpretações, mas como uma palavra pode ter duas
interpretações, cumpre verificar a intenção que ditou o dispositivo. No caso,
não há dúvida de que a intenção dos fundadores da Academia foi excluir da
Companhia as mulheres, designando com a expressão de “brasileiros” somente os indivíduos do sexo masculino.
Na sessão de 24 de julho, o acadêmico Laudelino Freire enviava à Mesa
uma indicação a respeito da candidatura de D. Amélia de Freitas Beviláqua,
declarando que a Casa tivera a seu ver uma solução desacertada e injusta. Tratando-se de assunto de alta relevância, conviria que a Academia ponderasse de
novo sobre a matéria, a fim de que não fique a prevalecer como errada a interpretação sumária dada ao artigo 2.o do Estatuto, pelo qual chegamos à conclusão de que a palavra “brasileiros” usada naquele artigo só se refere a escritores
do sexo masculino. Esta conclusão chocou a opinião pública do país; cita a
opinião dos mestres do direito Clóvis Beviláqua e Spencer Vampré. Considerava que a decisão saiu dos justos limites do regimento, reformando irregular e
violentamente os Estatutos e o Regimento. Portanto, fazia indicação à Mesa
para que enviasse a cada um dos acadêmicos, sem exceção, a seguinte consulta:
“Na palavra ‘brasileiros’ do artigo 2.o do Estatuto estão ou não incluídas as escritoras brasileiras?”
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O acadêmico Laudelino Freire declarou ademais que a decisão foi equivocada, porque importou na reforma do artigo 2.o do Estatuto, e esta reforma
não obedeceu os trâmites do Regimento Interno. O Presidente declarou que a
Academia não recusou a candidatura de D. Amélia de Freitas Beviláqua, mas
somente interpretou o sentido da palavra “brasileiros” do artigo 2.o do Estatuto, mas parece que a Mesa não pôde aceitar a indicação do acadêmico Laudelino Freire, porque reabria questão já encerrada. Se o acadêmico Laudelino Freire apresentasse uma proposta para a reforma do regimento, a Mesa submeteria
ao Plenário.
O acadêmico Afonso Celso declara que a proposta do acadêmico Laudelino Freire é legal. A interpretação alterou os Estatutos e o Regimento, o que
importava em reforma dessa disposição, e que a reforma não obedeceu aos trâmites regimentais.
O acadêmico Fernando Magalhães propôs que a discussão fosse adiada até
a volta do Presidente Aloísio de Castro, que como Presidente submeteria ao
Plenário a consulta para a interpretação da palavra “brasileiros”.
O acadêmico Adelmar Tavares entende que a indicação não pode ser aceita,
pois corresponde em linguagem jurídica ao que se chama “embargos de declaração”, isto é, o acadêmico Laudelino Freire apela da decisão da Academia
para a própria Academia, a fim de que esta considere a interpretação por ela
dada ao vocábulo “brasileiros”. A matéria é adiada.
Na sessão de 14 de agosto de 1930 o acadêmico Constâncio Alves justificou proposta, de que não seja posta em discussão a indicação relativa à ilegibilidade das mulheres, por ser matéria já discutida e votada.
O acadêmico Humberto de Campos, não tendo assistido à sessão em que
foi apresentada a indicação de Laudelino Freire, ficara com a impressão de que
houvera alguma irregularidade na consulta da Academia e na votação do Plenário. Laudelino Freire se estribou em um ou dois pareceres de jurisconsultos.
Ora, isso não basta. Desse modo, não haveria mais decisões definitivas na Academia. Os vencidos em suas opiniões trariam, posteriormente, pareceres de
pessoas estranhas à Casa, dando-lhes razão contra o que fora aprovado. Enten-
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de-se que a Mesa não deveria ter aceito aquela indicação por ser matéria vencida. Se a Academia entende dar às senhoras o direito à inscrição, o que cumpre
fazer é reformar o Estatuto. O contrário, voltar atrás do que já foi resolvido, é
trabalhar pela desmoralização, lá fora, no prestígio da Academia.
Na sessão de 21 de agosto, o acadêmico Constâncio Alves faz nova manifestação, pois tendo recebido de dois colegas observações amistosas a respeito
do ingresso de mulheres na Academia Italiana e na Academia Goncourt, esses
confrades pediam que se verificasse o fato. Realmente a Academia fundada
por Mussolini não admitia mulheres. Quanto à Academia Goncourt, a ela pertencia Judith Gautier. Era claro que Edmundo Goncourt não queria que as
mulheres pertencessem à Academia, mas, por falta de declaração escrita, isso
não chegou ao conhecimento de todos os acadêmicos. E concluía Constâncio
Alves:
“Atentai nestas palavras, meus ilustres colegas. Que dificuldades vos criará
o futuro, se tiver de dar o voto a escritoras em concorrência. Os homens derrotados perdoam. Mas podemos ser indiferentes ao descontamento de uma candidata vencida? Não e não. Por isso digo, não permitais que a Discórdia reedite o que se fez com o desgraçado Paris. Que ela não repita, por meio de cédula,
o que conseguiu com o maldito pomo. Tenhamos a prudência e admiremos,
como é justo, todas as mulheres de letras, mas não votemos em nenhuma delas.
Ah! Non pas ça.”
João Ribeiro, no Jornal do Brasil de 5 de novembro de 1930, comentou a atitude da Academia Brasileira de Letras inteiramente favorável às candidaturas
femininas. O escritor escreveu nesse artigo: “A meu ver pessoal, a Academia
cometeu o erro de recusar preliminarmente a admissão de escritoras, por ilustres que fossem, ao nosso primeiro grêmio de letras. Deixemos de parte o abusivo e insólito argumento de que os estatutos da Academia falam de membros
brasileiros e que este adjetivo não envolve as mulheres, e antes as exclui. É evidente o sofisma: falando de brasileiros, os estatutos não se referem ao sexo,
mas à naturalidade. O adjetivo aí figura por oposição a estrangeiro. Argumento melhor, embora frágil, foi o da tradição. O cenáculo, em verdade, desde a
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sua fundação, não quis escolher nenhuma mulher.” Afirmava João Ribeiro que
“dos fundadores ainda vivos, alguns haviam votado a favor das mulheres,
como Afonso Celso e Medeiros e Albuquerque, além de ser conhecida a opinião favorável de Clóvis Beviláqua”. Indagava, então: “A que fica reduzida a
tradição?” E comentava com a opinião de várias personalidades que protestaram contra o anacronismo acadêmico. Aditaria R. Magalhães Júnior: “anacronismo que com o passar do tempo e o surgimento de novos e mais numerosos
valores femininos foi se tornando cada vez mais ostensivo senão mesmo escandaloso”.
Em 1930, a poetisa Henriqueta Lisboa, a propósito da recusa habitual da
Academia Brasileira, escrevia com ironia um soneto:
As cadeiras azuis da Academia
é problema insolúvel da mulher . . .
Acrescentar ao caso uma ironia,
Eis, a meu ver, o que se faz mister.
As reticências, em diplomacia,
são recursos melhores que qualquer,
Eu sei de gente má que malicia
pelo que se disser ou não disser . . .
Vejo-vos, ó poltronas, face a face,
e não posso atingir a honra suprema
enquanto ao meu alcance não descerdes!
Ai de mim se de leve alguém pensasse
que eu, fazendo lembrar um velho tema,
em vez de azuis vos ver, vos visse “verdes”...
Olegário Mariano não deixou passar o assunto e respondeu:
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Muitos são contra. Outros, por medo ou covardia,
Acham de pôr na idéia entusiasmos supremos.
Que a mulher, magra ou gorda, alta ou baixa, seria
Um lírio ornamental no Jardim de Academus.
Se é por ela afinal que todos nós vivemos,
Se é dela que nos vem o encanto da Poesia,
Por que havemos de usar de processos extremos
E fechar-lhe o portão da douta Academia?
Há um obstáculo só, que me parece enorme:
O “habitat vert”. Que fazer? Criar novo uniforme,
Ou deixá-la à paisana o templo penetrar?
Os velhos do “Trianon” quase não dizem nada,
Mas preferem por certo a mulher decotada,
Que uma mulher fardada é horrível de se olhar.
A editora Bernard Frères publicava em 1930 o volume A Academia Brasileira de Letras e Amélia de Freitas Beviláqua, tendo como subtítulo “Documentos
Históricos e Literários, referentes à recusa de sua inscrição à vaga da
Academia”.
Nas palavras iniciais D. Amélia menciona que a recusa “provocou revolta natural na mentalidade brasileira contemporânea, que se traduziu em escrito de grandes vibrações liberais e notável elegância de frase, e em outras
manifestações mais íntimas, igualmente expressivas pela simpatia pela minha causa, pelo pensamento a que ela dignamente deu expressão”. Diz ter
sido “um extraordinário acontecimento literário que eu julgo merecer ficar
documentado e não disperso em jornais. Daí nasceu a idéia de publicar este
volume. Tantas foram as homenagens, que a fizeram ficar profundamente
comovida”.
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E diria: “Tenho sempre querido agradecer aos imortais, em minoria, que votaram na preliminar do dia 29 de maio a favor da minha admissão na Academia
de Letras. Embora muito resumido o grupo favorável, sete somente, naquele
dia”. Comenta que outros estavam a seu lado, “entre eles Félix Pacheco, que fez
uma declaração de voto referindo-se ao seu nome com palavras lisonjeiras.
E entre as manifestações recebidas, anota a “carta mimosa da Baronesa de
Loreto, que pelo talento, admirável instrução e meiguice, me faz lembrar Madame Raoul de La Grasserie”. A Baronesa de Loreto era viúva de Franklin Dória, fundador da Cadeira n.o 25, ligado à família imperial, tendo sido Veador
da Imperial Câmara da Princesa Isabel. A baronesa fora amiga de infância da
Princesa Isabel, que em episódio na infância feriu o olho da amiga, que ficou
cega de uma das vistas. O Barão e a Baronesa de Loreto acompanharam D. Pedro II na sua viagem de exílio, e portanto a baronesa em 1930 já devia estar por
volta dos 90 anos.
O texto menciona a figura de Laudelino Freire, que “possuidor de uma
alma excessivamente magnânima e cheia de bondade”, reunido a outros imortais condescendentes, reabriu a questão para falar da violência da preliminar
do dia 29 de maio. Depois de outras considerações, termina o capítulo inicial:
“Como fazia São Praxedes no tempo de Nero, recolhendo os restos dos primeiros mártires cristãos, guardarei, religiosamente, as tristes reminiscências da
Academia Brasileira de Letras, o muito me tem feito em meu favor os sinceros
apreciadores, os amigos, e por fim, o Dr. Laudelino Freire, suavizando a rudeza de uma lição de mestres, que se julgam sábios.”
Em título seguinte do livro, em resposta ao inquérito: “Deve a mulher pertencer à Academia Brasileira de Letras?”, diz que “nada menos apropriado do
que minha entrada nesse inquérito. Compete a resposta somente aos que pertencem à congregação dos altos estudos – os sábios. Tenho, eu apenas, como
brasileira, de agradecer comovida aos sócios da Academia, que se referem favoravelmente às suas patrícias.
As respostas dos imortais são variadas. Vão desde o mais rude negativismo ao
franco-liberalismo, por transições ondulantes em que há verdadeiras surpresas”.

25

Al berto Venanc i o Fi lho

Algumas a abalaram, outras desabavam-lhe o espírito; menciona expressões
de mentalidade contemporânea, como as de Laudelino Freire e João Ribeiro; este
propôs abrir mais lugares na Academia para homens e três para mulheres.
A de Constâncio Alves apresenta reparos, pois ele, achando inconveniente a
entrada de senhoras na Academia, tem muito espírito no falar, e aponta quarenta escritoras para fundarem uma Academia longe da sua. “As igrejas tem os
seus conventos. Numa estão os padres, noutra estão as freiras.”
O poeta Augusto de Lima, francamente feminista, dá às senhoras todos os
direitos, inclusive os de voto político, e Ademar Tavares fecha o inquérito com
a ternura de um sábio: “Se na mulher não se bate nem com uma flor... avalio
com a pesada porta da Academia.”
Fernando Magalhães declara que nada impede à mulher de letras de ser da
Academia. O caso das mulheres na Academia é simples: que elas se inscrevam,
o resto só dependeria dos sufrágios. Votaria a favor da que for digna da Academia. O acadêmico Silva Ramos é do mesmo parecer de Constâncio Alves;
enquanto o acadêmico Gustavo Barroso diz que a eleição é perigosa, sobretudo quando a maioria dos seus membros passa dos sessenta anos.
Comenta Amélia Beviláqua: “Foi bizarro este modo de expressão, mas... antes dizer isso do que ficar calado.” Rodrigo Octavio parodiou Gustavo Barroso: “Isso nem chega a ser uma consulta jurídica, será quando muito uma consulta saial.” Coelho Neto foi contrário à eleição das senhoras, mas Afonso
Celso recebeu a idéia dessa candidatura com delicadeza e sentimento. Dá o seu
voto sem receio. Olegário Mariano era favorável, mas fica aflito com a idéia do
fardão: “Que vestimenta arranjaremos para elas? O hábito de freira, o quimono japonês?”, e comenta que “nunca se deve contrariar as mulheres, que são a
flor e a graça da vida”.
No volume, Clóvis Beviláqua emite parecer:
“Do que tenho sabido os acadêmicos reconhecem que a lei interna da Academia Brasileira de Letras não se opõe à entrada de senhoras nessa douta corporação. Realmente, diante do dispositivo estatutário, ninguém poderá pensar
ao contrário.
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Se os Estatutos não proíbem, permitem.
Portanto, negar a admissão de senhoras ao grêmio ilustre, que deve refletir
as maiores características expressivas da sua literatura brasileira, é contrarir a
própria lei fundamental da Academia.
Ao mesmo tempo a Academia, por sua finalidade, deve ser a expressão da
vida literária do país, e há mulheres de talento e cultura, a exclusão delas torna
incompleta e falha a função representativa da Academia.”
E em seguida: “Diante dessas considerações, perderiam todo o valor os argumentos precedentes, se porventura existissem, pois seriam contrários aos
Estatutos e à finalidade da Academia.”
O volume transcreve a seguir vários depoimentos. J. Cavalcanti, do Jornal do
Commercio, comenta: “Até faz vergonha, parece um sacrilégio querer nodoar o
talento mais elevado de todas as brasileiras e a que levaria ao centro das letras,
com característica e mentalidade mais pura e aperfeiçoada”. E depois de várias
considerações, reafirma: “Amélia de Freitas Beviláqua é o maior dos romancistas brasileiros. Ela é a estrela de mais alto relevo, considerada pelo esplendor
do seu espírito, pela imaginação, a faculdade que possui de revestir todas as
coisas de uma expressão extraordinária, diferente de todos.”
Odylo Costa, da Academia Piauiense de Letras e pai de futuro acadêmico,
afirma: “Um dia a Academia abrirá as portas à mulher e dissipará o receio de
ver a maioria de suas cadeiras por ela ocupada. Continuando fechadas, Amélia
de Freitas Beviláqua, como Arsene Houssay, terá tido, não obstante, a sua cadeira e destinará com discurso de entrada e recepção outras tantas para Ana
Amélia Carneiro de Mendonça, Gilka Machado, Rosalina Coelho Lisboa,
Maria Eugênia Celso e Carolina Nabuco.”
Sob o título “Academia Brasileira de Letras e o futuro dicionário”, Clóvis
Beviláqua novamente escreve sobre o assunto e, revelando uma rara ironia,
menciona que “a palavra brasileiros nos Estatutos da Academia compreende somente o sexo masculino”. A declaração é oficial e, por isso mesmo contundente. A Academia está elaborando o Dicionário da língua portuguesa, falada no
Brasil, e nele irá naturalmente ensinar que “os diplomas onde se encontre o vo-
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cábulo ‘brasileiro’ tratarão apenas de pessoas do sexo masculino”. Citando o
jurista romano Gaio, diz: “Quando se fala de homem, de um modo geral, a expressão abrange os dois sexos, é de conhecimento vulgar, afirma o velho jurisconsulto.”
Mas “para a Academia na dicção ‘brasileiro’ o gênero gramatical implica,
necessariamente, sexo. E como sua autoridade é grande, teremos de concluir
que no Brasil as mulheres não tem nacionalidade nem direitos”.
O Código Civil (de então), no seu artigo 2.o, estatuía: “Todo homem é capaz de direitos e obrigações”. “Até hoje se julgava que a designação abrangia
todos os indivíduos da espécie humana sem distinção de sexo. Opõe-se agora a
Academia a essa opinião comum, somente para recusar a sua consagração a
uma senhora que a merece pelo cunho superior das suas produções literárias.”
“A Constituição (então vigente) no artigo 69, inciso I, declara: ‘São cidadãos brasileiros os nascidos no Brasil.’ Dever-se-á entender que exclusivamente aos homens se atribui a qualidade de brasileiros, porque a lei magna emprega
o epíteto na terminação masculina: “brasileiros”?
“Assim seria, se lêssemos a nossa Constituição como a maioria dos acadêmicos lê os seus Estatutos”, e concluía: “A interpretação dada aos Estatutos da
Academia pela maioria dos membros da corporação é manifestamente ábsona.
Repelem-na, além dos preceitos elementares da hermenêutica, os sentimentos
de justiça e a mentalidade contemporânea, que não considera a inteligência da
mulher, no poder criador e no brilho, inferior a do homem, e lhe abre espaço a
todas as conquistas do espírito com alto proveito para a civilização.”
O Professor Spencer Vampré, catedrático da Faculdade de Direito de São
Paulo, também pelo jornal A Notícia, escreve com o título de “A palavra brasileiros
só se refere aos homens”: “Raramente há de se encontrar, na história mental
das agremiações literárias, um ponto de vista assim lamentavelmente estreito
como este. A cultura literária não tem sexo, e a mentalidade feminina atinge
por vezes às culminâncias do pensamento.” E conclui: “É profundamente
lamentável o gesto da Academia Brasileira de Letras; mas estou certo que voltará atrás, premida pelo clamor dos homens bons, amigos da justiça. Isso que
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fizeram foi uma violência aos textos da lei, e até ao ‘decoro da inteligência’,
porque há um certo impudor em sustentar o que a Academia sustentou. Tal
doutrina está abaixo dos merecimentos acadêmicos. É uma violência, e toda
violência fere mais a quem pratica do a quem a recebe.”
O Jornal do Brasil comenta: “A intolerância da Academia com as mulheres é
mais uma prova de que ainda atravessamos no Brasil um período de barbárie.”
Em outro capítulo, D. Amélia de Freitas Beviláqua volta ao tema, declarando que “é lamentável a psicologia de certos acadêmicos, procurando,
afoitamente, em sofismas transcendentes, razões para a violenta sentença
contra mim, quando por detrás de toda a metafísica dessa bizarra conclusão, transparece apenas a alma pessoal, na destruição malévola da que pertence aos outros”.
Na Revista de Crítica Judiciária, com o título “Questão de Ordem Jurídica”,
Nilo de Vasconcellos comenta o assunto: “O argumento invocado, sob o ponto de vista interpretativo, é o que se pode, irreverentemente, chamar de tolice,
sendo muito de admirar que uma sociedade de homens de cultura, de vários
matizes, haja podido cometer tamanho despautério. Na Academia à Rua Barão de Mesquita (residência de Clóvis Beviláqua), não há o jeton que se distribui na Avenida das Nações em moeda-papel. Lá existe um outro jeton em
ouro, desse que somente circula entre os espíritos de eleição e os corações bem
formados.”
No capítulo final, com o título “Um Sonho”, Amélia de Freitas Beviláqua se imagina encontrar com os acadêmicos, inicialmente com Machado
de Assis e José Veríssimo, e depois, Castro Alves, Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, Euclides da Cunha e Artur Orlando e tantos outros, para dialogar com José Veríssimo. O final do capítulo é o seguinte: “Desligada
para sempre da imortalidade concentrada na Academia Brasileira de Letras, não a odeio.”
Passados mais de vinte anos, na sessão de 12 de julho de 1951 o acadêmico
Osvaldo Orico justificou indicação, alterando o artigo 17 do Regimento, relativo à admissão de mulheres, e procedendo à leitura de uma extensa proposta:
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“Ao sugerir a modificação do artigo 17 do nosso Regimento Interno, no
sentido de torná-lo mais humano e liberal, tive em mente não só harmonizá-lo com as imposições de nosso tempo, mas também com a isenção de
nossos mestres fundadores.
Efetivamente, na forma do nosso Estatuto básico, nenhuma reserva oferecem eles à admissão nesta Casa de brasileiro de outro sexo, constituindo
até certo ponto uma inovação recente o dispositivo regimental que veda à
mulher a faculdade de candidatar-se a uma cadeira da Academia.
O que era pacificamente aceito pelo citado artigo 17 pode tornar-se com
o tempo e com a crescente ascendência da cultura feminina uma odiosa e
inexplicável regalia ditada pelos homens e da qual estes se beneficiam em
prejuízo da justiça social e da cortesia literária.”
Falando de um arcaísmo egoísta do homem, cita as várias mulheres que
ingressaram nas Academias: na Academia Goncourt, Colette; na Academia
da Suécia, a figura de Selma Lagerloff, e citava o caso de Gabriela Mistral,
que ganhara recentemente o Prêmio Nobel de Poesia, e referia-se a Maria
Montessori, que foi reformadora do moderno sistema de educação da infância. E falaria mais:
“Faríamos talvez obra revolucionária, em desacordo com a tradição militante em todos os cenáculos congêneres, se, avançando resolutamente em direção ao futuro, abolíssemos aqui as normas aduaneiras que exigem no passaporte à imortalidade a condição do sexo masculino para o ingresso na metrópole
das letras nacionais, facultando o direito de assentar-se em nossas poltronas
azuis aos brasileiros de ambos os sexos. Não importa. Comparada com as associações similares, a Academia Brasileira de Letras é a mais jovem das grandes
academias do mundo. Pode dar-se ao luxo de inovar e renovar os seus sistemas
de trabalho, sem prejuízo do prestígio que a cerca, antes acrescendo a ele a coragem de ser do seu tempo e do seu meio.”
Citava em seguida: “As figuras que se distanciaram dos nossos trabalhos
por uma barreira iníqua, Maria Eugênia Celso, Júlia Lopes de Almeida – con-
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siderada com justiça a Cadeira n.º 41 da Academia – Rosalina Coelho Lisboa,
Gilka Machado, Ana Amélia, e as que vieram depois, Carolina Nabuco, Rachel de Queiroz, Enriqueta Lisboa, Cecília Meireles, Lúcia Miguel-Pereira,
Dinah Silveira de Queiroz, Lília Ripoli, Lazinha Luiz Carlos Caldas Brito,
atestam que não seria uma concessão, mas um ato de justiça que se desse ao
artigo 17 o espírito liberal que ele deve ter.”
E concluiu: “Assinalo com pesar a timidez dos grandes nomes da moderna literatura brasileira em disputar as vagas acadêmicas. [...] A presença dos
belos nomes femininos não teria o condão de transformar esses prélios tão
monótonos agora num torneiro floral? E as derrotas, que tanto assustam
agora os possíveis candidatos masculinos, não passariam ao rol das provas de
galantaria?”
Na sessão de 26 de julho de 1951 o acadêmico Osvaldo Orico justifica
novamente a sua emenda ao Regimento, permitindo a eleição de escritoras.
Segundo consta da ata, falaram sobre o mesmo assunto os acadêmicos
Ataulfo de Paiva, Celso Vieira e Roquette-Pinto. Levi Carneiro fez declaração de voto, por considerar que a emenda atingia os Estatutos e não
apenas o Regimento:
“Assim entendo (embora reconheça que, gramaticalmente, a palavra brasileiros usada no artigo 2.o dos Estatutos pode abranger pessoas de ambos os
sexos) não só porque a tradição, todos os nossos antecedentes e os próprios
debates travados em várias ocasiões mostram que o entendimento originário, sempre dominante, tem sido excludente das pessoas do sexo feminino,
como também porque a matéria é, por si mesma, institucional, visando a
composição da Academia, e não, simplesmente, as normas de funcionamento desta. Ora, o Regimento consigna somente tais normas; não comporta as
que alterem a estrutura tradicional da Academia.
Seja-me permitido acrescentar que minha atitude atual, inspirada pelo
zelo de uma tradição desta Casa, onde tanto valem as tradições, não colide
com os meus velhos e arraigados sentimentos feministas. A eles tenho sido e
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serei fiel, e ainda há pouco me levaram eles a sugerir que se conferisse o prêmio maior da Academia, o Prêmio Machado de Assis, a uma de nossas
grandes escritoras.”
O Presidente põe em votação a preliminar, tendo sido aprovado não ser
caso de matéria regimental.
Na sessão de 2 de julho de 1970 o Presidente Austregésilo de Atayde,
baseado no disposto do artigo 17 do Regimento, negou a inscrição solicitada pela escritora Dinah Silveira de Queiroz, candidata à vaga do acadêmico
Álvaro Lins.
Nessa mesma sessão foi apresentada proposta assinada por Raymundo
Magalhães Jr., Juracy Camargo, Peregrino Júnior, Jorge Amado e José Américo de Almeida:
“Considerando que, como é notório, a ilustre escritora Dinah Silveira de
Queiroz honrou a Academia com uma carta em que pede a sua inscrição
como candidata. Assim procedeu na suposição de que o Regimento da Academia ainda era o mesmo que vigorava por ocasião de sua fundação, nos
tempos de Machado de Assis, Joaquim Nabuco, Sílvio Romero, José Veríssimo, Carlos Laet, Rui Barbosa e de tantos outros.”
Ignora o público, e ignoram até muitos acadêmicos, que esse Regimento foi
maculado por feia e mesquinha emenda. Esta emenda tornou as cadeiras azuis
dessa Casa um privilégio do “sexo masculino”, com isso deturpando as intenções dos fundadores, que aludiram somente a brasileiros em geral com obras
publicadas.
Comenta que em 1904, quando apareceu o livro A Família Medeiros, da escritora Júlia Lopes de Almeida, nas colunas do jornal A Notícia Medeiros e Albuquerque, como um dos fundadores, revelou que o nome dela foi cogitado para
figurar entre os fundadores da Casa, só não tendo entre os membros figurados
por sua extrema modéstia, e por ter ela preferido que esta honra recaísse no
marido, o poeta Filinto de Almeida, que não era “brasileiro nato”, pois nascera
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em Portugal, e nem sequer se naturalizara regularmente, abrangido pela grande
naturalização decretada pelo Governo Provisório em 1890, em benefício de
todos os estrangeiros residentes no Brasil. E acrescentava à proposta:
“O que não estava nas intenções dos fundadores, com menos razão deve
estar nas intenções dos que devem ser os continuadores das tradições desta
Casa. A Academia Brasileira de Letras, por outro lado, não pode tornar-se
um retrógrado e anacrônico cenáculo, um clube de velhos misóginos, um
senado de egoísmos masculinos, num mundo em que o igualitarismo e as
conquistas sociais, intelectuais e científicas das mulheres se avantajam de tal
forma que até no espaço cósmico elas já concorrem com o homem.
A Academia Brasileira de Letras, que nasceu sem preconceito de raça,
presidida por Machado de Assis e integrada por José do Patrocínio, e sem
preconceitos ideológicos, reunindo republicanos e monarquistas impenitentes, não pode se tornar aos olhos da nação brasileira culpada de ‘preconceito de sexo’, mais grave e mais indesculpável do que qualquer outro. Aliás,
como existe uma lei para punir o ‘preconceito de raça’, elaborada pelo Sr.
Afonso Arinos de Melo Franco, membro desta Casa, devia existir também
uma lei para punir as outras formas de discriminação irracionais, como a
que se baseia na distinção entre os sexos.”
Comentando que várias academias estaduais deram lugar às mulheres,
acrescentava: “Entidade pioneira no campo da reforma ortográfica, ora andamos com a agilidade de lebre, em certos assuntos, ora com a velocidade de tartaruga, em outros.” E mais adiante: “A Academia Brasileira de Letras, com o
seu patrimônio enriquecido nos últimos tempos pela generosidade de sucessivos governos, que supomos representantes da totalidade de brasileiros, homens e mulheres, para ser dignamente merecedora de tantas mercês, deve ser
verdadeiramente nacional, isto é, deve estar aberta a todos, homens e mulheres,
sem discriminação de sexo.” Terminava propondo que o Regimento “volte a
figurar com a sua redação inicial, excluída a odiosa discriminação constante do
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aposto enxertado ‘do sexo masculino’, que deturpa e frauda o seu sentido inicial, tornando restrito o que era geral”.
Na mesma data, o acadêmico Osvaldo Orico apresentava outra proposta,
considerando que o artigo 17 do Regimento Interno da Academia entra em
conflito com o disposto no artigo 2.o dos Estatutos da Academia, “em qualquer dos gêneros de literatura”, que não discrimina sexo para “os brasileiros
que tenham publicado obra de reconhecido mérito, ou, fora desses gêneros,
livro de valor literário”:
“Considerando que à luz de nossas Constituições políticas não existe
discriminação no emprego e uso da palavra ‘brasileira’;
Considerando que instituições congêneres, a Academia Paulista, a Academia Mineira e várias outras, já contam com mulheres nos seus quadros;
Considerando que a Academia das Ciências de Lisboa já contou entre
seus membros com valor feminino do porte de Carolina Michaëlis;
Considerando, finalmente, que constitui um privilégio injusto e odioso para
os homens que sejam excluídos de participarem dos quadros da Academia elementos femininos do maior e mais destacado relevo nas letras nacionais;
Proponho que seja alterado, em consonância com os novos Estatutos, a
redação do artigo 17 do Regimento Interno desta Casa, que interpretou de
maneira errônea e inconstitucional o artigo 2.o do referido Estatuto:
Art. 17 – Os membros efetivos serão eleitos, nas condições do artigo 2.o
dos Estatutos, dentre os brasileiros do sexo masculino ou feminino que tenham publicado, em qualquer gênero da literatura, obras de reconhecido
mérito, ou fora desses gêneros, livros de indiscutível valor literário.
Sala das Sessões, em 2 de julho de 1970.”
Acrescenta o acadêmico Osvaldo Orico que, na década de 50, apresentara à
Academia proposta no sentido de dar ao artigo 2.o dos Estatutos redação e interpretação que permitisse às mulheres o direito de se candidatarem à instituição, sugestão que não foi aceita: “Considera que o referido dispositivo não im-

34

A s mu l h e r e s n a A c a de m i a

pede, à luz de nossas Constituições políticas, a participação da mulher, e que
essa restrição é um desafio ao texto constitucional, que não admite diferenciações no uso da cidadania para homens e mulheres.” Prosseguiu:
“Estas não estão impedidas de se elegerem para o Congresso, de serem nomeadas Ministro, acreditadas como Embaixador, podendo mesmo ser escolhidas para cargo de Chefe de Estado; mas não possuem o direito de se candidatarem à Academia.
É isso justo ou justificável? Com o decorrer do tempo, caducou uma tradição ou convenção herdada da Academia Francesa de não acolher mulheres em
seu seio.
A participação feminina é tão importante no mundo moderno, que a mulher pode conduzir um Estado como Israel, e enfrentar com valentia o mundo
árabe. Ou é capaz de comandar uma nação de proporções como a Índia, a
exemplo de Indira Gandhi.
O único argumento invocado até hoje é a tradição da Academia Francesa,
adotado pelos nossos fundadores em 1897, mas da qual não podemos constituir-nos simples papel carbono de um convencionalismo superado pelo tempo. Na época de José de Alencar, as mulheres só podiam ler romances às escondidas. Hoje, não se limitam a ler às claras, escrevem também romances. O
preconceito adotado na Casa de Richelieu impediu que a glória literária de
Collette, em vez de aumentar o acervo da Academia Francesa, se transferisse
para a Academia dos Goncourt.”
Em conclusão: “Considero, pois, à luz da interpretação legal do artigo 2.o dos
Estatutos, oportuna a alteração da redação do artigo 17 do nosso Regimento
Interno, para adaptá-la à legal interpretação do que rezam nossos Estatutos.”
Existe sobre a matéria um parecer do jurista Vicente Ráo, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ex-ministro da
Justiça e das Relações Exteriores, do ano de 1970, respondendo a consulente
não identificado: “Podem, ou não, as escritoras inscrever-se candidatas às vagas da Academia Brasileira de Letras? Só os homens podem ser acadêmicos?”
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A consulta suscitava o problema da igualdade de direitos do sexo na “entidade maior das letras pátrias”. Após expor várias considerações de caráter não
jurídico referindo-se a obras de ficção, declarou: “Antevejo a crítica: o que de
mim se quer é um parecer jurídico e não qualquer vaga e pretensiosa dissertação mais ou menos, antes menos do que mais, literária. Essa crítica eu não aceito, pois mesmo sendo o aspecto mencionado jurídico o problema, mas o jurista não pode desprezar as histórias das letras, porque o jurista não vive à margem da vida.”
Trata então da Academia Francesa acentuando que, embora houvesse escritoras muito famosas, nunca as portas da Academia se lhes abriram. Refere-se
ainda às Academias Italiana e Belga, que já acolheram mulheres, e menciona
que, em 1970, a Academia registrou a candidatura de Françoise Parturier, embora não tendo sido eleita.
Comenta, afinal, o parecerista sobre o despacho do Presidente da Academia
Brasileira de Letras, que não permitiu a inscrição de mulheres. “Tem base jurídica esse despacho?”
Examinando os Estatutos de 1897, “um primor de síntese e de clareza”, e
transcreve o artigo 2.º, que declara que “só podem ser membros da Academia
brasileiros...”, declara: “É óbvio que ao impor a condição de os postulantes serem brasileiros, os estatutos não vedaram a inscrição e a eleição das mulheres
brasileiras. Os estatutos não prescreveram que só os brasileiros masculinos podem candidatar-se e ser eleitos, pois a todo brasileiro se referem sem distinção
de sexo.”
Entretanto o Regimento Interno de 1964, “excedendo o dispositivo estatutário”, declara no artigo 17 que “os membros efetivos serão eleitos, nas condições do art. 2.o, dentre os brasileiros de sexo masculino...”. E afirma o parecer:
“Confrontando-se o texto do artigo 2.º dos Estatutos com o do artigo 17 do
Regimento, verifica-se, à primeira vista, que este ato regimental enxertou nesse
ato estatutário os dizeres “do sexo masculino”, e este enxerto não tem valor jurídico. Não o teria, nem mesmo pela via da reforma dos Estatutos, prevista no
artigo 10.
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O artigo expõe outras considerações de ordem jurídica, citando vários autores, e afinal expõe: “Restringir por enxerto uma norma estatutária por via de
uma disposição de grau hierárquico inferior, tanto faz praticar um ato nulo ou
sem efeito.”
Remonta ao § 1.º do artigo 157 da Constituição então vigente, que dispõe
que: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções políticas.” (grifos aditados)
Estuda preceito idêntico em várias Declarações dos Direitos, refere-se às
leis comuns, à Lei Afonso Arinos (Lei 1.390, de 3 de julho de 1951), que vedava a discriminação racial; à Lei 2.171, de 18 de janeiro de 1954, dispondo
que o ingresso na carreira diplomática se faria sem distinção de sexo.
Então afirma: “ora, o espírito de todas as Declarações, Proclamações e Leis
dita-nos a conclusão de, quando menos, não haver razão de direito que possa
impedir as mulheres de ingressar nas Academias de Letras, na nossa inclusive.”
A impressão de que a proposta Osvaldo Orico alterava o artigo do Estatuto
que tratava dos expoentes, desviou em parte a discussão do tema, e o problema
de o Regimento alterar o Estatuto.
A sessão de 2 de setembro de 1976 foi dedicada à discussão da proposta de
Osvaldo Orico de reforma do Regimento Interno. Após a leitura da proposta,
pede a palavra o acadêmico Genolino Amado para declarar que o que está em
causa é o artigo estatutário, porque o Regimento sendo menor não pode reger
diferentemente as disposições estatutárias, quanto mais que é a remissão a artigo estatutário.
O Sr. Magalhães Júnior deu um aparte, manifestando a sua impressão de
que “o Regimento não esclarece. O Regimento acrescenta, vai além do Estatuto, alargou o Estatuto”.
Fala o acadêmico Josué Montello para declarar que “o Regimento não altera os
Estatutos, que é lei maior. O que convém é acrescentar apenas isso em redação”.
Em seguida o acadêmico Pedro Calmon declara: “Realmente, a emenda,
como está concebida, altera o Estatuto”, pois cortou a expressão referente aos
expoentes. E esclarece:
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“O Estatuto diz: ‘obras de reconhecido mérito ou, fora desses gêneros,
livro de valor literário’. O Estatuto manteve isso, porque tinha em mente
que no século XIX a publicação de livros de valor exclusivamente literário
ainda é rara e grandes médicos como Francisco de Castro, Torres Homem,
juristas como Lafayette Rodrigues Pereira, escreviam grandes livros de valor literário, mas que não eram de literatura. Machado de Assis não quis
fechar-lhes as portas da Academia, e com esse artigo aqui tiveram ingresso
vários de nossos companheiros. Não é um artigo de somenos, que possa
desaparecer pelo esquecimento do autor da emenda.”
O acadêmico Raymundo Magalhães Júnior declara que “parece estarmos
brigando por um motivo facilmente removível”, e é de parecer que o Estatuto,
falando de obra de reconhecido mérito e valor literário, está sendo redundante.
“Se uma obra tem valor literário, é uma obra literária; pode ser uma obra de literatura científica, mas é obra literária. O Direito das Coisas de Lafayette é uma
obra literária, porque é uma obra escrita por homem de letras”; e propõe que
seja aprovada a emenda de Osvaldo Orico independente de qualquer nova
proposta.
Também o acadêmico Hermes Lima usa a palavra para se colocar de acordo
com Pedro Calmon, para mostrar que houve uma alteração do Estatuto, pois
as duas redações são diferentes, uma do Estatuto, outra do Regimento. A seguir diz que essa alteração não justifica, pois haveria dois textos diferentes para
reger a vida da Academia.
“É tradicional a presença na Academia de acadêmicos que não escreveram
livros dentro do gênero literário a que se refere o artigo 2.o. São homens eminentes do passado e do presente, que escreveram livros de grande valor, mas
não entraram aqui como literatos, entraram como expoentes de uma atividade
que não tem base intelectual. Quem elegeu Lauro Müller, quem elegeu Otávio
Mangabeira, quem elegeu Osvaldo Cruz, Santos Dumont, Getúlio Vargas?
Foi a parte final deste artigo. Essas duas razões me parecem fundamentais. O
acadêmico Hermes Lima insiste no seu ponto de vista e apresenta uma emenda
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aditiva, e acrescentando proposta do Oswaldo Orico do artigo 17.o: “ou, fora
desses gêneros, livro de valor literário”.
O acadêmico Antônio Houaiss faz várias considerações, e sugere que a redação primitiva seja alterada, exclusivamente quanto à questão do sexo.
O acadêmico Odylo Costa, filho pede a palavra, propondo que se aprovasse
a emenda Oswaldo Orico, e que ao invés da emenda de Hermes Lima, se apresentaria uma emenda aditiva, abrindo um prazo para emenda aditiva dizendo
que “as obras de reconhecido mérito literário e os livros desses gêneros tenham
valor literário”, alegando que há quatro meses que se discute a matéria, e que é
preciso votar a matéria.
O debate ficou acalorado; em certo momento Hermes Lima manifestou a
impressão de que “a discussão está correndo em termos perfeitamente acadêmicos, não se podia esperar outra coisa”. Porém, duas coisas o agradaram: a
declaração de Raymundo Magalhães Júnior de que “o país está debruçado sobre esta emenda, e acha que adiar o seu julgamento representa um desastre,
uma catástrofe. Discordo completamente desta colocação do problema”.
Pede a palavra o acadêmico Barbosa Lima Sobrinho para declarar que do
seu ponto de vista, de acordo que a interpretação foi dada dos Estatutos através dos que elaboraram o Regimento da Casa. Entendo que a maioria deve ter
seus direitos e que colaborará com qualquer decisão que a Academia tomar.
Comenta artigo de Carlos Drummond de Andrade, estranhando o ponto
de vista que manifestara, mantendo a tradição da Casa, e se ele era tão favorável
à entrada de mulheres para a Academia, apelava para que ele se candidatasse,
contando com o seu voto, a fim de defender o seu ponto de vista. Respondeu,
dizendo que mantinha o seu ponto de vista pela sua exclusão da Academia.
Declara que o problema é muito sério e que precisa ser encarado dentro dos
termos regimentais. Pergunta:
“A Academia pode fazer uma emenda de redação? Pelo Regimento não
cabe emenda de redação, pois qualquer emenda de redação que seja apresentada tem que ser novamente comunicada a todos os acadêmicos e só depois do
pronunciamento de todos é que ela pode prevalecer.
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Aqui é um corpo deliberativo diferente de um congresso, pois num congresso as emendas de redação podem ser levadas imediatamente ao conhecimento de toda a Assembléia. Aqui qualquer emenda tem o efeito que o próprio Regimento prescreve de interromper a votação.”
O acadêmico Osvaldo Orico pede a palavra, pedindo que se submeta a proposta à votação, uma vez que já existem vinte e sete votos, o pronunciamento
de autoridades jurídicas, como Pontes de Miranda, Aliomar Baleeiro e Afonso
Arinos de Melo Franco, considerando desnecessária a emenda porque o artigo
17 exorbita e extravasa o artigo 2.o do Estatuto.
Novamente Barbosa Lima Sobrinho declara que foi a própria Academia
que com emenda interpretativa estabeleceu que a mulher não poderia ser admitida. Isso poderia ser revogado por outra emenda interpretativa. O mal foi
ter-se feito de uma emenda interpretativa uma emenda restritiva. Qualquer
que seja a atitude da Academia, prevalecendo o voto, entende que não será uma
derrota para a Academia. Mantém o seu ponto de vista de acordo com a emenda que consta do atual Regimento, introduzida sob os auspícios daqueles que
interpretaram o artigo 17 do Estatuto como restritivo da entrada das mulheres
para a Academia.
O acadêmico Raimundo Magalhães Júnior pede a Pedro Calmon que solicite ao acadêmico Hermes Lima que retire a emenda por cinco minutos para
que fosse aprovada a matéria e imediatamente ele entraria com sua emenda.
Calmon declara que não é apelo, seria uma combinação que ele recusa.
Na sessão de 14 de outubro, o Presidente Austregésilo de Athayde procede
à votação da proposta de Osvaldo Orico para permitir, com a emenda do artigo 17 do Regimento, a inscrição das mulheres na Academia. A proposta teve
emenda aditiva do acadêmico Hermes Lima. Já havia 28 votos favoráveis à
proposta e, sem dúvida, os onze outros acadêmicos também seriam favoráveis
a ela. Os acadêmicos, exceto o Presidente, que não tem direito a voto, estão de
acordo em aprovar a emenda aditiva do Sr. Hermes Lima, o que importa em
aprovar todo o artigo. Adiciona: “o assunto já foi devidamente discutido através dos oitenta anos da Academia, e creio que houve tempo suficiente para que
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ela emendasse os seus pontos de vista e hoje chegasse ao que me parece uma
atitude de unanimidade.”
Declara o Presidente: “Os srs. acadêmicos que aprovam a emenda de Osvaldo Orico com a emenda aditiva do acadêmico Hermes Lima...” O acadêmico
Raimundo Magalhães Júnior interrompe dizendo que primeiro se votasse a
proposta de Osvaldo Orico.
Diz o Presidente: “Não, uma coisa integra a outra, eu quero um consenso
da Academia. E uma vez que Vianna Moog e Elmano Cardim aprovam a parte
final da emenda, subentende-se que aceitam a anterior.”
Declara o acadêmico Odylo Costa, filho: “Pelo Regimento não é possível
emendar. Vamos fazer somente a votação.”
O acadêmico Barbosa Lima faz uma declaração de voto, dizendo que estaria
de acordo com o que prevalecesse a opinião da maioria. Vencido, mas não
convencido pela convicção de que se deve reformar o ponto de vista de Joaquim Nabuco e, sobretudo, de Machado de Assis, pela convicção de que, formada essa maioria, seria uma atitude absurda combater as suas intenções.
O Presidente Austregésilo de Athayde propõe que conste da ata que a Academia aprovou por unanimidade:
“Vamos votar com certa solenidade esta proposta, que tem oitenta anos
de apresentação. No curso da Academia ela foi diversas vezes cogitada e
apresentada. Chegou o momento de decidir. Temos aqui vinte e nove votos
por escrito, outros apresentaram pequenas ressalvas, mas dando o seu assentimento à emenda de Hermes Lima. Espero que os que enviaram cartas e
aqueles que aprovam a emenda Hermes Lima e, implicitamente, a proposta
de Osvaldo Orico, queiram ficar sentados. Foi aprovada por unanimidade
pela Academia Brasileira de Letras.”
Pediu a palavra o acadêmico Afonso Arinos para declarar que a sessão apresentava características excepcionais, ao decidir assunto que foi objeto de longas e calorosas discussões, a seu ver inteiramente procedentes, mas que no mo-
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mento que a Academia dá um passo no sentido da sua adequação às realidades
do mundo contemporâneo, que em primeiro lugar se reconheça o papel que
nessa etapa do processo empenhou o confrade Osvaldo Orico, “que conduziu
com maestria, paciência e energia a decisão que hoje tomamos. Reconheço,
proclamo, admiro e louvo a atitude de coerência civilizada extremamente inteligente daqueles que no fundo não aceitaram totalmente a inovação, mas que
com ela concordaram desde que perceberam que era a vontade dominadora da
Academia. E, portanto, vieram somar as divergências, num conceito que ao final uma grande convergência”.
A primeira mulher recebida na Academia foi Rachel de Queiroz, saudada
em 4 de novembro de 1977 por Adonias Filho, mas em nenhum dos dois discursos se fez referência à controvérsia. Nem Rachel de Queiroz fala da controvérsia ao fazer o elogio do antecessor de sua cadeira, nem Adonias Filho, que
em seu discurso se limita à análise da obra e da vida da nova acadêmica.
A acadêmica seguinte foi Dinah Silveira de Queiroz, recebida pelo acadêmico Raymundo Magalhães Júnior. Dinah não mencionou o tema, apenas dizendo que a idéia de ingresso na Academia decorreu de encontro com o acadêmico Osvaldo Orico, que lhe disse que a apoiaria integralmente – o que fez –
com elegância e fidelidade até a revogação do impedimento da entrada de escritoras na Academia.
Ao contrário, ao recebê-la Raymundo Magalhães Júnior devotou grande
parte do discurso ao episódio, propondo aos acadêmicos que utilizassem a
máquina do tempo e chegassem ao ano de 1880: Que encontramos? Um Brasil
diferente. Na sociedade escravagista onde “as mulheres brasileiras aprendem a
bordar e a coser, mas só os da elite privilegiada vão para colégios de onde saem
sabendo francês necessário para ouvir e aplaudir as criações de Sara Bernard. E
ainda que o queiram não podem pensar disso”.
E mencionava que naquele ano uma jovem brasileira, Maria Augusta Generosa Estrela, que não foi admitida numa escola de medicina do Rio de Janeiro,
terminava o curso médico em Filadélfia, para vergonha dos nossos lentes, que
aqui haviam recusado a matrícula.
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Em 1881 Bittencourt da Silva cria, no Imperial Liceu de Artes e Ofícios, o
primeiro curso destinado a moças. E comenta que a queda de Pedro II foi, em
parte, porque o Imperador não tinha um filho varão, e seria difícil aceitar uma
reinante feminina.
Em seguida, Magalhães Júnior refere-se às crônicas de Machado de Assis,
aos esforços de Lúcio de Mendonça, examina a recusa de D. Amélia de Freitas
Beviláqua, rebatendo a Constâncio Alves, as mulheres na Academia de Goncourt, e a discussão de 1970 para concluir, examinando os batalhadores pela
causa, com o capítulo com o título “A Brigada de Choque”.
Concluiu Raimundo Magalhães Júnior:
“A Academia Brasileira de Letras, sendo uma instituição viva, atenta às
transformações sociais e culturais por que a nossa sociedade tem passado, e reconhecendo a crescente importância da contribuição feminina às nossas letras,
acabou por vencer as divisões existentes em seu seio. Os dois partidos – o que
se apegava a uma tradição de mais de setenta anos e o que queria romper com
essa tradição, atualizando-a – acabaram por chegar a um acordo. Não se tocava nos estatutos, dando-se-lhes, porém, a interpretação que era a de Clóvis Beviláqua, de Spencer Vampré e, posteriormente, a de Vicente Ráo. A Academia
passaria a admitir candidaturas de escritoras.
Ingressam depois na Academia Brasileira de Letras Lygia Fagundes Telles,
Nélida Piñon, Zélia Gattai Amado e Ana Maria Machado, e certamente muitas outras se seguirão.
Este relato se apresenta como uma discussão distante de muitos séculos,
inconcebível nos dias de hoje.

43

o

Dias Gomes (1922-1999). 6. ocupante
da Cadeira 21 da Academia Brasileira de
Letras. (Foto: Arquivo da ABL)

O bem-amado
Dias Gomes
Ar n al d o N is k ie r

O

dramaturgo e escritor Alfredo Dias Gomes, baiano com
muita honra, pertenceu a uma escola que poderíamos classificar de realista. Assim se enquadram as suas obras, sobretudo os
grandes sucessos vividos na televisão.
Ele colocou em discussão um tema fascinante: é possível existir dramaturgia ou literatura eletrônica, como querem alguns? A sua primeira
escola foi o rádio, o que é muito natural, pelo casamento de muitos anos
com a insuperável autora Janet Clair. Foi um prazer conhecê-los em seu
lar, na Rua Gastão Baiana, Copacabana. Levado pelo amigo Moisés
Weltman, novelista de muito êxito (Aventuras de Jerônimo, o herói do sertão,
na Rádio Nacional), estive numa festa em que o casal comemorava aniversário de casamento. Foi possível perceber a sinergia dos dois, no
amor que os unia e na obra realista em que faziam sucesso. Janet morreu
antes da hora, vítima de doença pertinaz, enquanto Dias Gomes enveredou com mais força pela televisão, onde quase foi impedido de trabalhar, mesmo que a sua emissora fosse a Globo.

Membro da
Academia
Brasileira de
Letras.
Palestra
proferida no
Colégio
Decisivo,
Curitiba, 2 de
setembro de
2006.
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No período da Revolução de 31 de Março, em que a censura deitou e rolou,
Dias Gomes teve vários de seus trabalhos impedidos de ir a público, como foi
o caso do seu Roque Santeiro, que mereceu censura total. Depois desses tempos
obscuros, quando a Globo pôde levar a telenovela ao ar, viu-se que houve muito exagero, como é próprio de uma censura sem sentido.
Com uma breve passagem pela redação da Manchete, quando tivemos o privilégio do convívio, sempre manteve uma posição de esquerda, combatendo de
todas as maneiras o que se entendia por autoritarismo. Nessas ocasiões, posso
confessar, com a intimidade adquirida, que ele tratava os atos de censura com
rigorosa ironia, como se tivesse certeza absoluta de que aquilo seria passageiro.
Assim, foi possível escrever o que seria o seu maior sucesso na televisão: O
Bem Amado, numa interpretação genial de Paulo Gracindo. O que mais encantou o público foi o linguajar característico do prefeito Odorico Paraguaçu,
como o clássico “chega de entretantos e vamos aos finalmentes”. Embora se
dissesse, na ocasião, que essa forma de tratamento teve a sua primeira versão na
obra do acadêmico José Cândido de Carvalho, escritor campista, no clássico O
Coronel e o Lobisomem, de muitas edições, não prosperou a idéia do plágio.
Ambos beberam na mesma fonte, que seria uma cidade típica do interior, a de
Zé Cândido podendo ser mesmo a sua Campos dos Goitacazes, nos distritos
em que se produzia cana-de-açúcar, a grande riqueza da época.
Eleito para a Academia Brasileira de Letras, Dias Gomes nela teve modesta
participação. Alegava para faltar às sessões das quintas-feiras que estava em regime de gravação, o que realmente roubava muitas horas de trabalho dos envolvidos na telenovela. A sua morte, num desastre de automóvel, em São Paulo, foi prematura, interrompendo uma carreira ainda com grandes possibilidades de trazer outros êxitos à cena.

 Uma biografia com a marca da luta

pela justiça social
Alfredo de Freitas Dias Gomes, romancista, contista, novelista, roteirista de
cinema e teatrólogo, nasceu em Salvador, Bahia, em 19 de outubro de 1922,
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filho do engenheiro Plínio Alves Dias Gomes e de Alice Ribeiro de Freitas
Gomes. O antigo curso primário foi feito no Colégio Nossa Senhora das Vitórias, dos Irmãos Maristas, e os primeiros anos do secundário, no Ginásio
Ipiranga. Em 1935, sua família veio para o Rio de Janeiro, onde prosseguiu o
curso secundário no Ginásio Vera Cruz e no Instituto de Ensino Secundário.
Sua primeira peça, A Comédia dos Moralistas, foi escrita quando tinha apenas 15
anos, e de saída ganhou 1.o lugar no Concurso do Serviço Nacional de Teatro,
em 1939. Três anos depois, estreou oficialmente no teatro, com a comédia
Pé-de-cabra, com temporadas no Rio de Janeiro e São Paulo, sendo que na capital paulista foi encenada por Procópio Ferreira. Em seguida, a peça excursionou por todo o país. Passados alguns anos, assinou contrato de exclusividade
com Procópio, para a montagem de várias peças.
Em 1943, Dias Gomes ingressou na Faculdade de Direito do Estado do
Rio de Janeiro. Mas parece que o seu destino realmente estava traçado: acabou
abandonando o curso no 3o ano, e mergulhou de corpo e alma na arte de escrever peças teatrais. Foi para São Paulo trabalhar com Oduvaldo Viana (o pai),
na Rádio Pan-Americana, onde adaptava peças e outros textos. Datam deste
período os seus primeiros romances: Duas Sombras Apenas (1945); Um Amor e Sete
Pecados (1946); A Dama da Noite (1947) e Quando É Amanhã (1948).
O regresso ao Rio de Janeiro ocorreu em 1948, quando passou a trabalhar
em diversas rádios cariocas: Tupi, Tamoio, Clube do Brasil e Nacional. Em
1950, a união com Janete Emmer (Janete Clair) veio coroar uma das mais belas e criativas parcerias, que geraram, além dos cinco filhos do casal, uma série
de novelas de sucesso, que paravam o país no horário nobre, cada um mantendo o seu estilo. Enquanto Janete se tornava famosa por produções centradas
em ambientes urbanos e com forte apelo emocional (Selva de Pedra, Pai Herói),
Dias Gomes se destacava pela contundência da crítica social e pelo uso constante de elementos regionalistas (Roque Santeiro, O Bem-Amado, Saramandaia, etc.).
Dias Gomes procurava, em seus textos, contestar as formas de repressão
que eram impostas ao país, e das quais ele era uma das principais vítimas. Afinal, desde 1953, quando participou de um evento literário na antiga União
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Soviética, teve seu nome incluído numa suposta lista negra, passou por períodos de intensa repressão, tendo textos censurados e movimentos cerceados.
Quando escreveu O Pagador de Promessas, em 1959, Dias Gomes estava assinalando um verdadeiro divisor de águas na sua obra, já que o texto ganhou
projeção nacional e internacional. O Pagador de Promessas conquistou vários prêmios no Brasil: Prêmio Nacional de Teatro (Instituto Nacional do Livro),
Prêmio Governador do Estado de São Paulo, Prêmio Padre Ventura (Círculo
Independente de Críticos Teatrais), Prêmio Melhor Autor Brasileiro (Associação Brasileira de Críticos Teatrais), e Prêmio Governador Estado da Guanabara. Graças à sua versão cinematográfica, conquistou o Prêmio Palma de
Ouro no Festival de Cannes, França, em 1962. Além disso, a peça também foi
premiada no III Festival Internacional de Teatro em Kaltz (Polônia), em
1963. O texto foi traduzido e encenado em diversos países.

 Elementos fortes que compõem

O Pagador de Promessas
Para entender o enredo da peça O Pagador de Promessas, não é preciso uma argumentação crítica especial, nem tampouco se deter em muitos detalhes históricos. Afinal, a simplicidade do texto de Dias Gomes acaba eliminando essa
necessidade. Os aspectos estruturais, como os três atos que compõem a peça e
a definição dos personagens, são elementos fáceis de assimilação.

 Um exemplo
O importante, o principal, é a promessa, como relata o pequeno trecho
abaixo:
“ZÉ DO BURRO – E eu me lembrei então que Iansã é Santa Bárbara e prometi que se
Nicolau ficasse bom eu carregava uma cruz da madeira de minha roça até a Igreja dela, no
dia da sua festa, uma cruz tão pesada como a de Cristo.”

48

O bem -a m a do D i a s G o m e s

A força do personagem Zé do Burro é representada pelo tamanho do seu sacrifício: ele carrega uma pesada cruz por sessenta léguas para pagar a promessa
a Santa Bárbara, e chega à igreja com o ombro “em carne viva”. Toda a ação da
peça se desenvolve a partir de então, quando Zé do Burro espera o grande momento de entrar na casa de Deus.
Além de Zé do Burro, a relação dos personagens que participam da trama é
rica e extensa:
1)
2)
3)
4)

Família: sua esposa Rosa, que o seguiu na sua via crucis;
Da Igreja: padre Olavo, monsenhor, sacristão, beato;
Autoridades: Guarda, policial, delegado;
Figuras tradicionais da região: Bonitão (gigolô), Marli (prostituta), Galego (dono do bar), Minha Tia (vendedora de comidas típicas baianas),
Dedé Cospe-Rima (repentista), Mestre Coca (capoeirista), Manuelzinho Sua-Mãe;
5) Imprensa: repórter.
Além desses personagens, em seu diálogo com o padre, Zé do Burro relata
sua visita a um terreiro de candomblé, comandado pelo Preto Zeferino, onde
teria feito a promessa a Iansã, que no sincretismo religioso baiano representa
Santa Bárbara.
Um outro dado importante abordado por Dias Gomes no texto é o aspecto
político. Fazia parte da promessa de Zé do Burro a divisão de suas terras com
os mais pobres. Este assunto levava à questão da reforma agrária, que era – e é
até hoje –, um grande tabu. Seria o simplório pagador de promessas na verdade
um comunista? Um agitador? Estaria ali para subverter a ordem estabelecida e
para lutar contra a exploração do homem pelo homem? Estas eram as preocupações do padre, do monsenhor e da polícia.
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 A força do sincretismo religioso na obra

de Dias Gomes
Dias Gomes procurou trazer para o público em geral a questão do sincretismo religioso. Para o personagem Zé do Burro, na sua ingenuidade, o fato de
ter feito a promessa num terreiro de candomblé não representava uma falta
grave, já que o pedido foi feito a Iansã, que era o mesmo que Santa Bárbara.
Mas o rigor dos dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana, através das
opiniões intransigentes do padre e do monsenhor, entrou em conflito com a
ingênua e sincera promessa de Zé do Burro, que representaria o desejo do
povo. Trata-se de uma questão que poderia ser entendida pelo lado sóciocultural, levando-se em conta que o sincretismo religioso é muito forte na
Bahia.
O que seria um simples ato de fé adquire grandes proporções, na medida em
que passa a envolver a sobrevivência de diversos segmentos sociais. E tudo
porque a promessa era direcionada a um animal – um burro.
Vale a pena reproduzir o trecho quando o padre é informado da “novidade”:
“ZÉ DO BURRO – Bem, o sangue estancou. Mas Nicolau começou a tremer de febre e
no dia seguinte aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido: eu saí de casa e Nicolau ficou. Não pôde se levantar. Foi a primeira vez que isso aconteceu, em seis anos [...] Todo
mundo reparou, porque quem quisesse saber onde eu estava, era só procurar Nicolau. Se eu ia
na missa, ele ficava esperando na porta da igreja...
PADRE – Na porta? Por que ele não entrava? Não é católico?
ZÉ DO BURRO – Tendo uma alma tão boa, Nicolau não pode deixar de ser católico.
Mas não é por isso que ele não entra na igreja. É porque o vigário não deixa. (Com grande
tristeza) Nicolau teve o azar de nascer burro, de quatro patas.
PADRE – Burro?! Então esse... que você chama de Nicolau, é um burro?! Um animal?!
ZÉ DO BURRO – Meu burro, sim senhor.
PADRE – E foi por ele, por um burro, que fez essa promessa?...”
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O texto de Dias Gomes, a partir de então, ganha grande intensidade, mostrando que todos querem tirar proveito da negativa do padre em atender ao
pedido de Zé do Burro de entrar na igreja com a cruz:
a) A imprensa vê uma boa oportunidade para vender jornal e procura costurar a história a seu jeito. O importante era buscar uma boa repercussão
para o caso, e de preferência que demorasse o maior tempo possível.
Uma das manchetes era: “O novo Messias prega a revolução”.
b) Com a divulgação da história, um grande número de pessoas se dirige ao
local, que passa a fazer a alegria dos comerciantes Galego e Minha Tia,
que aumentam o faturamento.
c) Políticos procuram conquistar o apoio de Zé do Burro de olho nas futuras eleições.
d) Representantes do candomblé o querem como aliado.
e) A Igreja teme que ele seja considerado um mártir e tenta fazer com que
desista da promessa.

 As tentativas de desqualificação da promessa
Analisando a obra, observa-se que o personagem principal, na luta pelo cumprimento da promessa, no caminho, esteve sempre sendo tentado a se desviar do
seu objetivo. No fervor de sua fé, ele achava que eram apenas tentações que a
santa estaria provocando, com o objetivo de ver até onde iria realmente a sua fé.
Nesta caminhada, ele colecionou algumas perdas, incluindo a da própria
mulher, que foi tentada pelo gigolô da história, o Bonitão, e acabou cedendo
aos seus encantos. Na sua conversa com o monsenhor, ele foi até liberado da
promessa, ganhando o direito de fazer uma outra, não tão esdrúxula, como a
que pedia a cura do burro. Mas não aceitou:
“MONSENHOR – Abjure a promessa que fez, reconheça que foi feita ao demônio, atire
fora essa cruz e venha, sozinho, pedir perdão a Deus. [...]
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MONSENHOR – É a sua única maneira de salvar-se. A Igreja Católica concede a
nós, sacerdotes, o direito de trocar uma promessa por outra. [...]
MONSENHOR – Com a autoridade de que estou investido, eu o liberto dessa promessa, já disse. Venha fazer outra. [...]
ZÉ DO BURRO – O senhor me liberta... mas não foi ao senhor que eu fiz a promessa,
foi a Santa Bárbara. E quem me garante que, como castigo, quando eu voltar pra minha roça,
não vou encontrar meu burro morto?”

 Um desfecho previsível, sem final feliz
Depois de passar por todas as agruras, só podia mesmo caber ao personagem
Zé do Burro um desfecho desfavorável. A Igreja chama a polícia para retirar o
pagador de promessa da frente da igreja, fato que toca profundamente na sua fé:
ele não tem contemplação em afirmar que foi abandonado por Santa Bárbara.
Mas mesmo assim resolve manter o desejo de levar até o fim o seu plano.
“ZÉ DO BURRO – ... mesmo que ela me abandone, eu preciso ir até o fim. Ainda que
já não seja por ela... que seja só para ficar em paz comigo mesmo.”
Na briga que se seguiu, ele é defendido pelos capoeiristas comandados pelo
Mestre Coca, e na confusão acaba assassinado pela polícia com um tiro.
Em vida, Zé do Burro, que acabou se tornando um ícone para o povo do
local, não conseguiu cumprir a sua promessa. Mas, depois de morto, acabou
sendo levado na cruz, pelos capoeiristas, para o interior da igreja.
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simples menção a Coelho Neto despertava reações apaixonadas. Seu nome gerava comentários encomiásticos e, às vezes, ferinos. É certo, contudo, que Coelho Neto figurou na galeria
dos grandes escritores da literatura pátria. Versou todos os gêneros
literários e sua pena prolífica assombrava o mundo das letras mercê
da variedade e riqueza de seu estilo. Palavras entregues ao olvido renasceram em seus escritos, a revelar o seu domínio da língua que nos
irmana e à qual devemos, e muito, a unidade nacional.
Passados mais de setenta anos de seu desaparecimento, Coelho
Neto não tem seu nome relembrado pelas novas gerações. Daí porque
cabe inventariar a sua biografia, recordar a sua vasta contribuição à literatura brasileira, sua presença obrigatória nos fatos marcantes da
história de meados do século dezenove e das primeiras três décadas do
século vinte que serviram de espaço para o seu pleno desabrochar.
Seu nome sofreu o desgaste que acompanha personalidades excepcionais, o que gerou um esquecimento de suas obras, até que, no
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ano do centenário de seu nascimento, Otávio de Faria, com particular empenho, promoveu a sua reabilitação. Com isso, queria significar que aos leitores
caberia a tarefa de proceder a uma avaliação das obras de Coelho Neto, pois os
seus detratores se dispensavam do esforço honesto de lê-las. A cortina do silêncio desceu mais uma vez no horizonte de nossas letras, pelo que adequado
nos pareceu o momento de proceder à sua, não diria reabilitação, mas apenas
ensejo a que revivamos os passos de sua inequívoca presença literária no País, e
mesmo fora dele.
Henrique Maximiano Coelho Neto nasceu em Caxias, no Estado do
Maranhão, aos 21 de fevereiro de 1864. Sua biografia o registra como professor, político, jornalista, romancista, contista, crítico, teatrólogo, memorialista e poeta. É o fundador da cadeira número 2 desta Academia, a que
tem como patrono Álvares de Azevedo. A curta trajetória deste tinha o selo
comum à época de tantos escritores precocemente convocados para o encontro com a morte, como que sedenta de tê-los em seu regaço. Álvares de
Azevedo insere-se entre os poetas de breve percurso, nos quais Lygia Fagundes Telles vislumbra jovens talentosos escritores que morrem cedo,
como sinal de seu romantismo visceral.
Coelho Neto era filho único de Antônio da Fonseca Coelho, português,
e de Ana Silvestre Coelho, índia. Aos seis anos, seus pais se transferiram
para o Rio de Janeiro. Aí freqüentou o famoso Colégio Pedro II, então Ginásio Nacional, onde recebeu esmerada formação clássica. Lá eram lentes
figuras de escol de nossa cultura, podendo afiançar-se que o nível dos estudos se assemelhava ao ministrado em faculdades de ciências e letras. No
terceiro grau, principiou seus estudos na área médica, de que logo abriu
mão para, a seguir, se matricular na Faculdade Direito de São Paulo, entidade presente em biografias estelares de nossa literatura. Seu temperamento arrebatado levou-o a se transferir para outro centro de excelência, em
Recife, onde cursou o primeiro ano da famosa Faculdade de Direito. Nesta
ocasião, teve o privilégio de conhecer Tobias Barreto. É quando se dá seu
retorno à capital paulista. Em sua segunda estada em São Paulo, abriu-se
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para Coelho Neto o universo da participação, pelo que o escritor maranhense se deu plenamente às idéias abolicionistas e republicanas. Resolveu
interromper seus estudos na famosa Faculdade de Direito, volvendo à antiga capital federal, o verdadeiro celeiro de talentosos intelectuais, que viam,
na Corte, o topos de suas ascensões. Logo integrou o luzidio grupo de Olavo Bilac, Luís Murat, Guimarães Passos, Paula Ney.
Tornou-se êmulo de José do Patrocínio, pena e oratória fulgurantes, como
expoente da luta contra a escravidão, que tanto retardou nossa afirmação civilizatória e cultural. Até hoje, pagamos o elevado preço nessa sucessão de equívocos que vêm freando a nossa afirmação como país efetivamente culto e dono
de seu destino. E, além disso, real propulsor de singular civilização tropical.
Coelho Neto veio a se casar com Maria Gabriela Brandão, filha do educador Alberto Olympio Brandão. A união gerou quatorze filhos, sete dos quais
cedo falecidos. A família numerosa bem explica a vida laboriosa de um dos
mais lidos imortais desta Academia.
Em seu currículo, vamos vê-lo secretário do Governo do Estado do Rio de
Janeiro, Diretor dos Negócios do Estado, professor de História da Arte na
Escola Nacional de Belas Artes e de Literatura Dramática na Escola de Arte
Dramática e, posteriormente, seu diretor. Foi deputado federal pelo Maranhão em 1909 e, em 1917, reeleito. Seu senso cívico o levou a ocupar a secretaria geral da Liga de Defesa Nacional.
É de realçar-se o fato incomum de sua aprovação como professor de Literatura Brasileira do Colégio Pedro II, sem a exigência de concurso, por parecer
assinado por Sílvio Romero, João Ribeiro e Capistrano de Abreu. A Congregação do Colégio levou em conta a classificação, em primeiro lugar, de Coelho
Neto em concurso extremamente difícil realizado em Campinas, em que concorreu com Batista Pereira e Alberto de Faria. As provas se sucederam com temas desafiadores: elementos estáticos da literatura brasileira, análise literária
da Eneida, livro VII, versos 689-703; síntese histórica das literaturas românicas, influência destas sobre a literatura portuguesa, e finalmente Bucólica, Égloga,
IV v.1 a 26, de Virgílio.
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Impende cinzelar brevemente a cultura vigente à época de Coelho Neto
para mais bem lhe compreendermos a contribuição enriquecedora à cultura
brasileira.
Vencida a batalha da abolição da escravatura e implantada a república, os
intelectuais perderam o ímpeto por causas maiores. No plano internacional, a
I Guerra Mundial se insere entre os dados complexos a desafiar as inteligências
da época. Analisando a atmosfera cultural daquele então, Bosi nos fala de um
decadentismo configurado “na água morna de um estilo ornamental, arremedo da belle époque européia e claro signo de uma decadência que se ignora”. É
meio hábil para a emergência de uma forma estética que mal encobre um certo
vazio de conteúdo. Daí à literatura como sorriso da sociedade – na expressão
de Afrânio Peixoto – foi um passo.
Coelho Neto poderia ser tragado por tal período despossuído de um sentido mais profundo. O que explica as opiniões conflitantes sobre o seu desempenho literário.
Mas afinal: quem foi Coelho Neto? Seus críticos e mesmo detratores ombreiam com quantos lhe apontaram méritos excepcionais. Parece que chegaram a não lhe reconhecer a presença literária à época em que o escritor maranhense palmilhou pertinazmente os múltiplos gêneros literários.
Talvez caiba referir aqui as mais festejadas ou desencorajadoras críticas
à opulenta obra de Coelho Neto, principiando com Humberto de Campos: “O Sr. Coelho Neto não é, em verdade, apenas um escritor: é uma literatura”. Ou mencionar, inicialmente, dois juízos críticos de valores conflitantes para que nos acuda ao espírito estarmos trilhando terreno de difícil
praticagem. De um extremo a outro, cuidamos que não se poderá idoneamente negar a exuberante presença de Coelho Neto em nossa cultura. Surpreende-nos a distância abissal de dois escritores sobre o romancista maranhense. Basta recorrer a Lima Barreto e a Otávio de Faria. Escreveu o primeiro: Coelho Neto é “o sujeito mais nefasto que tem aparecido no nosso
meio intelectual”. O segundo nomeava o escritor maranhense “o maior romancista brasileiro”.
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Na cultura pré-modernista destacam-se três nomes estelares: Rui, homem
público e homem de letras. Euclides, procurador do solo e do homem brasileiros. O terceiro terá sido Coelho Neto, pela abrangência de sua obra que percorreu praticamente todos os gêneros literários e o tornou o maior dos prosadores
brasileiros no reconhecimento de homens de grande valor, ocorrido em 1928.
Conta Paulo Coelho Neto que, no “estrangeiro, a obra de Coelho Neto tem
merecido estudos e apreciações honrosíssimos de um grande número de escritores e críticos literários, tais como – em Portugal: Fialho de Almeida, Maria
Amalia Vaz de Carvalho, Manuel de Sousa Pinto, Julio Dantas, João de Barros, Afonso Lopes Vieira, Raul Martins e Henrique Perdigão; – na França:
Dr. P. Rovelly, Victor Orban, Phileas Lebesgue, Manoel Gahisto, George
Normandy e Jean Duriau; – na Alemanha: Martin Brusot, em três estudos, publicado no Zeigeist – suplemento literário do Berliner Tageblatt, no Litterarische Echo,
de Berlim, e no Aus Fremden Zungen, de Berlim, e mais Anthon Krause e Carl A.
Nerlich; – na Inglaterra: J.C. Oakenfull e Rudyard Kipling; – na Itália: Giulio
de Médici; – na Suécia: Karl August Hagbert; – nos Estados Unidos: Marie
Robinson Wright, Isaac Goldberg e Percy Alvin Martin; – na Argentina:
Martin Garcia Mérou, Benjamim de Garay, Guillermo Estrella, Manoel Galvez, p. Nuñez Arca e Luiz Onetti de Lima; – no Uruguai: Drs. Victor Perez
Petit e Carlos Martinez Vigil; – no Chile: Julia Garcia Gamez, e em Angola:
Barbosa Rodrigues.
No Brasil, a obra literária de Coelho Neto provocou inúmeras citações e
comentários enaltecedores de Rui Barbosa, Euclides da Cunha, Machado de
Assis, Sílvio Romero, Antônio Lobo, João do Rio, Medeiros e Albuquerque,
João Ribeiro, Luís Murat, Nestor Victor, Humberto de Campos, Luís Carlos,
Martins Fontes, Ramiz Galvão, Almachio Diniz, Veiga Miranda, Félix Pacheco, Miguel Couto, Augusto de Lima, Oliveira Lima, Péricles de Moraes, João
Luso, Fernando de Azevedo, Fernando de Magalhães, Celso Vieira, Alcides
Maya, João Neves da Fontoura.
Suas obras ganharam o mundo em onze idiomas – português, francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, russo, sueco, sírio, esperanto e japonês. Seus
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trabalhos foram divulgados em todo o Brasil e na Argentina, Uruguai, Chile,
Paraguai, Estados Unidos, Portugal, França, Alemanha, Itália, Bélgica, Suécia,
Rússia, Síria, Japão e África portuguesa.”
Eis diversas opiniões sobre a grandiosa obra de Coelho Neto:
“Um dos mais consagrados representantes da nossa cultura.”
Rui Barbosa – Excerto de uma carta a Coelho Neto – 16/1/1918.
“Coelho Neto é um grande virtuose da prosa. Não conheço na literatura
brasileira outro que lhe seja superior na faculdade da expressão.”
Nestor Victor – A Crítica de Ontem.
“Se se excetuar Rui Barbosa, e só falando nos mortos, ninguém foi talvez
mais castiço na sua linguagem e, simultaneamente, mais brasileiro no tema das
suas obras.”
Henrique Perdigão – Dicionário Universal de Literatura, Portugal.
“Coelho Neto é no Brasil o que Rudyard Kipling é na Inglaterra, o homem
que joga com maior número de palavras.”
João do Rio – O Momento Literário.
Machado de Assis assim se refere a Coelho Neto: “Coelho Neto tem o dom
da invenção, da composição, da descrição e da vida, que coroa tudo. É dos nossos primeiros romancistas, e, geralmente falando, dos nossos primeiros escritores.”
E sobre O Sertão igualmente se expressa o grande Machado: “Coelho Neto
ama o sertão, como já amou o Oriente, e tem na palheta as cores próprias de cada
paisagem. Possui o senso da vida exterior. Dá-nos a floresta, com os seus rumores e silêncios, com os seus bichos e rios, e pinta-nos um caboclo que, por menos
que os olhos estejam acostumados a ele, reconhecerão que é um caboclo.”
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Josué Montello – “Considerado com justiça entre as mais altas figuras de
nossas letras, tanto pelos valores formais de seus livros quanto pela extensão de
sua bibliografia, Coelho Neto poderia ser apontado, dois anos após a publicação de Turbilhão, como o primeiro prosador da literatura brasileira, por morte
de Machado de Assis.”
Brito Broca – “A hostilidade que Coelho Neto vem encontrando nas gerações novas, de 1922 para cá, resulta, em grande parte, do fato de elas desconhecerem a obra ou conhecerem-na de maneira bastante falha e superficial. A
produção demasiado vultosa desse escritor, num ambiente como o nosso, em
que se lê tão pouco, não tem permitido, geralmente, aos mais curiosos, percorrer-lhe senão um pequeno número de livros, e sendo essas obras irregulares,
havendo nela do bom, do muito bom, do medíocre e do ruim, acontece, muitas
vezes, o conhecimento incidir na parcela mais fraca, de onde os juízos levianos
e falhos, embora quase sempre dogmáticos. Muitas opiniões sobre Coelho
Neto poderiam resumir-se na já famosa boutade de Oswald de Andrade: Não
li e não gostei.”
Lúcia Miguel-Pereira é cáustica em sua avaliação: “Talvez se possa sintetizar a personalidade literária de Coelho Neto dizendo que, a despeito
da sua inegável vocação intelectual, foi vítima de um terrível engano: tomou o meio pelo fim, confundiu expressão e idéia, instrumento e concepção. Deixou-se dominar pela palavra, em lugar de dominá-la. Fantasia,
imaginação, observação, senso poético – tudo isso existia nele, e tudo
isso foi posto apenas ao serviço do poder verbal, tudo isso foi reduzido a
mero pretexto para frases. E, inconsciente do mal que a si próprio causava, ele se ufanava de haver disciplinado o vocabulário, quando o vocabulário o asfixiava, afogava-lhe a concepção em termos preciosos, em construções onomatopaicas. O que tinha a dizer pareceu-lhe menos importante do que a maneira pela qual o dizia.”
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José Veríssimo teceu sobre Coelho Neto juízos contraditórios, ora notável,
eminente, extraordinário ou fora do comum, ora afiançando que a obra de Coelho
Neto é “complicação toda literária, sem nenhuma complexidade interior”.
Tristão de Athayde – “... Gastão Penalva lamentava, há dois dias, em comovido artigo, o esquecimento do nome de Coelho Neto. Duzentos livros não o
fazem lembrado dos próprios contemporâneos, pois que há apenas alguns
anos que se afastou de nós a grande presença daquele trabalhador das letras...”
e... “Contudo, não me surpreende que o esqueçam. Neto encheu muito o seu
tempo. Dominou os círculos literários com a sua possante personalidade. Era
natural que com o seu desaparecimento sucedesse o mesmo que a tantos outros grandes escritores; envolve-os o silêncio passageiro, à espera de novas e
definitivas consagrações.”
De Medeiros e Albuquerque lemos: “Coelho Neto e Alberto de Oliveira
provam diariamente a justiça que os fez aclamar príncipes dos prosadores e
poetas brasileiros, com o furor que anima tantos literatinhos novos a se atirarem contra eles. Prova indireta, mas decisiva. De fato, se eles não tivessem mérito, seria desnecessário atacá-los. Bastaria que esses adversários usassem a mais
simples das táticas: que produzissem melhor do que os dois.”
Aires da Mata Machado se situa num justo meio-termo: “Cedendo ao império da moda literária ou despercebidamente se entregando à proclividade do
temperamento, Coelho Neto abusou algumas vezes do seu direito de arreliar o
burguês pé-de-boi, com o emprego exagerado de saborosos plebeísmos, de peregrinismos expressivos, de palavras inusitadas, até de invencionices extravagantes. Tudo isso, porém, representava exceção. A regra era a palavra exata, na
frase adequada à expressão, à situação, ao intuito do escritor.”
Manuel Cavalcanti Proença se inclina ante a nomeada do escritor maranhense: “ataques e defesas, e, ainda mais, feitos com o passionismo a que se re-
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feriu Brito Broca, constituem sinal de vitalidade. Mais certo para o crítico será
ficar no meio do campo onde se travam os torneios. Se, morto há mais de trinta anos (1934), ainda recebe ataques, é porque sua obra continua viva; e, se, ao
mesmo tempo, precisa de defesa, é que essa mesma obra não é toda de aço
puro. Parece estar aí a verdade”.
Em reportagem a João do Rio, escreve Coelho Neto: “o público não sabe a
capacidade do meu trabalho e a crítica ignora porque trabalho tanto. Não sabem eles que, subordinando o estilo à concepção, a pena desliza quase mecanicamente.”
Coelho Neto não dispunha dos vagares para rever os seus escritos, eles fluíam velozmente ao sabor da caudal de sua criatividade hors concours, o que robustece nossa convicção de que não lhe poderíamos exigir rigor especulativo
ou mesmo e sempre densidade imaginativa.
Como membro efetivo da ABL, recepcionou Mário de Alencar, Osório
Duque-Estrada e Paulo Barreto. Foi presidente da Academia Brasileira e um
dos imortais mais ligados à instituição, nas sessões de trabalho, como no palco
maior da sociedade, com suas intensas participações em outras entidades culturais e ainda pelo seu acendrado patriotismo, que partilhou com Olavo Bilac.
Conta seu filho Paulo que “na fase inicial de sua carreira literária, Coelho
Neto adotou pelo menos nove pseudônimos em artigos para jornais e revistas,
contos, histórias brejeiras e até romances”. “Álbum de Caliban” e “O arara”
foram publicados com o pseudônimo de Caliban. No Filhote, da Gazeta de Notícias, ele usou o de Caliban; no Paiz, na Notícia e na Gazeta de Notícias o de Anselmo Ribas; na Vida Moderna o de Charles Rouguet; com N, na Gazeta de Notícias,
fez uma coluna diária. Além desses, Coelho Neto firmou muitos outros trabalhos com os pseudônimos de Ariel, Demonac, Blanco Canabarro, Victor Leal
e Henri Lesongeur.
A letra de Coelho Neto merece um registro especial, pois revela a sua perfeição como objetivo permanente e uma inclinação vigorosa para o belo. Paulo
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assim narra: “a letra de Coelho Neto era regular, seguida, esmerada, como se
houvesse de sair dali a gravura. Tinha traços grossos e delgados, como os podem
exigir os mestres mais meticulosos de caligrafia. Os tt elevavam-se à sua altura
certa, cortados por um traço curto, reto, bem horizontal, sempre o mesmo; os ll
subiam mais um pouco, mas sem nenhum desmando, nenhuma permissão de se
inclinar ou passar da linha. Nenhuma confusão possível entre os mm, os nn, ou
uu, que toda a gente mais ou menos baralha e que, na escrita de Rui Barbosa, por
exemplo, só pela formação da palavra ou pelo sentido da frase se podiam distinguir. Coelho Neto desenhava, gravava as letras. Até nisso era artista.”
Todo este senso estético numa vida atribulada e atarefada. Sim, porque o
escritor, com família numerosa, não poderia adquirir uma casa para morar.
Quando indagado a respeito, certa feita respondeu prontamente: “Não! Habito-a há 20 anos, como inquilino. Casa própria tenho no cemitério, a que foi
doada a meu filho. Não sou tão pobre assim: tenho, pelo menos, onde cair
morto.”
A história registra um duelo na ABL ocorrido entre Graça Aranha e Coelho
Neto: na sessão de 19 de junho de 1924, os dois grandes escritores se desavieram. Descreve Eliezer Bezerra o episódio: Poucos dias antes da (anunciada)
conferência de Graça Aranha, Coelho Neto, usando de seu sagrado direito de
expressão, manifestou-se, por meio de um órgão da imprensa carioca, contra o
risco que o movimento modernista oferecia, abrindo facilidades para manifestações literárias artificiais capazes de comprometer a seriedade da literatura
brasileira. A predição do grande escritor tornou-se realidade, em parte.
Houve, então, a reunião de 1924, no plenário da Academia Brasileira de Letras, numa demonstração eloqüente de que nosso maior cenáculo das letras
nunca teve maiores preconceitos com os movimentos literários contrários ao
seu reconhecido tradicionalismo.
Graça Aranha, a certa altura, depois de ofender, seriamente, às tradições da
Casa de Machado de Assis, de que fora fundador, apesar de não contar, em seu
currículo, em 1879, com um livro publicado sequer, gritou: “Abaixo a Grécia!
Morram todos os helenos!”, invocação, esta sim, aparentemente sem nexo,

62

C o elho Neto o u o c u l to à p a l a v r a

porque a velha Grécia e os seus helenos gloriosos só permaneciam, havia muito, na memória dos que lhes herdamos a civilização superior. Então Coelho
Neto, que era de gênio arrebatado e de idade avançada, esquecendo-se, momentaneamente, de certo, que, por trás dos excessos naturais do Modernismo
nascente, havia o essencial, isto é, o desejo geral de modernização completa de
nossa cultura, revidou: “mas, eu serei o último dos helenos e o fogo das paixões
não vai destruir a beleza da cultura, porque a inteligência é eterna!”
Coelho Neto não se cingiu a pugnar pela Abolição e pela República. Vemo-lo porfiar pela educação moral e cívica, a educação física, o escotismo, a
defesa das florestas, o serviço militar obrigatório, na esteira de Olavo Bilac, a
proteção e assistência à infância, ao teatro brasileiro, o intercâmbio cultural
entre o Brasil e Portugal.
É amplo e variegado o espectro de sua participação na vida nacional. Jamais
se refugiou em uma torre de marfim, perfilado ao abstracionismo. Em sua época era ouvido por muitos que recebiam suas palavras como uma forte sinalização para os valores do humanismo cristão. Coelho Neto confessa: “homem de
fé, o livro de minh’alma aqui o tenho: é a Bíblia. Não o encerro na biblioteca
entre os de estudo, conservo-o sempre à minha cabeceira, à mão.”
“É dele que tiro a água para a minha sede de verdades; é dele que tiro o pão
para a minha fome de consolo; é dele que tiro a luz nas trevas das minhas dúvidas; é dele que tiro o bálsamo para as dores das minhas agonias.” Sua adesão ao
espiritismo é objeto de um singelo documento em que fica patente um certo
distanciamento da consistência filosófica que seria de esperar-se de quem sorveu o néctar da árvore do helenismo.
Talvez se possa concluir que o espírito de Coelho Neto o circunscreve
aqui e ali a uma relativa curiosidade difusa, de preferência ao genuíno esforço de aprofundamento temático. Na Summa Theologica, Tomás de Aquino discerne os dois conceitos de curiositas e studiositas, apontando a superficialidade
do primeiro e resguardando a densidade do segundo. Em Coelho Neto se
desprende à primeira vista uma curiosidade e uma sensibilidade que muitos
confundem com riqueza de imaginação que ele próprio se atribui. Sua inteli-
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gência se distrai com as cenas do cotidiano e não com os desafios existenciais
que transbordam do cálice das vivências humanas. É preciso observar que, à
época de Coelho Neto, a especulação filosófica não vicejava entre nós como
em terra nativa. O domínio do darwinismo, do positivismo exercia fascínio
nas gerações mais voltadas para a especulação. É bem de ver que não se tratava de um evolucionismo sólido, senão que de formas meramente embrionárias
de um pretenso sistema completo. O positivismo parecia mais respeitado pelos seus arautos, cujas vidas ofereciam à sociedade o espetáculo da seriedade
de palavras e atos, bem mais do que da densidade do pensamento. Tal predomínio do efêmero sobre o duradouro explica magna parte a postura literária
de Coelho Neto, que não tinha a socorrê-lo um sistema de idéias bem estruturado ou o recurso surpreendente e oportuno de intuições, que Nicolai
Hartmann chama de intelecções.
A ausência de um compromisso com sistemas e correntes de pensamento
poderia induzir-nos a concluir que Coelho Neto cedeu aos rogos de um ecletismo esterilizante. Isto em face dos acentos românticos mesclados por tinturas realistas que não encobriram traços do barroco. Talvez mais adequado se
compreenderia o soi-disant ecletismo do prolífico escritor como uma maneira
de não optar filosoficamente por uma determinada corrente de pensamento,
quem sabe mesclando os afluentes de uma causal indefinida?
O ecletismo em nossa cultura promana, de preferência, do vezo de assentir e
pugnar por teses na sua individualidade, sem atentar devidamente para a sua
adequação a um sistema de idéias metodologicamente estruturado numa inequívoca travação lógica. Razão assiste a Sérgio Buarque de Holanda quando
sustenta que, entre nós, a maioria dos homens de grande talento incorre em
contradições de que não têm consciência. Não há que se estranhar a sinuosidade da obra de Coelho Neto no relativo à falta de nitescência na opção propriamente literária e à dispersão no campo das idéias.
É imperioso sublinhar que não advogamos uma subordinação da literatura
à filosofia ou à teologia. Apenas referimos a presença, muitas vezes imperceptível, de um embasamento especulativo do cultor das letras poder indireta-
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mente interferir em sua criação. Isto porque nos pomos de acordo com Kant
que, em sua Crítica do Juízo, cuida de evitar os escolhos de uma dependência indesejável da arte a uma finalidade que lhe restrinja o campo de atuação. É o
sentir também de Goethe, para quem a propósito da beleza “não podem lábios
humanos dizer nada mais sublime do que: existe”.
Coelho Neto poderia ratificar o pensamento de Marcel Proust: “a verdadeira
vida, a vida por fim esclarecida e descoberta, a única vida, portanto, plenamente vivida, é a literatura”.
Em suma, tudo sinaliza para um escritor fiel à sua vocação como poucos
que, no entanto, mais se assemelha ao beija-flor que colhe em cada flor o que
lhe apetece e logo busca outras sem se fixar em nenhuma. Este perpassar em
ritmo de leitura dinâmica do real fugidio bem se ajusta como símbolo de um
escritor por alguns considerado o maior dentre os nossos artistas da palavra.
À época, os leitores como que exigiam profissionais da pena capazes de rebuscar os recantos semi-ignotos da nossa língua rica e fecunda, sem nem mesmo perseguir temáticas mais densas e profundas. Pascal já nos advertia a respeito do abismo entre o divertissement e o resguardo necessário à criação cultural.
Ate porque, no dizer de Saint-Exupéry, o silêncio é o espaço do espírito.
Freqüentar os escritos de Coelho Neto é volver a um passado, seja no plano
da criação literária, como na expressividade esplendorosa que dimanava de sua
pena privilegiada.
É conhecida a ligação de Coelho Neto com o mundo dos desportos, tornando-se patrono dos jogos atléticos entre nós. Estimulou por todas as formas
diversas modalidades desportivas. Nos esportes aquáticos freqüentava o Guanabara e nos terrestres o seu querido Fluminense.
Coelho Neto adotou o Rio de Janeiro como a cidade de sua vida. Tanto
que a ele se deve alcunha de Cidade Maravilhosa à nossa antiga capital federal.
Em 1908, nas páginas do jornal A Notícia, Coelho Neto criou o sinônimo e
avançou ainda mais em seu entusiasmo, publicando em 1928 sua centésima
obra com o título de Cidade Maravilhosa. O que serviu de inspiração ao músico
André Filho que, em 1934, lançou para o carnaval a música que se transforma-
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ria no hino da Cidade Maravilhosa. Não poderia deixar de caber ao Príncipe
dos Prosadores Brasileiros a feliz idéia que associou para sempre o Rio de Janeiro à expressão como ele foi definido pelo escritor maranhense-carioca.
A paixão da família de Coelho Neto pelo Fluminense é notória. Seu filho,
Paulo Coelho Neto, é um autorizado historiador do clube das Laranjeiras e de
seu pai, ao qual dedicou numerosos livros. Além de Paulo, Emanuel, João, Violeta e outros mais se inseriam na galeria dos atletas do clube, então elitista.
Coelho Neto rompeu o preconceito de que ser torcedor é tarefa de desocupados. O torcedor Coelho Neto surgiu, de forma ostensiva, em 2 de setembro
de 1912, quando de seu ingresso no quadro social do Fluminense, proposto
por um dos antecessores dos cronistas desportivos, Honório Netto Machado.
Quatro anos mais tarde, em 22 de outubro de 1916, houve um Fla x Flu, empatado em 2 x 2, quando o juiz marcou um pênalti contra o Fluminense. O jogador do Flamengo desperdiçou a penalidade, mas a seguir o juiz marcou um
segundo pênalti, defendido por Marcos Carneiro de Mendonça, mas o referee
mandou repetir o lance, alegando “falta de um jogador do Flamengo”. Com
isso não se conformou Coelho Neto que, em companhia do delegado de polícia Corrêa Dutra, pulou a grade da arquibancada social com bengala em riste.
A atitude surpreendente gerou apoio da torcida tricolor e o jogo foi anulado
posteriormente. Em campo neutro, no caso o do Botafogo, o Fluminense venceu por 3 x 1.
Coelho Neto, com muitos filhos jogando em diversos níveis o velho esporte bretão, os acompanhava em todos os jogos. Assim, os domingos eram inteiramente dedicados aos diversos esportes praticados por seus filhos. De tal maneira que o prolífico escritor passou a emitir opiniões técnicas com grande ênfase, até que seu filho Paulo certa feita não resistiu ao comentário ferino: “Ora,
papai! Você pensa que jogar football é tão fácil como escrever livros?”. Coelho
Neto foi autor do primeiro hino do Fluminense, quando da inauguração da
terceira sede do clube. É que o escritor consagrado visualizava na prática desportiva uma forma eficaz de enfrentar os desafios da vida. Em crônica célebre,
Coelho Neto contesta tese de um prócer francês e outro espanhol em que
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ambos condenavam a participação da mulher nos esportes. Recorrendo à sua
reconhecida cultura clássica, Coelho Neto sustenta a inconsistência dos desportistas estrangeiros.
Em 1928, Coelho Neto foi eleito Príncipe dos Prosadores Brasileiros (concurso pela revista Malho).
Coelho Neto escreveu a peça Bonança, encenada na inauguração do Theatro
Municipal, em 1909.
Coelho Neto escreveu 131 volumes; mas se fosse possível reunir todas as
crônicas que publicou em cerca de 70 jornais e revistas do país e do estrangeiro
– aproximadamente 8.000 – o total chegaria a 300 volumes. Suas improvisações, mais ou menos 3.000, segundo seus próprios cálculos, dariam matéria
para outros 100 livros. Ele deixou cerca de 130 volumes, quando poderia ter
acumulado mais de quatrocentos!
A ninguém ocorreria esperar de um escritor de largo espectro como Coelho
Neto a excelência em todos os seus numerosíssimos escritos. Há que pinçar algumas obras que mereceriam, como mereceram, os encômios que se seguiram à
sua edição. O próprio Agripino Griecco, não afeito a elogios, menciona nove
livros como notáveis, a saber: Sertão, Treva, A Conquista, Jardim das Oliveiras, A Bico
de Pena, Rei Negro, Inverno em Flor, Miragem, O Morto. Alceu indica Esfinge como
obra de peso e Hermann Lima o mesmo reconhece em Tormenta e Água Juventa.
Aos vinte e nove anos, Coelho Neto publica o seu primeiro romance, A Capital Federal, para Brito Broca uma crônica romanceada. O personagem principal, o jovem Anselmo, vive as agruras da mudança brusca do hinterland para a
urbs. Na obra se percebe a riqueza de minúcias, o pitoresco inserido no mosaico de descrições, transformando a narrativa num documentário rico da vida
carioca.
Manoel Moreyra sustenta sem rebuços que as seguintes três obras figuram
entre as obras-primas de Coelho Neto: Inverno em Flor, Miragem e Rei Negro. Inverno em Flor desenrola pungente drama de uma velhice pecaminosa servida por
um elã especial. A loucura e a erótica dominam o romance que talvez antecipe
os albores do freudismo, idéia compartilhada por Péricles Morais. Miragem,
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que revela um certo parentesco com José de Alencar no sentir de Bosi, retrata a
miséria. Dada a semelhança com Alencar o uso dos adjetivos e advérbios reafirma o recurso às descrições que irão perdurar até “o advento da revolução
modernista”.
Luís Murat não se conforma. Dirigindo-se a Coelho Neto, aconselha-o:
“você tem talento, mas abusa do adjetivo, e tem mania do Oriente. Você é exuberante e excessivo”, para finalizar: “o ideal do artista é a simplicidade”.
O conselho caiu no vazio.
A Conquista cinzela o perfil do ser humano, sinalizando para o fim da escravidão. Em Jardim das Oliveiras, conto dialogado, modalidade nem sempre presente
nos fastos literários, desenha vultos a viver seus momentos pungentes. Turbilhão é
um romance realista, demarcando o sofrimento de uma pessoa pobre, cuja filha
havia desaparecido. Um drama conjugal é o tema de A Tormenta. O conto de
Coelho Neto mereceu premiação em Banzo, Terra, Sertão, Água de Juventa.
A poesia não figura como marca frisante de Coelho Neto. Faltava-lhe a dimensão metafísica da poesia, bem distante de Hölderlin e da justa asserção de
Régis Jolivet, para quem “a poesia é o mistério do homem que dá uma voz e
um sentido ao universo”.
Coelho Neto foi, essencialmente, o mestre da palavra. Palavra – não se trata
de sonus, mas de vox, pois segundo Aristóteles, nenhum ente sem alma tem voz.
E Forster nos adverte que a “alma da cultura é a cultura da alma”.
A palavra como verbum expressa a riqueza maior do espírito. Verbum inclui
verbum mentis ou verbum cordis. Consubstancia a variedade e fecundidade da palavra que flui das profundas camadas da alma. Mas também exprime o cotidiano
que desdobra o dinamismo dos seres. De qualquer forma, locutio est proprium opus
rationis, no dizer de Aquinate.
Convém recordar que a palavra que emerge da reflexão profunda, está conectada com o silêncio que a precede, pois o silêncio é condição de possibilidade da vigência da palavra que renasce quando a circunstancidade o permitir.
Como mestre inconteste da palavra, Coelho Neto pôde exibir o seu vocabulário além de vinte mil palavras. Martins Fontes escreveu: “num sarau em
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casa de Neto conversávamos com Euclides da Cunha sobre verbos luminosos e
ardentes da nossa língua. E Coelho Neto, com o conhecimento inexaurível do
nosso vocabulário, começou a amontoar pilhas de verbos. Tomei de um bloco
de papel e acumulei no momento duzentas e dezoito moedas”. Segue-se o
elenco dos verbos anotados naquela noite: “abrilhantar, aureolar, acender,
aclarar, arcoirisar, adurir, assoleimar, afogar, afuzilar, acalorar, alumbrar, abrasar, aloirar, alumiar, aluziar, alvorear, aluzir, alvorar, alvorescer, aurorar, aurorescer, aurorear, amanhecer, ambrear, arde, arser, assolear, aurifulgir, acobrear,
arraiar, alvorejar, aluminar, abrasear, abrasificar, aquecer, argentear, argentar,
argentizar, arrosear, albirrosar, albirrosear, brasilhar, brilhar, bilhantar, bruxulear, aurigemantizar, auriflamar, auriflamantizar, aurisplender, auritremular,
clarear, chamear, comburir, combustar, alraboiar, causticar, cambiar, canjar,
chamejar, cobaltizar, cobrear, candentear, coruscar, coriscar, diamantizar, diamantar, dardejar, doirar ou dourar, dourejar, esfoguear, esfuzilar, ensolarar,
enlunar, escandear, esbrasear, escandescer, estrelar, estrelejar, estrelecer, esmechar, esmeraldear, esplendecer, esplandecer, esplander, esplender, esfuziar, entreluzir, enfervorizar, enrubescer, enloirecer, escamechar, encadear, encandecer, fagulhar, faiscar, flamear, fopar, fulvecer, favilar, ferver, flamejar, foguear,
fulgir, fulminar, fuzilar, faulhar, fulgentear, fulgurear, fulgurar, flamiferver,
fulgencear, fulgurear, fulgurescer, fulvejar, estreluzir, ignizar, iluminar, incandescer, encender, incendiar, insolarar, inflamar, iriar, irisar, irradiar, labaredar,
labaredear, loirejar, luarizar, loirar, lucilar, luciolar, luciluzir, luaçar, lustrar, luzir, lampejar, lampadejar, lucecilar, multicolorir, nimbar, ourar, oirejar, opalescer, opalizar, prefulgurar, prefulgir, prerfulgir, fosforear, fosforecer, pirilampear, pirilampejar, fosforar, fosforejar, platinar, plumbear, preluzir, purpurejar, purpurar, purpurizar, purpurar, queimar, roxear, refaiscar, relustrar, rosiflorir, radiescer, rudiclarear, ruborear, ruborizar, reluzir, relampejar, relampadejar, relampaguear, relampear, raiar, radiar, rutilar, reacender, rosialbar, rosear, rosicolorar, rosicolorir, rosifulgir, rebrilhar, refulgir, resplandecer, resplendescer, resplander, reverberar, revermelhar, rubejar, rubescer, relumbrar, rescintilar, rescentelhar, refagulhar, centelhar, sobredoirar, cintilar, siderar, trans-
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lucidar, transluzir, transparecer, transfulgurescer, tremeluzir, transverberar,
translumbrar, vislumbrar, vermelhar, vermelhejar, vermelhear, versicolorir”. E
acrescentou o mesmo escritor: “E não estão todos. Faltam muitos ainda, espelhantes das cores e das gradações cromáticas.”
Coelho Neto escreveu: “pouco a pouco fui desbastando do meu estilo os guizos de muitos adjetivos para substituí-los por um só, exato”. Comentando a
afirmação, observa Otávio de Faria: “O termo exato... Eis, sem a menor dúvida,
o eixo básico da evolução de Coelho Neto como escritor. Consciente da insuficiência da palavra escrita, tentou animá-la, colori-la, vivificá-la, dar-lhe a inflexão
sem a qual jamais poderia exprimir adequada, exata, perfeitamente, o que ia à sua
mente prodigiosamente rica e variada. Para tudo e em todas as ocasiões, buscou a
palavra exata e diante dela não recuou, usando termos raros, absolutamente
inusitados, terrivelmente difíceis. Que importava? Não estava sendo fiel, integralmente fiel ao princípio de um de seus grandes mestres, Maupassant que
ensinava: Seja o que for que se pretenda exprimir, não há senão uma palavra para
o dizer, um verbo para o animar, e um adjetivo para o qualificar.”
O homem suplanta os sinais para pervadir o espaço dos signos. Ele é autenticamente um animal symbolicum. Consoante o assente Ernst Cassirer: “Sem o
simbolismo a vida do homem assemelhar-se-ia à dos prisioneiros da caverna
na famosa imagem de Platão. A vida do homem confinar-se-ia aos limites das
suas necessidades biológicas e dos seus interesses práticos; não poderia encontrar qualquer acesso ao ‘mundo ideal’ que lhe é aberto de diferentes lados pela
religião, a arte, a filosofia, a ciência.”
Ao vir ao mundo, o homem como que pede a palavra, a fim de dizer ao que
veio, ao explicitar os seus pensamentos, desejos, volições. A expansão da personalidade se prende à ampliação do espaço concedido à palavra.
O homem persegue o sentido. O desespero lhe vem da aparente inutilidade
da busca. Até mesmo Nietzsche asseverou que “eu não desespero de encontrar
um dia um caminho que conduz a algum lugar”. É o pressentimento do Encontro que se dará quando o ouvido humano ficar atento à Palavra. Pois é de palavra
que se trata sempre que perseguimos a finalidade última de nosso destino.
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No limiar da palavra, o ser humano se percebe acima de quanto o circunda.
Conscientiza a sua condição de rei da criação, de timoneiro da nave que cifra o
seu caminhar, no meio das borrascas que emergirem em seu itinerário. E só
pela palavra ele se afirmará, a partir do nome que portar e da mensagem que
ousar transmitir ou receber, nesse lusco-fusco que encobre aqui e ali a luminosidade prestes a se manifestar.
Nascido da Palavra, o homem, pela palavra, reencontra a Palavra que selará
o seu caminho como luz e amor.
Coelho Neto fez da palavra a sua religião literária, dela e para ela viveu e se
transformou no monumento de nossa cultura pela fidelidade e tenacidade com
que, partindo das palavras em demasia, buscou na maturidade reduzir os vocábulos em busca da palavra exata. Por este motivo conquistou o seu lugar em
nossas letras. A disparidade de juízos de valor sobre o mestre maranhense talvez se prenda à diversidade dos momentos e fases de sua longa vida, estuante
de amor pela língua, pela pátria e especialmente pela expressividade artística
in genere em que pôs todas as suas complacências.
Coelho Neto mergulhou na riqueza ignota de nosso idioma privilegiado e
nele fincou as raízes de seu opus. Daí a pletora de vocábulos que deixaram a
zona sombria em que os esquecemos e trouxe para a luz solar que se espraiou
aos seus leitores.
Otávio de Faria, seu ardoroso defensor, tem Coelho Neto como um autor difícil, e assente: “Coelho Neto não é um autor fácil. E não o é, sobretudo, para a nossa comum e moderna ignorância da língua portuguesa. Dono
de um prodigioso vocabulário – calculado em mais de vinte mil palavras –
sabendo manejá-lo e manejando-o com plena convicção do acerto com que
o fazia, não podia deixar de se tornar difícil de entender, às vezes mesmo
misterioso para a ignorância de muitos. Um empolado? Um gongórico?
Um cego apologista do culto do estilo pelo estilo? Um escravo da forma?
Todas essas acusações foram formuladas, exploradas. Fizeram delas mesmo o cavalo de batalha de mil condenações, às vezes levianas, às vezes ridículas. E foi preciso que o tempo e o bom senso dos críticos as dissipassem
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estrepitosamente para que a verdade enfim se restabelecesse a respeito do
estilo de Coelho Neto”.
Pode-se falar numa espécie de ascese literária, uma limpeza de texto tese
chocante se levarmos em conta a presença maciça de palavras fora de uso comum, mas patrimônio inesquecível de um idioma com toda uma coorte de cultores que espargem pelos quatro cantos do mundo a bela língua que herdamos
e em torno das quais respiramos valores, costumes, com a qual fortalecemos as
nossas instituições. Um escritor que pôs em marcha em numerosíssimos escritos o reconhecimento explícito e cotidiano da fecundidade da língua portuguesa, só por isto merece o respeito e a admiração dos brasileiros. Ele realizou
tal obra ancorando em todos os gêneros literários e abrindo as portas de sua
oratória belíssima para mais diretamente dizer ao que veio.
Coelho Neto sempre vincou sua presença como homo politicus, no sentido helênico da expressão. Preocupava-se com o País e explicitava o sentimento pátrio em discursos fulgurantes cinzelados com um ardor poucas vezes encontradiço. Mormente porque não o conduzia a ambição política. É bem de ver que
havia um certo provincianismo em suas falas. Hoje, quando o sentimento de
amor à terra há de forçosamente conjugar-se com a consciência da aldeia global, impossível seria qualquer opção radical; ainda por aí se pode lobrigar o
distanciamento em que nos encontramos do ilustre e saudoso acadêmico, dada
a extraordinária mudança no ritmo da história com a quase supressão do espaço e do tempo nas relações humanas.
De um escritor que produziu grande número de obras, publicou milhares
de artigos, proferiu conferências e discursos também aos milhares, não se poderia idoneamente exigir qualidade permanentemente superior. O descompasso fluiu até da necessidade premente de sobreviver da pena, o que situa Coelho
Neto como um modelo de profissional da pena.

 Conclusão
Impende analisar a obra de Coelho Neto à luz de sua época, de sua condição inelutável de ser situado. Por vezes, cuidamos que tal cautela não compare72
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ce ao palco iluminado da crítica. Assim, que sentido teria chegarmos às
culminâncias, por exemplo, do evangelho literário de Italo Calvino para com
seus passos acelerados em direção do novo milênio e procedermos ao pente
fino de seu ideário estético e ético no julgamento dos literatos? Coelho Neto
não teria ultrapassado a barreira da primeira configuração ditada pelo talentoso crítico quando se estende sobre a leveza. Até porque, para Calvino, “a literatura (e talvez somente a literatura) pode criar os anticorpos que coíbam a
expansão da peste da linguagem”.
Deixando de lado o horizonte fantástico de Calvino e volvendo à planície
de nossa literatura brasileira de fins do século XIX e no primeiro terço do século XX, cumpre-nos reconhecer a figura esfuziante de Coelho Neto. Pleno
de domínio de nossa língua, elevando-a a patamares insuspeitados para lhe reconhecer os méritos e resguardar-lhe a memória, foi escritor primoroso e fiel
ao seu ofício como poucos o souberam ser.
A morte, companheira inseparável de todos os seres vivos, segregou em
capítulos a sua vinda misteriosa e fatal. Saúde precária, em face do labor febril e da necessidade de prover a numerosa família, Coelho Neto viu-se
forçado, certa feita, até a vender tudo o que possuía de algum valor para enfrentar período de enfermidade pertinaz. Chegou a abandonar a sua cidade
maravilhosa demandando à cidade de Campinas em que nasceu Carlos Gomes até que dois golpes profundos lhe vincaram a alma, a perda de seu filho
Mano (Emanuel) e de sua esposa Gabi (Gabriela). A fragilidade natural se
viu agravada por maneira a indicar o seu fim próximo, ocorrido em 28 de
novembro de 1934.
Sorveu a vida com ardor e devoção. Não se ateve a doestos e críticas acerbas.
Iluminou-lhe o caminho a palavra forte pela qual pautou os seus atos: perge, isto
é, segue adiante, não te voltes para trás.
A ansiada participação cultural, política, desportiva desabrochou em Coelho Neto o grande orator. Amante da cultura grega, por vezes ele nos relembra a
eloqüência ática. No concernente ao apuro da forma, é uma espécie de Isócrates redivivo, para quem o conteúdo é menos relevante do que a beleza estética
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do discurso. É oportuno recordar que a retórica demorou a se impor entre os
gregos. Aristóteles assinala que isto se deveu à abolição da tirania.
Os eventos cívicos se prestaram especialmente para que Coelho Neto externasse os seus invulgares dotes oratórios. Ao lado de Joaquim Nabuco, de
Teixeira Mendes, de Tobias Barreto, de Rui Barbosa, Coelho Neto figura
entre os grandes de nossa eloqüência. Seu desmedido arco vocabular, seu empenho de ordenar ritmicamente as frases, ensejando uma musicalidade que a
sua dicção favorecia, garantiram ao polígrafo sua inclusão dentre os mais
prodigiosos oradores de nossa história. Escritor, ser participativo, artista da
palavra, orador, eis em síntese o perfil de quem para muitos foi o nosso maior escritor. Membro e depois presidente desta Academia, Coelho Neto foi
plenamente fiel à sua pena rica e fecunda e alargou os horizontes de nossa
língua, revelando-lhe a beleza e a plasticidade e assim alçou seu vôo seguro
para a imortalidade.
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L

auro de Araújo Barbosa nasceu em Cristina, Minas Gerais a
12 de novembro de 1915. Fez seus estudos ginasiais em Itajubá e, em 1934, vem para o Rio, onde inicia seu aprendizado jurídico na recém-fundada Universidade do Distrito federal.
São desta época seus primeiros ensaios literários, quando na capital da República ainda se sentiam as agitações que iriam modificar
os rumos de nossa história política e cultural. Eram os impactos da
Semana de Arte Moderna, que criara tantas turbulências no meio literário e cultural. No campo político, eram as turbulências da Revolução de 30, a reação constitucionalista de 32, era a surda insatisfação nos quartéis que explodiria na chamada Intentona Comunista de
1935, ou seja, no ano seguinte da chegada ao Rio de Lauro Araújo
Barbosa; era a efervescência da Ação Integralista Brasileira, que ofereceria o pretexto final para a imposição do Estado Novo, em 1937.
Entrementes, nosso mineiro se aproximara do Centro Dom Vital, fundado em 1920 por Jackson de Figueiredo e que, desde 1932,
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funcionava no Paço da Cidade, onde em 1838 fora criada a mais antiga instituição cultural da América Latina, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Foi ali que, em 1934, conta Alceu, “me defrontei de imprevisto com um jovem pálido, tímido e desconhecido que, sem qualquer apresentação, vinha bater à nossa porta, como tantos outros de uma nova geração insatisfeita com a
disponibilidade filosófica e religiosa e principalmente com a substituição de
um Império anacrônico por uma República burguesa”. (Resposta de Alceu ao
discurso de posse de Dom Marcos Barbosa). Era o momento em que, por iniciativa do Papa Pio XI, se expandia a Ação Católica, a maior mobilização do
laicato católico no mundo. No Brasil, ela também se desenvolvia sob a liderança de Dom Sebastião Leme, Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, que nomeara Alceu Amoroso Lima Presidente da Ação Católica Brasileira. E Alceu convida aquele jovem mineiro “tímido e pálido” para ser seu Secretário. Uma
nova vida começava para ele.
Lauro de Araújo Barbosa, terminado o curso jurídico, trabalhara no escritório de advocacia de José Nabuco, mas, em 1939, ingressa na Ordem de São
Bento, no mosteiro do Rio de Janeiro, onde se ordenou sacerdote em 1947.
Ali conheceu D. Martinho Michler OSB, que de Beuron trouxera a renovação
da vida monástica e da beleza da liturgia, da mesma Beuron, aliás, de onde ressoava o encanto genial e irreverente das Carmina Burana de Carl Orff.
Motivado pelo lema beneditino do Ora et labora, D. Marcos Barbosa orou e
trabalhou durante 58 anos de uma vida que “melhor atendia às duas vocações
inatas que trazíeis, em vosso coração e em vossa inteligência: o de uma profunda e espontânea espiritualidade e a de uma veia poética irresistível”, como disse
Alceu Amoroso Lima ao recebê-lo na Academia Brasileira de Letras (ABL), no
dia 5 de maio de 1980.
Entrando no mosteiro da Ordem de São Bento, o jovem percorre seus anos
de formação monástica e vai descobrindo novas e secretas fontes de inspiração,
na liturgia e na sua nova opção de vida.
D. Marcos Barbosa haveria de se assinalar como o homem da palavra falada
e o homem da palavra escrita.
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A primeira ele exercitou principalmente em seu programa diário da Rádio
Jornal do Brasil. Não se perdia em especulações eruditas, mas levava conforto
ao sofrimento, alento e alegria. Seus milhares de ouvintes experimentaram uma
espécie de sentimento de orfandade com o silêncio final dos “Encontros Marcados”, transmitidos por mais de 40 anos.
Entretanto, ele se firmou principalmente como o homem de palavra escrita,
ao qual dedico maior atenção.

 Dados biobibliográficos
D. Marcos, tradutor
Ele foi um tradutor primoroso e fiel, não foi “un traditore”.
A obra cuja tradução revista por ele e pela qual maior gratidão lhe deve a
Igreja Católica no Brasil foi certamente Os Salmos, que juntamente com O Cântico dos Cânticos formam as mais cintilantes fulgurações do lirismo na cultura
bíblico-cristã, no Brasil.
Dom Marcos vertera para o português, de Maurice Druon, O Menino do Dedo
Verde, hoje na 59.a edição, e de Antoine de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe,
44.a edição, 1997. Não são textos ingênuos. São símbolos da inocência que
tem a intuição dos sentidos essenciais e da relatividade dos valores. Traduziu
ainda: Oração da Arca, de Carmen Bernos de Gasztold; Marcelino Pão e Vinho, de
Josemaria Sanchez da Silva; O Pão da Vida, de François Mauriac. Fez uma adaptação das obras de Pe. Marcel-Marie Demarais: Pílulas de Otimismo, em três volumes, e Clínica do Coração.
Entretanto, Paul Claudel foi o autor francês do qual traduziu mais obras. O
Anúncio Feito a Maria, Joana d’Arc entre as Chamas, Via Sacra, O Diálogo de Santa Escolástica com seu irmão, São Bento, texto do qual fez a tradução em versos.
Paul Claudel que morrera com 87 anos, quando orientava os ensaios da
peça Jeanne d’Arc au bûcher, no momento em que a heroína acabava de pronunciar,
nos versos traduzidos por Dom Marcos:
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Como é belo viver e como a glória de Deus é imensa.
Mas como é bom também morrer
quando se acaba bem e sobre nós se estende
pouco a pouco o obscurecimento de uma sombra escura.
“À sombra de Deus sentou-se o grande poeta, comenta Dom Marcos, que
encheu o mundo de uma luz que não se apaga, acesa na fé e no gênio.” (A
Ordem, maio de 1955, p. 345).

D. Marcos, autor
Dom Marcos escreveu em prosa e verso. É a única divisão excludente que é
possível fazer de sua obra literária. Entretanto, ele se notabilizou mais como
poeta. Foi em versos que compôs hinos, grande variedade de autos, além de
suas numerosas obras poéticas. Aliás, seu primeiro livro, Teatro, publicado no
ano mesmo de sua ordenação sacerdotal, 1947, prefaciado por Gustavo Corção, recém-convertido, era uma coletânea de pequenos autos em verso representados no próprio mosteiro.
No mesmo gênero literário dos autos, que lembram muito os do Pe. José de
Anchieta, ele publicou vários outros livros, entre os quais menciono, como os
mais expressivos e os mais representados. Mãe Nossa que Estais no Céu, publicado
em Belo Horizonte s.d.; Para a Noite de Natal, Petrópolis, Editora Vozes, 1963;
Para Preparar e Celebrar a Páscoa; ibid, 1964; A Noite Será como o Dia, publicado em
1959 e reeditado em 1968; Um Menino nos Foi Dado, organizado por Lúcia Benedetti, in: Teatro Infantil, 1974.
As obras em prosa, que tiveram maior influência na formação do laicato católico foram O Livro do Peregrino, publicado em 1955; O Livro da Família Cristã,
prefaciado por Dom Helder Câmara; Um Encontro com Deus, Rio de Janeiro,
Editora José Olympio, 1991, que publicara em 1985; Nossos Amigos, os Santos.
Colaborou também em estudos de natureza cultural, como: Manifestações de
Autonomia Literária: a Escola Mineira e outros Movimentos in: História da
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Cultura Brasileira, Rio de Janeiro, FENAMEC / CFC-1973; A Arte Sacra, Rio
de Janeiro, 1976, Coleção Tema Atual.
A maior parte, porém, dos seus escritos em prosa foram as crônicas radiofônicas publicadas em A Ordem e Encontro Marcado, lidos durante quase 40 anos na
Rádio Jornal do Brasil.

D. Marcos Barbosa, poeta
Como poeta, não teve pretensões nem épicas nem trágicas. Seu lirismo se
fez sentir em sua palavra escrita e em sua palavra falada: nas crônicas, nos autos, nos oratórios e poemas.
Ele é um poeta e a característica que nele me impressiona é a simplicidade, a
total ausência de vaidade. Ele se deixa extasiar ante as belezas singelas, por
exemplo, as flores:
As muitas flores conversam
no silêncio do jardim:
Todos que passam me aspiram!
Diz a primeira. O jasmim.
Eu reino como rainha
e sou por isso orgulhosa,
Qual outra a mim se compara?
pergunta, insolente, a rosa.
Da orquídea sofisticada
à repetitiva hortênsia,
gabam todos seus encantos
numa fútil concorrência.
Porém, oculta entre as folhas,
uma flor nos desconcerta:
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a violeta quer dar-nos
o prazer da descoberta.
A expressão, porém mais singela do lirismo de Dom Marcos talvez seja o livro As Vinte e Seis Andorinhas, no qual evoca a lembrança de um menino que viu
sua mãe sorrindo lendo um livro que, para seu espanto, não tinha figuras. A
mãe explica que as letrinhas escondiam histórias que faziam rir ou chorar. O
menino aprendeu a ler e a escrever aquelas letrinhas.
As letras são como flores,
formando um belo buquê
que o grego chama alfabeto
e o português ABC.
O menino tornou-se escritor. Chamava-se Gustavo Corção, que haveria de
prefaciar o primeiro livro de Dom Marcos.
A poesia para Dom Marcos “não é apenas a plenitude do homem, ela é a
sombra de Deus, o apelo de Deus, o limiar do paraíso e do mistério, a própria
porta do céu”. (A Escolha da Poesia, A Ordem, 1961, p. 226.)
Foi ele que compôs a letra do hino do Congresso Eucarístico promovido por
D. Helder Câmara, em 1955, e realizado num altar montado no Aterro. Milhões de fiéis por todo o Brasil cantaram o hino cujas estrofes iniciais evoco aqui:
Do céu desceu a chuva,
a gota entrou no chão;
a terra deu a uva
a espiga deu o grão.
De todo o canto,
Vinde, correi;
Foi posta a mesa
Do nosso Rei.
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O homem com carinho
curvou a rude mão;
da uva faz o vinho,
do trigo faz o pão.
Iludir-se-ia, entretanto, quem visse em Dom Marcos Barbosa o poeta de pequenas poesias bem metrificadas e rimadas. Ele é também o poeta dos êxtases ante a
beleza cósmica e a tragédia humana. Soube inclusive livrar-se dos rigores prosódicos. A beleza o seduziu, conforme confidência citada no discurso de recepção de
Alceu Amoroso Lima na Academia Brasileira de Letras, a 23 de maio de 1980: “só
foi capaz de deixar de repelir o chamado de Deus, quando a Ordem de São Bento
lhe revelou que a beleza, apesar de tudo, não fora de todo banida da Casa do
Senhor”. Eis um exemplo de seu êxtase ante o mistério da beleza e da dor.

Mar, misterioso mar ...
A minha mão roçava a flor das águas
E o fundo do meu tocava
As árvores de coral.
Estranhos lírios colhidos,
feitos de velas naufragadas
e de asas partidas
Profundezas misteriosas do mar,
que ninguém jamais viu.
Onde apenas penetra,
quando as ondas são claras,
nas noites de lua,
o olhar apagado
dos Mártires cegos.
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Mar,
quantas túnicas guardas no teu fundo,
das virgens que se despiram
e foram de porto em porto.
Quantos corpos de recém-nascidos
que os peixes não ousaram tocar.
Por isso, mar, és negro no teu fundo
e quando todos dormem tranqüilos
na noite quieta,
na noite de estrelas,
só tu te agitas,
rangendo os dentes.
Mar, misterioso mar ...
de quantos corpos de suicidas
és o habitáculo profundo?
Quantos buscaram em ti o esquecimento:
uns se atiraram na água límpida do rio,
na esperança de que o seu corpo recebesse a carícia
das lavadeiras que amaram
e das crianças que tinham invejado ...
Mas tudo atrais para o teu seio,
para o teu antro.
Há um mar de lendas,
um mar de palácios.
Passeiam nele mães-d’água,
metade mulher, metade peixe,
penteando com pentes de ouro cabelos de prata,
de onde rolam esmeraldas.
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Esse mar é mentira.
Quem já viu esse mar?
Mar terrível,
mar monstruoso,
lançando a divisão entre as terras.
Os que morrem em ti e em ti naufragam
não têm a calma tranqüila,
o sono abençoado à sombra da cruz.
Mas vagam sem termo
no dorso das ondas,
jogados, coitados,
do norte pro sul.
Mar, belo mar selvagem,
que inspiraste os poetas de todos os tempos
e deste ao cetro do rei
as pérolas do teu seio.
Que pouco nos dás,
em troca do que damos!
Nós te ofertamos
os corpos flexíveis dos nadadores,
as madeiras sagradas dos altos cimos,
das quais se talharam as primeiras canoas.
Nós te oferecemos
os homens que caíram do céu, como estrelas,
velozes como flechas.
Nós te demos, ó mar,
a cidade em miniatura dos grandes transatlânticos,
onde havia mulheres de todas as raças,
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turistas indiferentes,
missionários com rota prevista,
emigrantes de braços conquistadores,
exilados melancólicos
e escravas marcadas.
Nem isso, ó mar, aplacou a tua cólera.
Nos ramos do teu coral,
que são árvores aflitas se contorcendo,
há pedaços de vestido e de cabelos
dos que se debateram contra ti.
E há, nos rochedos do teu fundo,
corpos nus que cobriste de conchas
para que não voltassem à tona.
Mar, que nós dás os peixes,
que valem os peixes?
Tu é que pescas.
Mar terrível, mar de pecados, mar de lamentos,
penitente público,
chorando de noite,
batendo no peito das rochas,
mas sempre seduzindo os viajores incautos
e as mulheres desiludidas.
Quando repousarás, ó mar?
Quando serás tranqüilo como os olhos mortos
e o gesto sereno dos santos?
Para que habite em ti,
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como no Princípio,
quando as coisas não eram,
o Espírito Vermelho,
que vaga no mundo
turbando os homens.
(1939)
Na sua vida, encarnou a inspiração do lema do monge da Ordem de São
Bento: Succisa virescit. A planta cortada rebrota verdejante. O sofrimento, longo
sofrimento, que o golpeava nunca o impediu de florescer de novo em sua intensa e múltipla operosidade, em suas crônicas radiofônicas, seus poemas, sua
atividade jornalística, seus artigos, seus autos, sua correspondência. Foi somente nos últimos três anos de sua vida que a dependência do tratamento
reduziu seu ritmo de trabalho, mas nunca lhe arrefeceu a certeza de que, golpeado pela dor, haveria de reverdecer na plenitude instantânea da glória.
O amor, mais forte do que a morte, inspirara já ao jovem Lauro Araújo Barbosa, recém-chegado das Minas Gerais, a poesia, na qual Antônio Corrêa de
Oliveira via a promessa de um grande poeta, e que o autor oferecia para ser publicada na revista A Ordem em 1937, dois anos antes de sua entrada no Mosteiro. Alceu, que atesta o fato, vê no poema uma sublimação de amores adolescentes no mais puro amor celeste. Vejo no poema a afirmação da certeza cristã
no destino definitivo da criatura humana, como o revela o próprio título:

Ressurreição da carne
Teu corpo
Perfeito como o vaso do oleiro
Em que bebi a essência de tu’alma
Há de voltar ao solo
De onde vem a argila.
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Tuas mãos,
Que se erguem numa oferta,
E se puseram sobre as minhas num gesto de noivado,
Hão de tornar-se um húmus,
De onde vem o lírio.
Teu cabelo,
Que cobria tua cabeça como um véu,
Diante da minha majestade de homem,
Há de voltar às minas
De onde vem o ouro.
Teus olhos,
Carvões desoladores,
Que queimaram a minh’alma e purificaram o meu corpo,
Se apagarão no céu,
De onde vem a luz.
Tua boca,
Livro purpúreo
Que guardava as palavras da Sabedoria,
Mergulhará no mar
De onde o coral vem.
Teus gestos,
Sombrios como um culto,
Que marcaram o limite do meu mundo
Hão de perder-se no espaço
Como em um vôo ferido.
Tua voz,
Que aplacava a minha ira

86

Ho menagem a Do m M a r c o s B a r bo s a , O SB

E chega à torre do meu exílio,
Há de se partir como a corda
De onde vem o som.
Teus passos,
Que marcaram sulcos na minha carne,
Hão de se perder como o rastro do peregrino,
Que a areia do deserto apaga
Na direção incerta.
Mas um dia,
Ao soar das trombetas,
As tuas partículas desagregadas,
Entradas na formação de outros mundos,
De novo formarão um todo perfeito,
Sem ruga e sem mancha.
Então os anjos,
Com as suas asas de fogo,
Longas e rubras,
Formarão um círculo em torno do teu corpo
Para defendê-lo;
E ele será como a cidade invicta,
Onde ninguém penetra.
Mas quando eu chegar,
Transfigurado,
Na minha veste de núpcias,
Os anjos se afastarão,
Silenciosos...
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E eu, comovido,
Ante a tua beleza,
Que nada iguala,
Apenas tocarei, com medo,
A orla do teu vestido.
Entrando no Mosteiro, na Ordem de São Bento, o jovem percorre seus anos
de formação monástica e vai descobrindo novas e secretas fontes de inspiração,
na liturgia e na sua nova opção de vida.
E não demorava muito para que iniciasse sua trajetória de escritor, “numa
linguagem saborosa, moderna, viva, plástica, diáfana [...] que lhe permitiu
construir uma obra discreta, feita de sutileza, de pureza, de angelitude, no sentido da leveza e da delicadeza”, como dele escreveu Antonio Carlos Villaça.
D. Marcos Barbosa publicou muitos autos. O mais longo e mais lindo é o
auto Maria, Mãe de Deus e dos Homens, que, aliás, inclui textos de Gabriela Mistral
e Cecília Meireles. Quem melhor escreveu sobre os seus autos foi nosso colega
Sábato Magaldi, no ciclo de conferências do Centenário da Academia Brasileira de Letras, sobre o tema “Os dramaturgos”.
Dom Marcos, em seus artigos e alocuções, dedicou um carinho especial
ao amor humano consagrado pelo sacramento do matrimônio, à família
cristã, através de inúmeros autos, poemas, recitais, homilias, como a pronunciada no Mosteiro, em abril de 1957, quando abençoava o casamento
de Marcílio Marques Moreira e Maria Luiza Oliveira Pena. Essa preocupação com a obra-prima da cultura cristã que é o lar cristão, a família cristã, era talvez inspirada por um sentido premonitório das graves crises que a
família enfrenta hoje e que motivou a convocação para o Rio de Janeiro do
I Encontro Internacional sobre a Família, presidido pelo Sumo Pontífice,
João Paulo II.
É a esse amor consagrado na família que ele dedicou uma das suas mais
belas poesias:
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O ouro do amor
– Ouro saído das minas,
o que na terra vais ser?
– Serei do rei a coroa,
o cetro do seu poder.
– Ouro saído das minas,
qual na terra o teu destino?
– Serei do poeta a pena
jorrando o verso divino.
– Ouro saído da terra,
na terra qual o teu fado?
– Serei um par de alianças
para selar um noivado.
Um foi ouro de poder,
outro foi ouro de glória;
mas foi o ouro do amor
que teve a mais bela história.
Pois quando o império passou
e foi poema olvidado,
o amor restava, brilhando,
nos filhos transfigurado ....
“Per dipingere le cose del Cristo, bisogna vivere con il Cristo.” Permito-me
parafrasear esta frase atribuída a Fra Angelico: também para cantar as coisas do
Cristo, é preciso viver com o Cristo, como o fez Dom Marcos Barbosa. Quem
percorre sua obra tem a impressão de que a vocação à vida monástica represen-
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tou uma ruptura, quem sabe uma ruptura heróica, em sua evolução poética.
Sua facilidade em versejar, sua inspiração artística não são mais levadas a revelar sentimentos e emoções. Ele as dedica inteiramente a serem instrumentos,
no sentido metódico do termo, do anúncio, à cultura moderna, da mensagem
religiosa do Reino de Deus, em versos bem comportados: boa prosódia, metrificados e de rimas simples. O monge capturou o trovador.
“Esse poeta das coisas simples e das coisas mais altas, dos mistérios e das
claridades”, citando José Arthur Rios e Rui Domingues, esconde aí o seu mais
íntimo segredo: viver com o Cristo, amar o que Ele amou, desde sua Mãe Santíssima, até os seus irmãozinhos mais pobres, passando pelo todo imenso sofrimento humano, iluminado também por radiosas alegrias.
É esta união entre poesia e fé que fez toda a beleza da obra desse Monge da
Ordem de São Bento e desse Poeta da Ordem dos Trovadores do Reino de
Deus. Mais de 400 pessoas estiverem presentes no seu sepultamento no próprio Mosteiro, no dia 5 de março de 1997, quando passou para a plenitude
instantânea da imortalidade que não tem ocaso.
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Amado tem
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É dengo, é dengo, é dengo, meu bem,
é dengo que a nega tem
é dengo no remelexo, meu bem,
é dengo no falar também
DORIVAL CAYMMI

C

Ana Maria
Machado, da
Academia
Brasileira de
Letras, está
lançando
Romântico, Sedutor e
Anarquista: Como e
por que ler Jorge
Amado hoje (Ed.
Objetiva).

omo acabo de escrever um livro sobre Jorge Amado, recebo
de uma revista cultural a encomenda de escrever sobre ele e
as identidades nacionais em sua obra. Confesso que não me sinto
muito à vontade. Antes de mais nada porque não gosto de generalizações, acho que são sempre insatisfatórias e questionáveis. Parece-me, mesmo, que um dos papéis do intelectual é se contrapor a elas
e estar sempre a objetar, a lembrar que não é bem assim e a insistir em
que por outro lado...
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Além disso, também não gosto dessas tentativas de estabelecer relações entre literatura e identidade (muito embora o plural que me encomendaram seja
bem mais palatável que uma identidade única). Duvido mesmo que exista essa
tal de identidade nacional expressável numa obra de arte. E desde que, há mais
de um século, Machado de Assis discutiu em um famoso artigo a questão do
sentimento de nacionalidade em relação à nossa expressão literária, já devíamos ter aprendido a tentar deixar para trás essa preocupação de misturar as
duas.
Mas, enfim, posso entender que se trata apenas de um pretexto para debater
algumas questões identitárias na obra de Jorge Amado. Isso, sim, dá para tentar fazer.
Podemos começar recapitulando um pouco. Amado foi um escritor extremamente precoce e estreou muito jovem. Aos 16 anos publicou seu primeiro
romance – na imprensa, sob forma de folhetim e em parceria com outros. Teve
o bom senso de posteriormente renegá-lo. Mas com 18 anos já estava publicando sua primeira obra “oficial”, O País do Carnaval (no título, uma aguda e
precisa intuição sobre um importante aspecto do que somos), logo seguida de
Cacau e Suor – trilogia que depois, em conjunto, consideraria “cadernos de um
aprendiz de romancista”. Podia ser aprendiz, mas já tinha um olhar atento e
sensível para as camadas populares baianas e um ouvido de primeira para a linguagem do povo. Com sua chegada, pela primeira vez em nossa literatura o falar coloquial do brasileiro comum chega com força total à ficção, sem bizarrices nem artificialismos intelectuais. E se a pátria é a língua – como já disseram
poetas – nessa linguagem os leitores brasileiros podiam morar, se reconhecer e
se sentir em casa.
A reação nos meios acadêmicos não foi pequena, embora não se assumisse
como defesa de um registro lingüístico lusitano ou erudito e se disfarçasse em
críticas ao autor, por seu uso vulgar e chulo do idioma ou a sua frouxidão gramatical.
Parece-me interessante chamar a atenção para esse aspecto, antes de mais
nada, porque raramente se focaliza a linguagem de Jorge Amado ao falar de sua
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obra. No entanto, estou convencida de que é com ela que seu leitor se identifica em primeiro lugar. Ela é que seduz de imediato e sai escancarando portas
para quem não estava acostumado a ler romances ou livros de muitas páginas.
Graças a ela, em grande parte, a obra amadiana dá um passo fundamental para
a formação de nosso público leitor e a ampliação do mercado editorial brasileiro – ao lado de outros para quem a crítica também torceu o nariz, como Érico Veríssimo. Acaba sendo uma das chaves para explicar o extraordinário e
prolongado sucesso desse romancista num país de não-leitores. Um sujeito
que escreve como a gente fala – num tempo em que as vanguardas até pregavam teoricamente a busca de um estilo brasileiro de escrever, mas muitas vezes
derrapavam feio na prática.
Há também, evidentemente, o papel do próprio universo dessa obra – seus
personagens, cenários, situações, as histórias que conta, os problemas que debate. Com formas e técnicas influenciadas por matrizes populares (como a literatura de cordel, o folhetim, o romance popular, o melodrama) ou pela força
da imagem e dos novos meios que se firmavam (como o cinema, sobretudo a
“fita em série”), a obra do romancista vai focalizando os oprimidos, marginais
e espoliados – vagabundos, meninos de rua, prostitutas, pais-de-santo, pescadores, trabalhadores do cacau, pobres em geral, quase sempre negros ou mestiços. Faz deles seus heróis, em livros empolgantes como Jubiabá, Capitães da Areia,
Mar Morto, Terras do Sem-Fim. Traz esses personagens para suas páginas em
quantidades inéditas e com uma carga positiva fortíssima, como jamais se vira
em nossa literatura. Sobretudo, com uma verdade intrínseca reconhecível e
inegável – ainda que, aqui e ali, excessivamente recoberta de idealização ou
constrangedoramente dócil a ditames partidários.
Ah, sim, porque a essa altura, cada vez mais, a questão partidária está em
cena. Tanto que começa a atrapalhar, sobretudo em São Jorge dos Ilhéus e Seara
Vermelha e nos livros especificamente destinados a celebrar figuras do Partido
Comunista ou situações destinadas ao mero proselitismo. Mesmo o leitor mais
entusiasmado tem dificuldade em se reconhecer nelas (um obstáculo que, por
si só, já complica tremendamente os processos de identificação) e relevar os
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chavões e o artificialismo dos discursos políticos cheios de palavras de ordem,
o milagre das conversões partidárias, os previsíveis intelectuais esclarecidos
membros do partido, as repetidas greves salvadoras, o maniqueísmo redutor, a
insistência em resumir toda a representação da realidade numa luta de classes.
Sorte para nossa literatura que, em certo ponto, Jorge Amado toma conhecimento de realidades que ignorava nos países do Leste. Sua honestidade intelectual e rigor ético não lhe permitem fechar os olhos para o que vai sabendo, e
decide sair do Partido Comunista, ainda que continue sempre solidário com
os espoliados. Em seguida, deixando para trás as amarras do realismo socialista
e as obrigações da catequese política, escreve Gabriela, Cravo e Canela (1958), um
canto de amor à liberdade. Inaugura novo momento em sua obra. Percebe que
em nossa sociedade havia várias outras formas de opressão, além da classe. Começa a examinar costumes, comportamentos. Traz as mulheres para o primeiro plano e começa a se debruçar sobre questões de gênero – antes de que, ao final dos anos 60, o feminismo lançasse suas luzes sobre elas.
Passamos então a ter de encarar outros aspectos nessa representação identitária que ocorre nos romances do autor baiano. Mulher em primeiro plano,
sim, mas sempre uma mulata sensual, bonita, em geral promíscua ou sexualmente liberada, gostosa e disponível, jovem, sem filhos, boa cozinheira. Por
isso mesmo, se erigindo em um estereótipo polêmico e classificado de machista. Até certo ponto, críticas pertinentes. Mas, no fundo, algo bem mais complexo do que isso. Em Gabriela, por exemplo, vemos como a obra acompanha o
nítido processo de crescimento e superação de cinco personagens femininos
diferentes, no sentido de uma maior autonomia, degrau a degrau, como se subindo uma escada: Ofenísia, Sinhazinha, Glória, Gabriela e Malvina. Ofenísia
morre de um amor contrariado pela proibição do irmão; Sinhazinha é morta
pelo marido ao ser surpreendida em adultério; Glória é castigada pelo amante
apenas com a perda de seus bens materiais após o flagrante de sua traição; Gabriela recusa o casamento e trai o marido, mas acaba ficando com ele como
amante; Malvina enfrenta a autoridade paterna, foge de casa e vai trabalhar
para se sustentar.
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Os personagens femininos passam a dominar a obra tardia de Amado, com
as presenças fortes de Dona Flor, Tieta, Teresa, até mesmo da Santa – e várias
outras menores. Na maioria das vezes, não se trata apenas de uma mulherobjeto, mas de um sujeito desejante e atuante. Amplia-se o leque de representações identitárias. E a esses retratos de relações de gênero vem se somar outro
aspecto: a discussão das relações de etnias por meio da celebração da mistura
cultural.
Essa tem sido outra forte crítica recebida nos últimos anos pela obra de Jorge Amado. Além de acusado de idealizar a mulher na figura das mulatas sensuais, o romancista também tem apanhado por reforçar o “mito da democracia
racial brasileira” e se somar a Gilberto Freyre no que seria uma espécie de empulhação deletéria ao examinar nossa identidade. Também sobre esse aspecto,
convém ser menos leviano nas acusações e olhar com mais objetividade. Basta
deixar de lado os conceitos prévios e partir diretamente para ler os romances
de Amado. Sobretudo aqueles em que essa questão desempenha papel primordial (Tenda dos Milagres e O Sumiço da Santa) e as novelas que formaram Os Pastores
da Noite e Os Velhos Marinheiros.
Nessa leitura, a primeira constatação é que em nenhum momento aparece
qualquer forma de celebração a algo que possa ser chamado de democracia racial, engano com que o autor não compactua. A segunda é que, na verdade, um
aspecto que se pudesse caracterizar com propriedade como étnico ou racial
também não prepondera em seus textos. O que existe, sim, é a exaltação de
uma mestiçagem cultural, vista como uma realidade existente e inegável. Muito
mais que isso, como uma soma enriquecedora, uma integração fecunda e desejável, uma solução a ser buscada, reconhecida, valorizada e defendida a todo
custo. Uma miscigenação de culturas que incorpora (até mesmo no seu sentido
literal, traz para dentro do corpo pelo sexo e pela mediunidade) as contribuições
africana e européia, mas também – e muito – os aportes indígena e árabe. Em
tempos de crescimento dos movimentos de consciência negra, tal visão pode
ser polêmica e tem sido muito criticada, pelo entendimento de que não se deve
gabar/idealizar a mistura, mas sim reafirmar orgulhosamente a matriz africana
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na identidade nacional. Mas não é honesto acusá-la do que não é, escamoteando que tal celebração se faz no plano cultural e não étnico.
Não é necessário entrar nessa discussão para frisar que, ao festejar a riqueza
da mestiçagem brasileira, Jorge Amado não está elogiando a violência sexual
dos senhores de engenho contra as escravas. Está apenas festejando o esplendor cultural resultante de nossa miscigenação, povo formado de muitos
aportes, de distintas populações que já traziam influências e misturas de várias outras sociedades.
Da mesma forma, há outro aspecto de nossa identidade, mais sutil e talvez
superficial, também muito bem representado pela obra de Jorge Amado. Quer
fazer o teste? Quando você viaja ao exterior, como é que conhece ao longe um
brasileiro? Como é que aparecemos aos olhos dos outros? Escolha seus
próprios termos para designar essa imagem em que você está pensando. Não
precisa falar exatamente na alegria, na cor da pele, no riso, na dança, na sensualidade, na graça e veneno da mulher brasileira, no colorido, no falar alto, no
jeitinho, na improvisação, no carinho com as crianças, no tapinha nas costas,
no abraço caloroso, na ginga, na bagunça, no dengo – e em tantas outras expressões que rejeitamos como chavões e estereótipos, mas que remetem a percepções nítidas e imediatas de nossa atitude, pois nos ajudam a nos identificarmos mutuamente quando nos cruzamos lá fora. Você conhece algum outro
autor em cuja obra elas estejam tão presentes como na de Jorge Amado? Não é
de admirar que antropólogos respeitáveis, como Roberto DaMatta e Ilana
Strozenberg, tragam de sua leitura uma visão que contribui para nossa
auto-compreensão.
Quem duvidar, que leia seus livros. No mínimo, vai ter muito prazer com
a leitura.

96

Josué Montello:
escritor sempre
M u r i lo M e l o Fil h o

V

olto os meus olhos e a minha memória ao ano de 1936 e
procuro reconstruir a cena de um jovem maranhense que
chegava ao Rio e desembarcava no Cais do Porto.
Como na toada famosa do sanfoneiro Luiz Gonzaga, ele vinha
num ita do Norte, dando adeus a Belém do Pará, graças a uma passagem que a soprano Bidu Sayão conseguira para ele junto ao prefeito
paraense Antônio Lemos.
Naquela manhã, o Rio estava envolvido numa tênue neblina, que
escondia o edifício de “A Noite”, na Praça Mauá.
O moço de São Luís, em companhia dos seus amigos Nélio Reis
e Dante Costa, descia as escadas do navio com 100 mil réis no bolso,
carregando numa mala pequena uma fatiota branca e outra azul. Na
mala maior, os seus livros. Em ambas, muitos projetos e muitos sonhos. Assim chegava ao Rio Josué Montello, julgando-se aparelhado para enfrentar o desafio de uma aventura.

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.
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Ele era apenas mais um personagem no extenso fabulário daquela geração
de jovens nortistas nômades, que emigravam de suas terras secas para virem batalhar por um lugar ao sol nesta selva das grandes cidades.
Foi conduzido para a pensão de uma portuguesa, Dona Clarinda, em Botafogo, com a garantia de que se hospedava num quarto silencioso. Quando
abriu a janela, que dava para os fundos, facilmente entendeu aquela promessa
de silêncio: é que se estendia, logo abaixo, o Cemitério de São João Batista.
Mudou-se depois para a Rua Clóvis Beviláqua, na Tijuca, onde, no mesmo
quarteirão, foi vizinho de Luís Edmundo, com seu pijama e seu picenê.
No bonde da Light, fazia o trajeto diário entre o seu apartamento tijucano e a Biblioteca Nacional, onde então já trabalhava, presenciando certo dia
a reaproximação de Tobias Monteiro com Alberto Rangel, brigados há mais
de 30 anos, e cujas pazes foram feitas pelo Diretor Rodolfo Garcia, que depois explicava:
– Aqueles dois camaradas estavam separados por causa de uma mulher: um
a acusava e outro a defendia, quase se atracando. E tudo na discussão em torno
de um rabo de saia, que nem merecia tanto e não valia grande coisa: a Marquesa de Santos.
Já casado com Yvonne, sua grande companheira até o fim da vida, Josué freqüentava a Livraria José Olympio, na Rua do Ouvidor, onde se misturava com
Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Peregrino Júnior, Múcio Leão, Manuel
Bandeira, Afonso Arinos, João Cabral, Odylo Costa, filho, Otávio Tarquínio
e Lúcia Miguel-Pereira.
No bonde ronceiro, sentava-se na ponta do banco, para não ser incomodado nem incomodar os outros passageiros, e aí lia Gide, Balzac, Stendhal e Victor Hugo. Era um leitor tão calado e tão recluso quanto o Dom Casmurro, do
nosso Machado.
Certo dia, através de Guimarães Rosa, chefe do seu Gabinete no Itamarati,
o Chanceler João Neves da Fontoura fez um convite oficial a Josué Montello,
para ser Professor de Estudos Brasileiros na Universidade peruana de San
Marcos. E explicou-lhe:
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– Sei bem por que o estou convidando. E o Presidente Vargas também sabe.
No dia 11 de junho de 1953, Josué cruzou a Cordilheira dos Andes e chegou a Lima, iniciando a sua missão.
De lá voltou em dezembro e para lá retornou em fevereiro de 54, recebendo
no dia 3 de julho seguinte uma carta em que Viriato Correia lhe comunicava a
morte de Cláudio de Sousa e o informava sobre todas as consultas que já havia
feito para a sua candidatura a esta Academia.
Josué enviou sua carta de inscrição, com data de 3 de julho, voltou de Lima
e começou as visitas protocolares, conseguindo conquistar, um a um, importantes apoios e votos: Afonso Pena Júnior, Alceu Amoroso Lima, Aluísio de
Castro, Manuel Bandeira, Múcio Leão, Luís Edmundo, José Carlos de Macedo Soares, Guilherme de Almeida, Pedro Calmon, Antônio Austregésilo, Gustavo Barroso, Afonso Taunay e Elmano Cardim.
Havia mais 12 candidatos, entre os quais Celso Kelly, o principal deles,
além de Osório Dutra, Oliveira e Silva, Paschoal Carlos Magno, Arnaldo
Santiago e o Professor Berardinelli, que se retirou da disputa para não o atrapalhar.
Durante a semana final da campanha, para distraí-lo, seu conterrâneo Viriato Correia contou-lhe uma anedota sobre Ataulfo de Paiva. Apesar de a anedota ser muito boa, Josué não riu. E Viriato insistiu:
– Não achaste este fato engraçado?
– Achei, muito.
– Se achaste tão engraçado assim, por que não riste?
– Porque, para mim, anedota sobre acadêmico só me fará rir depois da próxima quinta-feira. Antes, preciso eleger-me.
Na quinta-feira seguinte, dia 4 de novembro de 1954 e com 19 votos, Josué
elegeu-se para a ABL, como um dos seus mais jovens acadêmicos, de 36 anos
de idade, e que nela permaneceu durante meio século.
Ocupou a Cadeira n.o 29, tendo como patrono Martins Pena, como fundador seu conterrâneo Artur Azevedo e, como antecessores, Vicente de Carvalho
e Cláudio de Sousa.
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Sua eleição serviu como pretexto de espanto e de surpresa para vários outros candidatos, com muito mais idade, que certamente se julgavam no direito
de ali chegarem antes dele.
Para atenuar ciúmes e rivalidades, Josué se elegeu a crédito, para pagar os
juros com obras futuras. Empossou-se oito meses depois, a 4 de julho de
1955, e foi saudado por Viriato Correia, que disse o seguinte:
– Aqui estais chegando, meu prezado conterrâneo, pelos vossos próprios
méritos e sem nada dever a ninguém. Nosso comum Maranhão hoje está muito feliz com a vitória deste seu filho, muito amado e muito querido.
Aqui no Rio de Janeiro, Josué já estava enturmado com Álvaro Moreyra no
grupo de “Dom Casmurro” e seria sucessivamente Inspetor do Ensino Industrial, Técnico de Educação e Professor do DASP – ambos por concurso público, severíssimo – Professor de Estudos Brasileiros nas Universidades de San
Marcos, onde recebeu o Título de Catedrático Honorário, de Madri e Lisboa,
professor dos cursos e Diretor da Biblioteca Nacional e do Serviço Nacional
do Teatro, colaborador do Jornal do Brasil e da Manchete, subchefe do Gabinete
Civil do Presidente Juscelino Kubitschek, seu grande amigo, Reitor da Universidade do Maranhão, Presidente do Conselho Federal de Cultura, Adido
Cultural da Embaixada do Brasil na França, Embaixador do Brasil na
UNESCO, membro da Academia Portuguesa de História, Grande Prêmio da
Academia Francesa e, finalmente, Presidente da Academia Brasileira de Letras,
no biênio 94/95, sucedendo a Austregésilo de Athayde e realizando uma administração simplesmente inesquecível, durante a qual inclusive foi a Frankfurt pronunciar o discurso de abertura da Feira do Livro.
Do seu cargo de Diretor da Biblioteca Nacional, viu-se demitido pelo
Presidente Getúlio Vargas, em 1952, como suposto autor dos veementes
discursos pronunciados pelo Senador Vitorino Freire, que haviam levado o
então senador gaúcho a dar as costas ao Senado e voltar para o seu refúgio em
São Borja.
Nesse mesmo tempo Josué realizava uma das mais brilhantes e completas
carreiras literárias neste país, que começou com o romance Janelas Fechadas, em
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1941, prosseguiu com o Ciclo Maranhense, de O Cais da Sagração, Os Tambores de
São Luís, Noite sobre Alcântara, e Largo do Desterro, continuou com A Luz da Estrela
Morta, Labirinto de Espelhos, A Décima Noite, escrito em Portugal, Os Degraus do Paraíso, A Coroa de Areia, O Silêncio da Confissão, Aleluia, Pedra Viva, Uma Varanda sobre o
Silêncio, Prosa da Meia-noite, Antes Que os Pássaros Acordem, A Última Convidada, Um
Beiral para os Bentevis, O Camarote Vazio, até O Baile da Despedida, A Viagem sem Regresso, Uma Sombra na Parede e Enquanto o Tempo Não Passa, para não falarmos nos seus
ensaios sobre o Hamlet, sobre o português António Nobre, o espanhol Cervantes, o francês Stendhal, os brasileiros Artur Azevedo, Machado de Assis, Aluísio Azevedo, Tobias Barreto, Pedro I, os Anedotários da Academia, os Diários da
Manhã, da Tarde, do Entardecer, da Noite e da Noite Iluminada, com traduções para o inglês, o francês, o castelhano, o italiano, o alemão e o sueco, e versões para o cinema, num total de 151 títulos publicados, dos quais 27 romances, sem falarmos nos discursos, conferências, mesas-redondas, palestras, prefácios e artigos para jornais e revistas, que o transformaram num trabalhador
braçal da inteligência e no maior operário-produtor da nossa literatura.
Como jornalista, professor, romancista, cronista, ensaísta, historiador, biógrafo, orador, crítico literário, teatrólogo e memorialista, com uma abrangência sobre todo o espectro e o universo literários, teve uma produção erudita e
enciclopédica, superior mesmo à fecundidade do seu conterrâneo Coelho
Neto, que era o recordista, até então.
Toda essa sua bibliografia foi mostrada numa bonita exposição que a ABL
organizou e inaugurou no dia 21 de agosto de 2003, em homenagem ao seu
86.º aniversário.
Acordava diariamente às 3 horas da manhã e escrevia de madrugada, tudo
manuscrito, que a sua mulher, Yvonne, depois, datilografava. Diz-se dele que
redigia à mão mais rápido do que a nossa capacidade de lê-lo.
Uma das homenagens que mais o sensibilizaram foi prestada pelo seu
Maranhão, ao inaugurar em São Luís uma Casa da Cultura com o seu nome e
uma biblioteca com mais de 40 mil volumes, em sua maioria, doados por ele
próprio.
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Não é à toa nem por acaso que Josué sempre se definia como um escritor
pela graça de Deus, não seduzido por nenhum outro título ou recompensa: a
de um escritor, sempre. Seu nome, na cultura judaica, é uma homenagem ao
sucessor de Moisés e denomina um livro da Bíblia que descreve a conquista de
Canaã.
Se tivesse de reviver a sua vida, queria vivê-la com esta mesma vocação, com
os mesmos erros e as mesmas paixões. Certa vez declarou-me ele numa entrevista à Manchete:
– Já estou descendo a outra encosta da vida e nada mais aspiro do que a este
meu canto, a esta folha de papel, a esta caneta, a estes livros e à luz desta mesma
lâmpada, enquanto ouço perto de mim os passos de Yvonne, a companheira
perfeita, outra dádiva que Deus me deu.
– Também quereria os mesmos amigos. Todos. Sem nenhum exagero.
E eu acrescentaria que, na peça de Goethe, Mefistófeles aconselha ao Dr.
Fausto:
– Meu bom amigo. Confia em ti próprio e saberás viver.
É o que Josué Montello, sabendo viver, fez sempre ao longo dos seus 86
anos bem vividos, mas sobretudo nos últimos 19 meses de vida, durante os
quais muito sofreu, ao lutar desesperadamente para sobreviver. E viveu de bem
com o seu Deus, com Yvonne, sua mulher admirável; com Gilda e Lenka, suas
filhas muito amadas; com seus netos muito queridos: Mauro, Ricardo, Roberta, Renata e Daniela, além de três bisnetos: Gustavo, Rodrigo e Miguel, todos
unidos em torno do seu grande marido e patriarca: pai, avô e bisavô.
Ele atingiu a marca rara dos 50 anos como membro da Academia Brasileira
de Letras, como um companheiro amável e afetuoso, mas sobretudo como o
Príncipe do nosso romance, numa atmosfera de respeito, de admiração e de carinho pelo seu exemplo de vida digna, de intelectual correto e competente,
através dos inestimáveis serviços que, com correção, dignidade e trabalho, tanto prestou à cultura e à inteligência brasileiras.
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 Introdução
“Nesta hora de sol puro / Palmas paradas / Pedras polidas /
Claridades / Faíscas / Cintilações / Eu ouço o canto enorme do
Brasil!”1 Eis os primeiros versos do poema Brasil, de Ronald de Carvalho, com os quais – isso me parece adequado – dou início, no quadro do Seminário Brasil, brasis, a esta singela exposição.
1

. CARVALHO, Ronald de, “Brasil”, in Toda a América. Rio de Janeiro: Ed. Pimenta de
Melo & Cia., 1926, p. 19.
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São dois Brasis. No mínimo os dois Brasis de Jacques Lambert.2 Há “uma
só cultura e uma só nacionalidade de que se orgulham os brasileiros”, mas
“essa cultura única tem dois aspectos, ou melhor – segundo Lambert3 – dois
níveis bem diferentes”. Diz ele:4 “Os brasileiros estão divididos em dois sistemas de organização econômica e social, diferentes nos níveis como nos métodos de vida. Essas duas sociedades não evoluíram no mesmo ritmo e não atingiram a mesma fase; não estão separadas por uma diferença de natureza, mas
por diferenças de idade.”
Terá sido comedido nosso Jacques Lambert – e assim a ele me refiro porque se tornou amigo de Anísio, de Darcy, de José Honório – terá ele sido comedido, eu dizia, ao referir sermos dois Brasis, apenas dois Brasis.5 Não há de
ser, em verdade, em verdade não há de ser como nos versos de Vinicius para a
melodia de Tom Jobim – “é um, é dois, é três, / é cem, é mil” – mas somos
muitos, certamente somos muitos Brasis.

 A federação brasileira
Paradoxalmente – ainda que múltipla a nossa diversidade – somos uma federação artificial.6 E porque economia continental heterogênea, desigual, por2

Os dois Brasis, 7.a ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1972.
Ob. cit., p. 101.
4
Idem, ibidem.
5
Diz Jacques Lambert (ob. cit., págs. 102-103): “Mas, a diversidade do Brasil, não se reduz
unicamente a esse contraste entre o país desenvolvido e o país subdesenvolvido: as subculturas
brasileiras são muito numerosas e o seu inventário apenas começou. Criadores das planícies irrigadas
do Sul, criadores das caatingas ressecadas do Nordeste, ribeirinhos dos cursos de água da Amazônia
em suas palafitas, assalariados agrícolas das usinas de açúcar do Nordeste, colonos arregimentados das
plantações de café de São Paulo, aqui e acolá, colonos semi-independentes das fazendas decadentes,
camponeses do tipo europeu de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul, pioneiros do Oeste, todos
têm seus modos de vida muito peculiares. Muitos outros ainda, pescadores, mineradores de ouro ou
seringueiros, operários das cidades, contribuem para a diversidade do imenso império. Mas, dentro
dessa diversidade, todos pertencem a um ou outro Brasil, o Brasil arcaico e o Brasil novo.”
6
Veja-se meu estudo “Brazilian Federalism under the Pressure of Economic Globalisation”, in
Federalism, Rule of Law and Multicultirailism in Brazil, PIFF Études et colloques volume 38, Institut du
Fédéralism Fribourg Suisse, Helbing and Lichenhahan, Basel, 2001, pp. 57-65.
3
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que os desequilíbrios regionais são marcantes entre nós, toda a nossa história
tem sido acompanhada de aguda oposição entre poder central e poderes subnacionais, o que torna extremamente específico o federalismo brasileiro, do
qual já se afirmou consubstanciar uma “idéia fora de lugar”,7 sem tradição no
nosso pensamento teórico. A Federação brasileira, diz Francisco de Oliveira,8
“não foi formulada praticamente em nenhum lugar de importância na formação da ideologia nacional”.
Embora haja certo exagero nessa afirmação, a discussão brasileira em torno
do confronto centralização versus descentralização não aparece sob a forma
clássica do debate federalista. É também verdadeira a observação de que o poder local praticamente ocupou, enquanto tema de construções teóricas – a autonomia municipal – toda a atenção de nossos clássicos. Mas ainda somos
uma sociedade caracterizada por aquela oposição. E de modo tal que até hoje a
redução das desigualdades regionais [e sociais] consubstancia objetivo a cuja
perseguição está votada a ordem constitucional (cf. artigo 3.º, III, da Constituição do Brasil). Em suma: a nossa história tem sido a história da oposição
entre centralização e descentralização.

Por isso mesmo, a história do federalismo brasileiro é peculiar. Ainda no
Império vivemos uma experiência semifederal. A Câmara aprovou em 1831
um projeto de reforma da Constituição, no sentido de criar-se uma monarquia
federal e constitucional: pelo lado federal, criavam-se assembléias provinciais,
executivos municipais e estabelecia-se a divisão de rendas entre o governo central e as províncias – estruturava-se uma autêntica federação. O Senado não o

7

Faço alusão, neste passo, a Roberto Schwartz, Ao Vencedor as Batatas, 5a ed. São Paulo: Livraria Duas
Cidades – Editora 34 Ltda., 2000, p. 29.
8
“A crise da federação: da oligarquia à globalização”, in A Federação em Perspectiva: Ensaios Selecionados,
Rui Britto Álvares Affonso e Pedro Luiz Barros Silva (org.). São Paulo: Fundap, 1995, p. 77.
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aprovou, esse projeto, mas o debate em torno do federalismo conduziu ao Ato
Adicional de 1834, que contemplou alguns elementos federais, como as assembléias provinciais e a divisão de rendas; a criação de executivos municipais
foi recusada.
“O Ato Adicional – diz José Murilo de Carvalho9 – mesmo sendo versão
moderada das reformas, deu origem ao que muitos chamaram de experiência
republicana do Império. A afirmação é pertinente, pois na menoridade do
Imperador o regente seria eleito pelo voto popular. No que se refere à federação, faltava apenas a eleição dos presidentes de províncias para que o sistema se
aproximasse do modelo americano.”
Manifestaram-se então, por todo o país, tendências centrífugas sob lideranças regionais. Seguiram-se cinco grandes revoltas até que, em 1837, o regente
liberal, Feijó, renunciou, sendo substituído por um conservador eleito pelo
voto popular. Entre nós o voto popular em geral, com raras exceções, elege
conservadores... A nova Câmara reduziu o poder das assembléias e dos juízes
de paz, criou uma justiça e uma polícia controladas pelo governo central, dando por terminada a experiência republicana semifederal.10

Já no Segundo Império, no entanto, as oligarquias regionais e provinciais ocupavam o poder. A autonomia dos Estados-membros durante a República Velha,
até 1930, autonomia dos coronéis, é construída a partir dessas experiências.
Neste sentido, o movimento republicano buscou no federalismo os atributos que atendiam aos interesses das oligarquias: descentralização, privatismo e
conservadorismo.
Por isso afirmamos que a história do federalismo brasileiro é peculiar:
ele é bem brasileiro; não é expressivo de qualquer tradição federalista norte9

“Federalismo e centralização no Império brasileiro: história e argumento”, in Pontos e Bordados –
Escritos de História e Política, 1.a reimpressão. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999, p. 165.
10
Vide CARVALHO, José Murilo de, ob. cit., p. 167.
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americana. Por detrás dessa história está aquela oposição [centralização
versus descentralização] e, além, outra ainda, mais consistente, que aparta
conservadores e liberais.

Com a Revolução de 1930 perece a “Federação dos coronéis”, na qual não
havia espaço para a formulação de uma efetiva política econômica nacional,
deixando porém sobreviverem as oligarquias.11
Desde aí começam a ser plantadas as condições de integração econômica indispensáveis à institucionalização de um mercado nacional e a União deixa de
ser uma mera soma de Estados-membros. A Federação passa por um processo
de modernização, no bojo do qual, todavia, as contradições econômicas e as
disparidades intrafederativas são exacerbadas: um país industrial contra outros
países cumprindo modos de produção social anteriores a esse no espaço nacional, dir-se-á à primeira vista.
A industrialização verificou-se de modo a concentrar a produção na Região
Sudeste, dando lugar a distorções que o sistema tributário reforçava – o chamado “efeito cascata”, que beneficiava desigualmente Estados-membros e regiões. Arrecadavam maiores volumes de receita tributária os Estadosmembros que maiores valores agregassem aos produtos. Esse efeito somente
foi corrigido em 1965, quando a Emenda Constitucional n.o 18 substituiu a
tributação dita “cumulativa” pela incidência sobre valores agregados, adotada
sob a inspiração da TVA francesa. Não obstante essa correção e a instituição
de mecanismos compensatórios, como os Fundos de Participação dos Estados
e dos Municípios na arrecadação de impostos federais, as desigualdades regionais continuaram a caracterizar a economia nacional.

11

Vide OLIVEIRA, Francisco de, ob. cit., p. 80.
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Os governos que resultaram do golpe militar de 1964 privilegiaram o fortalecimento da União, nas mãos de quem se operou enorme concentração de receitas tributárias. E isso se deu de modo tal que alguns Municípios e Estadosmembros passaram a sobreviver exclusivamente em função das transferências
de recursos operadas em seu benefício por aqueles Fundos.
Ainda que a Constituição de 1988 tenha reforçado vigorosamente as receitas dos Estados-membros e dos Municípios, o fato é que, em virtude da
centralização financeira pela União, inúmeros Estados-membros brasileiros não podem funcionar sem os recursos do Fundo de Participação dos
Estados.
Estados-membros e Municípios foram compelidos a tomar empréstimos
para pagar suas dívidas, resultando reféns dessa política de juros altos, que os
conduziu, como a particular vítima do usurário é a ela conduzido, à ruína.
Quanto aos Estados-membros, a tanto foram conduzidos também em virtude
da recessão dos últimos anos, que reduziu suas receitas de ICMS.
Instala-se a guerra fiscal entre os Estados-membros, passo a passo convertida em guerra política, de sorte que a união entre eles é, atualmente, bastante
frágil.
Eis o que se passa, hoje, com o federalismo brasileiro: desaparecem os
laços de união entre os Estados-membros; vivemos sob um federalismo
desorganizado, no qual a solidariedade entre Estados-membros e entre
Municípios não é uma reivindicação de base, tendo de ser imposta de cima
para baixo. A superestrutura terá, à primeira vista, prevalecido sobre a
infra-estrutura.
A ideologia do federalismo brasileiro, se existisse, teria perecido nos dias
que correm. Partimos de uma construção bem artificial, praticando uma experiência de federalismo centrífugo desde um modelo de federação centrípeta.
Por isso é oportuna a consideração, no espaço das nossas cogitações neste
entardecer de setembro, do critério do regional.
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 As regiões – regiões sócio-históricas
As regiões estão para a legitimidade assim como os Estados-membros, na
federação, para a legalidade. Desejo partir desta afirmação.

A região sócio-histórica – dela devo inicialmente vos falar – compreende
uma coletividade territorial sócio-histórica que se afirma como ordem institucionalizada estável com base em um acervo particularizado de herança cultural. Dela se pode dizer, enquanto tal, ser portadora de um direito – um direito
regional – que lhe é próprio.12
A região sócio-histórica distingue-se da região jurídico-econômica, que se define
como o conjunto de relações jurídico-econômicas sob condições de mercado
espacialmente organizado pelo Estado.
Ao dizer que a região sócio-histórica é portadora de um direito regional,
estou a afirmar a existência de um nomos que a caracteriza, conferindo-lhe
personalidade histórico-cultural.
A terra é definida, na linguagem mítica, como a mãe do direito [o nomos da ter13
ra] – o direito é unidade de ordenamento e determinação de território. A
conquista da terra [Landnahme], como observa Carl Schmitt,14 cria o título jurídico mais radical que existe, o radical title, no sentido pleno e amplo do vocábu-

12

Valho-me, neste ponto e nas linhas que seguem, de considerações desenvolvidas por Mário
Jorge Góis Lopes em sua tese de doutoramento – Regionalismo e regionalização econômica no
ordenamento jurídico – apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 9 de
junho de 1986. Mário Jorge, que faleceu ainda jovem, foi brilhante professor da Faculdade de Direito
da Universidade Federal do Amazonas, sua tese permanecendo inédita.
13
Cf. SCHMITT, Carl, Der Nomos der Erde. Köln: Greven Verlag, 1950, p. 13 (DNomos); El nomos de la
tierra, trad. de Dora Schilling Thon. Buenos Aires: Editorial Struhart, 2005, p. 21 (Enomos); Le nomos de
la terre, trad. Lilyane Deroche-Gurcel. Paris: PUF, 2001, p. 47 (Lnomos).
14
Dnomos, p. 17, Enomos, pág. 26; Lnomos, p. 53.
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lo; contém a ordem inicial do espaço, a origem de toda ordenação concreta
posterior e de todo direito ulterior.15 16
O nomos, diz ainda SCHMITT,17 em seu significado original é o ser plenamente imediato de uma força jurídica não atribuída; é um acontecimento histórico constitutivo, um ato de legitimidade, que confere sentido à legalidade das
leis.18 Dizendo-o de outro modo: é o princípio normativo fundador que dá sentido e ordem ao sistema jurídico e político e que, desse modo, o legitima.19 20

15

Dnomos, pp. 15-16; Enomos, p. 24; Lnomos, p. 52.
Nomos, para Schmitt, designa o processo fundamental e primitivo de divisão e diferenciação do
território de uma comunidade, a primeira tomada da terra, a primeira divisão e distribuição do solo. É o
vocábulo mais adequado para referir o acontecimento fundamental constitutivo de todo grupamento
espacial, do ocorrer fático do assentamento e da ordenação de todo povo que se faz sedentário e de todo
império, sendo essa a significação que lhe dá força e magnitude. Os grandes atos primitivos de direitos
são tomadas de terra (fundações de cidades, estabelecimentos de colônias, etc.). A tomada da terra é
medida que distribui e divide o solo numa determinada ordenação, é o primeiro título jurídico que
fundamenta todo o direito ulterior. Todas as relações jurídicas posteriores com o solo, dividido pelo
grupo humano ou povo que o tomou, todas as instituições da cidade ou da colônia, ficam determinadas
a partir dessa medida primitiva, desse fato real de tomada da terra, ocorrência fática no mundo do ser,
inseparável, no entanto, do dever-ser que estrutura uma concreta ordem espacial.
17
Dnomos, p. 42; Enomos, p. 55; Lnomos, p. 77.
18
“O nomos é, portanto, a forma imediata pela qual se faz visível, enquanto espaço, a ordenação
política e social de um povo, a primeira medição e partição dos campos de pastoreio, ou seja, a
tomada da terra e a ordenação concreta que é inerente a ela e dela deriva; nas palavras de kant: ‘a lei
divisória do meu e do teu solo’, ou na fórmula inglesa que é uma pontualização adequada: o ‘radical
title’. Nomos é a medida que distribui e divide o solo do mundo numa ordenação determinada, e, em
virtude disso, representa a forma da ordenação política, social e religiosa. Medida, ordenação e forma
constituem aqui uma unidade espacial concreta. Na tomada da terra, na fundação de uma cidade ou
de uma colônia se revela o nomos com o qual uma estirpe ou um grupo ou um povo se torna
sedentário, quer dizer, se estabelece historicamente e converte uma fração de terra no campo de forças de
uma ordenação” [Dnomos, p. 40; Enomos, p. 52; Lnomos, p. 74].
19
Cf. BALDASSARRE, Antonio, Globalizzazione contro democracia. Roma: Laterza, 2002, p. 50.
20
São três, segundo Carl Schmitt [Dnomos, p. 13; Enomos, pp. 21-22; Lnomos, pp. 47-48], os modos
pelos quais a terra se relaciona ao direito e à justiça. A raiz tríplice do direito e da justiça (consiste (i)
em que a terra o contém (a terra contém o direito) em si mesma, como justa medida de recompensa
ou prêmio ao trabalho; (ii) em que a terra o revela (a terra revela o direito) em si mesma como limite
firme, claro, visível; e (iii) em que a terra o conduz (a terra conduz o direito) sobre si mesma como
signo público da ordem. Em síntese: a terra contém, revela e conduz o direito. O que sugere a
asserção de que o direito é essencialmente terreno, mundano e humano.
16
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Por isso mesmo não se deve interpretar o nomos, em alemão – a advertência é
ainda de Schmitt21 – nos sentidos de Gesetz (lei, regra), Regelung (regulamento),
Norm (norma) ou qualquer outro termo similar; qualquer termo que, digo eu,
finque âncoras no positivismo.
Os desenganos políticos de 1848 levaram os juristas de então a abandonar
o cristianismo, tornando-se ateus. Fizeram com que eles cedessem, em suas
posturas intelectuais, às pretensões de superioridade das ciências naturais, às
pretensões progressistas do desenvolvimento técnico-industrial, à nova pretensão de legitimação da Revolução. Daí porque se há de dizer que assim
como para Fernando Pessoa22 a filosofia é uma conseqüência de se estar mal
disposto, a desilusão, na visão de Carl Schmitt, terá produzido o positivismo
jurídico do século XIX.23 Uma filosofia do direito como tal não poderia mesmo fornecer a terminologia e o vocabulário dos quais se pudesse retirar um
equivalente, na língua alemã, ao nomos.

As regiões são comunidades sócio-históricas. Comunidades no sentido weberiano,
em relação às quais a atitude na ação social se inspira no sentimento subjetivo
(afetivo ou tradicional) dos partícipes em constituir um todo.24
Assim descrita, a região sócio-histórica é um fenômeno decisivamente europeu na sua tipicidade, uma manifestação étnica ou cultural. Caracteriza-se pela
sua força legitimadora primitiva e pelo que venho referindo como um seu direito originário, vale dizer, direito que não emana da legalidade estatal, ainda que
21

Dnomos, p. 39; Enomos, p. 51; Lnomos, p. 73.
“Tabacaria”, in Fernando Pessoa – Obra poética. Rio de Janeiro: Editora José Aguilar, 1960, pp.
323-328.
23
Dnomos, p. 45; Enomos, pp. 58-59; Lnomos, p. 80.
24
WEBER, Max, Economia y sociedade, trad. José Medina Echavarría, vol. I. México: Fondo de Cultura
Econômica, 1944, p. 33. A proximidade entre essa acepção de comunidade e a de Tönnies, o próprio
Weber se encarrega de apontar.
22.
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posteriormente possa vir a ser recebido pela ordem estatal. Mas esse direito, direito regional, encontra sua origem na raiz histórica da região sócio-histórica a
que corresponde, vale dizer, no nomos do grupo regional.25

 As regiões no espaço brasileiro
De modo inteiramente diverso manifestam-se, no espaço do território nacional, as regiões brasileiras. Aqui não experimentamos direitos regionais que
antecedessem, como na Europa ocorreu, o direito estatal.
As nossas regiões não chegaram a produzi-los, esses direitos, mesmo porque o momento do nomos regional jamais ocorreu entre nós. Falta-nos o nomos
legitimador. Falta personalidade histórica a nossas regiões – como, de resto,
nossos Estados-membros dela também carecem. Ainda que não deseje debater,
nesta ocasião, a autenticidade da federação brasileira, ainda assim indago:
quais foram as nossas realidades estaduais sociopolíticas originárias? teriam
elas algum dia existido?
Os Estados-membros oriundos de qualquer descentralização administrativa não possuem existência política própria, como acontece com o Estado-membro de um Estado federal instituído por agregação de Estados soberanos, tanto quanto com a região sócio-histórica necessariamente autônoma.
Ademais, no Brasil nunca houve um autêntico poder regional que se impusesse perante o poder central. O Estado sempre representou, entre nós, a única
magnitude política. Uma história marcada pela atuação estatal rigidamente
centralizadora dificilmente produziria unidades sociopolíticos análogas às regiões sócio-históricas européias. Somos uma Nação porque o Estado nos fez
Nação. O regional, no Brasil, manifesta-se no Estado-membro e no Município, independentemente da existência concreta de agrupamentos regionais. De
25

Considere-se neste ponto a distinção entre direito posto e direito pressuposto. Veja-se meu O Direito Posto e
o Direito Pressuposto, 6.ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 43 e ss. Note-se bem que não
superponho direito regional e direito pressuposto. Na sociedade brasileira não se manifestaram direitos regionais,
como afirmo logo adiante. Nada obstante, é correta a assertiva de que nela coexistem peculiares direitos
pressupostos.
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resto, esses agrupamentos não constituem suporte infra-estrutural suficiente
para a edificação de direitos regionais e o reconhecimento de autonomias
regionais.
Seja como for, as regiões brasileiras, tal como as européias, não são regiões
econômicas no sentido que lhes é atribuído pela ciência econômica.

 Regiões econômicas, regiões

de desenvolvimento
A região econômica é uma outra realidade. Não pode ser confundida com o
território juridicamente demarcado pelo Estado como espaço geográfico incidido pelos efeitos da sua política de desenvolvimento regional. Daí que o espaço da economia regional não é o território da região.
A região econômica pode ser descrita, qual o faz François Perroux,26 como
um conjunto homogêneo de múltiplos mercados (regionais, nacionais e internacionais), de custos e preços e de preços cuja fixação depende de elementos
relacionados ou externos ao espaço nacional, assim como aos espaços dos planos econômicos dos poderes públicos e das unidades econômicas privadas
nacionais.
Este não é o momento para uma digressão sobre a região como unidade dinâmica, tema que Manuel Correia de Andrade27 abordou de modo primoroso.
Feita, não obstante, a necessária distinção entre a região sócio-histórica e a região econômica, será ainda oportuno identificarmos o que se tem como região de desenvolvimento.
Estas – as regiões de desenvolvimento – são áreas em relação às quais é suposta a
atuação de organismos regionais de desenvolvimento. Mário Jorge Góis Lopes28 definiu-as como unidades territoriais ou áreas unificadoras de intervenções de desenvolvimento nas quais devem exercer administração econômica as
26

A Economia do Século XX, tradução de José Lebre de Freitas. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1967,
p. 143 e ss.
27
Espaço, Polarização e Desenvolvimento, 2a ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1970, p. 35 e ss.
28
Veja-se a nota 12, acima.

113

Eros Ro berto Grau

entidades regionais de coordenação e planejamento que lhes correspondem.29
Regiões de serviço, por outro lado – e muito foi dito há alguns anos, entre nós, sobre as regiões metropolitanas – regiões de serviço, dizia, são unidades territoriais
ou áreas unificadoras de prestação de serviços; nelas devem realizar serviços as
entidades que lhes correspondem.

Ora, sem que com isso esteja a incidir no erro de afirmar a existência de regiões sócio-culturais do tipo europeu entre nós, o fato é que as regiões de desenvolvimento que aqui experimentamos não correspondem às nossas mais autênticas
regiões sócio-culturais. Porque elas, não obstante não sejam européias, porém
bem brasileiras, existem.
As nossas regiões de desenvolvimento decorrem de imposições constitucionais
que vinculam imediatamente a União Federal, mas, de mediato, a todos nós.
Embora a Constituição não tenha definido nenhuma tipologia regional e tenha evitado comprometimentos com organismos institucionais,30 a idéia de
desenvolvimento nacional está estreitamente atrelada, entre nós, à de desenvolvimento regional.
Essa é uma longa história, que ganhará importância no debate político,
como “questão regional”, já na vigência da Constituição de 1946, “com a concepção – diz Gilberto Bercovici31 – de que a atuação estatal e o planejamento
eram elementos essenciais para o desenvolvimento, de acordo com as diretrizes
elaboradas pela recém-criada CEPAL (Comissão Econômica para a América
Latina)”. Desde então todas as Constituições brasileiras afirmam como um
compromisso seu a superação das desigualdades regionais.

29

Veja-se meu Direito Urbano. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1983, pp. 41 e 42.
Confirmando a regra, o artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, na
referência à Zona Franca de Manaus.
31
Dilemas do Estado Federal Brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, pp. 42-43.
30
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Antes disso, no entanto, em 190932 foi instituída a Inspetoria Federal de
Obras contras as Secas (IFOCS) e o Decreto n.o 9.521,33 de 17 de abril de
1912, criou, no âmbito do Ministério da Agricultura, a Superintendência de
Proteção da Borracha, visando a dar execução ao primeiro grande plano regional
de desenvolvimento econômico experimentado no Brasil. Este plano,34 não meramente setorial, introduziu mecanismos institucionais bastante avançados para
a época. Essa pioneira experiência política de desenvolvimento regional tornava
evidentes as preocupações do Governo brasileiro com a incorporação do território amazônico ao espaço econômico nacional, em meio à séria crise do extrativismo da borracha que começava a atingir a região. Mencione-se ainda a criação,
pelo Decreto n.o 3.965, de 25 de dezembro de 1919, no Governo Epitácio Pessoa, de uma caixa especial destinada ao custeio “das obras necessárias à irrigação
de terras cultiváveis no Nordeste brasileiro”, constituída por recursos oriundos
de 2% das receitas federais e de 2% a 5% das receitas dos Estados-membros em
que as obras e serviços seriam executados – “entrando para este fim o Poder
Executivo em acordo com os respectivos Governos e podendo receber a mesma
contribuição em terras devolutas e irrigáveis”.35 Tem início assim a prática da
vinculação de percentagem das receitas federais e estaduais à solução de problemas regionais, que as Constituições de 1934 e de 194636 consagraram já de
32

Decreto n.o 7.619, de 21 de outubro de 1909.
Arts. 105 e ss.
34
Lei n.o 2.543-A, de 5 de janeiro de 1912.
35
Art. 2.º do Decreto n.o 3.965/19.
36
A Constituição de 1946 contemplou uma série de preceitos voltados à promoção do desenvolvimento
regional em “áreas-problema”, como a Amazônia (“Art. 199 – Na execução do plano de valorização
econômica da Amazônia, a União aplicará, durante, pelo menos, vinte anos consecutivos, quantia não
inferior a três por cento da sua renda tributária”), o Nordeste (“Art. 198 – Na execução do plano de defesa
contra os efeitos da denominada seca do Nordeste, a União despenderá, anualmente, com as obras e os
serviços da assistência econômica e social, quantia nunca inferior a três por cento da sua renda tributária”) e
o Vale do São Francisco (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: “Art. 29 – O Governo Federal
fica obrigado, dentro do prazo de vinte anos, a contar da data da promulgação desta Constituição, a traçar e
executar um plano de aproveitamento total das possibilidades econômicas do rio São Francisco e seus
afluentes, no qual aplicará, anualmente, quantia não inferior a um por cento de suas rendas tributárias”).
No que tange à importância da “questão regional” no debate político e jurídico a partir da Constituição de
1946, vide VENANCIO FILHO, Alberto, A Intervenção do Estado no Domínio Econômico. Rio de Janeiro:
Fundação Getulio Vargas, 1968, pp. 305-306; BONAVIDES, Paulo, A Constituição Aberta. 2.ª edição; São
Paulo: Malheiros Editores, 1996, pp. 368-369; e WILSON CANO, Desequilíbrios Regionais e Concentração
Industrial no Brasil, 1930-1995, 2.ª ed. Campinas: UNICAMP-IE, 1998, pp. 17-23.
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modo sistemático, aquela beneficiando apenas o Nordeste, esta, o plano de defesa contra as secas do Nordeste, o plano de valorização da Amazônia e o plano de
aproveitamento do Vale do Rio São Francisco.
Não obstante, como observa Washington Peluso Albino de Souza,37 “[o]
Brasil parece estar submetido ao signo de Sísifo. Todos os esforços de planejamento perdem-se antes de atingir o objetivo. Recomeçam-se os trabalhos, esquecendo o que fora feito ou planejado, como na trágica lenda do rei de Corinto. Para a mesma realização, o sacrifício é multiplicado e, não raramente,
amontoam-se as obras inacabadas. As oportunidades históricas que têm sido
perdidas, a descontinuidade administrativa, o sentido carismático dado aos
Planos, a deturpação do correto concerto de região, certamente que funcionam como indiscutíveis motivos pelos quais o imenso bloco levado ao alto da
montanha, à custa de sacrifícios inauditos do povo brasileiro, rola-se de volta,
e tudo recomeça como se os problemas fossem novos ou as soluções apresentadas tivessem alguma originalidade”.

O processo de desenvolvimento econômico no Brasil acabou transformando algumas regiões em pólos de desenvolvimento, deixando outras em estagnação econômica.38 Esta situação de desequilíbrio conserva, dentro do mesmo
território, regiões com inúmeras disparidades.39 A propósito, Celso Furtado40
anotou: “A medula dessa questão é a seguinte: o Brasil é um extenso território
ocupado de modo irregular, apresentando combinações diversas de fatores e
37

Estudos de Direito Econômico, Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1995, p. 197.
FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil, 24.ª ed. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1991,
pp. 236-241, e A operação Nordeste. Rio de Janeiro: Instituto Superior de Estudos Brasileiros (MEC),
1959, pp. 10 e 12-3.
39
BERCOVICI, Gilberto, Constituição Econômica e Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros Editores,
2005, p. 88.
40
Perspectivas da Economia Brasileira. Rio de Janeiro: Instituto Superior de Estudos Brasileiros (MEC),
1958, p. 53.
38
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recursos, em sistemas econômicos com distintas potencialidades; desenvolver
simultaneamente esses sistemas significa dividir em demasia os recursos e reduzir a intensidade média de crescimento do conjunto. Verifica-se, assim, que
é necessário concentrar os recursos escassos nas regiões de maiores potencialidades, a fim de criar um núcleo suficientemente poderoso que sirva de base do
desenvolvimento das outras regiões. Mesmo reconhecendo alguma verdade
nessa idéia, a formulação geral do problema me parece incorreta. Abandonar
regiões de escassos recursos e com rápido crescimento da população é permitir
que se criem graves problemas para o futuro do país. Em um plano de desenvolvimento é necessário considerar em conjunto toda a economia nacional.”

A Constituição de 1988 previu, em seu art. 43, a articulação da ação administrativa da União em um mesmo complexo geoeconômico e social – isto é, em regiões – visando a promover o desenvolvimento e reduzir as desigualdades regionais. Ocorre que o que poderia significar um avanço no aggiornamento da estrutura
federativa nacional acaba por fortalecer, ampliando-os, os poderes do Governo
Federal: a criação das chamadas regiões compete exclusivamente à União, os Estados-membros interessados dela efetivamente não participando.
Ao depois, como as fronteiras políticas de cada Estado-membro geralmente não coincidem com suas fronteiras econômicas, as tensões intraregionais tornam evidente a relevância da concepção regional, cuja politização no âmbito federativo se impõe; apenas na medida em que essa concepção
seja nesse âmbito absorvida poderão ser encaminhadas adequadamente soluções de problemas que não são mais apenas de um Estado-membro, ou de
outro, mas de toda uma determinada região geoeconômica. As características
regionais acabam assumindo significado nacional, o que importa em que já
não possam ser analisadas nos limites geográficos, sociais e históricos de apenas um Estado-membro. Daí porque, embora esses problemas estejam em
geral relacionados à esfera de competência federal, a União não os considera
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de modo adequado, relegando-os a um segundo plano, dado que consubstanciam questões que, não ultrapassando o âmbito regional, não merecem
ser situadas como federais...

 As regiões, os pólos de desenvolvimento

e os ciclos
Permito-me a esta altura deixar outro paradoxo bem vincado. É que, embora não tenham jamais existido regiões sócio-históricas entre nós, aqui – na aguda consideração de Manuel Correia de Andrade41 – as regiões fincam raízes
em momentos geográficos e históricos aos quais correspondem os ciclos da cana-de-açúcar, do couro, do ouro, do algodão, do café, da borracha e da industrialização, com maior ou menor importância sobre o todo nacional.
A economia brasileira, organizada como economia colonial fornecedora de
matérias-primas e de produtos alimentares de que não dispunha o mercado europeu, formou aquilo que Perroux chama de economia dominada.42 Ela se
amolda às economias dominantes, estruturando-se para atender suas demandas. Daí os ciclos, que se sucederam ao sabor das necessidades do mercado
europeu. Alguns deixaram marcas bem definidas no todo nacional, outros,
porque influenciaram áreas mais restritas ou menos povoadas, ou porque sua
duração não foi longa, produziram influência apenas no plano regional.
Mas estes ciclos – prossigo a transcrever trecho da exposição de Manuel
Correia de Andrade43 – “provocando a ocupação de áreas diversas do território brasileiro e estabelecendo uma organização de exploração econômica do
espaço ao sabor das disponibilidades do mercado e dos implementos e técnicas conhecidas, deram origem à formação, no espaço brasileiro, de regiões de
especulação, de bacias urbanas e até de regiões organizadas, na terminologia de
Kayser. Elas foram, aos poucos, fazendo desaparecer os espaços indiferença41

Ob. cit., p. 77 e ss.
Cf. ANDRADE, Manuel Correia de, ob. cit., loc. cit.
43
Idem, p. 78.
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dos, sob o comando de núcleos que funcionaram ora como pólos de crescimento, ora como pólos de desenvolvimento”.

O fato é que, apesar de nos faltar o nomos regional legitimador, embora a elas
falte personalidade histórica, identificamos perfeitamente, em torno e a partir
das experiências dos ciclos, determinadas regiões no espaço nacional. Sigo o
índice do capítulo VI do livro de Manuel Correia de Andrade, onde encontramos alusões ao desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar e o surgimento
dos primeiros pólos, ao ciclo do ouro e a polarização para o Rio de Janeiro, ao
surto rizicultor e algodoeiro e o surgimento do pólo de São Luís do Maranhão, ao ciclo do café e a dinamização econômica da Região Sudeste, ao episódio da borracha e o desenvolvimento de pólos na Amazônia, à industrialização
e a formação de um pólo nacional.
Somos muitos, efetivamente, e assim construímos a nossa realidade, peculiar porque bem brasileira. Brasileira de não somente um Brasil, mas brasileira
demais, demasiadamente brasileira, expressiva da multiplicidade que somos. E
assim é porque – isso é necessário redizermos – porque nossa diversidade é
múltipla. Assim a construímos, a nossa realidade, plena de contradições e,
logo, de impasses, impasses não obstante logo adiante superados, o que nos faz
heróis. Somos heróis porque superamos com naturalidade os paradoxos e nos
identificamos simplesmente como, cada um de nós, um brasileiro. Isso faz de
cada um de nós o herói de todos nós. Não se trata de brincarmos com as palavras, mas de superarmos nossas contradições de modo espontâneo, daí sermos
capazes de construir uma notável universalidade a partir de desigualdades,
diversidades, adversidades.
Daí compormos aquele que Ronald de Carvalho chamou de “o canto enorme
do Brasil”, um canto que conta, entre tantos outros enredos, como superamos
nossos impasses geográficos e históricos – porque nossos impasses não são
apenas históricos, mas, sobretudo, geográficos; e não são apenas geográficos,
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mas também históricos – como superamos nossos impasses geográficos e históricos, dizia, realizando uma maravilhosa aventura de produção cultural.

Retorno ao poeta,44 ouvindo “o tropel dos cavalos de Iguaçu correndo na
ponta das rochas nuas, empinando-se no ar molhado, batendo com as patas de
água na manhã de bolhas e pingos verdes”; ouvindo a grave melodia, a bárbara
e grave melodia do Amazonas, melodia da sua “onda lenta de óleo espesso, que
se avoluma e se avoluma, lambe o barro das barrancas, morde raízes, puxa ilhas
e empurra o oceano mole como um touro picado de farpas, varas, galhos e folhagens”; ou, mais, ouvindo “a terra que estala no ventre quente do nordeste, a
terra que ferve na planta do pé de bronze do cangaceiro, a terra que se esboroa
e rola em surdas bolas pelas estradas de Juazeiro e quebra-se em crostas secas,
esturricadas no Crato chato”.
O fato é que – permito-me dizê-lo ainda outra vez – apesar de nos faltar o
nomos regional legitimador, embora a elas falte personalidade histórica, identificamos perfeitamente, em torno e a partir das experiências dos ciclos, determinadas regiões no espaço nacional.
A conferência de Vianna Moog: os sete núcleos culturais
Pois precisamente essa realidade fornece o sistema interpretativo que se
ajusta à análise da literatura brasileira.
Recorro a Vianna Moog45 – cujo centenário de nascimento ocorrerá no
próximo dia 6 de outubro – que no início da década dos quarenta observava
que o critério cronológico, o único até então aplicado àquela análise, “não é o
que mais se ajusta à exata compreensão dos segredos da nossa literatura”.46
Esse critério – prosseguia – não se adapta “a uma literatura que, a despeito da
44

CARVALHO, Ronald de, ob. cit., pp. 19-21.
“Uma interpretação da literatura brasileira”, in Uma Interpretação da Literatura Brasileira e Outros Escritos.
Rio de Janeiro: Editora Delta, 1966.
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Ob. cit., p. 109.
45

120

Desenvo lvi mento r e g i o n a l , c o n c e i to s

unidade de língua e de origem, as diferenciações geográficas, as de meio, as de
forma de produção, as de clima e de cultura condenaram a uma estonteante
diversidade”.47
O processo cronológico sendo incapaz de apresentar novas contribuições
para o estudo da literatura brasileira, Vianna Moog afirmava a necessidade de
procurar-se outro sistema, que a esse estudo se ajustasse, concluindo:48 “Tenho para mim seja [esse outro sistema] o de análise dos núcleos culturais cuja
soma forma o complexo heterogêneo da chamada literatura brasileira. Fragmente-se o Brasil em regiões onde predominem o mesmo clima, a mesma geografia, as mesmas formas de produção, e o problema ficará imediatamente
simplificado. Lá onde esses fatores se conjuguem numa certa uniformidade,
pode ter-se a certeza de que se há de encontrar um núcleo cultural homogêneo
e definido, formando como que uma unidade à parte no conjunto da literatura
brasileira. Porque, sob este ângulo, apesar da continuidade do território, não
constituímos um continente; somos antes um arquipélago cultural. Com muitas ilhas de cultura mais ou menos autônomas e diferenciadas.”

Proponho seguirmos os passos de Vianna Moog, identificando, em cada
região, idéias e grupos culturais que lhes correspondem, os “sete núcleos”, as
“sete chaves” da literatura brasileira: a Amazônia, o Nordeste, a Bahia, Minas,
São Paulo, o Rio Grande do Sul e a Metrópole – o Rio.49 Haveria outros – o
Maranhão e Sergipe oscilaram sempre entre a Bahia e o Nordeste, quando não
os harmonizaram – mas as grandes realidades brasileiras seriam as suas sete
ilhas culturais.50 Note-se bem que Vianna Moog formulou o critério regional
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Idem, ibidem.
Idem, p. 110.
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Idem, p. 127.
50
Idem, pp. 127-128.
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de análise da literatura brasileira no breve espaço de uma conferência que fez
em 1942, no Itamarati, a convite da Casa do Estudante do Brasil.51
Mais de sessenta anos passados, à véspera do seu centenário, tomo desse critério ensaiando dar conta do desafio contido no tema desta minha exposição,
tal como o reescrevo – desenvolvimento regional, conceitos: à procura de uma literatura do
desenvolvimento regional. Não irei por aí até o fim, mas começo por aí.
Tomemos os “sete núcleos”, a Amazônia, o Nordeste, a Bahia, Minas, São
Paulo, o Rio Grande do Sul e a Metrópole – o Rio. Não são núcleos isolados,
note-se bem, mesmo porque os seus cantos particularizados como que se intercomunicam.52
Não pretendo tratar da literatura regional, que nem é isso, aliás, que a interpretação da literatura brasileira de Vianna Moog propõe. O que ora importa é
experimentarmos a busca de exemplos, evidentemente sem pretensão de esgotá-los, de uma nossa – creio ser adequado assim a chamarmos – literatura do
desenvolvimento regional. Isso, porém, sem deixarmos de aludir à exposição
por ele desenvolvida.

O que marca a Amazônia é a imensidade cósmica. A Amazônia é lá onde o
homem sente-se “permanentemente sobressaltado pelo terror cósmico”.53 Por
51

A conferência foi publicada em opúsculo e traduzida para vários idiomas.
Intercomunicam-se como em outro trecho do poema: “Eu ouço o chiar das caatingas – trilos, pios,
pipios, trinos, assobios, zumbidos, bicos que picam, bordões que ressoam retesos, tímpanos que
vibram límpidos, papos que estufam, asas que zinem zinem rezinem, cris-cris, cicios, cismas, cismas
longas, langues – caatingas debaixo do céu! / Eu ouço os arroios que riem, pulando na garupa dos
dourados gulosos, mexendo com os bagres no limo das luras e das locas; / Eu ouço as moendas
espremendo canas, o gluglu do mel escorrendo nas tachas, o tinir das tigelinhas nas serigueiras; / e
machados que disparam caminhos, / e serras que toram troncos, / e matilhas de ‘Corta Vento’,
‘Rompe-Ferro’, ‘Faíscas’ e ‘Tubarões’ acuando suçuaranas e maçarocas, / e mangues borbulhando na
luz, / e caitetus tatalando as queixadas para os jacarés que dormem no tejuco morno dos igapós...”
(CARVALHO, Ronald de, ob. cit, pp. 21-23.)
53
VIANNA MOOG, ob. cit., p. 110.
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isso a literatura amazônica, toda ela – pouco importa quem a produza, autóctones, estranhos à região ou estrangeiros – por isso a literatura amazônica é
voltada à interpretação da terra.54
Vianna Moog,55 para demonstrá-lo, refere Euclides da Cunha, que chega a
ela como chefe de uma comissão de limites e logo é tomado desse terror, com
todo o seu aflitivo cortejo de interrogações: “[s]eria a Amazônia o primeiro ou
o último capítulo do Gênesis, o primeiro ou o último dia da criação?” – a prosa de Euclides é “contemporânea da dos profetas do Velho Testamento”.56
Mas o tributo ao sentimento cósmico foi pago por todos quantos tenham sido
por ela tocados, enfeitiçados. Wallace, Humboldt, Gonçalves Dias, Inglês de
Sousa, Tavares Bastos, Alberto Rangel, Gastão Cruls.
O próprio Vianna Moog, que esteve no Amazonas por algum tempo – e
consta que lá escreveu o Um Rio Imita o Reno57 – o próprio Vianna Moog foi
marcado por esse feitiço. Nesse belo romance deixa escorrer por entre as linhas
nas quais descreve Blumental, a pequena cidade alemã do Rio Grande do Sul, os
traços que o Amazonas deixou em si. Quando Geraldo fala ou pensa na “beleza
desordenada do Amazonas...”58, é o autor quem nela pensa ou dela fala.59

A literatura do Nordeste é fundamentalmente social. Literatura de contrastes, desde a oposição entre o litoral e o sertão, até as que desenham o confronto, no litoral, entre o sobrado e o mocambo; no interior, entre a casa-grande e a
senzala. E a seca, essencialmente social. Porque aqui não é a compreensão da
54
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Idem, ibidem.
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Idem, ibidem.
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Porto Alegre: Editora Globo, 1948.
58
Ob. cit., p. 191.
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Na primeira página do romance Geraldo Tôrres declara, no livro de registro de hóspedes do Hotel
Centenário, que seu lugar de nascimento é o Amazonas: “Nacionalidade – brasileiro. Lugar de nascimento –
Amazonas”.
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terra e de seus mistérios que conta, mas o inexorável do homem batendo em
retirada, batido, dramaticamente batido pela terra.
Aí se instala, a partir dos anos trinta do século passado, com José Américo de Almeida,60 o ciclo do romance nordestino. Jorge Amado, com e no
ciclo do cacau, estaria aqui, mas vamos conduzi-lo à Bahia. Cá estão, contudo, Graciliano Ramos e José Lins do Rego, além de Rachel de Queiroz.
Na poesia, João Cabral e Ascenso Ferreira [“Vou danado pra Catende /
com vontade de chegar” 61; “As eternas naus do sonho, / de ‘Oropa, França
e Bahia’...”62].
Nordeste de Oliveira Lima e de Joaquim Nabuco – Massangana –, mas
em especial o de Gilberto Freyre, sua mais patriarcal expressão, na multiplicidade de sentidos do vocábulo patriarcal. E me permitam insistir em José
Lins do Rego, cujo Fogo Morto63 faz o relato da decadência do patriarcalismo no Nordeste, com suas tragédias e misérias humanas.64 Desse livro se
diz65 ser “um imenso painel da sociedade rural do Nordeste, na transição
da economia mercantil para a economia pré-capitalista”.66 O ciclo da cana-de-açúcar abre-se em Zé Lins, com Menino de Engenho,67 e nele se fecha,
com Fogo Morto.
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A Bagaceira, 4.ª ed. Rio de Janeiro: Livraria Castilho, 1928.
“Trem de Alagoas”, in Catimbó e Outros Poemas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1963, p. 127.
62
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55.ª edição. Rio de Janeiro: José Olympio, 2001.
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A da Bahia, diz Vianna Moog,68 “é antes uma literatura de eruditos, de humanistas, de diletantes, do que uma literatura de finalidades sociais e orgânicas”. O núcleo cultural aí instalado é de erudição. “Para que buscar a interpretação da terra – indaga69 – quando havia ainda tantos epigramas gregos e latinos a conferir? Para que impressionar-se com os problemas reais, quando o
tempo era tão pouco para ler os clássicos, a história sagrada e a profana?” No
Brasil patriarcal a erudição haurida nos colégios dos jesuítas. Posteriormente, a
simplicidade, da qual Jorge Amado é expressão perfeita. Conta-me Marcelo
Cerqueira que o Prof. Anísio Teixeira dizia ser notável o Jorge, porque escrevia sobre quatrocentos metros do cais da Bahia e isso o tornava um escritor
universal!

Em Minas a geografia predomina – reporto-me ainda a Vianna Moog.70
Montanhas horizontalmente alongadas e, no cerne da sua história, o predomínio do local. Minas porta em si essas duas marcas, montanhas horizontalmente alongadas e municipalidade, municipal campo e cidade. Montanhas barrocas e campos recostados, como se as prolongassem, essas montanhas, em suas
derradeiras doces curvas alongadas. O homem dessa geografia havia de ser
como é, introvertido, ensimesmado, discreto. Discreto para ser universal,
como a Poesia de Drummond.
Minas abraça Goiás, de modo que neste passo digo, além do Afonso Arinos
do Pelo Sertão,71 de Hugo Carvalho Ramos – do apenas, mas tanto, Tropas e Boiadas72 – de Mário Palmério e de Bernardo Élis.

68

Uma interpretação, cit., p. 114.
Idem, p. 115.
70
Ob. cit., p. 118.
71
Pelo Sertão: Histórias e Paisagens. 4.ª ed., Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 2005.
72
7.ª ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1986.
69
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Quanto a São Paulo, o genius loci é a destinação à conquista, a mesma que determinou os bandeirantes.73
Por todos os seus escritores, Monteiro Lobato – Negrinha,74 Urupês,75 Cidades
Mortas,76 o Jeca Tatu. Mas digo também, se tratamos de literatura regional, de
Valdomiro Silveira77 e, se de romance urbano regional, de António de Alcântara Machado.78

O Rio Grande está para mim sintetizado no conselho que recebi, gurizinho,
quando o deixamos, o Pai, a Mãe e eu [nunca tive irmãos, a família éramos nós
três], quando o deixamos para irmos viver em distintos lugares do Brasil: “tu
deves ser humilde”, disse-me minha mãe, “nada de ficar contando aos outros,
fora do Rio Grande, que és gaúcho; quero que tu sejas bem-educado, não deves ser arrogante”.
Tento observar rigorosamente essa sábia recomendação. Por isso oculto em
mim, sem expansões, um orgulho de monarca – sensação do dever cumprido
pelos nossos maiores, quando defenderam nas pontas de suas adagas o território nacional – a suavidade das coxilhas verde onduladas79 e imensa “saudade
de trevos nos meus pés”80. Disse de nós Vargas Neto:81 somos como plantas
arrancadas do pago para serem plantadas numa cidade longe da querência,
73

VIANNA MOOG, ob. cit., pp. 119-120.
Editora Brasiliense Limitada, São Paulo, 1948.
75
Editora Brasiliense Limitada, São Paulo, 1948.
76
Editora Brasiliense Limitada, São Paulo, 1948.
77
Os Caboclos, Monteiro Lobato, São Paulo, 1920; Nas Serras e nas Furnas, 2ª ed. Civilização Brasileira,
Rio de Janeiro, 1975; Mixuangos, José Olympio, Rio de Janeiro, 1937; e Leréias: histórias contadas por eles
mesmos, Livraria Martins, São Paulo, 1945.
78
Brás, Bexiga e Barra Funda: notícias de São Paulo, ed. fac-similar, Imprensa Oficial do Estado, São Paulo,
1982. Laranja-da-China, ed. fac-similar, Imprensa Oficial do Estado, São Paulo, 1982.
79
Expressão colhida em VIANNA MOOG, ob. cit., p. 122.
80
VARGAS NETO, Tropilha crioula e gado xucro, Editora Globo, Porto Alegre, 1955, p. 92.
81
VARGAS NETO, ob. cit., loc. cit.
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plantas arrancadas “que trazem sempre nas raízes os pedaços da terra em que
nasceram”. E trazemos na garganta a lembrança de ordens avançadas quando
participamos das nossas revoluções.
Aqui fico inicialmente com João Simões Lopes Neto – Contos Gauchescos,82
Lendas do Sul83 e Casos do Romualdo84 – após com Érico Veríssimo e O Tempo e o
Vento,85 onde é recriada a formação do Rio Grande e narrada a construção da
sociedade patriarcal sul-rio-grandense, que todo gaúcho relê no mínimo de
dois em dois anos.

O sétimo núcleo mencionado por Vianna Moog é a Metrópole, o Rio de
Janeiro, a quem – diz ele86 – falta “o estilo imperial, a arrogância cartaginesa, a
convicção de sua supremacia”.
Mas nem seria preciso, apenas por Machado. E pelos que vieram depois, de
Lima Barreto e Marques Rebelo ao gaúcho/carioca Álvaro Moreyra, aos cariocas que chegaram de Minas e de Cachoeiro do Itapemirim – Drummond,
Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Pedro Nava, Rubem Braga – aos
cariocas/cariocas Marcus Vinicius de Melo Moraes e – por que não? – Sérgio
Porto. E ainda, do interior da Metrópole, José Cândido de Carvalho. Soa em
meus ouvidos o decassílabo inesquecível de Rubem Braga, solto em um postal
enviado da Itália87 – os doces montes cônicos de feno.

82

9.ª ed. Martins Livreiro, Porto Alegre, 1988.
Artes e Ofícios, Porto Alegre, 2002.
84
Editora Globo, Porto Alegre, 1952.
85
VERÍSSIMO, Erico, O Tempo e o Vento, I: O Continente, 1. 13.ª ed., Porto Alegre: Editora Globo,
1976; I: O Continente, 2. 12.ª ed., Porto Alegre: Editora Globo, 1976; II: O Retrato, 1. 3.ª ed., Porto
Alegre: Editora Globo, 1975; II: O Retrato, 2. 3.ª ed., Porto Alegre: Editora Globo, 1975; III: O
Arquipélago, 1. Porto Alegre: Editora Globo, 1961; III: O Arquipélago, 2. Porto Alegre: Editora Globo,
1961; III: O Arquipélago, 3. Porto Alegre: Editora Globo, 1963.
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VIANNA MOOG, ob. cit., p. 125.
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Citado por Vinicius de Moraes no poema “Mensagem a Ruben Braga”, in Antologia Poética, 2ª ed.
Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1960, p. 206.
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Depois, quem está para além do seu núcleo cultural ou, precisamente ao inverso, quem está intimamente – mas de modo demasiado, a ponto de penetrar
a sua essência – quem está intimamente inserto no seu núcleo cultural. Falo de
Guimarães Rosa, onde o ápice do regionalismo realiza a universalidade plena.
O espaço desse ápice é o sertão.
“A gente tem de sair do sertão! Mas só se sai do sertão é tomando conta dele
a dentro...”88 – frase do Zé Bebelo, preso. O sertão, de fato, está em toda parte.
“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”.89
Aqui cumpre apenas darmos razão a Antonio Candido:90 “A experiência
documentária de GR, a observação da vida sertaneja, a paixão pela coisa e o
nome da coisa, a capacidade de entrar na psicologia do rústico – tudo se transformou em significado universal graças à invenção, que subtrai o livro da matriz regional, para fazê-lo exprimir os grandes lugares-comuns, sem os quais a
arte não sobrevive: dor, júbilo, ódio, amor, morte, para cuja órbita nos arrasta a
cada instante, mostrando que o pitoresco é acessório, e na verdade, o Sertão é o
Mundo.”

 Literatura do/no desenvolvimento regional
Embora eu prometesse a mim mesmo não tratar da literatura regional, vejo
que me excedo. O que devo, no quadro desta minha participação no Seminário
Brasil, brasis, é tentar discernir alguns exemplos de uma nossa literatura do desenvolvimento regional.
Começaria então por indagar quando, em qual estágio do seu desenvolvimento, determinada idéia ingressa na literatura. Em que instante, se é que isso entre
nós se deu, a idéia de desenvolvimento regional penetrou a nossa literatura.
88

Grande Sertão: veredas, Rio de Janeiro: José Olympio, 1956, p. 275.
Ob. cit., p. 282.
90
Entrevista concedida à TV Cultura, disponível em
http://www.tvcultura.com.br/aloescola/literatura/guimaraesrosa/guimaraesrosa2.htm
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Primeiro, o escritor, aquele que produz literatura. Todo ser humano atua
dentro da órbita de seus núcleos culturais. Diz o nosso Vianna Moog,91 referência contínua nesta minha exposição: “O homem sem núcleo cultural, como
o sem religião e o sem pátria, é uma utopia, quando não uma indignidade. [...]
As idéias gerais e universais, certo, são excelentes, mas passada a hora das filosofias e das utopias – e elas passam terrivelmente depressa – sem os denominadores comuns de nossos núcleos culturais, sem o eco dos mundos de nossa formação, ficamos tateando no vácuo, vazios e sem destino.”
Qualquer idéia está preparada para ingressar na literatura somente quando incide perpendicularmente sobre o âmbito que compõe o espaço cultural dominante do escritor. Incide para penetrar esse núcleo, não bastando nele resvalar.
Cai sobre nós, sobre todos nós, nos dias de hoje, cai sobre nós, impiedosamente, um volume terrivelmente exagerado de informações, parte delas recorrentemente dizendo respeito a idéias igualmente repetitivas. Essas idéias não
apenas nos alcançam, elas verdadeiramente nos assaltam, investem contra nós.
Walter Benjamin,92 que se queixava do telégrafo por ter trazido as tragédias ime91

Uma interpretação, cit., p. 129. Eis, por inteiro, o trecho de Vianna Moog, do qual foram recortadas as
linhas acima: “Em suma: uns mais, outros menos, consciente ou inconscientemente, todos agimos dentro
da órbita de nossos núcleos culturais. É inútil, portanto, indagar se isso constitui um mal ou um bem,
porque antes de ser um bem ou um mal é um fato irrecusável. Mas não tenhamos dúvida: isso que parece
um mal, porque aparentemente nos limita, é a verdadeira fonte dos nossos valores mais altos e mais
puros. Fora do seu núcleo cultural o escritor, a menos que traga o seu núcleo entranhado na alma, corre
o risco de corromper-se. Conserva a habilidade, extingue-se-lhe porém o fogo interior. O homem sem
núcleo cultural, como o sem religião e o sem pátria, é uma utopia, quando não uma indignidade. Ai dos
que se deixam moralmente desenraizar, dos que não trazem em suas vestes a poeira imponderável do seu
núcleo de província, essa poeira de cultura que não está somente nos livros que lemos, senão também no
ar que respiramos, nas imagens que contemplamos, nos tipos humanos com quem primeiro convivemos,
nas cruzes que velam o sono dos nossos mortos sagrados, nos sinos do campanário de nossas aldeias, nas
virtude e nos defeitos do lugares de onde partimos. As idéias gerais e universais, certo, são excelentes,
mas passada a hora das filosofias e das utopias – e elas passam terrivelmente depressa – sem os
denominadores comuns de nossos núcleos culturais, sem o eco dos mundos de nossa formação, ficamos
tateando no vácuo, vazios e sem destino.”
92
Charles Baudelaire – Un poète lyrique à l’apogé du capitalisme, trad. de Jean Lacoste. Paris: Éditions Payot,
1979, p. 45. Diz ele: “Le jour où le télégraphe électrique entra en usage à la fin du second Empire, le
boulevard avait perdu son monopole. Les nouvelles des accidents et des crimes pouvaient désormais
venir du monde entier.”
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diatamente ao cotidiano, dispensando a intervenção do bulevar, por certo, se
estivesse entre nós, haveria de guardar substanciais reservas em relação à banalização das idéias que a internet – e não sei se escrevo esta palavra com a inicial
maiúscula ou não – promoveu. Em verdade não sei pelo que de mais reprovável
devo acusar o século XXI, se pela banalização das idéias, se pela exclusão do lugar no mundo que ocupava o flâneur...
Pois as idéias sem perpendicularidade despejadas sobre nós passam por nós
sem nos tocar. Como se tivéssemos o corpo fechado, de modo que nele não entrasse nenhum mal, nem faca, nem veneno de cobra, feitiço, encosto, mauolhado, arma de fogo ou idéias superficiais.
Não, uma idéia só afeta o escritor, deixando de ser meramente epidérmica,
quando amadurece no seu núcleo cultural. Apenas então ela estará pronta para
ingressar na literatura.

Algumas idéias estão integradas, nutrindo-o, no que chamaremos de instinto
de nacionalidade, que Machado de Assis93 no final do século XIX aponta como
primeiro traço da literatura brasileira: “Poesia, romance, todas as formas literárias do pensamento buscam vestir-se com as cores do país e não há negar que
semelhante preocupação é sintoma de vitalidade e abono de futuro.” Mas,
adverte, “[u]m poeta não é nacional só porque insere nos seus versos muitos
nomes de flores ou aves do país, o que pode dar uma nacionalidade de vocabulário e nada mais”.94
Em certo momento Machado observa, nesse ensaio, que conviria examinar se
possuímos todas as condições e motivos históricos de uma nacionalidade literária.95 Abandona, contudo, esse projeto, pretendendo modestamente atestar o
93

“Instinto de nacionalidade” in Instinto de Nacionalidade & Outros Ensaios. Porto Alegre: Mercado
Aberto, 1999, p. 9.
94
Ob. cit., p. 30.
95
Idem, p. 12.
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instinto, o desejo de criar-se uma literatura mais independente. E para tanto,
prossegue linhas adiantes no seu texto,96 “[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”.
Por isso mesmo o instinto de nacionalidade não haveria de exteriorizar-se
unicamente como ufanismo.97

Pois é correta a afirmação de que nossa literatura pode ser dividida em dois
momentos. Primeiro, o ufanismo do “país do futuro”; após, a consciência do
subdesenvolvimento. Ora, ainda que nos últimos anos alguma nova razão de
ufanismo se manifestasse – e não digo que não, nem que sim – ainda assim é a
última percepção que predomina.
Essa divisão é assinalada por Antonio Candido.98 A euforia incontida do
“país novo”, que exerceu fascínio desabrido sobre os escritores da América Latina, cederia, após a Segunda Guerra, nitidamente a partir dos anos de 1950,
ao desalento da consciência da contingência. A imagem da “terra bela – pátria
grande” é engolida pela “realidade dos solos pobres, das técnicas arcaicas, da
miséria pasmosa das populações, da sua incultura paralisante”.99 É verdade
que desde os anos 30 a ficção regionalista começava a ser tomada por esse desalento, mas foi nos anos 60 que nos demos conta, plenamente, de que somos
[fomos?] um país subdesenvolvido. A canção de Carlos Lyra e Chico de Assis
96

Idem, pp. 17-18.
A propósito, uma das questões de que Machado de Assis cogitou nesse ensaio (p. 15) respeita ao
lugar que a vida indiana ocupa no patrimônio da Literatura Brasileira. A ela corresponderia todo esse
patrimônio? Ou seria ela somente um legado nesse todo? Apenas um legado, certamente, “tão
brasileiro como universal. Os costumes civilizados, ou já do tempo colonial, ou já do tempo de hoje,
igualmente oferecem à imaginação boa e larga matéria de estudo. Não menos que eles, os convida a
natureza americana, cuja magnificência e esplendor naturalmente desafiam poetas e prosadores”.
98
“Literatura e subdesenvolvimento”, in A Educação pela Noite & Outros Ensaios. São Paulo: Editora
Ática, 1987, p. 140 e ss.
99
Idem, p. 142.
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– Canção do subdesenvolvido – exprime, com o encanto possível, esse descobrimento: “O Brasil é uma terra de amores / Alcatifada de flores / Onde a brisa fala
amores / Nas lindas tardes de abril. / Correi pras bandas do sul. / Debaixo de
um céu de anil / Encontrareis um gigante deitado / Santa Cruz, hoje o Brasil.
/ Mas um dia o gigante despertou / Deixou de ser gigante adormecido / E
dele um anão se levantou. / Era um país subdesenvolvido / Subdesenvolvido,
subdesenvolvido, subdesenvolvido / Esta que é a vida / Nacional.”

Temos, sim, uma literatura do subdesenvolvimento. Mas a idéia de desenvolvimento regional ainda não terá amadurecido suficientemente para ingressar na
literatura. O que – a considerarmos que “[a] ficção literária é lugar privilegiado para o escrutínio da ética conformadora de consciências, quando incorpora
aos textos [...] as múltiplas formas de historicidade comunitária”100 – nos dá
conta não de que temos sido insensíveis à idéia, mas sim de que permanecemos
a tratá-la equivocada ou, no mínimo, inadequadamente.
Não pretendo negar traços que permitiriam a inclusão de alguns poucos textos
nesse gênero, talvez até hoje nem mesmo concebido, o da literatura do desenvolvimento regional. Mas esses traços são tênues, de sorte que soa como autêntica ousadia referi-los.
Ainda que sejam dois ou três. Ainda que seja dito, depois, que eu disse algo apenas
para não dizerem que eu não disse... Não me recuso todavia a fazê-lo, mesmo porque
não merece o privilégio de viver o seu tempo quem não é capaz de ousar.

Primeiro Graciliano Ramos, na prosa exata e comedida. Seca. Sem ser simplória. Realismo nem orgânico nem espontâneo, crítico. As alpercatas de Fabiano batendo no chão rachado. Vida agreste; quebrar espinhos sob os pés.
100

SODRÉ, Muniz, Claros e Escuros: Identidade, Povo e Mídia no Brasil, 2.ª ed. Petrópolis: Editora Vozes,
2000, p. 143.
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Ocorre-me observar que Guimarães Rosa não teria sido completamente
sem que Graciliano o antecedesse. Não obstante, se neste nenhuma se exclui,
palavra nenhuma no outro se inclui.

Outra coisa: em Um Rio Imita o Reno101 Vianna Moog descreve o que então
haveria de ser chamado de progresso – desenvolvimento, diríamos hoje – de uma pequena cidade do Rio Grande colonizada pelos alemães. O enredo gira em torno da estada, em Blumental, de Geraldo, o engenheiro responsável pela construção de uma hidráulica. O texto envolve leve alusão ao desenvolvimento local,
quase ao desenvolvimento regional, de modo que aqui se poderia apontar, sim,
um seu quase imperceptível tênue traço.

Por fim, de novo Guimarães Rosa. Primeiras Estórias:102 no conto “Os cimos”, “[o]s mil e mil homens muitamente trabalhavam fazendo a grande cidade”.103 No “As margens da alegria”, o Menino chegava “[e]nquanto mal vacilava a manhã. A grande cidade apenas começava a fazer-se, num semi-ermo, no
chapadão”.104
Mudanças no sertão, a partir de Brasília, especialmente de onde se pode ver
a terceira margem do rio...105

101

Ob. cit.
15.ª ed. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2001.
103
Ob. cit., p. 230.
104
Ob. cit., p. 50.
105
Faço alusão ao conto “A terceira margem do rio”, in Primeiras Estórias, cit., p. 79 e ss.
102
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Mas pouco, ou nada, além disso. Por isso eu me permito repetir: a idéia de
desenvolvimento regional não amadureceu suficientemente entre nós.
A literatura antecipa os cientistas sociais na apreensão das aspirações da sociedade e, após, as consolida nos seus textos. O tema do desenvolvimento regional estava latente, vibrátil, no contexto da literatura do subdesenvolvimento. Mas
não se incrustou em nossos espaços culturais dominantes.
E isso também porque nossa experiência de desenvolvimento regional fracassou. E fracassou também porque – as palavras são de Rômulo Almeida106 –
“[o] planejamento regional foi sacrificado pelo modelo concentrador que dominou e domina a política econômica nacional”. O que se fez foi perdido antes que se fizesse completamente.
A verdade – e por razões bem evidentes – é que temos tratado da idéia de
desenvolvimento regional inadequada e insuficientemente. Tomo de uma das
pontas – são várias, mesmo porque nele encontraremos alguns fios descontínuos – tomo de uma das pontas do novelo para tentar explicá-lo.
No prefácio ao seu Dualidade Básica da Economia Brasileira,107 Inácio Rangel relata
ter chegado à conclusão, em seus estudos,108 “de que nossa peculiaridade por excelência é a dualidade, no sentido que atribuo a esse termo, isto é, o fato de que todos
os nossos institutos, todas as nossas categorias – o latifúndio, a indústria, o comércio, o capital, o trabalho e nossa própria economia nacional – são mistos, têm dupla natureza, e se nos afiguram coisas diversas, se vistos do interior ou do exterior,
respectivamente”. E como observa Guerreiro Ramos na apresentação deste mesmo
livro,109 uma das características de nossa formação está em que no Brasil se verifica
“uma imposição de estilos culturais e institucionais estrangeiros, sobre uma realidade original, cuja expressão e estilização são dificultadas pela própria artificialidade daqueles elementos adventícios”. O Brasil – diz mais adiante110 – “é ne106

Nordeste: Desenvolvimento Social e Industrialização. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985, p. 178.
Instituto Superior de Estudos Brasileiros, Rio de Janeiro, 1957, p. 15.
108
Aqui, nesse modo de expressar-se, a marca da leitura do Prólogo à Contribuição à Crítica da Economia
Política...
109
Ob. cit., p. 7.
110
Idem, p. 11.
107
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cessariamente dual, ou seja, é um visto do interior; outro visto do exterior”,
essa dualidade sendo não apenas uma lei da economia nacional, mas da sociedade brasileira em geral.
A heterogeneidade cultural instalada entre nós encontra suas raízes nessa
dualidade, responsável pela coexistência, em nosso modo de produção social –
o modo brasileiro de produção social – de diversas temporalidades. Essa
coexistência torna extremamente difícil a superação de nossos desencontros.

Somos uma totalidade contraditória, eis o que somos. E a verificação de que
assim somos porta em si a virtude de conter, na medida da prudência, expansões de ufanismo, qual a que, nutrido em entusiasmo literário, perpetrei no início desta minha exposição. Afirmei, então, que a nossa diversidade é múltipla e
a nossa realidade é plena de contradições e de impasses, impasses não obstante
logo adiante superados, o que nos faz heróis. É verdade, somos heróis porque
superamos [embora não com naturalidade] os paradoxos e nos identificamos
simplesmente como, cada um de nós, um brasileiro – o que faz de cada um de
nós o herói de todos nós. Mas a verdade é que a universalidade que ensaiamos
construir a partir de desigualdades, diversidades, adversidades é tecida com
enormes sacrifícios sociais.

É extremamente complexa a harmonização das distintas temporalidades
coexistentes na estrutura da sociedade brasileira.
O capitalismo surge entre nós como um corpo estranho. Conclusão enunciada por João Manuel Cardoso de Mello, em sua contribuição à revisão crítica
da formação e do desenvolvimento da economia brasileira,111 é a de que “a
111

O Capitalismo Tardio, 7.ª ed. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1988, pp. 176-177.
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História brasileira e latino-americana é a História do Capitalismo”; “mas, ao
mesmo tempo, a História brasileira e latino-americana é a História de um
determinado capitalismo, do capitalismo tardio”; e, “reversamente, a História
do capitalismo é também a nossa História”.112
É certo que coexistem diversas temporalidades no modo brasileiro de produção social. Ensaiando dizer um tanto mais, no entanto, retorno a minha exposição inicial sobre o nomos da terra para observar, agora, que a oposição entre
Carl Schmitt e o positivismo na verdade reproduz o conflito entre o antigo e o
moderno. Porque o capitalismo é antinatural, na medida em que artificializa,
retirando o homem do seu habitat natural. Atropela o natural, avançando diretamente ao social, como que tragando os intermédios encontrados em sua
rota. É antinatural em sua própria essência. Ora, se tritura as características
locais, o que se há de dizer das regionais?
Por isso cumpre irmos além, enfatizando a circunstância de sermos uma
totalidade contraditória. Porém tragicamente contraditória, dado que aqui o
capitalismo redistribuiu [redistribui] as desigualdades regionais largamente,
em profusão.
É isso. O nosso determinado capitalismo – capitalismo tardio – torna-se peculiar
nas desigualdades e contradições estruturais sobre as quais se sustenta.113 O
país só deixou de ser uma sociedade basicamente rural, passando a ser predominantemente urbana, durante as décadas dos 60 e 70. Os avanços de industrialização e de urbanização, no entanto, processam-se de modo não uniforme,
exacerbando ainda mais as desigualdades regionais. Uma parcela do setor agrário é modernizada; a outra permanece esclerosada. A urbanização se dá de
modo desenfreadamente descontrolado, com o crescimento anárquico das cidades, dando lugar a um vergonhoso processo de favelização. O maior mercado nacional, instalado no Estado de São Paulo e sua periferia, constitui uma
112

Grifo no original.
Valho-me, na breve exposição que segue neste item, de um texto reprogafado de Wilson Cano
(Questão Regional e Urbanização no Desenvolvimento Econômico Brasileiro pós 1930, Unicamp, 1988). Veja-se meu
A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 11.ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 338 e ss.
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sociedade distinta. Criam-se condições e circunstâncias que já não permitem o
reconhecimento do trabalhador brasileiro. A ele aqui são impostas as mais vis
condições de existência, e mais além, no extremo oposto, encontram-se outros
que, organizados em sindicatos fortes, são capazes de conquistar condições de
sobrevivência. Setores econômicos modernos coexistem com setores atrasados. Há elites de todas as classes, umas aqui, outras ali.

Com extremada finura, como sempre, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo114
observa, em alusão a Carlos Fuentes, que os países do Primeiro Mundo carregam o seu Terceiro Mundo dentro de si; e países do Terceiro Mundo – alguns
deles, eu diria – têm o seu Primeiro Mundo embutido. A novidade é que cresce
largamente o número de terceiros mundos dentro dos primeiros – o mundo
dos guetos, do descaso com a velhice, da misogenia, da homofobia, dos preconceitos, da falta de infra-estrutura, da educação em declive, do crime, da insegurança, da droga – sem que a recíproca se afirme.

Deveras, a marca característica do capitalismo brasileiro encontrando-se
nas desigualdades regionais assim tragicamente instaladas, não é estranho que
efetivamente estejamos a tratar da idéia de desenvolvimento regional inadequada e insuficientemente.
Ainda que o tema do desenvolvimento tenha tocado profundamente alguns
dos nossos melhores intelectuais, curiosamente não há uma literatura nacional
do desenvolvimento regional. Talvez devesse aprofundar essa questão, mas
permaneço no ensaio de explicação acima esboçado: uma idéia só afeta o escri114

“O inimigo assusta os mercados”, in Ensaios sobre o Capitalismo no Século XX. Campinas: Editora
UNESP, 2004, p. 13.

137

Eros Ro berto Grau

tor, deixando de ser meramente epidérmica, quando amadurece no seu núcleo
cultural; apenas então ela estará pronta para ingressar na literatura. Essa, a proposição que ofereço à consideração do leitor. Não uma tese, uma simples
proposição – mais do que isso excederia as minhas forças.

Antes de terminar, duas expansões.
Uma, na lembrança ao centenário de Vianna Moog, de quem fui amigo pela
mão de meu pai – a amizade é transmitida de geração a geração.115 Também na
lembrança do “Professor”, simplesmente, como o chamavam os exilados em
Paris, o Professor Celso Furtado. E lembrança ainda de Inácio Rangel e de
Rômulo Almeida – que não me fosse permitido tratar do tema sem uma menção, ao menos uma breve menção, a ambos. Rômulo, a quem Helio Jaguaribe
chamou de “São Francisco do Serviço Público”.116
Outra expansão na alusão a um texto, um belo texto, que afirma constituírem objetivos fundamentais do Brasil, entre outros, o de construir uma sociedade livre, justa e solidária e o de erradicar a pobreza e a marginalidade e reduzir as desigualdades sociais e regionais – o texto do artigo 3.º da Constituição
do Brasil. Um lindo texto, que há de alcançar a plenitude da sua beleza quando
plenamente instalado na realidade nacional.
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Proust e Eça –
pastiches e mélanges 1
R ac h e l Ja r d im

A

primeira vez que me ocorreu fazer uma aproximação entre e Proust e Eça, foi durante um curso que ministrei sobre Eça de Queirós, no ano de 2001. Hesitei em dar tal curso,
pois não conhecia muito bem a sua obra, ou melhor, a conhecia
como um leitor comum, sem nunca ter feito nenhuma espécie de
reflexão sobre ela. Reli-a toda nessa ocasião e foi então que as
aproximações com Proust, autor que eu lia continuamente e sobre quem, nos últimos dez anos, venho dando cursos, curiosamente, apareceram. O século XIX, que se me tornou tão familiar
com a leitura de Proust, tomou para mim uma outra forma, ad1

Em 1908, Proust escreve uma série de pastiches publicados no Le Figaro e repetidos em
1919 em Pastiches et mélanges, onde, sob a forma de extraordinários exercícios de estilo,
conta o “affaire Lemoine” (este, um escroque que pretendia fabricar diamantes a partir
do carvão, exercendo também, à sua moda, um bom pastiche), copiando os estilos de
Balzac, Flaubert, Sainte-Beuve, Regnier, os Goncourt, Michelet, Foguet, Renan,
Saint-Simon, Ruskin, Maeterlink e Chateaubriand. Na própria Recherche introduz, em Le
Temps retrouvé, o famoso pastiche dos diários dos Irmãos Goncourt.
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quiriu maior nitidez, embora a maneira de apresentá-lo seja, nos dois escritores, muito diferente. Digamos que Eça tenha sido um brilhante cronista
do século, enquanto Proust foi, dele, um pensador. Completavam-se apesar dos estilos e personalidades tão diferentes. A vida de ambos teve rumos
quase opostos. Muito doentes, a doença de Eça não o impediu de viajar; a
de Proust o impedia de respirar. O ar lhe era nocivo. Assim, concentrou-se
em Paris e dali vislumbrava o mundo. Ambos escreviam sem parar (Proust,
antes da Recherche, com seus artigos, traduções e obras menores) e esse é o seu
maior ponto em comum. Os livros de Eça são modelos do gênero romance,
tal como o concebeu o século XIX. De Proust pode-se dizer tudo, menos
que seja um “modelo” de romancista. É preciso ler muitas vezes a Recherche
para se perceber seu “enredo” completo, sua “trama” acabada, a solidez de
sua estrutura fragmentada. E até hoje é difícil saber com precisão o que
Proust realizou na literatura, até hoje é difícil definir a Recherche como categoria literária, apesar de todas as modificações por que vem passando a literatura e, sobretudo, o romance, desde o século passado. Expressões chaves para estudar a obra de Proust como “fluxo de consciência”, “enredo
psicológico”, vêm sendo usadas exaustivamente pelos críticos, principalmente depois do surgimento da psicanálise. Eça não conheceu esse “modelo” de
romance e passou longe da psicanálise. Conheceu, tão bem quanto Proust, os
romancistas Balzac, Flaubert, Tolstoi e Stendhal, gigantes do romance concebido pelo século XIX. A diferença entre Eça e Machado, que apareceram na
mesma época, é o fato de o primeiro ser um exemplar perfeito do romancista
do século XIX e o segundo não fazer jus, de forma alguma, a esse título. Machado se aproxima muito mais de Proust no espírito e na estrutura, apesar
de suas frases curtas, de seus parágrafos mínimos. Também ele preconiza o
espírito do romance de século XX, embora tenha narrado tão bem quanto
Eça o século XIX. Tenho para mim que Eça teria abandonado a leitura de
Proust na primeira página. Proust, ao contrário, teria devorado Eça, teria
se apaixonado por seus personagens, todos eles, como os seus, emblemáticos do século em que viviam.
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Para surpresa minha, ao ministrar o curso de Eça, encontrei vários proustianos apaixonados; no curso de Proust, entretanto, não encontrei nenhum eciano apaixonado. Eu mesma lera Eça, muitas vezes, na minha primeira mocidade. Dos 30 em diante, abandonei-o quase por completo, só o tendo retomado
aos 70, quando comecei a fazer as deliciosas aproximações com Proust, quando passei a vê-lo, como a Proust, como um mergulhador do século XIX. Ao
lê-los agora, comparando-os, fui tomada de surpresas inesperadas, numa idade
em que quase mais nada surpreende.
Não vou fazer aqui análises acadêmicas e comparações de estilo. A literatura, que neste início de século me parece ir muito mal, tem sido objeto
de exaustivos estudos, teses, dissertações que, a essas alturas, começam a ficar meio chatas. Não sou eu que vou entrar nesse terreno. O que vou fazer é
entrar diretamente no assunto e começar a falar das aproximações (pastiches
e mélanges) entre os dois. Proust era um expert nessas técnicas e as exerceu
com um virtuosismo encantador. Os pastiches aqui aparecem artificialmente
e só podem ser atribuídos a coincidências. A rigor não são mesmo pastiches, mas semelhanças. Eça morreu em 1900, sem tomar o menor conhecimento de Proust, que só publica Swann em 1913. Proust nada sabia da língua portuguesa, jamais mencionou em seus livros Portugal ou a literatura
portuguesa, embora muitos dandies ecianos passeassem, nessa época, em Paris. Carlos da Maia, Jacinto de Thormes e Fradique Mendes certamente estavam lá. Proust, ao contrário de Eça, não fez os seus personagens viajarem.
Eles quase não saíam de Paris (como os de Machado não saem do Rio). Era
um homem sem profissão, enquanto Eça foi um diplomata de carreira, um
servidor público. Imagino Eça, sempre tirando o relógio da algibeira, mesmo quando viajava. Para Proust, o relógio não existia, nem na vida, nem na
obra. Assim pôde fazer do Tempo o seu personagem principal. À medida
que fui relendo Eça, fui marcando nas páginas de seus livros os textos que
me remetiam a Proust. Há muitos, mas vou me deter apenas em Carlos da
Maia, Fradique Mendes e Jacinto de Thormes. É o suficiente. São tipos,
sobretudo os últimos, que fogem ao realismo naturalista predominante no
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século e no próprio Eça e estão muito longe de um Conselheiro Acácio, de
um Padre Amaro, de um Primo Basílio. Eles mesclam o lado cômico de Eça
com certo humor fino, lembrando, por isso, certos personagens de Dickens
(como, também, alguns de Proust). São Swanns ecianos. Swanns de alma
portuguesa. Fradique e Jacinto são figuras decadentistas, a gosto do século.
Não há, porém, nenhum personagem eciano que se possa aproximar vagamente de um Charlus, de uma Albertine, o primeiro de uma grandeza shakesperiana, apesar dos rasgos de comicidade, a segunda de uma ambivalência machadiana (Capitu), inteiramente ausente dos personagens de Eça. As
cocottes do século estão presentes em ambos, as mulheres interesseiras e frívolas também, as de Eça dotadas de um pouco mais de moral e “sentimento” (à maneira portuguesa) do que as de Proust. Aliás, “sentimento”, no
sentido como o entendia o século XIX, não está presente, em nenhum momento, na obra proustiana. Seus personagens nunca nos despertam lágrimas ou raiva, como as de Dickens, nem mesmo piedade, como a pobre Ema
Bovary ou a infeliz Ana Karenina. São figuras que flutuam no Tempo e são
por ele desagregadas.
Ambos, Proust e Eça se abeberaram em Homero. Eça usa enredos homerianos (como no seu conto “A perfeição”), mas foi Proust que se impregnou mais
de sua forte poesia. Como um vento soprado pelos deuses, a poesia impregna
toda a obra de Proust. A de Eça, não. Ambos ateus, seus personagens fazem experiências com tables roulantes, moda do século. Eça, cético em religião, era politicamente crente e um socialismo declarado está presente em todos os seus livros. Proust não tinha fé política, mas sua crítica social perpassa toda a Recherche. Ele dá agulhadas, enquanto Eça distribui barretadas. A crítica social de
Proust pode escapar a um leitor menos atento e menos sábio, ao contrário da
de Eça, que é explícita. Proust é mais ácido que Eça na sua visão social do século. Como já disse, ele não tinha credo político, mas percebia as transformações
em andamento. Sua bela descrição da sala de jantar do Hôtel de Rivebelle, em
Balbec, em À l’ombre des jeunes filles en fleurs, é uma das raras referências explícitas a
essa percepção:
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Celle-ci la devenait comme un immense et merveilleux aquarium devant la paroi de verre
duquel la population ouvrière de Balbec, les pécheurs, et aussi les familles des petits bourgeois,
invisible dans l’ombre, s’écrasaient au vitrage pour apercevoir, lentement balancée dans les remours d’or, la luxuese des ces gens, aussi extraordinaire pour les pauvres que celle de poissons
et de mollusques étranges (une grande question sociale, de savoir si la paroi de verre protégera
toujour le festin de bêtes merveilleuses et si les gens obscurs qui regardent avidement dans la
nuit ne viendront pas les cuillir dans leur aquarium et les manger).
Eça usa os clichês socialistas do tempo, como, por exemplo, na observação de Zé Fernandes sobre o salão de Jacinto: “todas as classes dominantes
comiam as trufas do meu Jacinto”. O Processo Dreyfus, tema presente em
toda a Recherche, inserido no seu “enredo”, foi denunciado por Eça, isoladamente, como marco do século. Proust se aproveitou dele para salientar as
mudanças de hábitos e costumes na sociedade, nos salões dreyfusistas e anti-dreyfusistas, no uso do Processo pelos diversos grupos sociais que ele
próprio chama de “castas”. O Processo interfere fortemente nas classes dominantes denunciadas por Eça. Assim, vemos Mme Verdurin, com a ajuda
de seu brilhante salão dreyfusista, tornar-se princesa de Guermantes, e temos a deliciosa observação da duquesa de Guermantes sobre a necessidade
de se “trocar de inocente” (tanto era destituído de charme o capitão Dreyfus). O Processo age como elemento desagregador de toda uma sociedade e
antecipa as mudanças que viriam depois, graças a esse desagregamento.
Algumas das mais brilhantes análises psicológicas da Recherche existem em
função do Processo. Ele é comentado e vivido ao longo do livro, como já
disse, por todas as classes sociais, salientando as suas peculiaridades, semelhanças e distinções. O tratamento dado ao Processo é uma das diferenças
entre Eça e Proust. Mas a diferença básica entre os dois está na sua concepção da Memória, tema central da Recherche. Em Proust ela está ligada à sua
concepção dinâmica do Tempo, território mágico onde os seres que cria se
movimentam. É ela, Memória (deusa Memósina), que dá aos homens a dimensão de eternidade. Há em Proust uma memória-graça, fenômeno invo-
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luntário que se assemelha à Graça, no cristianismo (“o Espírito sopra onde
quer”). A memória involuntária é um fenômeno casual, epifânico, independe da vontade e pode vir à tona da maneira mais trivial, como o mergulho de um bolinho numa xícara de chá.
Vejamos como Eça concebe a memória: “Fradique era de resto ajudado por
uma prodigiosa memória, que tudo recolhia e tudo retinha – vasto e claro armazém de fatos, de noções, de formas, todos bem arrumados, bem classificados, prontos sempre a servir. O nosso amigo Chambray afirmava que, comparável à memória de Fradique, como instalação, ordem e excelência de estoque,
só conhecia a adega do Café Inglês” (restaurante, aliás, que Françoise considerava o melhor de Paris).
Memória como “instalação, ordem e excelência”, eis o que Eça põe a seu
serviço e ao de seus personagens – memória da adega do Café Inglês. Memória
vinda, trazida, soprada, eis a que desencadeia a Recherche. Memória da xícara de
chá, não a da adega do Café Inglês. Eça é um cronista do Tempo, “arranja” os
acontecimentos. Proust os desarranja.
Estabelecida essa básica diferença, vamos aos personagens, vamos aos pastiches
e mélanges propriamente ditos. Comecemos por Carlos da Maia, mundano, colecionador, diletante, rico como Swann. Swann, apesar de ter nascido numa pequena cidade, não tem as origens fidalgas e patriarcais de Carlos – é judeu e descende de uma família de grandes corretores da bolsa (à sua maneira, financistas).
É um “parisiense” essencialmente urbano. Ambos se instalam em palácios, cercados de obras de arte. A trajetória de Swann se presta a grandes análises psicológicas e sociais. A de Carlos é eloqüente em si mesma. É um personagem de uma
determinada categoria social, típico do século. Swann é uma espécie de “alter
ego” do narrador proustiano, “Fado”, criado por Proust para narrar o destino
dos seus personagens. Swann morre, mas mesmo depois de morto sua figura
perpassa por toda a Recherche. O narrador prossegue por ele e é assim que vê, anos
depois de sua morte, a Avenida das Acácias, território por excelência de Swann e
de Odette de Crécy:
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Le soleil s’ était caché. La nature recommençait à regner sur le Bois d’où s’était envolée
l’idée qu’il était le Jardin élyséen de la Femme; au dessous du moulin factive le vrai ciel était
gris; le vent ridait le grand lac de petites vaguelettes, comme un Lac de petites vaguelettes, comme un lac; de gros oiseaux parcouraient rapidement le Bois, comme un bois, et poussant des
cris aigus se posaient l’un après l’autre sur les grands chênes qui, sous leur couronne druidique
et avec une magesté dodonéene, semblait proclamer le vide inhumain de la forêt desaffectée, et
m’aidaient à mieux la réalité des tableaux de la mémoire, auxquels manquerait toujour le
charme qui leur vient de la mémoire même et de n’être pas perçus pour les sens. La réalité que
j’avais connue n’existait plus. Il suffisait que Mme Swann n’arrivat pas tout pareille au
même moment, pour que l’Avenue fût autre. Les lieux que nous avons connus n’appartiennent
pas qu’au monde du l’espace où nous les situons pour plus de facilité. Ils n’étaient qu’une
mince tranche au milieu d’impressions contiguès qui formaient notre vie d’alors; le souvenir
d’une certaine image n’est que le regret d’un certain instant; et les maisons, les routes, les
avenues, sont fugitives, hélas! comme les années.
Carlos da Maia volta a Lisboa depois de anos de ausência, passeia pela Avenida em direção ao Chiado e assim vê a Avenida: “Pela sombra passeavam rapazes, aos pares, devagar, com flores na lapela, a calça apurada, luvas claras fortemente pespontadas de negro. Era toda uma geração nova e miúda que Carlos
não conhecia. Por vezes Ega murmurava um olá, acenava com a bengala. E eles
iam, repassavam, com um arzinho tímido e contrafeito, como mal acostumados àquele vasto espaço, a tanta luz, ao seu próprio chique.”
As duas cenas guardam semelhanças inquestionáveis, sendo que Proust
acrescenta à sua, além da nota melancólica, sua percepção obsessiva do Espaço
e do Tempo, fundindo-os, amalgamando-os, como fez, muito jovem, no seu
texto sobre os campanários de Martinville, inserido na Recherche (e, anos depois,
com as árvores de Hudimesmil, trecho quase surrealista da Recherche). Carlos da
Maia e Carlos Swann são dandies típicos do século XIX. A marca da elegância
em Swann estava em forrar de verde a cartola do seu fraque cinza; a de Carlos,
em vestir colete branco com pérola negra na gravata. Ambos se referem, muitas
vezes, aos mesmos homens públicos, Napoleão III, o general Galliffet, o czar
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russo, o kaiser alemão, além, naturalmente, de Émile Zola. A Comuna de Paris,
uma das obsessões de Proust, é também a de Eça, que põe Maria Eduarda, em
Os Maias, fugindo dela com grandes dificuldades. Maria é entregue a um irlandês como Odette a um inglês e, até encontrar Carlos, é sustentada por um brasileiro. Proust separava quase rigidamente os salões da burguesia e da aristocracia, dando-lhes um tratamento próprio, que é uma das grandes riquezas da
Recherche. Em Eça os salões são mesclados e neles não há análise de “castas”
como em Proust. O final da relação amorosa de Carlos com Maria Eduarda dá
ensejo à sua melancólica conclusão, de que gostaria de “ter amado uma mulher,
flor de graça doméstica, pequenina, tímida, pudica”. Maria Eduarda, como
Odette de Crécy em relação a Swann, também não era “o seu tipo”. Como
Swann, Carlos desejara morrer por uma mulher “qui n’était pas mon genre!...”
Tomemos agora Jacinto de Thormes, misto de Carlos da Maia, Fradique
Mendes e do próprio Eça, enquanto narrador de Fradique, e Swann, com seu
narrador (que na Recherche se chama, como Proust, Marcel). Jacinto tem a mesma origem rural de Carlos da Maia. Swann vem também de uma pequena cidade do interior e as descrições campestres tanto de Combray como de Thormes
são de grande beleza. Swann adquire um castelo em Tansonville, mas o que
aproxima os dois personagens é a sua trajetória urbana. Jacinto vive em Paris e
seus salões se comparam, pela comicidade, aos de Mme Verdurin, com seus
personagens preocupados em seguir as correntes da época, em usar sempre as
expressões em voga: “E numa tarde, de repente, toda esta massa se precipita
com ânsia para o ruskianismo... Ah, Ruskin!...”As Sete Lâmpadas da Arquitetura”, “A Coroa de Oliveira Braga”... É o culto da beleza. Mme Verdurin organizava peregrinações ruskinianas pela França, levando a tiracolo Odette de
Crécy, que assim adquire fama de mulher culta. As “cattleyas” também enfeitam os salões de Jacinto e são símbolos eróticos. Como Swann ajeitando as orquídeas no decote de Odette, o grão-duque Casemiro as ajeita no decote de
Mme Oriol: “Para ajeitar melhor as orquídeas os seus dedos alargaram o decote, aclararam belezas, guiando aquelas curiosidades flamejantes que a despiam.” Essas mesmas figuras, anos depois, José Fernandes vai encontrar desfilan-
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do na Avenida das Acácias, como o narrador da Recherche: “Tomei um fiacre,
subi ao Bosque de Bolonha. E apenas rolava momentos pela avenida das Acácias, no silêncio decoroso, unicamente cortado pelo tilintar dos freios e pelas
rodas vagarosas esmagando a areia, comecei a reconhecer as velhas figuras,
sempre o mesmo sorriso, o mesmo pó-de-arroz, as mesmas pálpebras amortecidas, os mesmos olhos farejantes, e a mesma imobilidade de cera!... E num
grande landô, Mme de Trèves continuava o seu sorriso de há cinco anos, com
duas pregazinhas mais moles aos cantos dos lábios secos.” Mme de Trèves é a
Odette de Crècy eciana. Depois de revê-la, em Le Temps retrouvé, o narrador
constata que ela não envelhecera, porque não vivera. Como Odette, Mme de
Trèves parecia uma rosa esterilizada.
Preconizando Carlitos em Os Tempos Modernos, Eça põe em Jacinto a marca
da tecnologia, apanágio do século: conferençofone, teatrofone. Em Proust a
presença da tecnologia é moderada (embora constante) e não caricata como
em Eça. O elevador, o automóvel, o avião, o telefone, propiciam belas páginas
ao narrador, com descobertas que nada têm a ver com o progresso material.
Assim, o narrador, ao falar pela primeira vez com a avó ao telefone, percebe
pelo enfraquecimento da sua voz que ela estava morrendo e que envelhecera.
Os anjos de Giotto, na capela de Pádua, são, para o narrador , “discípulos de
Garros” e um aviador ao alcançar a terra num pára-quedas é visto como uma
figura mitológica, um deus. As telefonistas são “danaides do Invisível”.
Jacinto, imitando Eça, que herda a propriedade rural da família da sua mulher, Santo Ovídio, e nela passa grandes temporadas, volta para Thormes e ali
encontra a salvação. Não se imagina Swann voltando para Combray. Digamos
que Jacinto seja um Swann caricato, um personagem do “côté” cômico de
Proust. Mas ambos, um pela farsa, outro pela vida gentil, cabem bem no século
XIX de Eça e de Proust.
Fradique Mendes é o mais proustiano, o mais sofisticado dos personagens
de Eça. Diferentemente de Swann, com quem em muitos pontos se identifica,
poderia ter sido salvo, como o narrador Marcel, pela literatura. Morre antes.
Grande causeur, grande viajante, ao contrário de Swann, que quase não sai de
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Paris; diletante e mundano, sua concepção de arte, entretanto, sugere a de
Proust: “A arte é um resumo da natureza feito pela imaginação. Para Proust
era “cosa mentale”. Para Fradique podia dispensar a natureza, o que já foge do
realismo e do naturalismo vigentes na época, insinuando o impressionismo.
A concepção de prosa de Fradique também extrapola os cânones do seu tempo e estranhamente nos remete à prosa do próprio Proust. Para ele, “a prosa perfeita seria alguma coisa de cristalino, de aveludado, de ondeante, de marmóreo,
que só por si, plasticamente, realizasse uma absoluta beleza e que, expressionalmente, como verbo, tudo pudesse traduzir, desde os mais fugidios tons de luz
até os mais sutis estados d’alma...” O trecho de Proust que transcrevo a seguir, de
À l’ombre des jeunes filles en fleurs, inspirado num quadro de Chardin, parece se enquadrar, com perfeição, na definição de Fradique. Vejamos:
Je restais maintenant volontiers à table pendant qu’ on desservait et, si ce n’ était plus uniquement du côté de la mer que je le regardais. Depuis que j’ en avais vu dans aquarelles d’
Elstir, je cherchais à retrouver dans la réalité, jamais connue quelque chose de poétique, le geste
interrompue des couteaux encore de travers, la rondeur bombée de velours jaune, le verre à
demi vidé qui montre mieux son vitrage translucide et pareil à une condensation du jour, un
reste de vin sombre mais scintillant de lumières, le déplacement des volumes, la transmutation
des liquides vert au bleu et du bleu à l’ or dans les compotiers dejá à demi depouillé, la promenade des chaises vieillots que deux fois par jour viennent s’ installer autour de la nappe dressée
sur la table ainsi que sur un autel où sont celébrées les fêtes de la gourmandise, et sur laquelle
au fond des huîtres quelques gouttes d’ eau lustrale restent comme dans des petits bénétiers de
pierre, j’ essayis de trouver la beauté lá où je m’ étais jamais figuré qu’ elle fut, dans la vie
profond des natures mortes.
Eça, que, ao discorrer sobre arte, jamais se referiu ao impressionismo, transferiu para Fradique o gosto por uma prosa que pudesse traduzir os mais fugidios tons de luz... Curiosamente, o último lugar olhado por Fradique antes de
morrer, em Paris, é justamente o “Cercle de la Rue Royale“, clube freqüentado
por Charles Haas, o inspirador de Swann, que aparece no célebre quadro de
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Tissot, Le balcon du cercle de la Rue Royale, junto com outros personagens proustianos. A mélange Swann-Fradique-narrador Marcel assim se realiza plasticamente condensada num quadro. Swann, como o narrador Marcel e como o
próprio Proust, se comprazia em comparar pessoas e lugares por eles conhecidos, com figuras e lugares de quadros célebres. Fradique passa pelo “Cercle”
antes de morrer. Eça não faz nenhuma referência ao quadro. A morte de Fradique vem pôr fim a uma existência que já havia esgotado todas as suas possibilidades. Depois de morto, o narrador eciano publica sua correspondência. O
narrador Marcel publica a história de Swann e assim o imortaliza. Jacinto vai
viver nas serras, como bom fidalgo português, e Carlos da Maia é visto, pela última vez, tomando um “americano”, rumo ao Hotel Bragança, percorrendo
uma Lisboa que não mais reconhecia. Os relógios marcavam seis horas, eles tinham pressa e saem correndo para apanhar a condução. Não sabiam que, anos
mais tarde, um escritor descreveria os seres humanos “comme occupant une place si
considérable, à côté de celle si restreint qui leur est réservé dans l’espace, une place au contraire
prolongée sans mesure – puisqu’ils touchent simultanément, comme des géants plongés dans les
années, à des époques si distants, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer – dans le
Temps”. Os dois amigos pegaram o “americano” com pressa, depois de consultarem os relógios, como boas figuras ecianas.
Dos três personagens, Carlos da Maia, Jacinto de Thormes e Fradique
Mendes, apenas Fradique poderia ser capaz de ler a Recherche até o fim e chegar
até o final acima descrito. Swann não teria tempo. E Eça?
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Darcy Damasceno (1922-1988). Entre outras obras, escreveu o ensaio Cecília
Meireles, o Mundo Contemplado (1967) e organizou a Seleta em Prosa e Verso de Cecília
Meireles (1973). (Foto: Antologia da Nova Poesia Brasileira, de Fernando Ferreira
de Loanda. Orfeu, 1970.)

A morte, casulo
da vida
Dar c y D a m a s c e n o

C

onfessou Cecília Meireles, um dia, o encantamento que lhe
proporcionavam os estudos de genealogia, o deslinde desse
“entrelaçamento de vidas que, ao longo do tempo, vão conduzindo
seu mistério”, ignorantes de destino reservado, ao cabo de quatro ou
cinco gerações, ao sangue que transmitem. Era uma fruição da mente
inquisidora, que crescia na medida em que se aprofundava a indagação e se ligavam vidas e vidas num passado cada vez mais profundo.
Daí sua alegria ao descobrir, em distante ramificação, uma Clara dos
Anjos, nome que era uma “festa de luz e melodia”. Mas houve, mais
longe ainda, uma avó Solanda – símbolo, aviso e predestinação, no
seu dizer, a quem ela via “a andar sozinha no seu mundo, no seu século, no mundo de todos, em todos os séculos”. Vendo-a, via-se a si
mesma, que outro não pressentia seu destino.
O estigma da solidão, que daquela ancestral lhe vem, soma-se a outros traços de sangue semelhantes: heranças de rústicos e ilhéus, reminiscências de gente labrega e gente oceânica, que cruzam e repontam

Nos arquivos do poeta e
crítico Darcy Damasceno
(1922-1988),
localizou-se este estudo
inédito sobre a obra de
Cecília Meireles, a quem
Darcy consagrou
praticamente toda uma
vida de leituras e
pesquisas. Nunca é demais
recordar que é dele a
autoria de um ensaio hoje
clássico, “Poesia do
sensível e do imaginário”,
que abriu o volume da
Obra Poética de Cecília,
publicada em 1958 pela
Editora José Aguilar.
Perderam-se, infelizmente,
as notas remissivas do
presente estudo, mas
cremos que isso não
inviabiliza sua publicação,
pela qualidade intrínseca
que apresenta e como
forma de homenagem a
Cecília Meireles e a Darcy
Damasceno, a cuja viúva,
sra. Iracilda Damasceno,
agradecemos a cessão do
texto.
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adiante na configuração de um temperamento nostálgico, de uma alma itinerante e marinheira, que se reconhece em constante fluir e cujo destino solitário se
coloca sempre mais além.
Assim, a curiosidade pelos traços de vida que, sucessivos, se riscaram e apagaram no chão do tempo, condizia com a feição ceciliana, em que as marcas
marítimas de movimento, impulso aventureiro e indagação predominaram sobre os traços da ancestralidade camponesa. Esse predomínio, de tão variada
expressão na lírica de Cecília, explica o percurso da alma nos últimos anos de
vida, quando ela empreende a viagem de volta ao sangue e às raízes primeiras.
Mas, sempre imersa na solidão, é num cais enevoado que sua barca encosta, e
sombras, fantasmas apenas são as figuras que percebe. Mortos. Só mortos.

Dos quatro ramos sangüíneos que se encontram na origem de Cecília, os da
ascendência paterna aparentam menos influência na formação de sua sensibilidade, ao contrário dos da materna. Nestes, caracteriza-se miticamente a figura
do avô, a quem Cecília, como os avós maternos, não conheceu, mas de quem
fez comovida evocação, inspirada na crônica familiar: um homem de cepa antiga, que jamais se deixara fotografar, para que não morresse. No inventário lírico
das coisas e das gentes que rodearam sua infância, divulgado sob o título de
“Olhinhos de Gato”, esboçou a imagem daquele lusitano de duras mãos votadas ao trato da terra:
Tudo isso (a atividade que vai pela casa) lembra, por contraste, um outro
tempo, de que se fala em voz baixa. As mãos do Avô andavam por ali, entre
folhas e flores. As mãos do Avô andavam rente à terra, dentro das paredes,
por cima dos muros. As mãos do Avô pousavam no corrimão da escada, enrolavam as trepadeiras nas cercas. Os pássaros comiam nessas mãos. Os cães
lambiam-nas. Das mãos do Avô saíam casas, saíam árvores. As mãos do Avô
andavam no ar, em toda a roda, tomando conta de tudo. Elas sabiam fazer
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música, também, nas cordas daquela guitarra, à sombra fresca do quintal,
perto do tanque verde onde as libélulas beijam os musgos. Recorda-se disso
aquela tremura redonda da água?
Os pés do Avô tinham pisado longamente aquela terra. E atrás dele, o
grande cão, silencioso, parava ou seguia, continuando o seu dono.
Um dia, o corpo inteiro do Avô deixou-se cair para ali, debaixo do imenso
cajueiro, de onde o vento desprendia doces frutos, cheirosos e moles, e onde
as cigarras afiavam seu canto nas cordas de ouro da resina.
Já não existia mais o cão, seu companheiro, que o tocasse, que o sentisse,
que anunciasse para longe o súbito acabamento do seu dono.
Era um homem sozinho, entre as árvores. E ali ficou. Sozinhos, seus olhos
se fecharam rente às pedras. Suas mãos esfriaram, sem ninguém, no barro, sobre as folhas secas, perto dos caroços de fruta, das conchas quebradas, das
formigas andarilhas que, apenas, talvez, mudaram, um pouco, o itinerário.
Seu corpo caiu sobre a terra, como árvore dentre as árvores. Sua boca
morreu no chão, como fruto dentre os frutos.
– Como era o rosto dele? – a menina perguntava.
Mas disseram-lhe que nunca tirara o retrato. (PARA NÃO MORRER.)
Esse avô, cuja figura apenas imaginada por coisas de ouvir dizer se fixaria
tão emocionalmente, esse avô não teria sequer nome em papéis: as notícias respeitantes à biografia de Cecília e por ela mesma fornecidas passaram sempre da
designação dos avós paternos – sem expressão afetiva em sua vida – para a avó
Jacinta. Era como se se prolongasse a magia daquele ser calando-se-lhe o
nome.
O fragmento citado explicita em mais de um passo a sensibilização mítica:
tabu do nome, referências apenas sussurradas, simbolização pela maiúscula,
panteísmo, animismo (“Recorda-se disso aquela tremura redonda da água?”).
O processo de mitificação do ancestral vai-se formando pelo relacionamento
do ser humano com a natureza, ao mesmo tempo que por sua heroicização:
dele provêm os dons da terra como os bens da cultura; é plantador e constru-
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tor. Sua morte física se dá com a imponência das coisas grandes e naturais:
morre como desabam as árvores. Conseqüência dessa condição: é um solitário;
em solidão ocorre sua morte, integração panteística e final.
Nome e rosto são elevados ao nível de tabu, nesse processo. Mais do símbolo,
o nome é parte integrante da personalidade de seu portador; deve ser resguardado e seu uso cuidadosamente defendido. Quer no silêncio do nome, quer na escamoteação da figura física (recusa à fotografia) se identifica o anseio de imortalidade presente no pensamento mágico, o qual, como refere Cassirer, operava
ora calando, ora trocando o nome ante a ameaça da morte, ou inversamente, evitando a nomeação do morto cujo retorno se temia. Também Cecília Meireles,
numa evidente reminiscência mitológica, desenvolve noutro texto a idéia, inerente ao pensamento mágico, de que, atingindo-se o nome, se podem atingir os
seres que ele designa, não importando distâncias nem defesas:
“Agindo sobre ele, apenas, alcançam-se até os espíritos dos mortos, e, em
todas as tradições, aquele que soubesse o verdadeiro nome de Deus poderia
fazer-se obedecer por ele, modificando até, à sua vontade, o seu destino.”
Miticamente fixada, a imagem do avô persiste no tempo. No período final
de sua vida, quando Cecília retoma obsessivamente os motivos da infância, um
texto derradeiro ainda o envolverá quase que nos termos da figuração anterior:
a morte repentina, debaixo do cajueiro, ao lado do manacá que ele plantara.
Como a exemplificar o pensamento de Bachelard, para quem tanto mais indissolúvel o misto memória-imaginação, quanto mais nos aprofundarmos no
passado, o ancestral é recriado a partir da recordação por um narrador – no
caso, a avó: “Um avô jovem, belo, de olhos verdes”, cujo peito “era branco, firme, polido – um marfim.”
É admissível que nesse processo de estimação mítica do avô se encontre
uma compensação à carência de lembranças mais relevantes do pai. Com a elaboração mítica, que de matéria da realidade e fragmentos do imaginário funda
um novo real, apazigua-se a angústia nascida daquele vazio, pela superposição
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de um ser ao outro, cumprindo-se desse modo a função reconfortante do mito,
meio de defesa tanto quanto de explicação, como observa Jeanne Bernis ao ressaltar-se o valor simbólico: “On ne peut nier que tous les mythes sont à la fois
des moyens de défense et des occasions pour l’esprit de s’évader d’une dure et
tyrannique expérience.”
Ora, a Cecília Meireles não lhe faltou tal experiência – dura e tirânica – que
se revela em duas situações: orfandade e solidão. Em seis anos de casamento
dos pais, quatro mortes sobrevieram à família, que não lograra, por breve tempo que fosse, contar mais de três membros: três filhos tiveram curta vida e cada
qual por sua vez; o pai morrera três meses antes de Cecília nascer: “E eis que
fomos quatro irmãos, e nunca nenhum soube do outro, a não ser eu, mas de
muito longe, em plena solidão.”
Do pai ficara, na crônica doméstica, a imagem de uma constituição enfermiça, cuja ruína se acentua nos derradeiros meses de vida. Nas páginas de
“Olhinhos de Gato” apenas duas vezes é mencionado, a partir de distintas impressões de terceiros, embora a um nível comum: o da morte. A primeira, num
contexto sobrenatural, quando Có (a ama) relata a visão do morto “com aquele seu ar de sempre, bondoso e simples, parado perto da menina, e por sinal
com uma roupa velha com que gostava de andar em casa, e de que todos se
riam, porque tinha os cotovelos furados”; a segunda, nas palavras de Boquinha
de Doce (a avó), quando o exumam: “Que dor no coração, ver tudo aquilo em
ossinhos... No meio da terra, ainda aparecem os botões dos punhos... Eram de
ouro, e o coveiro veio com aquilo nas mãos... Ah!”
No primeiro segmento, o recurso ao grotesco, dominando o enunciado,
procura atenuar a impressionabilidade da relação mortos/vivos; no segundo, a
relação opositiva animado/inanimado resulta ambígua no plano da expressão
pelo duplo emprego do demonstrativo neutro aquilo referindo-se ora ao primeiro membro da relação (o ser vivente), ora a um terceiro elemento, não equacionado (as abotoaduras).
Mortos-vivos, num caso, e ossos (na afetividade do diminutivo), noutro,
resumem paradigmaticamente recorrências obsessivas: os mortos saem dos
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espelhos, dos quadros, dos álbuns de fotografias; transitam silenciosos, acariciam a menina, participam de uma realidade final, cujos planos não distinguem: “E ela via os mortos e os vivos. E os vivos não sabiam. Nem talvez os
mortos, também.” Metonimicamente, ossinhos remeterá 1) ao pai (exemplo acima); 2) a todos os mortos da família (“Os outros, coitadinhos, se estivessem
ali...” E a menina escutava, muito longe: “Só em ossinhos... tudo em ossinhos.
Não dá uma dor no coração?”); 3) à integração panteísta (“Tão bom, perto da
terra! Por cima da terra... por dentro da terra... [...] Ossinhos... tudo ossinhos...
Oh! Como dói o coração...”); e 4) numa redução final, ao exercício, a que a
menina se entrega, de despersonalização e identificação com o mundo envolvente (“E fechou-se dentro desse chão. E deitou-se inerte entre os mortos.
‘Ossinhos... Os ossinhos...’ Fez-se ossos, apenas.”).
Matilde, a mãe, dela preservaria Cecília, no plano físico, traços que se compunham com certa beleza fisionômica, e, no da memória, obsessivos vislumbres de agonia. Tendo morrido quando a filha se encontrava com três anos de
idade, constitui-se em fonte de reiterada indagação, procurando Cecília angustiadamente reavivar-lhe as feições e apreender-lhe um contorno mais preciso.
A busca vinha dos primeiros anos: “A menina riscava o papel, gravemente.
Apareciam flores e rostos humanos. As pessoas olhavam para o papel, olhavam
para ela, e ficavam pensativas. ‘Ora essa!’”
Na rede de imagens recorrentes da poesia ceciliana, uma – a do rosto – geralmente integrada num contexto de desprazer, enraíza-se no testemunho do
sofrimento materno (“Procuro-te – para sentir o molde de onde vieste, / ó
cópia dolorida.”). Durante a agonia da mãe, o rosto se esvanece, inapreensível, gerando angústia – “[...] E sofria por não sentir a figura com mais clareza: via o movimento, a cor da roupa, o desenho sumário das pernas e dos braços. O cabelo preto contornava um rosto vago.” – e se materializa depois,
com a morte: é o rosto duro e frio do velório, que a criança é levada a beijar.
A evocação da mãe, que se dá quer por lembrança espontânea, quer por motivação exterior (semelhança de situações, palavras que ouve, objetos que vê),
incide obsessivamente em duas cenas: a da doença final e a do velório. Uma sé-
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rie de signos avulta em cada qual: quarto, cama, um banquinho em W, trastes
em mudanças, na primeira; na segunda, lenço bordado de roxo, flores, rosto
duro e frio, uma porta... A primeira evocação ocorre à chegada de mudança à
casa vizinha; a última, quando da participação no velório do padrinho.
A visão da cena mortuária de tal forma traumatizara a criança, que sua
representação simbólica se dará num enunciado iterativo:

I
[...] E olhava, olhava. E não era mais ali. Não sabia onde. Num canto de
uma casa, um dia, perto de uma parede... Muita gente. Um cheiro diverso...
Um ar diverso sobre as coisas. Uma pressa. Levantaram-na nos braços, como
tirando-a de dentro do chão. Desviaram um lenço igual, igual àquele! – “Beije-se a mamãe!” E beijou um rosto duro e frio. Perto havia uma porta.

II
[...] Um dia, num canto de uma casa, perto de uma parede... Também assim muita gente... Mas agora já sem rosto, sem corpo... Um cheiro diverso... –
este cheiro... Um ar diverso sobre as coisas... – este ar... Levantaram-na nos
braços, como tirando-a de dentro do chão. Desviaram um lencinho de seda
enfeitado de raminhos roxos. Oh! os raminhos ela está vendo: durinhos, na
seda, com folhinhas e flores... “Beije a mamãe!” O rosto era duro e frio. Brilhava. Perto havia uma porta.
No primeiro fragmento, o processo de recuperação da cena obsessora é deflagrado por um objeto (em meio a seus jogos solitários com as roupas de um
enxoval já sem dono, a criança encontra um lenço de seda branca bordado de
roxo); no segundo, por um episódio ocorrido no velório do padrinho que leva
a um cruzamento de planos (havia um menino que chorava, chorava junto a
um caixão do pai; e de repente é ela mesma e a mesma cena antiga).
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À beira do sono, a cena obsedante se opõe ao trabalho da imaginação infantil, numa tensão prazer/desprazer:
[...] E as figuras dos retratos sorrindo, abanando os leques, saindo dos seus
lugares, pousando-lhe a mão nos cabelos: “Olhinhos de Gato!”
Mas também a mão levantando um lenço de seda. Um rosto, duro e frio,
abrindo os olhos. Depois, flores. E as outras coisas sucedendo-se...
A segunda edição da Obra Poética de Cecília Meireles trouxe afinal uma composição – “Canto (com acompanhamento de harpas)” – que seria a síntese de
anteriores tentativas de fixação: a mãezinha que era lembrança no papel amarelado dos retratos, ou nas pétalas deixadas dentro do livros, ou na seda da roupa
que se conservava nos armários, ou no cristal das taças, ou nas lágrimas choradas, isto é, no mundo de despojos que encheram a infância de Cecília. Ainda
aqui, escapava-se, evanescente, o ser tão buscado; captava-se apenas o que dele
ficara em relíquias.
Uma sucessão de perdas, direta ou indiretamente sofridas no círculo da
família (pai-mãe-irmãos), resulta para a criança numa série de contradições
no espaço afetivo (posse/perda, presença/ausência, visível/invisível, morto/vivo); ao mesmo tempo, a criança toma consciência do sentimento de
piedade de que é objeto (“Havia um luminoso pasmo. O silêncio dizia:
‘Parece mentira que não tenha morrido. COMO OS OUTROS’.”). Em
conseqüência, apura-se nela uma tendência inquisidora em face do mundo
exterior, ao mesmo tempo que um sentimento de abandono, despojamento
e solidão.
O desprazer que caracteriza a ausência materna é pontilhado por objetos reminiscentes com os quais a criança convive. Saem de malas, baús, caixotes, barricas, armários, guarda-vestidos... Alguns, de poder maléfico, são interditos;
protege-se a criança contra seu contato (“Enxotavam-se docemente para longe: ‘Tem tanta poeira!’ Mas a límpida ignorância de seus olhos nem estremecia.
‘Faz muito mal! Tem doenças!’ – Palavras sem sentido.”); outros, inofensivos
na aparência, têm o secreto poder de redespertar a cena perseguidora ou gerar
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perguntas (“De onde viera tanta coisa? Onde estavam os donos daquilo?”). Há
em cada coisa uma aderência de estranheza e vetustez:
[...] Olhinhos de Gato prefere ficar vendo, apenas, todas aquelas sobras de
pano, retorcidas, amassadas, de onde se exala um estranho cheiro, que não vem
dos fios, que não vem das cores, nem dos desenhos, nem da gaveta... – mas de
muito antigamente, [...]
Então, ia despindo lentamente aquela roupa que cheirava a flor murcha.
Deixava-a cair do corpo, e saltava de dentro dela como quem pula de um túmulo.
Disseram para longe: “Não gosto de a ver brincando tanto com aquelas coisas.”
[...] um sopro, nada mais que um sopro – e aquele cheiro antigo de rosa seca
e de cinza...
A criança, entretanto, sofre o sortilégio desse mundo fanado (“Quem pudesse morar ali! Quem pudesse ficar entre aqueles vestidos de seda que ninguém veste”), mundo a que se alude a cada momento e onde se multiplicam os
objetos lutuosos – crepes pretos, vidrilhos pretos, cetim preto, gaze preta...
“Levanta os olhos, ao retirar os bordados de palhetas e miçangas, que mal
cintilam naquela treva. E o olhar que se encontra com o seu está dizendo lá
longe, onde o olhar ainda é pensamento: “Luto, luto, luto, luto...”
A esse mundo tocado pela luz negra da morte se contrapõe outro, aberto,
sonoro e transparente, que é o dos anos vividos pela criança junto da avó Jacinta. “O que há de mais terno em mim, de mais profundo e autêntico, é, sem
dúvida, o que herdei da minha avó, açoriana de São Miguel”, confidencia em
carta a Armando Cortes-Rodrigues. E noutro momento: “A dignidade, a elevação espiritual de minha avó influíram muito na minha maneira de sentir os
seres e a vida.” Como completando uma dicotomia cujo primeiro termo, sufocado, reclamasse seu contrário, a menina considera a avó com pensamentos
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indeterminados, mas que exprimem uma ansiada compensação: “Ela é imortal!” Arma-se desse modo um sistema cujos componentes se mantêm em equilíbrio e formam os pares extremos mãe/avó e morte/vida:
Mãe – fechamento – desprazer – sombra – luto – morte;
Avó – abertura – prazer – luz – cor – vida.
À oposição mãe mortal / avó imortal correspondem os dois enunciados
culminantes que encontramos em Olhinhos de Gato: “Beije a mamãe!” e “Ela é
imortal!”. O primeiro, obsessivo, ouvido no velório; o segundo, admirativo,
interiormente pronunciado ante a visão luminosa da avó. A tensão mãe/avó se
resolverá em dois poemas também culminantes: o “Canto (com acompanhamento de harpas)”, já referido, e a “Elegia”, que iria aparecer em Mar Absoluto e
Outros Poemas (1945), mas cuja fatura é de 1934-37.
A passagem do mundo das sombras para o reino da luz não foi fácil. Sob a
criança afunda, com a morte da mãe, um chão afetivo, que se convulsiona,
traumatizando-a:
“[...] Mas pensavam que era invenção quando ela se punha a explicar com
desespero que, antes de ser assim como era, tinha sido uma bola vermelha que
girava, girava, girava... [...] E, no entanto, a sua grande angústia era precisamente não saber em que momento passara da antiga condição àquela atual. Havia
uma espécie de vala de silêncio, de sombra, de sono.”
A alucinação das bolas vermelhas voltará sempre que a criança adoeça. Do
mesmo modo, nesse vazio afetivo nascerá um sentimento de decepção, angústia e desamparo em face de situações equívocas – meias palavras, mentiras piedosas – no novo chão em que instintivamente tenta equilibrar-se. Tal sentimento é expresso pela imagem de um pássaro negro e silencioso que aperta em
suas garras o coração da criança.
Jacinta desempenhará um papel benéfico de mediadora, estabelecendo entre a criança solitária e o mundo exterior, após os traumas da primeira infância,
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um laço sentimental. Sua vigilância se exerce sobre todas as coisas e criaturas;
roga pelos que andam no mar, reza pelos aflitos e extasia-se ante a obra divina:
“As invenções de Deus!”, exclama, olhando as nuvens atropeladas. A menina
sentia “que ela não caminhava apenas pelo seu quintal, em pensamento, mas
por cima de todas as vidas, como estendendo muitas mãos para tudo que se encontrasse em perigo”. Há nessa figura uma aderência de magia, que a aproxima, na admiração infantil, da figura lendária do avô e que faz partilhar o mesmo espaço mítico. Intercessora, ela é quem abre sobre o mundo de luz os olhos
da criança habituada ao luto; rapsoda, recita a tradição do romanceiro e das
histórias encantadas das Ilhas, de que provinha; telúrica, cifra em si as marcas
que Cecília Meireles identificará na ancestralidade açoriana: “A dignidade da
pobreza, a noção mítica da vida, a recordação constante da renúncia, o atavismo do cristão.”
A reativação, pelo canto, de uma rica matéria mítica outorgava a Jacinta
a condição do recitador das sociedades arcaicas, onde “la récitation des traditions mythologiques reste l’apanage de quelques individus” e “celui qui récite les mythes a dû être instruit par de vieux maîtres.” Do efeito de tal matéria
sobre a sensibilidade da criança e da fascinação que lhe despertava a figura rapsoda diria ainda Cecília, quando da visita aos Açores:
“Se me perguntarem o que me traz aos Açores, apenas posso responder: a
minha infância: A minha infância: o romanceiro e as histórias encantadas; a
Bela Infanta e as bruxas; as cantigas e as parlendas; o sentimento do mar e da
solidão; a memória dos naufrágios e a pesca da baleia; os laranjais entristecidos
e a consciência dos exílios.”
E, num ato de ternura, pedia que a recebessem “como a uma criança antiga
que a poesia de S. Miguel nutriu, numa infância de sonho, no regaço de uma
avó dolorida, heróica e nobremente sentimental”.
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E

m João Cabral, a busca pela originalidade se baseia na revitalização de modelos antigos ou na desconstrução dos objetos
do cotidiano através de um novo olhar. A luta primordial da sua
obra é pela descontinuidade do hábito, pelo rompimento com o “lugar-comum”. Para ele é importante deter o fluxo da sensibilidade,
que é o sentimento que aflora, que se expõe com facilidade, por isso
é mais fácil para os poetas, em geral, excitar a emoção do que a razão.
Cabral se propõe a desconstruir e reorganizar o previamente estabelecido, para escrevê-lo com novas linhas, novo arranjo.
Ao analisar a pintura de Miró, por exemplo, o escritor define a
sua própria poética, falando sobre “a dolorosa atitude de luta contra
o hábito e a algo que vá, por sua vez, romper, no espectador, a dura
crosta de sua sensibilidade acostumada, para atingi-la nessa região
onde se refugia o melhor de si mesma: sua capacidade de saborear o
inédito, o não aprendido”.
João Cabral de Melo Neto (1920-1999).
(Foto: Antologia da Nova Poesia Brasileira, de Fernando Ferreira de Loanda.
Orfeu, 1970.)
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Em Quaderna, o prazer do leitor ao apreciar as figuras femininas que vão surgir nos poemas está intimamente associado a esse degustar “cerebral”, que a
obra de arte original propõe. As imagens, na obra de Cabral, vão ser definidas
na precisão das palavras, na escolha de um estilo forte para pintá-las, sem utilizar cores frouxas e esmaecidas. O predomínio da clareza, da definição, da precisão do traço também será o recurso usado pelo escritor para criar os poemas
que tematizam o feminino.
O ato de criação na obra cabralina, baseado na reflexão e no aprimoramento
da palavra, lembra, em muitos aspectos, a obstinação da escrita de Gustave Flaubert. O escritor francês diz em uma de suas cartas, presentes na coletânea Cartas Exemplares: “medite portanto antes de escrever e ligue-se à palavra. Todo talento de escrever não consiste senão na escolha das palavras. É a precisão que
faz a força.” Ou ainda, quando fala sobre a poesia: “A poesia é apenas uma maneira de perceber os objetos exteriores, um órgão especial que tamisa a matéria
e que, sem mudá-la, transfigura.”1
Da mesma forma, para Cabral, o importante é captar a materialidade do objeto poetizável, o corpo das coisas, e transformá-la no corpo da palavra poetizada, de modo que a leitura da palavra nos faça retornar à materialidade da coisa em si. Esse processo desencadeará uma série de comparações, presentes em
grande parte de seus poemas, com o propósito de dar conta de todos os aspectos observáveis de um determinado objeto, mas sem esvaziá-lo de sentidos.
Ainda falando sobre a aderência do poeta à palavra e a da palavra ao objeto,
podemos relembrar um trecho do “Catecismo de Berceo”: “Fazer com que a
palavra frouxa / ao corpo de sua coisa adira: / fundi-la em coisa, espessa, sólida, / capaz de chocar com a contígua.”
Cabral torna-se um observador de uma dada realidade, mas, sem aceitar a
realidade dada, ele a transfigura no espaço poético. Também o feminino é captado através do ver e do tocar, sem o “sentir” abstrato das emoções. Cabral não
1

FLAUBERT, Gustave. Cartas Exemplares. Organização, prefácio e notas, Duda Machado. Rio de
Janeiro: Imago, 1993, pp. 78 e 106.
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encontrou, no universo masculino do sertão, modelo para cantar a mulher. No
entanto, a Espanha lhe oferece não apenas a paisagem feminina, inversamente
proporcional à paisagem pernambucana, como também a tradição poética dos
cancioneiros medievais, que influenciou na formação da cultura oral nordestina e da literatura de cordel.
A influência do cancioneiro medieval não está restrita ao processo de construção do verso, mas também às concepções medievais sobre o feminino.
Incluiríamos, neste ponto, o cancioneiro provençal e não poderíamos deixar
de lembrar da “Flors enversa” do trovador Arnaut Daniel, estudada por Augusto de Campos. Sobre Arnaut, o crítico destaca algumas características de
sua poesia:
“[...] percepção poética extraordinária, além de um rigoroso sentido de
funcionalidade: a consciência do poema como um organismo, de que fala
Pound, e a noção da palavra precisa, o “mot just”, que fazem com que cada
parte e cada célula do poema contribuam para o todo. [...] A flor [“Flors
enversa”] da poesia de Arnaut está intacta. O tempo não roubou seu saber
nem seu sabor.”3
Tornamos à questão da “palavra precisa” e à concepção poética muito
semelhante à de João Cabral, mas, nele, a palavra não só faz parte desse organismo como funda, inaugura, um sentido novo e, a partir dela, se constrói o arcabouço poético. Às vezes, cada estrofe de um mesmo poema propõe uma reformulação da anterior. Nesse processo o sentido se adere a outro ao mesmo
tempo que se choca com o anterior, repetindo aqui a idéia expressa no poema
“Catecismo de Berceo”, transcrito anteriormente. Assim, também o feminino
se forma, como a “Flor enversa” de Arnaut Daniel, pelo seu sabor e saber, e
não pelo seu perfume inebriante.

2

CAMPOS, Augusto de. Mais Provençais. São Paulo: Cia. das Letras, 1987, p. 37.

171

F l á v ia Vi ei ra da Si lva do A mpar o

Em Quaderna podemos notar as diversas faces da mulher e do amor, cantados não para mostrar as delicadezas presentes no feminino e nas relações entre
homem e mulher, mas a correspondência, pela primeira vez, entre ambos. O
poeta surge como um observador que, a certa distância, analisa o objeto de desejo e tece considerações sobre o assunto. Também aqui podemos notar uma
semelhança entre Cabral e os trovadores provençais:
“Não é ela [poesia provençal] ainda, como se supõe vulgarmente, uma
poesia adamada para damas, mas uma poesia onde o amor é dissecado tanto no nível espiritual como físico, e por vezes com um realismo que só em
raros momentos foi retomado na linguagem poética dos séculos posteriores: Que’l seu bel cors baisan rizen descobra/ E que’l remir contra’l lum de la lampa, diz
Arnaut. A mulher é, sem dúvida, idealizada pelos trovadores, mas essa
idealização antes contribui, premonitoriamente, para realçar a dignidade
feminina.”3
A mulher na poesia provençal possui um corpo descoberto e iluminado,
que se abre diante do poeta: “Que seu belo corpo aos beijos rindo abra e que eu
o remire contra a luz do lume.” Cabral também vai descobrir a mulher de toda
camada de veste e também de toda a carga semântica desgastada pelos poetas
sentimentais. O poeta descreve o feminino em várias possibilidades, sob diversos ângulos, sempre expondo o corpo da mulher à claridade do dia.
O torneio amoroso, comum nos jogos florais da Idade Média, é substituído
pelos “Jogos frutais”, onde o jogo consiste em encontrar uma perfeita aderência de sentido entre a palavra e a coisa. Identificando as frutas com o corpo feminino, Cabral não faz apenas metáforas, mas traça uma correspondência perfeita entre a cama e a mesa, entre satisfação gustativa e sexual. Descobrindo o
caminho preciso, a palavra justa, o feminino encontra morada definitiva nos
poemas cabralinos. Finalmente o poeta concebe uma forma eficaz de conter
3

Idem, p. 146.
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a fluidez do feminino, retendo-o dentro da casca de uma fruta, sem deixar,
contudo, de manter seu sumo no interior.
Na trajetória cabralina, de Pedra do Sono a Quaderna, notamos uma crescente
preocupação do poeta em desfazer os clichês românticos da poesia de temática
feminina. Os atributos e conceitos relacionados à mulher, seguindo a lógica
romântica, giravam sempre em torno da delicadeza da mulher, da beleza exterior idealizada, da sedução do corpo feminino, da suavidade das formas, da semelhança com a flor, tanto pelos seus atributos físicos quanto pela conotação
sexual que passou a assumir.
Obviamente, Cabral não refutava a sedução exercida pelo feminino,
mas também não concordava com a atmosfera de embriaguez idílica em
torno do tema. Como, então, tratar a essência delicada e sutil da mulher
na superfície áspera do discurso cabralino? Já vimos que a sobreposição
de imagens que não possuem uma relação aparente é a estratégia mais utilizada por Cabral. Até então o poeta correlacionava o corpo feminino a
alguma estrutura construída – casa, poço – ou a elementos da paisagem –
praia, onda, rio, etc.
Encontramos vários poemas de Quaderna que tratam da temática feminina,
mas há dois deles – “A palavra seda” e “Jogos frutais” – em especial, onde se
percebe que o poeta penetra mais fundo nas camadas do feminino, descobrindo suas texturas e provando que estão mais além dos parâmetros convencionais. Nos poemas citados, o escritor desvenda o universo feminino de
forma singular e inovadora, quebrando de uma vez por todas as imagens tradicionais relacionadas ao tema.
Em “A palavra seda”, Cabral desconstrói pouco a pouco toda a textura da
seda e do sedativo associado à mulher e une definitivamente a textura feminina
à sedução carnal, feita de uma fibra, segundo Cabral, “muscular e felina”. O
poeta retira a superfície gasta da palavra “seda” e acrescenta outra, cheia de novas significações.
As “palavras impossíveis de poema”, na concepção cabralina, são aquelas
que trazem em si toda carga emotiva, difícil de ser dissipada no discurso, mas
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que o poeta vai desbastando pela superfície até esgarçá-la. Ao romper essa primeira camada, ele corrompe também seu significado.
A atmosfera que te envolve
atinge tais atmosferas
que transforma muitas coisas
que te concernem, ou cercam.
E como as coisas, palavras
impossíveis de poema:
exemplo, a palavra ouro,
e até este poema, seda.
É certo que tua pessoa
não faz dormir, mas desperta;
nem é sedante, palavra
derivada da de seda.
E é certo que a superfície
de tua pessoa externa,
de tua pele e de tudo
isso que em ti se tateia,
nada tem da superfície
luxuosa, falsa, acadêmica,
de uma superfície quando
se diz que ela é “como seda”.
A presença feminina transforma tudo o que a envolve, por ser mais real que
ideal, mais corpórea que etérea; assim, ao contrário de adormecer, “retesa”
todo o ambiente por onde passa. A mulher, na visão cabralina, antes de “se-
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dar”, “seduz”. A seda não vem de sua textura, mas do seu poder de envolver,
como o fio do casulo, que encapsula, que prende. O poeta resgata o sentido
primordial da seda, em seu estágio mais bruto, sem os processos que a transformam em tecido luxuoso.
João Cabral destrança os significados contidos na palavra “seda” e passa a
tecer uma outra trama, e, de igual modo, despe a mulher dos adornos tradicionais para permitir que seja mais substancial em si mesma ou nos fios de sedução que ela lança ao seu redor.
Mas em ti, em algum ponto,
talvez fora de ti mesma,
talvez mesmo no ambiente
que retesas quando chegas
há algo de muscular,
de animal, carnal, pantera,
de felino, da substância
felina, ou sua maneira,
de animal, de animalmente,
de cru, de cruel, de crueza,
que sob a palavra gasta
persiste na coisa seda.
No último verso, além da sedução, podemos associar o significado à palavra
“ceda”, homófona, que mostra tanto o “ceder” do tecido, que se rompe, quanto a
“entrega” ou “rendição” do poeta diante da ferocidade que o feminino lhe inspira.
Ainda tentando captar a textura feminina até a última camada, ou absorver
sua substância até e última gota, Cabral passeia pelo universo das frutas em
“Jogos frutais”, associando o prazer do gosto ao do gozo, fundindo, num mesmo plano, mesa e cama.
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“Jogos frutais” também consegue realizar todos os projetos cabralinos em
relação à mulher, descrita em outros momentos como construção, paisagem,
textura e, finalmente, fruto. O poema sintetiza essas concepções do feminino e
as cristaliza em uma única imagem: o fruto. Essa fruta é desenhada com precisão em sua forma e em seu conteúdo, tornando-se plena e concisa:
És fruto medido,
bem desenhado;
diverso em tudo da jaca,
do jenipapo.
Não és aquosa
nem fruta que se derrama
vaga e sem forma.
Estás desenhada a lápis
de ponta fina,
tal como a cana-de-açúcar
que é pura linha.
A fruta retém o líquido, o fluido, em sua casca, sabendo se dar aos poucos,
sem derramar-se de uma só vez, que, para o poeta, seria uma falha grave. Se
lembrarmos de um texto anterior a Quaderna, Os Três Mal-amados, notamos que a
fala de Raimundo, um dos personagens do poema, busca sempre uma imagem
que compare a mulher a uma fonte contida, onde exista um determinado controle sobre as ações: “Maria era também uma fonte. O líquido que começaria a
jorrar num momento que eu previa, num ponto que eu poderia examinar, em
circunstância que eu poderia controlar.” Essa capacidade de reter a liquidez da
fruta, a cada dentada, e de poder saboreá-la aos poucos, parece ser imagem muito desejada pelo poeta, no decorrer de sua obra e, finalmente, bem realizada
em Quaderna.
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Mulher e paisagem encontram também em “Jogos frutais” a expressão perfeita e a identidade completa, tanto na figura da fruta quanto nos desdobramentos que ela traz em relação ao Nordeste cabralino:
E há em tua pele
o sol das frutas que o verão
traz no Nordeste.
É de fruta do Nordeste
tua epiderme;
mesma carnação dourada,
solar e alegre.
Frutas crescidas
no Recife relavado
de suas brisas.
Das frutas do Recife,
de sua família,
tens a madeira tirante,
muito mais rica.
E o mesmo duro
motor animal que pulsa
igual que um pulso.
A fruta sempre revela sua origem, pois suas particularidades estão relacionadas ao lugar de onde veio. Por isso Cabral deixa bem claro que não é a qualquer fruta que ele compara a mulher, mas unicamente às frutas nordestinas,
curtidas pela luz de um sol intenso, sem perderem sumo e sabor. Ainda assim,
dentro desse universo, o poeta seleciona apenas aquelas de consistência firme e
definida.
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Embora seja um produto resultante da flor, o fruto possui algo mais: não
serve apenas para ser contemplado, é objeto de degustação. Enquanto o sabor
do fruto atrai, o perfume da flor apenas entorpece, oferecendo uma imagem
enganosa daquilo que só pode dar prazer aos olhos, mas não a todo o corpo.
Entretanto, o fruto não será abordado na poesia cabralina como sustento para
o corpo ou alimento para o espírito. A insaciedade provocada pelo fruto nunca
consegue ser plenamente removida, e, quanto mais saboroso o objeto de desejo, tanto mais fome passa a provocar:
Não és uma fruta fruta
só para o dente,
nem és uma fruta flor,
olor somente.
Fruta completa:
para todos os sentidos,
para cama e mesa.
És uma fruta múltipla,
mas simples, lógica:
nada tens de metafísica
ou metafórica.
...
Em ti apenas
vejo o que se saboreia
não o que alimenta.
Fruta que se saboreia,
não que alimenta:
assim descrevo melhor
a tua urgência.
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Urgência aquela
de fruta que nos convida
a fundir-nos nela.
Os “jogos” frutais e/ou amorosos vão, a cada estrofe, alterando suas regras.
Além de a mulher não ser a fruta que alimenta, também não sacia o sedento,
pois deixa seu visgo entranhado na língua e nos dentes, provocando ainda mais
sede. Os contrastes de fruta pernambucana revelam, no feminino, elementos
contraditórios: “o sabor de podre na carne jovem” causa ainda maior atração,
ou ainda, o “verde ácido” da fruta, anuncia o doce que ainda terá. O presente
prenuncia o futuro, que acaba despertando no outro o desejo de prová-la mais
uma vez.
Essa fruta-mulher se, por um lado, é verde, ao deixar certo travo e acidez
que produzem mais sede, por outro, prenuncia a corrupção doce do seu
amadurecimento gradativo “como/ fruta madura/ que começa a corromper-se/ no seu açúcar”. O poeta usa a imagem primorosa do verde/podre
como uma forma de sair do clichê “doce como mel”, que enfatiza apenas a
vertente idealizante da mulher e da fruta. O objeto estético cabralino é
contraditório e beira as margens do abismo, entre o verde e o podre, não
sendo inteiramente nenhum deles, mas possuindo ambos dentro de si, simultaneamente.
Sem dúvida, és mesmo fruta
pernambucana:
a graviola, a mangaba
e certas mangas.
De tanto açúcar
que ainda verdes parecem
já estar corruptas.
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És assim fruta verde
e nem tão verde,
e é assim que te vejo
de há muito e sempre.
E bem se entende
que uns te digam podre e outros
te digam verde.
“Jogos frutais” é um dos mais belos e bem realizados poemas de João Cabral,
que consegue, enfim, descrever a mulher com intensidade e intimidade, mas sem
os excessos do sentimentalismo. Sem dúvida o poeta faz do feminino uma figura
forte e deliciosa, sedutora e real. A mulher cabralina torna-se um sistema vivo,
um motor que pulsa, uma substância carnal, concreta, muscular e feroz.
Usando novamente as palavras de Raimundo, um dos “mal-amados”, podemos concluir a análise de “Jogos frutais” mostrando que, no poema, Cabral
consegue pôr em versos todo o seu projeto em relação a forma de poetizar a
mulher e os jogos amorosos: “Maria era também o sistema estabelecido de antemão, o fim onde chegar. Era a lucidez, que, ela só, nos pode dar um modo
novo e completo de ver uma flor, de ler uma verso.” Esse “modo novo e completo de ver uma flor”, que já havíamos tratado a algumas linhas atrás, mostra-nos, com lucidez e arte, o quanto a visão cabralina amadurece em Quaderna.
Não se contentando em “ver” apenas a flor, o poeta devora o fruto, mostrando
que há nele algo mais denso que sua casca.
O poeta-construtor ou o “engenheiro das palavras” mostrou-nos que, no
decorrer de sua obra, a reflexão, o projeto, o cálculo sempre foram seus instrumentos de trabalho. No entanto, apesar de ser um homem de cálculos, Cabral
provou sua genialidade por não anular a força do verso e usá-lo não como
“máquina de comover”, mas como organismo vivo e suas engrenagens, prontos para mover do pensamento as imagens cristalizadas, os preconceitos e todas as coisas prontas a que estamos acostumados.
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Na sua busca em apreender as “palavras impossíveis de poema”, Cabral
consegue nos mostrar que tudo é, e pode ser, matéria de poema: basta descobrir um novo arranjo das imagens, ou raspar a superfície desgastada das palavras para atribuir a elas um significado novo e denso. A mulher, a flor, a delicadeza, a suavidade parecem ser algumas das palavras “proibidas” no universo
poético cabralino. Só que, como vimos, o poeta quebra seus tabus e encontra a
medida justa para cantar a mulher, contendo o sentimentalismo através de
imagens concretas: mulher/casa, mulher/ paisagem, mulher/ fruta.
Se não há em Cabral o transbordamento do lirismo, por outro lado, existe a
transfiguração da linguagem, capaz de ultrapassar a aridez do discurso e oferecer
ao leitor um banquete de idéias e imagens. O poeta nos seduz pela precisão
como define seu objeto estético e, ao mesmo tempo, explora suas possibilidades.
Os temas cabralinos, obsessivamente retomados, nunca mostram a mesma
face. Mesmo diante das transformações ocorridas com a figura feminina nos
poemas do escritor pernambucano, de Pedra do Sono a Quaderna, podemos notar
em cada fase uma nova abordagem do tema. Como um diamante em sucessivos
estágios de lapidação, o poeta consegue processar no seu âmago as múltiplas
facetas de si mesmo.
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uando Castro Alves escreveu: “Tenho saudades... ai de ti!
São Paulo, rosa de Espanha no hibernal friul”, pressentia a
influência espanhola em hábitos e temperamento dos habitantes “do
país do sul”. Sua geração caminhou pela Paulicéia, sob mantilhas e
capas espanholas, entre os Cristos ensangüentados das igrejas e as
corridas de touros que aconteciam no Largo dos Curros, futura Praça da República.
Nos primeiros tempos de Piratininga, reza a tradição, que “quien
no es Bueno es malo”.
No século XVI, duas esquadras trazem para São Vicente marcos
civilizadores. A de Martim Afonso de Sousa e seus pioneiros embarcados no Tejo, e a de Diogo Flores de Valdés, com os primeiros
povoadores castelhanos.
A bandeira, na disciplina e na organização, é portuguesa; e espanhola no toque desassombrado de conquista. Nela, o sebastianismo
se transfigura em alumbramentos do Eldorado.
Sob o gibão do bandeirante refulge a couraça do adelantado.

Madonna dos Reis Católicos, pintura de c. 1490-95. Fernando e o infante
João à direita da Virgem (com o Inquisidor); Isabel à esquerda.

Jornalista e poeta,
estreou em 1947 com o
livro Antônio Triste
(prefácio de Guilherme
de Almeida). Publicou as
seguintes obras: Antônio
Triste, Transfiguração,
Relógio de Sol, Cantiga do
Desencontro, Poemas do
Silêncio, Sinfonia Branca,
Armorial, Quinze Anos de
Poesia, Sonetos, O
Colecionador de Minutos,
Ramo de Rumos, Antologia
Poética, Sonetos da Vida e da
Morte, Tempo Reverso,
Canções, Calendário, Poemas
Escolhidos, Praia de Sonetos e
Sonetos do Caminho. Sua
obra foi traduzida para o
alemão, francês, inglês,
italiano e espanhol. É o
decano da Academia
Paulista de Letras.
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A tropa que ruma para o desconhecido é um arquipélago de destinos
contraditórios irmanados no mesmo sonho de conquista.
O paulista antigo é um don juan de horizontes, enamorado de causas impossíveis, das iaras que aguardam seus guerreiros no fundo de lagoas douradas. Na essência de cada mameluco há sempre a demanda de “algo de nuevo
a se mirar”.
Nos albores piratininganos, a presença espanhola é uma constante. Bartolomeu Bueno da Ribeira é sevilhano, Jusepe de Camargo nasce em Castela, D. Simão de Toledo Piza dá ao filho o sobrenome Castelhano. Balthazar de Godoy
chega do reinado de Filipe II, e os Martins Bonilha vêm com Diogo Flores de
Valdés. Os Saavedras são originários de Castela, D. Diogo de Lara é de Zamora, e Bernardo de Quadros, provedor e administrador das minas em 1599, procede de Sevilha.
Enquanto Martim Rodrigues Tenário de Aguilar leva ao Paraubava a inquietação andaluza, D. Francisco de Lemos traz para São Paulo o brasão de
Castela.
A aclamação de Amador Bueno é tentativa de golpe de estado espanhol em
terras do rei de Portugal. Seus signatários, inconformados com a ascensão da
Casa de Bragança, ostentam origens espanholas. São os irmãos Rendon, da
Ciudad de Coria, D. Francisco de Lemos, de Orense, Gabriel Ponce de Leon,
da Ciudad Real de Guaira, Bartolomeu de Torales, da Vila Rica situada no
Paraguai, de onde chegam também, André de Zunega, D. João de Espínola
Gusman e outros militares. Todos ocupando seus espaços em Piratininga,
através de casamentos com as filhas de potentados da terra.
No seiscentismo, a guerra entre Pires e Camargos traz no bojo algo de Aljubarrota. Os Pires, visceralmente lusitanos, contra os Camargos de rompantes
castelhanos. O duelo ocorrido no Largo da Sé entre Pedro Taques e Fernão de
Camargo, alcunhado “El Tigre”, foi combate onde Portugal é apunhalado
pela Espanha.
Nos séculos XVII e XVIII, a argamassa formadora do cerne das bandeiras é composta de portugueses, espanhóis, mamelucos e índios. Sem essa
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mescla fascinante de etnias e temperamentos, as bandeiras saídas de São
Paulo não teriam ousado plantar na rosa dos ventos do sertão seus pavilhões de conquista.
Os jesuítas aqui chegados trazem sob as sotainas o elã combativo de Inácio
de Loiola, fidalgo que transformou as feridas recebidas em Pamplona nos
exercícios espirituais que regeriam a milícia que combate pela conquista dos
céus. Em Anchieta, a formação coimbrã luta com raízes canarinas.
O peregrino do êxtase é, tipicamente, espanhol: Santa Teresa e San Juan de
La Cruz pertencem ao universo de El Greco.
Ao proclamar a independência do Brasil, o temperamento arrebatado de
Carlota Joaquina sobrepuja em D. Pedro o bom senso do pai. O jovem imperador retoma o tema da cavalaria desaparecido em Alcácer Kibir, ressuscitando, na pacata Casa de Bragança, o heroísmo das dinastias de Borgonha e Avis.
D. Pedro nasce e morre no Palácio de Queluz, em aposento cercado das
proezas de um fidalgo manchego. Seu temperamento irá oscilar entre o delírio
quixotesco materno e o equilíbrio sanchopanceano do pai.
O Império brasileiro surge do gesto-gesta do derradeiro cavaleiro andante e
morre na praia burguesa da república. Nele, o sangue Camargo, de Feijó, dá
um toque de inconformismo e rebeldia.
Nos Lusíadas, a epopéia é planejada; no Quixote, o plano se dilui na aventura.
No sertanismo, a conquista sulina fala o português com Manuel Preto e
Raposo Tavares; mas o delírio das minas de ouro tem o sotaque castelhano de
Buenos, Laras e Tenórios de Aguilar.
Em São Paulo, extensão de Portugal, “jardim da Europa a beira-mar plantado”, a rosa de Espanha floresceu com os espinhos das conquistas bandeirantes
e o perfume das serenatas estudantis.
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esses tempos de barbárie em que pouco se lê poesia, em
que o conhecimento se dá numa conjugação de processos
tecnocientíficos (quando sabemos que, para os gregos, a techné implicava a poíesis) à lógica de um consumo de massa indiferenciado e
unificante, a leitura de A Árvore Seca, de Alexei Bueno (Rio de Janeiro: G. Ermakoff Casa Editorial, 2006), é um dos poucos oásis no
imenso deserto em que se está transformando o mundo. Os versos
medidos e rimados que compõem o volume denotam uma subjetividade individual e criadora de amplo alcance existencial e cultural,
diferenciando-os do subjetivismo intimista e confessional da maioria dos poetas contemporâneos. No poema “Investiduras”, que
abre a coletânea, ao indagar-se sobre a própria língua em que escreve, já notamos o registro da forte subjetividade, de uma dicção pessoal amplamente assumida, que irá determinar a atmosfera dos seguintes: “[...] Uma agonia / Do não dito remonta como um mar /
Nos meus dentes, nos olhos, na abulia // Destes que agem no ago-

Fotografia aérea dos vários rios que formam o delta do Mississípi.

Poeta e
jornalista, autor
de Poemas
Ordinários (1995,
ed. 7Letras),
Outono/Inferno
(2002, ed.
Topbooks), e O
Óbolo de Caronte
(2006, inédito).
Colabora com
jornais e revistas
(de arte e
literárias) do Rio
de Janeiro.
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ra sem notar / Como sofro, ou que parto se anuncia / Entre a lâmpada e o
sono, a tosse e o luar.”
Alberto da Costa e Silva afirma, na orelha do livro, que “nesta poesia cujas
peças se armam numa oficina severa, quase não há espaço para a luminosidade
do dia. O desencanto, a amargura e a desesperança buscam, muitas vezes, agarrar-se à ironia e ao humor, que se volta, contudo, apoiado nas rimas, em sarcasmo impiedoso ou feroz”, não sem antes alertar-nos que, ao apegar-se às formas
fixas tradicionais, seus versos não respondem “a uma intenção classicizante ou
a um regresso ao passado”. Com a mesma argúcia, diz-nos Ivan Junqueira:
“Neste volume [...] Alexei Bueno volta à prática das formas fixas tradicionais,
elaborando nos poemas que o integram uma cerrada urdidura métrico-rímicas
que, se de um lado se apóia na tradição, de outro nos brinda, graças à temática
que nele se explora e ao insólito tratamento que lhes dá o poeta, com uma aguda lição de modernidade. Trata-se de um livro áspero, anfractuoso, denso e
talvez desolado, uma vez que nos oferece, sem qualquer comiseração, uma
imagem crua e quase brutal da realidade cotidiana.” Este clima de desencanto e
desolação, porém, é inúmeras vezes vazado por imagens afirmativas de rara
beleza, como se lê, logo no início do volume, em “Consagração”:
O fogo, o altar e a vítima
Estão dentro de ti.
O povo, a hora legítima,
Trazes no lado, aqui.
Teu coração é a praça.
Nele os deuses, erguidos,
Miram-te, em meio à arruaça
Que aram teus pés transidos.
O fora é agora o dentro.
O número, que importa?
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Margem foste, és o centro.
O umbral tornou-se a porta.
Ou no poema que dá título ao livro, em que lemos no último quarteto: “Em
torno da árvore seca, / Com as folhas pardas vestidos, / Onde a coruja defeca,
/ Dançamos, plenos, cumpridos.” Ou, ainda, nos versos de “Aurora”:
Tudo é novo neste mundo.
Toda manhã é a primeira.
Que este saber sem segundo
Se espalhe na terra inteira.
Nada foi feito, nem dito.
Os cegos não sabem disso.
Seus olhos, sem fé nem fito,
Mancam num dia postiço.
Um mudo amor tudo guia.
Não há hora a que ele sucumba.
É hoje o terceiro dia.
Vacila a pedra da tumba.
Trata-se, como já dissemos, de um poeta que se assume na máxima voltagem da sua subjetividade. Para esclarecermos e melhor situarmos esta subjetivação a que nos referimos, lembremos que, em conferência de 1982, José Guilherme Merquior1 assinalava que “a tradição moderna em poesia”, do ponto
de vista da vanguarda, estaria “comprometida com a ‘desegoização’ da voz lírica”, fato que, cremos, atingiu seu paroxismo entre nós com o concretismo,
chegando este ao extremo de, em sua afasia, tentar abolir a sintaxe, reduzindo
1

MERQUIOR, José Guilherme. “Comportamento da Musa: a poesia desde 22”, in Crítica –
1964-1989: Ensaios sobre Arte e Literatura. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 1990.
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o poema a um objeto puramente visual. Mas é verdade que, ainda segundo o
ensaísta, sempre houve na ação dos poetas modernos um desejo manifesto de
“recuo do tema subjetivo” em favor de um lirismo objetivo, o que levou um
poeta como Eliot2 (cujo ideário estético assim preconizava) a escrever sobre as
dificuldades que tal esforço exigiria, pois “apenas aqueles que têm personalidade e emoções sabem o que significa querer escapar de tais coisas”. Se nos é lícito entender que a expressão de Eliot – “escapar de tais coisas” – refere-se, em
última análise, à necessidade de erradicar definitivamente da cena moderna o
pano de fundo em que se fixavam os espectros do subjetivismo romântico, ainda oficialmente eloqüentes nas instituições acadêmicas inglesas do início do
século XX, podemos creditar a Merquior o pioneirismo de perceber, pelo menos entre nós, “os muitos sinais de um forte desejo de subjetivação da poesia”3
presentes em nosso segundo pós-modernismo, em contraposição ao primeiro,
dessubjetivante.
Ora, é consenso entre os críticos literários – sobretudo aqueles mais atentos
ao autêntico fazer poético – que Alexei Bueno sempre se destacou entre seus
pares por uma forte dicção pessoal, manifestando desde sempre, na contramão
da frase de Eliot citada acima, todo o peso de sua personalidade e emoções em
tudo o que escreveu – inclusive nos livros de ensaios e em artigos para jornais e
revistas. Assim sendo, a tessitura composicional ou estilístico-formal de sua
obra, em que o poeta já demonstrou ser um exímio executor – seja nos versos
metrificados de Lucernário e Em Sonho, seja nos versos distendidos de A Via Estreita e A Juventude dos Deuses –, atinge agora, em A Árvore Seca, uma plenitude que se
manifesta na perfeita aliança entre técnica e expressão poéticas.
Ao tematizar a morte, a vida, o tempo ou a beleza, o autor o faz de um
modo mais intensivo do que em livros anteriores. A morte, por exemplo, não é
algo exterior ao poeta, algo apenas tangível; é um sentimento que emana do seu
interior mesmo, de sua alma e nervos, pois, agora, “Ver os mortos sorrir tocan2

ELIOT, T.S. “Tradição e talento individual”, in Ensaios. Tradução introdução e notas de Ivan
Junqueira. São Paulo: Art Editora, 1989.
3
MERQUIOR, J.G., ob. cit.
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do os seus cabelos... é pouco” – diz-nos ele em “Auto-retrato”. A última visão
é um rosário de coisas, personagens e acontecimentos que se projetam na mente, mas onde, como imagens cinematográficas caóticas, “Tudo passou em menos de uma hora. / Só Deus sabe o que principia agora” (“A Última Visão”).
Às vezes, para contrapor-se a esta visão, digamos, ontológica da inexorabilidade da morte, o poeta a vê com sarcasmo diante do processo de assepsia, de higienização hospitalar que ela sofreu modernamente, só nos restando, como em
“Dessensibilização gradativa”, irmos “A um féretro como a uma festa / Contando piadas de enterro”; ou com lirismo, em “Teca”, sobre a morte da ratinha
de estimação do seu filho, onde lemos nos versos finais, que “Doemos repletos
// De quanto acha e vê / Nosso olhar sequioso / Que, ferido e ansioso, /
Pergunta: por quê?” Ou, ainda, com a ironia de quem sabe que a morte aplaina
as diferenças sociais ou de classe, como se lê em “La Mort des Pauvres” (em
que apenas o título foi tomado ao poema de Baudelaire – mas que título, e que
poema!), que daremos por completo:
É muito ruim morrer tendo dinheiro,
Podendo, salvo, ir rápido a Paris.
Almoçar no Véfour, beber inteiro
Um lote de Bordeaux. Flanar, feliz,
Nos cais. Comprar um Dürer verdadeiro,
Uns bronzes do Ceilão, a flor-de-lis
De ouro real sobre um códice em carneiro,
Uns vasos gregos, e aí tomar pastis...
Bom é morrer falido, endividado,
Cortados gás e luz, o nome imundo
Na praça, todo crédito negado.
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E, num nicho que alugue algum parente,
Mors omnia solvit, no mais vagabundo
Caixão, ser sepultado inadimplente.
Enfim, a recusa de uma realidade contingente e banalizadora de quase tudo
o que se refere à vida é, modernamente, uma das chaves, senão a principal, para
a compreensão da poesia de Alexei Bueno. Neste presente acachapante da história, sem passado ou futuro, pairando como um sol extático sobre o “agora”
da vida, é que o poeta tenta agir, revertendo-o de horror em êxtase. Ou, como
queria Baudelaire4 em relação à fugacidade do modismo: “...evidenciar na
moda o que ela pode conter de poético no interior do histórico, de retirar o
eterno do transitório.” É o que observamos, por exemplo, em um poema como
“Intimidade”:
Caros mortos do Rio de Janeiro,
Quando ando pelas ruas em que andastes
Não são meus olhos tão-somente engastes
Dos vossos, vendo o que vistes primeiro?
Estar vivo, este fato, não é um só
E mesmo, se se exclui cenário e nome?
Não é a mesma uma boca quando come
E dois pés na calçada erguendo o pó?
Não será isso enfim a vida eterna,
Livrar-se da memória e andar nas ruas?
Ser só olhos com pés, as íris nuas
De tudo o que das horas nos governa?

4

BAUDELAIRE, Charles, in Œuvres complètes. Paris: Gallimard, 1972, vol. II, p. 694.

192

Delta po ét i c o s o b A Árv ore S eca

Não morremos? Talvez nunca tenhamos
Deixado o mesmo ponto intacto e alheio.
O que é o agora? O que é? Como está cheio
Este jardim deserto onde uivam ramos.
Por outro ângulo, ao assemelhar A Árvore Seca ao mesmo diapasão a um só
tempo contundente, impiedoso e desolado dos Tableaux Parisiens baudelairianos, cremos que Ivan Junqueira pensou sobretudo em poemas que dizem respeito diretamente às experiências urbanas vivenciadas pelo poeta brasileiro –
como é o caso de “Lapa”, onde ele nos fala de um bordel (“Nesta casa antiga,
/ Sob estas volutas, / Como ri com as putas / Entre uma e outra briga.”),
“Glória”, “Lázaro” e no spleen de “Nas Mesmas Ruas”, em que lemos:
O que eles foram, sou agora.
A hora foi deles, hoje é minha.
Só o cenário ainda vigora
Em parte, e a vida, una e mesquinha.
Coisas humanas mudam pouco.
Sempre há uma casa, um beco, um rosto.
Sempre o lamento é um pouco rouco,
Único o cósmico desgosto.
De todo modo, ao lado da extração quase que aleatória dos exemplos aqui
citados, há uma gama de outros poemas que bem ilustrariam a riqueza de conteúdo do volume e que vimos tentando desvelar.
Se por um lado, ao reparar no absurdo jogo da vida, o poeta o vê, no tempo
presente, como um processo irremissível de decadência, oferecendo-nos, segundo Ivan Junqueira, “sem qualquer comiseração, uma imagem crua e quase
brutal da realidade”, por outro – apesar de a morte, a passagem do tempo e as
agruras da vida se constituírem no núcleo central do volume –, é a beleza pul-
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sando em cada verso, em cada imagem, a chave desta visão de mundo, pois,
como nos diz Alberto da Costa e Silva, “esse pessimismo [...] revela-se como
uma recusa a todos os modos de vida que não sejam a criação da beleza”. O
que fica patente nos três quartetos finais do último poema do volume, “Panorama”:
Fartei-me dessa grandeza,
Do êxtase de ir, de voltar,
Do macio, da aspereza,
Da estepe seca e do mar,
Dos peixes que se devoram,
Do ardor de erguer, de cair,
E o nada ansiar dos que imploram,
E vi meus mortos sorrir.
No tronco da árvore seca
Fui-me aos poucos transformando,
Nela, à qual nada obceca,
Nem porquê, como, onde ou quando.
E, como sabemos que a imagem da árvore seca que ilustra o livro é, na verdade, a fotografia aérea dos vários rios que formam o delta do Mississípi, podemos finalizar esses comentários afirmando que, sob A Árvore Seca, de Alexei
Bueno, há uma fonte perene e abundante de autêntica poesia.
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contos
Car l o s N e ja r

Fixação
Uma raposa viu uma outra passando. E exclamou: – Sou raposa,
mas não sou um animal! A outra riu e respirou aliviada: – Eu sou um
homem!

A Rã

Ocupante da
Cadeira n.o 4 da
ABL, gaúcho,
poeta, ficcionista
e cronista.
Radicado no
“Paiol da
Aurora”,
Guarapari, ES.

Havia uma erva em torno e, além, mais erva ainda. A tudo ruminava o boi. Sem distinção. Até que devorou a rã dentro da erva. E
achou que estava comendo luz. E não se enganou demasiadamente.
A não ser quando a rã se pôs a saltar por dentro. E o boi estava cheio
de ervas como o chão. E sem se dar conta, a rã começou a devorar o
boi. Pensando: “Não há carne suficiente para tanta fome!”
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As jardas de um menino
A Carlos Saldanha Legendre.
Dois homens prenderam Frederico Leb, magro, magro e elétrico. Encapuçaram
seu rosto, andando no lombo quente de um cavalo por muitas jardas de macegas.
Onde trilhavam, não havia rio, pois saberia pelo odor. Eram pedras, pedras e campo. Adivinhou o caminho pelo ruído e o chão que crescia. O subir da manhã pelas
patas. E quando tiraram a venda de seus olhos: estava no centro da infância.

A recuperação do idioma
Rosa Albertone era aluna da turma de francês. Treinava gramática e sobretudo as expressões idiomáticas. Quanto mais aprendia, mais ia esquecendo.
Começara, menina, a estudar a língua. E a língua também a estudava. Parecia
complicar-se cada vez mais. Antes falava um francês quase sem sotaque. Fez a
prova e achava que ia receber o diploma, acertando, segundo ela, a maioria das
questões. Porém, a Professora responsável dissera-lhe de supetão: – O seu
francês ainda não é bom. Um dia falará adequadamente. Cada ano recebia a
mesma resposta, com o mesmo advérbio. E Rosa percebeu que o francês é mais
fácil do que a língua. Essa principiava a falhar-lhe – endurecida, obstinada,
distante. E a língua da memória piorava a olhos vistos. Idosa, de rugas e cabelos nevados, tudo o que aprendera não guardara. Ou ainda tinha que recuperar,
estudando. Abordou a Professora sobre o motivo de tamanha dificuldade. Por
mais que soubesse, nada sabia. E a resposta alcançou-a – paciente e acomodada. – Só se aprende uma língua quando a alma aprender. Rosa quis uma explicação correta. Afinal, gastara tantos anos. E a Professora não se fez de rogada,
comentando: – Aqui não se aprende pelo tempo de vida, mas pelo tempo de
morte. – Então estou morta? – Sim, todos estamos. Não observou que a língua
é alma? E dormiu (era o seu aposento). Rosa foi também para o quarto e não
conseguia dormir. Talvez tenha sido isso o que ainda não aprendera.
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João Tarde
Ele havia caminhado o dia inteiro e depois de dormir sob uma figueira,
caminhou outro dia e mais outro. E foi caminhando meses e anos. E cansou e
envelheceu muito. E faltava pouco de caminho. Achara tanta ruína, que ficava
difícil caminhar sobre ela e assim mesmo caminhara. Disse que a velhice não o
deixava defender-se. E nem carecia. Sem forças, morreu perto do fim da manhã. E nem sabia como atravessara a morte.
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V

amos, imagine, um padre de batina na fila de uma boate de
streap-tease. Uma geladeira no meio da sala. Um fogão no banheiro. Vamos, imagine. A imaginação tem dois defeitos. A imaginação tem vários defeitos. Mas dois me incomodam, só dois. A imaginação, ora. Incendeia quando deve esfriar e não se conforma com
um círculo na casa dos quadrados.
Era como me sentia ao dizer que era professor de grego. Grego. É
muito difícil sobreviver hoje em dia com uma língua que não está
nos currículos escolares. Só o alfabeto, alfa, gama, sigma, só o alfabeto já reprovaria metade da turma. Falam tanto em mundo virtual e
essas coisas e tal. O barato hoje é ser virtual. O grego é virtual. Uma
língua que não existe mais é virtual. Existe apenas nos livros e na
mente das pessoas. Nada mais virtual que o grego.
Os colégios expulsaram o grego como quem afasta mau-olhado.
Nas reuniões, festinhas, mesas de bar, quando você fala que é professor de grego, as pessoas o olham como se estivesse revelando uma
tara. Minha tendência é beber mais um copo de cerveja, olhar o relógio, desculpar-me. Ora, desculpem, mas estou atrasado. E nunca
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mais voltar a ver quem me acha esquisito. Atrasado, desculpem. O relógio.
Não vou conviver com quem me acha esquisito.
Tenho parte de culpa por não ter virado professor universitário. É, universitário. Mas minha experiência com a academia foi desastrosa. O erro é meu. O
erro não é do grego. O grego não tem erro. O grego é uma língua e uma língua
não é errada por existir. Ou por ter existido. Morrer é um equívoco. Mas acontece que não consigo conviver com intriga, vaidade, gente medíocre e, principalmente, com alunos desinteressados que perguntam a todo o momento a
serventia do grego no mundo moderno. Oh, Deus, pra que serve o grego no
mundo moderno! Sem resposta – é, sem resposta.
Passei a dar aula particular. Sou baixo, ando de terno sem gravata – um terno surrado que me faz suar, afasta as mulheres, dá asco nos homens. O terno.
Ou o paletó. O paletó me torna mais civil. E me protege. Eu, que tenho bunda
larga e gorda. O paletó me cobre a bunda larga e gorda. Há algo de couraça no
algodão. Se ando de manga de camisa, tanto que estou desacostumado, me sinto nu. É muito inconveniente você andar nu pelas ruas. Nu na casa dos outros.
Entrar nu em fila de banco. Sei que cheiro mal. Mas gosto de mim desta maneira. Não, não, não falo do odor. Falo da maneira sem compromisso com a vida
social. O paletó me cobre a bunda larga e gorda, cobre.
Gosto de pensar em mim como um ser em extinção. Um mico-leão-dourado, olhos pequenos espantados, gestos rápidos e ladinos.
– Você é um cara antigo – dizia um aluno. – Um cara que devia ter vivido
antes de Cristo.
Quando nasci? 50 a.C. Antes de Cristo era uma hipótese de Deus sem carne.
Eh, bem.
O sujeito tem que revolver a memória. Revolvendo minha memória, talvez
eu já tenha nascido antigo. Morei em orfanato. Morar em orfanato é ser inquilino do diabo. O endereço, inferno. Lá, a gente aprende duas artes: a de sobreviver e a de viver desterrado.
Fui o que sou hoje: criança triste e desconfiada. Nunca mudei. Por isso digo
que já nasci velho. Criança não é projeto de adulto. Não é miniatura de gente.
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Criança é espécie de raça. A raça negra, amarela, branca caucasiana e, por fim, a
criança. Um dia já fui da raça das crianças. Magrelo, feio, cheio de feridas, lendo pelos cantos O Cruzeiro, revista de contos policiais, nunca gostei de gibi.
Quando deixei a raça criança, fui ser de outra raça mais mofina ainda. Mas aí,
ora aí, aí eu já sabia outras línguas, tinha outro corpo, outras mãos, os pés me
levavam aonde queria. Cresceu meu membro que, depois descobri, ao morar
com uma viúva velha de um parente afastado, me transformou em homem.
Sempre sobrevivi aos trancos e barrancos. Morei numa quitinete no Méier.
cercado de livros, em sua maioria, é claro, em grego. Uma pequena fortuna.
Houve mês em que deixei de comer para comprar livro. Hoje não faço mais
estas extravagâncias. Um mês comendo miojo, um mês.
Vivi assim até o dia em que um incêndio tirou meu ganha-pão. Todo incêndio faz desgraceira danada. Queima documento, queima móvel, queima coisas
queridas, queima coisa cara. Nunca vi incêndio doméstico que não roubasse a
paz de um cristão. No meu caso, tenho o nervo como a coisa mais inflamável
dentro de mim. Este incêndio queimou principalmente meus nervos.
O incêndio levou os livros e meus dois alunos. Não, não, claro que o incêndio não matou os dois alunos, os frades capuchos que tinha, não, o incêndio
queimou minha vontade de ensinar.
Fui então trabalhar como balconista – longe dos livros, longe de qualquer
coisa que me lembrasse os livros. Era loja de bricabraque, numa rua sem saída,
no centro da cidade, cercada por lojas de carcamanos que vendiam roupas baratas, utensílios de cozinha, cutelaria, chapelaria, todas ordinárias, as mercadorias cheias de pó, antiquadas como seus donos septuagenários, um gueto de libaneses com barba por fazer, cabelo ralo em pé, curvados, vidros embaçados
das vitrines e as moscas visitando as lojas como nos velórios.
Jantava às vezes no botequim que misturava ovos coloridos com esfirras.
Andava calado e, quando falava, falava grego com os clientes. Nem grego era.
Digo que falava grego porque dizia coisas sem nexo, resmungava, falava sozinho, discorria sobre as peças de Sófocles e o teatro grego pro rapazinho da
lanchonete que, para outro cliente, girava o dedo à altura da orelha. O riso
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dos outros é uma comédia e a comédia, vocês sabem, Aristóteles não tinha em
boa conta a comédia. Que riam, os cretinos.
Fui mandado embora. Já não tenho mais nada o que vender para sobreviver.
Depois do incêndio sobrou pouca coisa: minha língua inútil, meu cansaço dos
anos. Um homem deve orgulhar-se de sua diferença, língua estranha ou estrangeira – o que dá no mesmo – e sua enorme capacidade de ocupar um espaço na
natureza. Por isso, renego a cremação. A cremação é um ato indigno, recolhe
da natureza algo que ainda existe. Os ossos ainda são parte da natureza, embora sua existência seja tão sensível como uma pedra.
Procurei os padres capuchos. Um estava no Rio Grande do Sul, outro voltara
para a Itália. O certo é que estavam doentes, tomados por doença rara, falavam
grego, sim, falavam grego, para espanto dos seus pares e do superior. Não creio
que tenham enlouquecido. Queriam um mundo helênico para suas vidas, apenas. Que mal há de querer a convivência com Aristóteles, Sócrates e Ésquilo?
De qualquer maneira, não poderia mais ter um trabalho ordinário. Estava
ficando cego. Fui ao médico. De nada adiantou. Como iria ganhar a vida? O
destino, que tem buraco no muro de beco sem saída, outra vez me pôs em
caminho sinuoso.
Chego ao fim da minha peripécia, se posso chamar de peripécia. Fui até o
subúrbio, busquei o número anotado no verso do cupom de loteria. A moça
me abriu a porta, perguntei se era ali que tinham posto anúncio pedindo professor de grego. Ela me levou até o quarto escuro, onde jazia o homem. Seu último desejo: aprender grego e depois morrer. Foi o velho mesmo que propôs
que eu fosse morar com eles. O senhor tem onde morar? Não? Aceite o meu
convite, disse o velho. Mudei-me para a casa do subúrbio.
A menina gostava de hip hop, reggae baile funk fumaça crack a pedra andava de moto estudava no noturno do supletivo. Quer saber, dizia, não estou
nem aí. Acabou acordando num hospital público emergência o tênis sujo de
sangue, a calça de cós baixo tinha virado bermuda e a escuridão tomava os
olhos e tudo por causa do tiroteio e de uma bala encontrada (não perdida)
uma bala alojada no cérebro que não afetou nada além do nervo óptico.
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Os objetos são negros, a experiência é negra e, logo, o mundo é negro. Ensinei-lhe o elementar do grego. Os pássaros riscavam o cinza dos dias chuvosos
que têm tom grave.
Um homem deve ser senhor do seu último desejo. Um professor de grego
como eu só tem um único desejo: a mocinha cega. Tenho que aprender a viver
com poucos recursos e meus últimos desejos. Por que, tardiamente, os testículos vêm me atormentar como se o pesadelo não estivesse na cabeça, mas entre
as pernas?
Com o tempo, o velho morreu. O enterro foi uma tristeza. Só havia a neta,
mais dois parentes (um dos quais bêbado), e eu. Cega, a mocinha pediu que eu
ficasse na casa, ajudasse no supermercado. Aos poucos os objetos vão perdendo contorno, mesmo onde há luz existe penumbra. Não me importa ficar
cego. O silêncio é escuro. O silêncio. O grego já não me serve para ver nada.
Olho difusamente a mocinha trocar de roupa. Aquilo me enoja. Sinto-me
covarde e canalha. Logo a escuridão vai ser minha nova língua. Sem ver a
mocinha, perco os testículos e ganho a escuridão. A escuridão é silenciosa. A
solidão é língua morta.
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 Gilberto Freyre, um vitoriano

dos trópicos
Alberto da Costa e Silva
Nada teria dado maior alegria a Gilberto Freyre do que ter tido
permanentemente ao seu lado, a anotar-lhe o passar dos dias, as reminiscências e as opiniões, o seu James Boswell. Como não o teve,
viu-se obrigado a conversar consigo próprio – e isto fez em quase
todas as suas obras, como quem, mestre da fotomontagem, colasse,
recortado, sobre o corpo de outros figurantes, em gravuras antigas
ou estampas recentes, o seu retrato.
Muitos foram os autores brasileiros do século XX marcados por
Proust. Em nenhum deles, porém, foi mais forte do que em Gilberto
Freyre o espírito e a lição daquele Marcel, o “menino mimoso” do
verso de Augusto Meyer e, sobretudo, do início de Du côté de chez
Swann. Gilberto é rememorativo de si mesmo não apenas quando escreve história ou nos propõe a etografia do que ficou no passado,
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mas também quando analisa o presente e apresenta possíveis futuros, pois deixa que sua imagem se insinue em muitos de seus enredos e fala tantas vezes de
si próprio, de forma explícita ou disfarçada, inconsciente ou deliberada. Tamanha era sua necessidade de confessar-se, que não hesitou, em Tempo Morto e
Outros Tempos, em refazer matreiramente – como demonstrou de forma cabal
Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke –, e com todos os recursos de um grande
escritor, os restos de um diário em que esboçara o retrato de um sociólogo
quando jovem. E não somente do jovem que ele foi, mas daquele que desejaria
ter sido.
A essa mesma Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke não escapou que era possível endereçar aos textos de Gilberto Freyre as perguntas que não mais lhe podia fazer pessoalmente. E conversar com os seus textos como Boswell fizera,
cara a cara, com o gordo Dr. Johnson. Dessa indagação meticulosa, indiscreta
e, às vezes, até – e ainda bem – inconveniente e incômoda, nasceu Gilberto Freyre,
um Vitoriano dos Trópicos.
A primeira tentação de um leitor viciado em comparações foi a de aproximar esse livro, essa história do desenvolvimento de uma personalidade,
de The Education of Henry Adams e Minha Formação, de Joaquim Nabuco. Nas
obras-primas de Adams e Nabuco, é, contudo, o próprio autor quem se
perscruta nos espelhos da memória. Já Maria Lúcia trabalha com retratos
que não os dela, mas de uma outra pessoa, alguns deles fora de foco, imprecisos, gastos pela umidade e pelos anos, ou que mostram a sua personagem
quase a diluir-se num grande grupo. Na verdade, Maria Lúcia trabalha, sobretudo, com o retrato de Gilberto Freyre em sua velhice e glória, para, ao
retirar-lhe pouco a pouco as rugas e as outras marcas do tempo, restaurar o
jovem que mal ganhara os seus primeiros 30 anos, mas escrevia Casa-grande
& Senzala, e, embaixo dele, o rapazola a viajar pela Europa, e o estudante
nos Estados Unidos, e o adolescente e o menino do Recife, e mostrar como
as leituras, as amizades, as influências intelectuais e as práticas da vida foram fabricando o seu espírito. Ela sabe que, em seus textos, Gilberto reconstruiu como queria, sonhava e imaginava os seus dias passados, mas a
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Boswell não era provavelmente estranha a suspeita de que Dr. Johnson não
lhe dizia toda a verdade, e cortava um relato onde lhe convinha, e ocultava
fatos, e ampliava outros.
Gilberto Freyre, um Vitoriano dos Trópicos é uma admirável obra de história cultural, das melhores já escritas no Brasil. Nela se descreve a formação de uma
inteligência, com ênfase no fascínio que sobre ela exerceu a Grã-Bretanha,
notadamente por meio dos autores vitorianos e, entre estes, dos vitorianos
anti-vitorianos, como John Ruskin, Walter Pater, William Morris, George
Gissing, Lafcadio Hearn, G. K. Chesterton e W. B. Yeats. Seria com eles que
o jovem Gilberto aprendeu a observar, a pensar e, sobretudo, a escrever. Já
maduro, era como escritor, e não somente como sociólogo, antropólogo ou
historiador, que Gilberto Freyre se via. Seus maiores mestres foram escritores, principalmente os grandes ensaístas de língua inglesa. E era como escritor que desejava ser lido.
Encosto o livro de Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke em The World of
Washington Irving e The Times of Melville and Whitman, dois dos cinco belíssimos volumes que Van Wick Brooks compôs, na quinta década do século passado, sobre a
história do escritor nos Estados Unidos, porque em Gilberto Freyre, um Vitoriano dos
Trópicos encontro a mesma riqueza na reconstrução das condições sociais e intelectuais em que um escritor se forma e cria. Sendo a mais aguda análise que já se
fez sobre a trajetória intelectual de Gilberto Freyre, o trabalho de Maria Lúcia
nos devolve, com simpatia, rigor e brilho, os ambientes em que ele viveu e neles
se desenham as feições daqueles com quem privou.
Pesquisadora rigorosa e leitora atenta, num texto, à menor mudança de ritmo e de tom, Maria Lúcia modifica boa parte do que sobre Gilberto Freyre se
tinha por assentado. Como, por exemplo, a sua adesão às idéias de Franz Boas.
Ao contrário do que se pensa – e tantas vezes afirmou o próprio Gilberto –,
aprendemos com Maria Lúcia, a partir dos próprios textos gilbertianos da
época, como só lentamente, e já distante de seus dias na Universidade de Columbia, foi ele convertido das idéias eugenistas e do racismo vestido de ciência,
que predominavam nos Estados Unidos e na Europa nas primeiras décadas do
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século XX, para o pensamento de Boas. Em seu livro, Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke destaca o papel, reconhecido mais de uma vez pelo próprio Gilberto Freyre, de Edgar Roquette-Pinto, no processo de revelação intelectual que
o levaria a valorizar a mestiçagem e a presença do índio e do negro na formação
e na vida brasileiras. E revela-nos o quanto, nesse processo, Gilberto ficou devendo a Lafcadio Hearn, autor que jamais deixou de ler com encantamento –
sobretudo ao Lafcadio Hearn de Three Years in the French West Indies, no qual beleza e mulatice se equivalem. Ressalta também Maria Lúcia a fecunda troca de
idéias que manteve Gilberto com um colega de Columbia, o alemão Rüdiger
Bilden, cujos dois trabalhos publicados, “Brazil, Laboratory of Civilization”,
de 1929, e “Race Relations in Latin America with Special Reference to
Development of Indigenous Culture”, de 1931, acompanham, a revelar a fecundidade do diálogo entre duas robustas inteligências jovens, o mesmo jeito
de refletir sobre o Brasil que caracterizaria Casa-grande & Senzala. O primeiro
desses ensaios antecipa as linhas mestras de Interpretação do Brasil.
Gilberto Freyre sempre considerou os dias passados em Oxford como
dos mais felizes de sua vida. A esses dias dedica Maria Lúcia algumas das
melhores páginas de seu livro, tratando confidências do próprio Gilberto,
que se poderiam ter por embaraçosas, sobre uma das mais íntimas de suas
grandes afeições, com naturalidade e uma delicadeza fora do comum. Com
a mestria de quem, sendo uma excelente biógrafa, é, antes de mais nada,
uma bela escritora, alguém que sabe que a primeira obrigação de um livro é
ser bem escrito.
E é muitíssimo bem escrito esse Gilberto Freyre, um Vitoriano dos Trópicos.
Escrito de forma concisa e com uma tão aparente serenidade, que só nos
deixa adivinhar o apaixonado cuidado e a repetida emoção com que Maria
Lúcia Garcia Pallares-Burke foi amorosamente desenrolando os anos verdes e entremaduros de sua personagem e logrou que esta lhe contasse como
lhe moldaram o espírito as leituras, as viagens e as amizades. James Boswell
não faria melhor.
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 Discurso de Maria Lúcia Garcia

Pallares-Burke
Estou extremamente honrada e comovida por ter sido escolhida pela Academia Brasileira de Letras para receber o Prêmio Senador José Ermírio de Moraes e por ser saudada tão magnanimamente pelo acadêmico Alberto da Costa
e Silva. Vivendo distante do Brasil por muitos anos e estando fora do contacto
regular com intelectuais brasileiros, sinto-me muito privilegiada, e confesso,
ainda espantada, de ver minha biografia intelectual de Gilberto Freyre ser considerada pelos ilustres membros desta Academia como merecedora desse honroso prêmio.
Ao receber esse prêmio hoje, devo dizer, no entanto, que o considero
não só meu, mas também de todas as pessoas que me ajudaram a escrever
esse livro (algumas das quais muito me alegra de ver aqui presentes): amigos, familiares, estudantes, professores, intelectuais de várias origens e especialidades, e o próprio Gilberto Freyre. E não digo isso para efeito retórico, mas porque realmente acredito que todo livro envolve um trabalho colaborativo de proporções que são tão grandes quanto difíceis de mensurar
com precisão. No meu caso, a ajuda de críticas e estímulos que recebi, de
conversas, debates e encontros que tive com várias pessoas, quer diretamente, quer por intermédio de suas obras – como é o caso de alguns membros desta Academia – tiveram um papel essencial para a inspiração e amadurecimento de minhas idéias.
Mencionei também minha dívida para com Gilberto Freyre, e queria explicitar que não estou me referindo especialmente ao fato de ele, com sua figura rica e sugestiva, se impor como objeto de estudo por causa da importância de sua obra, e também por causa de sua influência na biografia do país.
Mais do que isso. Meu trabalho muito deve ao fato de Freyre não ter seguido
os exemplos de Freud, Henry James, Dickens, Thomas Hardy e outros escritores dessa categoria, vários deles muito admirados por Freyre. Todos eles
procuraram dificultar o mais possível o trabalho do biógrafo, destruindo –

Prêmio Senador José Ermírio de Moraes – 2006
Discurso de Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke
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ou deixando ordem expressa para que fosse destruída após sua morte – toda
a documentação que poderia ajudar a reconstituir suas trajetórias. Henry James, por exemplo, para quem uma biografia só se justificava se fosse escrita
para agradar a família do biografado, e certo de que nem todos pensavam da
mesma forma, fez uma fogueira com as cartas, diários e manuscritos que cobriam mais de 40 anos de sua vida. Dickens fez o mesmo no jardim de sua
casa e consta que dois de seus filhos assaram cebola nas cinzas deixadas pelas
milhares de cartas dos correspondentes do pai, que incluíam os maiores homens de letras da era vitoriana. Ironicamente, até mesmo Freud, que transformou nossas noções do que uma estória de vida implica, destruiu ao menos
em duas ocasiões seus diários, correspondência, e até mesmo manuscritos científicos. Alguns críticos explicam tal atitude de Freud pelo desejo de “permanecer um grande herói aos olhos da humanidade”. Cultivando ativamente o ‘desconhecido’ sobre sua pessoa, Freud teria querido “se separar do
componente não-heróico da humanidade”.
Freyre, ao contrário e não obstante sua notória vaidade e seu desejo de ser
visto positivamente pela posteridade, não fez uma fogueira de seus papéis.
E isso por duas razões, acredito. Primeiro, porque ele tinha uma aguda consciência da importância dos documentos históricos e, a levar em conta as
montanhas de papéis que se encontram em Apipucos, ele desde cedo considerava tudo como digno de ser preservado, desde cardápios de restaurante e
entradas de teatro até cartas contendo duras críticas à sua pessoa. E segundo,
porque, para ele, uma verdadeira biografia, que ele qualificava de “à inglesa’,
nada tinha a temer de documentos que pudessem revelar aspectos desabonadores do biografado. Pelo contrário. Em contraste com o que ele chamou de
‘biografia triunfal’, ou seja, aquela que só fala sobre o sucesso, a glória e as
virtudes do seu objeto de estudo, pois o que quer é retratar um “monumento” de mármore e não um homem, a “biografia à inglesa”, no entender de
Freyre, não esconde os insucessos, os despeitos, os ressentimentos, os amores contrariados, os complexos e as fraquezas que dão ao biografado a marca
de sua verdadeira humanidade.
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Há talvez tantos tipos de biografia quanto formas variadas de romance.
Mas o estilo de biografia intelectual que optei por escrever – que se pode chamar de desenvolvimentista porque segue uma linha rigorosamente cronológica
– muito depende de cartas, diários, cadernos de anotações, das versões originais
e modificadas de vários textos; enfim, de várias espécies de documentos que
outro tipo de biografia, que está menos interessada na exata seqüência e contexto das idéias e eventos, pode prescindir. Enfim, o que quero dizer é que meu
esforço teria certamente sido frustrado se o trabalho arqueológico que o biógrafo deve fazer para acompanhar, ainda que sempre imperfeitamente, o desenrolar de uma vida, tivesse barrado com o sério empenho de Freyre de opor
resistência ao vasculhar de seu passado.
O ‘problema’ que me interessou ou me impulsionou, por assim dizer, a escrever sobre Freyre foi o seguinte: como explicar que um livro como Casagrande & Senzala (que foi fundamental para transformar a auto-imagem do Brasil, injetando-lhe a auto-estima de que carecia) tivesse sido escrito por um jovem brasileiro que, como tantos outros brancos de sua época, orgulhava-se dos
ancestrais europeus que haviam se tornado parte elite do país, que compartilhava com sua classe os preconceitos contra a população negra e mestiça e que
sentia também uma profunda frustração por ser brasileiro, um sentimento que
Freyre bem cedo manifestou ao claramente lamentar: “por que não nasci inglês, ou alemão, ou americano...?”
Duas das grandes dificuldades para tentar explicar como Freyre se tornou a
pessoa que a posteridade conhece foi, no entanto, escapar da sedução de sua
auto-imagem ou auto-interpretação e da prática de se escrever a sua história de
trás para a frente, assumindo que Casa-grande & Senzala era o término inevitável
de uma trajetória que fora guiada por objetivos desde cedo claros e harmoniosos, sem grandes conflitos ou desordem. Pois se Freyre não fez uma fogueira
de seus papéis, é inegável, no entanto, que como muito escritor talentoso, ele, à
medida que ganhava fama, se empenhou em produzir e controlar, com sua
prosa brilhante e convincente, a imagem que ele queria que os leitores e a posteridade tivessem dele.
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Falando mais e mais de si mesmo, ao longo de sua vida, suas recordações –
idealizadas muitas vezes pela nostalgia – foram compondo uma narrativa sobre sua história que, embaralhando evidências e exagerando, minimizando ou
omitindo idéias que defendeu e eventos que viveu, acabou por consolidar uma
visão relativamente linear, cumulativa e simplista de sua trajetória. E uma das
mais fortes imagens que Freyre ajudou a produzir de si mesmo diz respeito à
sua conversão num novo homem, tão logo conheceu o grande antropólogo
Franz Boas na Columbia University em Nova York e se inteirou de suas idéias
sobre a diferenciação entre raça e cultura. Segundo essa poderosa narrativa,
para escrever sua grande obra de 1933, pouca coisa teria faltado após essa guinada fundamental de 1921. Voltara a Pernambuco, após cinco anos de estudo
lá fora, transformado e já determinado a permanecer no Recife e a escrever
uma nova e revolucionária interpretação do país.
Há um ensaio de Chesterton, um dos escritores ingleses favoritos de Freyre, como era também de Borges, que capta muito bem o profundo significado que teve o seu afastamento do país para que ele encontrasse lá fora os meios de batalhar pelo Brasil em termos brasileiros. Chesterton conta que estava
em seu apartamento no bairro de Battersea em Londres fazendo malas para
viajar e um amigo chega e lhe pergunta: “Para onde vai?” “Para Battersea”,
responde Chesterton. E diante do amigo intrigado, ele lhe explica que para
chegar onde já se encontrava precisava perambular pelo mundo. E se ia à
França ou Alemanha, por exemplo, não eram esses países, entretanto, que
buscava conhecer, mas sim Battersea. “Todo objetivo de viajar”, afirma
Chesterton, “não é pôr os pés em terras estrangeiras, mas pôr os pés em nosso próprio país como se fosse uma terra estrangeira...; o único meio de chegar
à Inglaterra é ir para longe dela.”
É inegável que assim como Chesterton tivera de se afastar de sua terra a fim
de encontrá-la e compreendê-la, para chegar à ‘sua Battersea’ Freyre também
teve de ir para bem longe dela. O que, no entanto, vai ficando claro quando se
privilegia o estudo da jornada de Freyre e não seu destino final, é que sua trajetória foi muito mais penosa, tortuosa e complexa do que ele quis fazer crer e
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que levou anos para que ele digerisse e fizesse suas as várias idéias que trouxera
de fora, idéias que paradoxalmente exerceram um papel essencial para que
Freyre se reconciliasse com o Brasil e com o que ele chamava de a provinciana
‘aldeia’ recifense.
Meu principal objetivo nesse estudo pode ser descrito como o de tentar recuperar os recuos, tateamentos, passos em falso, confusões e muitos períodos
de indecisão, quando Freyre sofria, como dizia, de “Hamlet Mood”, indeciso
quanto a que caminho trilhar, quais idéias ou referenciais adotar, qual o rumo
dar, enfim, à sua vida e ao seu pensamento. Muitas foram as escolhas difíceis
que ele teve de fazer nesse período, como, por exemplo, entre se estabelecer no
exterior ou voltar para o Brasil; entre retornar à provinciana Recife ou tentar a
sorte na moderna e cosmopolita São Paulo; entre seguir diferentes carreiras,
quando até chegou a considerar a criação de porcos como uma boa opção; entre escrever um estudo sobre a literatura norte-americana ou um romance sobre uma menino. Dentre essas e outras difíceis escolhas sobressai a que Freyre
teve de fazer entre enfatizar fatores culturais ou raciais na história do Brasil. E
durante muito tempo, ele oscilou bastante entre essas duas opções, raça ou cultura, mesmo após ter sido aluno de Franz Boas e ter tomado conhecimento da
luta solitária e inglória que esse antropólogo travava contra o galopante e inclemente racismo norte-americano.
O entusiasmo do jovem Freyre pelas idéias racistas que estavam sendo fortalecidas e popularizadas nos Estados Unidos é um dos mais reveladores exemplos
do difícil e tortuoso percurso que ele seguiu para se tornar um dos grandes intérpretes do Brasil. A eficácia e destreza com que essas idéias ali se transformavam
em políticas de ação destinadas a coibir a degeneração do que chamavam de raça
norte-americana, muito empolgaram Freyre e fizeram com que, em contraste, ele
lamentasse a apatia do Brasil, onde pouco se fazia, segundo ele, para se combater
a triste realidade de país mestiço e conseqüentemente atrasado. Enfim, representativo de seu tempo e de seu meio, Freyre nadou por algum tempo com a corrente, engrossando a fileira dos muitos que achavam que o racismo tinha fundamento científico e que a argumentação da eugenia sobre a pureza racial e sobre as
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benesses da segregação era totalmente satisfatória e suficiente para fundamentar
drásticas e desumanas políticas governamentais.
As simpatias de Freyre para com renomados ideólogos racistas e líderes políticos do Velho Sul norte-americano que lutavam por uma ‘democracia branca’, bem como sua não velada tolerância e condescendência para com a Ku
Klux Klan só podem hoje nos desconcertar e nos chocar. Mas vistas numa
perspectiva histórica, temos de reconhecer que o que hoje nos parece inaceitável,
foi um dia parte de todo um sistema de idéias respeitáveis e cientificamente convincentes que se difundiu, com intensidades diferentes, para muitas partes do
mundo.
Considerando o momento histórico em que a experiência norte-americana
de Freyre ocorreu, pode-se dizer que era praticamente inevitável que seu racismo se acentuasse e que o paradigma poderoso que imperava ao seu redor informasse seu pensamento e sua obra de juventude. Mascarando profundos
preconceitos com um manto de respeitabilidade científica, o racismo legitimado pela chamada “ciência da raça”, não só contava com o apoio de respeitáveis
professores, cientistas, universidades de renome, ricos industriais e instituições
governamentais e filantrópicas norte-americanas, como também permeava a
imprensa, os livros de ficção, a indústria cinematográfica, a cultura popular,
estórias infantis, etc. Na altura em que Freyre ali chegou a “regra da uma gota”
(the one drop rule), originalmente parte do ethos sulista, havia contaminado todo o
país e os mulatos deveriam ser vistos como negros, já que o sangue negro, não
importa quão remoto fosse, tornava alguém negro, e a mistura com brancos jamais poderia apagar essa gota, essa mancha. Praticamente inconteste, a chamada “ciência da raça” já fizera com que casamentos inter-raciais fossem proibidos por lei em quase todo o país e também que a miscigenação fosse considerada um vício que não deveria jamais ser representado, quer em telas de pintura,
livros de ficção, filmes, etc.
Revelando profunda indecisão, e como que andando em zigue-zague, durante algum tempo Freyre fazia um louvor aos mais atuantes ideólogos racistas
ser seguido de um louvor a Boas, e este ser seguido de outro à Ku Klux Klan, e
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novamente outro a Boas, e assim por diante, até o momento em que ele entra
em profunda crise, cai no que chama de “Rimbaud mood” e, a exemplo do poeta francês, praticamente pára de escrever por alguns anos. Desse torpor e apatia
ele só iria sair anos mais tarde após muito estudo, muita reflexão sobre as idéias
que absorvera lá fora e com a ajuda do grande antropólogo Roquette-Pinto e
de um brilhante e promissor amigo alemão, que teriam sido figuras fundamentais, no meu entender, para que Freyre redescobrisse Franz Boas e repensasse o
Brasil em novas bases.
Para terminar, gostaria de dizer que ao descobrir os conflitos internos que
Freyre experimentou, as difíceis escolhas que teve de fazer, os impasses que viveu, os becos sem saída em que se meteu, bem como a grande coragem que teve
para enfrentar tudo isso e as desconcertantes fraquezas que muitas vezes
demonstrou, Freyre cresceu muito, no meu entender, em estatura intelectual,
em complexidade e em humanidade.
Tenho certeza de que ao premiar o meu livro, esta ilustre Academia quis
também prestar homenagem a ele por tudo isso.


Nota sobre a Autora:
Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke foi aluna e professora da Faculdade de
Educação da Universidade de São Paulo, instituição em que obteve os graus
de mestre, doutor e livre-docente. Seu primeiro livro (1988) foi sobre a formação e a obra educacional do jovem Anísio Teixeira. Interessou-se a seguir
pela imprensa periódica do Iluminismo europeu e da América Latina do século XIX como poderoso instrumento de circulação, troca e recepção de
idéias, e sobre este tema publicou The Spectator: o Teatro das Luzes (Hucitec, 1995) e Nísia Floresta: o Carapuceiro e outros ensaios de tradução cultural
(Hucitec, 1996). Em 2000, reuniu entrevistas com nove eminentes historiadores da atualidade em As muitas faces da História (Editora UNESP), livro já
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traduzido para o inglês, o coreano e o espanhol. Gilberto Freyre: um Vitoriano dos
Trópicos faz parte de um projeto mais amplo que inclui uma obra sobre Freyre
para o público de língua inglesa não especializado em assuntos brasileiros.
Atualmente vive em Cambridge, Inglaterra, e é associada do Centre of Latin
American Studies da Universidade de Cambridge. É casada com o historiador Peter Burke, tem quatro filhos e três netos.
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Umberto Saba

F

ilho de um cidadão italiano e de uma judia, Umberto Saba
(pseudônimo de Umberto Poli) nasceu em Trieste (então
pertencente ao Império Austro-Húngaro) em 1883 e morreu em
1957.
Ao lado de Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale e Salvatore
Quasimodo, é um dos maiores poetas produzidos pela Itália no século XX. Estudou arqueologia, alemão e latim na Universidade de
Pisa, de 1903 a 1904. Nesse período, uma desordem nervosa, que
haveria de persegui-lo a vida inteira, começou a molestá-lo. Casou-se em 1909, após ter servido na marinha mercante e no exército.
Um ano depois, adotou seu nom de plume.
Foi em Florença, em 1911, que publicou o seu primeiro livro de
poesia, recebido friamente pela crítica. Após a I Guerra Mundial, à
qual serviu, voltou a Trieste, sua cidade natal, e se estabeleceu como
livreiro-antiquário. Dois anos depois, em 1921, publicou a primeira
edição do Canzionere (Cancioneiro), que haveria de ser reeditado em
numerosas edições sempre aumentadas, chegando a perfazer 400
poemas num período de 50 anos. Perseguido durante o regime fas-

Poemas selecionados
Umberto Saba
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Triste. Piazza della Borsa, próximo da livraria de Saba.

cista, foi obrigado a vender a sua livraria e esconder-se para evitar a deportação. Esteve inclusive em Paris. Em 1939, seu amigo Ungaretti o ocultou em
sua própria casa.
Foi em 1946, com a concessão do famoso Prêmio Viareggio, que Umberto
Saba recebeu a aclamação entusiasmada da crítica, que passou a incluí-lo entre
as grandes vozes poéticas da Itália.
Com o estado mental agravado, e longos períodos passados em clínicas,
morreu em 1957, um ano depois do falecimento de sua mulher, Caroline
Wölfler. Desde então, a sua glória se ampliou por todo o Ocidente.
As traduções do Canzoniere de Umberto Saba que ora apresentamos foram
realizadas pelo poeta Geraldo Holanda Cavalcanti, a quem a Academia Brasileira de Letras atribuiu em 2006 o seu Prêmio de Tradução. Tradutor de
Ungaretti, Quasimodo e Montale, e ainda do Cântico dos Cânticos, ele publicará
brevemente, pela editora Record, uma antologia de Umberto Saba.
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Umberto Saba em 1908, quando fazia o serviço militar.

Afirma Geraldo Holanda Cavalcanti: “Saba destaca-se na poesia italiana
pela sua excentricidade geográfica e estilística. Triestino, ficou à margem dos
grandes movimentos literários. Mas foi sua linguagem personalíssima, sua distância e independência dos modelos e convenções, que mais o caracterizou.”
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 De Casa e campagna (1909-1910)

A mia moglie
Tu sei come una giovane,
una bianca pollastra.
Le si arruffano al vento
le piume, il collo china
per bere, e in terra raspa;
ma, nell’andare, ha il lento
tuo passo di regina,
ed incede sull’erba
pettoruta e superba.
È miglore del maschio.
È come sono tutte
le femmine di tutti
i sereni animali
che avvicinano a Dio.
Così se l’occhio, se il giudizio mio
non m’inganna, fra queste hai le tue uguali,
e in nessun’altra donna.
Quando la sera assonna
le gallinelle,
mettono voci che ricordan quelle,
dolcissime, onde a volte dei tuoi mali
ti quereli, e non sai
che la tua voce ha la soave e triste
musica dei pollai.
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 De Casa e Campo (1909-1910)

À minha mulher
És como uma jovem,
Uma galinha branca.
O vento lhe assanha
as plumas, o pescoço inclina
para beber, e a terra cisca;
mas, andando, tem o teu passo
lento de rainha
e pelo gramado desfila
empertigada e altiva.
É melhor que o macho.
É como são todas
as fêmeas de todos
os animais serenos
que vivem perto de Deus.
Assim se o olho, se o juízo
não me engana, a elas te assemelhas
e a nenhuma outra mulher.
Quando a noite adormenta
as galinholas,
elas se fazem ouvir com vozes que recordam aquelas
dulcíssimas, em que, por vezes, teus queixumes
exprimes, e não sabes
que a tua voz tem a suave e triste
música dos poleiros.
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Tu sei come una gravida
giovenca;
libera ancora e senza
gravezza, anzi festosa;
che, se la lisci, il collo
volge, ove tinge un rosa
tenero la sua carne.
Se l’incontri e muggire
l’odi, tanto è quel suono
lamentoso, che l’erba
strappi, per farle un dono.
È così che il mio dono
t’offro quando sei triste.
Tu sei come una lunga
cagna, che sempre tanta
dolcezza ha negli occhi,
e ferocia nel cuore.
Ai tuoi piedi una santa
sembra, che d’un fervore
indomabile arda,
e così te riguarda
come il suo Dio e Signore.
Quando in casa o per via
segue, a chi solo tenti
avvicinarsi, i denti
candidissimi scopre.
Ed il suo amore soffre
di gelosia.
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És como uma grávida
bezerra;
ainda livre e sem graveza,
de fato alegre;
que, se a alisas, para ti volta
o pescoço onde é de um rosa
suave a sua carne.
Se ao encontrá-la a escutas
mugir, é tão lamentoso o seu som
que um punhado de grama
arrancas para dar-lhe.
É assim que meu dom te ofereço
quando estás triste.
És como uma esguia
cadela, que sempre tanta
doçura tem nos olhos,
e ferocidade no peito.
A teus pés dir-se-ia uma santa
que arda de um fervor
indomável
e te contemple
como a seu Deus e Senhor.
Mas se em casa ou na rua te segue
a quem apenas tente
aproximar-se os dentes
alvíssimos descobre.
E o seu amor sofre
de ciúme.
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Tu sei come la pavida
coniglia. Entro l’angusta
gabbia ritta al vederti
s’alza
e verso te gli orecchi
alti protende e fermi;
che la crusca e i radicchi
tu le porti, di cui
priva in sé si rannicchia,
cerca gli angoli bui.
Chi potrebbe quel cibo
ritoglierle? chi il pelo
che si strappa di dosso,
per aggiungerlo al nido
dove poi partorire?
Chi mai farti soffrire?
Tu sei come la rondine
che torna in primavera.
Ma in autunno riparte;
e tu non hai quest’arte.
Tu questo hai della rondine:
le movenze leggere;
questo che a me, che mi sentiva ed era
vecchio, annunciavi un’altra primavera.
Tu sei come la provvida
formica. Di lei, quando
escono alla campagna,
parla al bimbo la nonna
che l’accompagna.
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És como a arisca
lebre. Na estreita coelheira
ereta ao ver-te
se alça
e para ti as orelhas alonga
altas e imóveis
quando o farelo e a chicória
lhe trazes, e à cuja falta
se encolhe
e busca esconder-se no escuro.
Quem poderia o alimento
retomar-lhe? Quem o pêlo
que arranca do dorso,
para juntá-lo ao ninho
onde dará cria?
Quem jamais te poderia fazer sofrer?
És como a andorinha
que regressa na primavera.
Mas no outono reparte;
esta arte não tens.
Isto, sim, tens da andorinha:
o rápido mover-se,
aquilo que a mim, que me sentia e era
velho, anunciava uma outra primavera.
És como a precavida
formiga. É dela
quando saem para o campo,
que fala ao menino a avó
que o acompanha,
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E così nella pecchia
ti ritrovo, ed in tutte
le femmine di tutti
i sereni animali
che avvicinano a Dio;
e in nessun’altra donna.

La Capra
Ho parlato a una capra.
Era sola sul prato, era legata.
Sazia d’erba, bagnata
dalla pioggia, belava.
Quell’uguale belato era fraterno
al mio dolore. Ed io risposi, prima
per celia, poi perché il dolore è eterno.
ha una voce e non varia.
Questa voce sentiva
gemere in una capra solitaria.
In una capra dal viso semita
sentiva querelarsi ogni altro male,
ogni altra vita.
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E também na abelha
te descubro, e em todas
as fêmeas de todos
os animais serenos
que vivem perto de Deus;
e em nenhuma outra mulher.

A Cabra
Conversei com uma cabra.
Estava só, no campo, amarrada.
Saciada de erva, molhada
de chuva, berrava.
Seu berro monótono era fraterno
a minhas dores. E eu respondi-lhe, primeiro
brincando, depois porque também eterno,
invariável e monótono é o sofrimento.
Essa era a voz que eu ouvia gemer numa cabra
solitária.
Numa cabra de rosto semita
ouvia o lamento de todas as dores,
de todas as vidas.
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 De Trieste e una donna (1910-1912)

Trieste
Ho attraversata tutta la città.
Poi ho salita un’erta
popolosa in principio, in là deserta,
chiusa da un muricciolo:
un cantuccio in cui solo
siedo; e mi pare che dove esso termina
termini la città.
Trieste ha una scontrosa
grazia. Se piace,
è come un ragazzaccio aspro e vorace,
con gli occhi azzurri e mani troppo grandi
per regalare un fiore;
come un amore
con gelosia.
Da quest’erta ogni chiesa, ogni sua via
scopro, se mena all’ingombrata spiaggia,
o alla collina cui, sulla sassosa
cima, una casa, l’ultima, s’aggrappa.
Intorno
circola ad ogni cosa
un’aria strana, un’aria tormentosa,
l’aria natia.
La mia città che in ogni parte è viva,
ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita
pensosa e schiva.
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 De Trieste e uma Mulher (1910-1912)

Trieste
Atravessei toda a cidade.
Depois subi uma ladeira,
cheia de gente ao princípio, no fim deserta,
fechada por uma mureta:
um recanto onde sozinho
me sento; e a mim parece que onde ela termina,
termine a cidade.
Trieste tem uma graça
capciosa. Quando agrada,
é como um garotão áspero e voraz,
de olhos azuis e as mãos grandes demais
para oferecer uma flor;
como um amor
ciumento.
Daqui do alto descubro cada igreja, cada rua
leve ela à praia atulhada
ou à colina em cujo cimo rochoso
uma casa, a última, se aferra.
Em volta
de cada coisa circula
um ar estranho, um ar tormentoso,
o ar nativo.
A minha cidade que por toda parte é viva
tem o recanto feito para mim, à medida de minha vida,
meditativa e reclusa.
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L’appassionata
Tu hai come il dono della santità.
Nacque con te, ti segue ove ti porta
la passione,
fa dei peccati tuoi opere buone,
d’ogni giudizio ti rimanda assolta.
Questa grazia che a te fors’anco è ignota
è il nostro amore, è la tua verità.
Quanto riguardi tosto a te si vota,
Offre a te la sua vita.
Dell’inferta ferita
poi sanguini così dentro il tuo cuore,
che si chiede perdono a te, o devota,
o appassionata, o pura
sempre quanto la più giusta creatura;
che perderti volessi non lo puoi,
di cui s’amano i falli perché tuoi.
La tua voce che a me giunge più amara
e più impregnata dell’intima ambascia,
si ascolta come una musica bassa,
come una lenta musica di chiesa.
Nell’anima che tu, innocente, hai lesa
strana dolcezza lascia,
pure al ricordo, la tua voce amara.
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A apaixonada
Tens como se fosse o dom da santidade.
Nasceu contigo, te segue aonde te leva
a paixão,
em boas obras transforma os teus pecados,
de todo julgamento te absolve.
Esta graça que ainda te é, talvez, ignota
é o nosso amor, é a tua verdade.
O que contemplas, rápido a ti se entrega,
a ti oferece a vida.
Da ferida infligida
tanto te sangra o coração em seguida
que a ti pede perdão quem a sofre, ó devotada,
ó apaixonada, ó pura,
sempre tanto quanto a mais justa criatura;
que se quisesses perder-te não o puderas,
pois que de ti amam-se as faltas porque tuas.
A tua voz que a mim chega mais sofrida
e mais impregnada de aflição
se escuta como uma música profunda,
como a um lento coro em cantochão.
Na alma que sem querer feriste
uma estranha doçura apenas deixa
a lembrança da tua voz dorida.
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La Bugiarda
Perché arrossire? Io credo
pure alle tue bugie.
Hanno più religione delle mie
verità; che se a volte in esse io vedo
ghiacce bevande di ardente colore
che consolano e crescono la sete;
i poeti, mio amore,
i gloriosi poeti e i vecchi saggi,
e gli eroi che tornavano da mète
lontane, dopo immortali viaggi,
e, forse, in sue secrete
leggi, nella giustizia sua l’Eterno,
sentono come me che non discerno
fra il pensato ed il vero.
E chi sa che a sua immagine il pensiero
non muti fino le cose passate,
quando con cuore e con labbra agitate
dici la tua menzogna, e con l’ardore
di chi chiede ai suoi santi suoi perdoni,
che grazia impetra con sante orazioni.
Or tu dunque rallegrati. Io credo
solo alle tue bugie.
La tua voce ha le vie
del mio cuore; né in te ricerco traccia
di colpa; anzi più pura
ti vedono nel male gli occhi miei.
Altro dirti poss’io se da natura
fatta così femminilmente sei?
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A Mentirosa
Por que corar? Eu creio
até mesmo em tuas mentiras.
Contêm mais religião do que as minhas
verdades; porque às vezes nelas vejo
bebidas geladas de ardentes cores
que a sede amainam e aumentam;
os poetas, meu amor,
os poetas gloriosos e os velhos sábios
e os heróis que regressavam de metas
remotas, depois de imortais viagens,
e, talvez, em suas secretas
leis, em sua justiça, o Eterno,
sentem como eu que não distingo
entre o pensado e o vivido.
E quem sabe se à sua imagem o pensamento
não mude mesmo as coisas passadas,
quando com o coração e os lábios agitados
dizes tua mentira, e com a ânsia
de quem pede aos santos seu perdão
a graça impetra com santas orações.
Alegra-te, pois. Eu creio
apenas em tuas mentiras.
Tua voz sabe o caminho
de meu coração; nem busco em ti traço
de culpa; antes, no mal, te vêem
mais pura os olhos meus.
Que outra coisa posso dizer-te se, de natureza
feita, assim tão feminil tu sejas?
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Nuove versi alla Lina
Una donna! E a scordarla ancor m’aggiro
io per il porto, come un levantino.
Guardo il mare: ha perduto il suo turchino,
e a vuoto il mondo ammiro.
Una donna, una ben piccola cosa,
una cosa – Dio mio! – tanto meschina;
poi una come lei, sempre più ascosa
in se stessa, che pare ogni mattina
occupi meno spazio a questo mondo,
dare ad un’esistenza il suo profondo
dolore; solo io qui sentirmi e sperso,
se più di lei la mia città non riempio,
spoglio per essa, e senz’altre, il tempio
dell’universo.
Una donna, un nonnulla. E i giorni miei
sono tristi, una donna ne fa strazio,
piccola, che una casa nello spazio,
un piroscafo è tanto più di lei.
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Novos versos para Lina
Uma mulher! E para esquecê-la ainda
qual levantino flano pelo porto.
Contemplo o mar: perdeu seu azul turquesa,
e vazio olho para o mundo.
Uma mulher, uma bem pequena coisa,
uma coisa – meu Deus! – tão sem importância;
e ela, cada vez mais escondida
em si mesma, que cada dia parece
ocupar menos espaço no mundo,
trazer a uma existência a mais profunda
dor; fazer sentir-me só e disperso,
se dela minha cidade já não encho,
dela despida, sem altar nem templo
no universo.
Uma mulher, quase nada, e os meus dias
são tristes, uma mulher os faz tortura,
tão pequena que perto dela uma casa
um navio, ocupam mais espaço.
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 De Cose leggere e vaganti (1920)

Commiato
Voi lo sapete, amici, ed io lo so.
Anche i versi somigliano alle bolle
di sapone; una sale e un’altra no.
SOVRUMANA DOLCEZZA ....
Sovrumana dolcezza
io so, che ti farà i begli occhi chiudere
come la morte.
Se tutti i succhi della primavera
fossero entrate nel mio vecchio tronco,
per farlo rifiorire anche una volta,
non tutto il bene sentirei que sento
solo a guardarti, ad aver te vicina,
a seguire ogni tuo gesto, ogni modo
tuo di essere, ogni tuo piccolo atto.
E se vicina non t’ho, se a te in alta
solitudine penso, più infuocato
serpeggia nelle mie vene il pensiero
della carne, il presagio
dell’amara dolcezza,
che so che ti farà i begli occhi chiudere
come la morte.
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 De Cose leggere e vaganti (1920)

Despedida
Vós o sabeis, amigos, e eu o sei.
Também os versos se parecem a bolas
de sabão; há uma que sobe e outra não.
DOÇURA SOBRE-HUMANA ...
Eu sei de uma doçura sobre-humana
que te fará fechar os belos olhos
como a morte.
Se a primavera com todas suas seivas
tivesse entrado no meu velho tronco
para fazê-lo reflorir ainda
maior prazer não sentiria agora
com apenas ver-te e te sentir comigo,
seguir teus gestos, cada tua maneira
de ser, cada um de teus menores atos.
E se perto não estás, se penso em ti
na solidão profunda, mais em chama
serpeia em minhas veias o desejo
da carne, o presságio
da amarga doçura, eu sei,
que te fará fechar os belos olhos
como a morte.
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 De Autobiografia (1924)
Autobiografia
Per immagini tristi e dolorose
passò la giovanezza mia infelice,
che l’arte ad altri ha fatte dilettose,
come una verde tranquilla pendice.
Tutto il dolor che ho sofferto non lice
dirlo, né voglion mie rime festose.
Amano esse chi in suo cuore dice:
Per rinascer torrei le stesse cose.
A viver senza il molto ambito alloro
fui forse il solo poeta italiano;
né questo ancor mi fa un’anima amara.
Quando un debole sono non m’accoro.
L’orgoglio è il mio più buon peccato umano.
La mia giornata a sera si rischiara.

238

P o e m a s s e l e c i o n a do s

 De Autobiografia (1924)
Autobiografia
Entre imagens tristes e dolorosas
passou-se minha infeliz juventude,
que a arte para outros fez ditosa
como uma verde e tranqüila vertente.
Tudo quanto sofri dizer não vale
nem o querem expressar as minhas rimas.
Elas amam falar de quem assim diz:
tudo faria igual se renascesse.
Sem a coroa de louros desejada
fui, da Itália, talvez, o único poeta;
mas isso não tornou minh’alma amarga.
Quando fraco me sinto não entristeço.
O orgulho é o meu bom pecado humano.
Minha jornada se aclara com o crepúsculo.
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 De Fanciulle (1925)

Nuda in piede, le mani dietro il dorso...
Nuda in piede, le mani dietro il dorso,
come se in lacci strette
tu gliele avessi. Erette
le mamelle, che ben possono al morso
ceme ai baci allettar. Salda fanciulla
cui fascia l’amorosa
zona selvetta ombrosa,
vago pudore di natura. Nulla
altro ha nulla. Due ancora tondeggianti
poma con grazie unite
pare chiamino il mite
castigo della fanciullezza. Oh, quanti
vorrebbero per sé ai miei occhi il lampo
del piacere promesso,
che paradiso è spesso,
e più spesso è l’inferno senza scampo!
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 De Fanciulle (1925)

Nua, de pé, as mãos postas atrás...
Nua, de pé, as mãos postas atrás
como se amarradas
as tivesses, tetas eretas
que bem podem à mordida convidar
como aos beijos aleitar. Brava moça
a quem um bosqueto sombrio cinta
a zona amorosa, vago pudor
da natureza. Nada, nada mais
a cobre. Duas maçãs arredondadas
unidas pela graça
parecem convidar
aos doces castigos da infância. Ó
quanto aos meus olhos vibraria o prazer
por elas prometido
que tanto é paraíso
quanto às vezes é o inferno sem saída.
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 De Cuor morituro (1925-1930)

Favoletta
Il cane,
bianco sul bianco greto,
segue inquieto
un’ombra,
la nera
ombra d’una farfalla,
che su lui gialla
volteggia.
Ignara
ella del rischio, a scorno
gli voli intorno
parrebbe.
Ignara
gli vienne, o astuta, addosso.
Egli di dosso
la scuote,
e volgesi
vorace all’ombra vana,
che si allontana
dal greto,
e sopra
un fiore, a suo costume,
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 De Cuor morituro (1925-1930)

Pequena fábula
O cão,
branco sobre o branco álveo,
segue inquieto
uma sombra,
a negra
sombra d’uma borboleta
que sobre ele, amarela,
volteja.
Inconsciente
do risco, dir-se-ia
voa-lhe em torno
por zombaria.
Inconsciente
ou ardilosa, pousa-lhe em cima.
Ele de cima
a sacode,
e se vira
feroz para a sombra enganosa
que do álveo
se afasta
e, sobre
uma flor, como é costume,
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rinchiude il lume
dell’ali.
Sappiate,
dilettissimi amici,
che nel felici
miei giorni,
ai giorni
che il mio, oggi arido, cuore
era all’amore
rinato,
anch’io
con preda più stupenda,
ebbi vicenda
uguale.
Ed era
bella! L’ultima cosa
che in me di rosa
se tinse.
Ed io,
io le lasciai sua vita;
io de ho ghermita
un’ombra.
Sapevo
– sconsolata dolcezza –
ch’era saggezza
umana.
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recolhe o lume
de suas asas.
Sabei,
caros amigos,
que nos meus dias
felizes,
nos dias
em que meu coração, hoje árido,
ao amor
renascia,
também eu,
com presa ainda mais rara,
vivi igual
história.
Como era
bela! A última coisa
que em mim se coloriu
de rosa.
E eu,
eu a larguei à sua vida;
dela agarrei
só a sombra.
Sabia
– doce desconsolo –
ser isso a humana
sabedoria.
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 De Parole (1933-1934)

Donna
Quand’eri
giovinetta pungevi
come una mora di macchia. Anche il piede
t’era un’arma, o selvaggia.
Eri difficile a prendere.
Ancora
giovane, ancora
sei bella. I segni
degli anni, quelli del dolore, legano
l’anime nostre, una ne fanno. E dietro
i capelli nerissimi che avvolgo
alle mie dita, più non temo il piccolo
bianco puntuto orecchio demoniaco.
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 De Parole (1933-1934)

Mulher
Quando eras
jovem picavas
como a amora do mato. Mesmo o teu pé
te servia de arma, ó selvagem.
Era difícil te pegar.
Ainda
és jovem, ainda
és bela. As marcas
dos anos, das dores, nos ligam
as almas, fazem-nas uma só. E sob
teus cabelos negríssimos, que em meus dedos
envolvo, já não temo a pequena
branca e pontuda orelha demoníaca.
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 De Ultime cose (1935-1943)

Alberi
La colomba che preda la festuca
e la porta nel nido invidio, e voi
alberi silenziosi, a cui le foglie,
ben disegnate, indora il sole; belli
come bei giovanetti o vecchi ai quali
la vecchiezza è un aumento. Chi vi guarda
– verdi sotto una nera ascella frondi
spuntano; alcuni rami sono morti –
le vostre dure sotterranee lotte
non ignora; la vostra pace ammira,
anche più vasta.
E a voi ritorna, amico;
laghi d’ombra nel cuore dell’estate.

Ultimi versi a Lina
La banda militare che affollava
vie più il Corso la sera, i fanaletti
oscillanti alla marcia – il battistrada
tronfio alzava e abbassava il suo bastone –
le tue compagne: la buona, la scaltra,
l’infedele in amore; il verde fuori
e dentro la città; le laceranti
sirene dei vapori che partivano;
le osterie di campagna;
queste cose
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 De Ultime cose (1935-1943)

Árvores
Invejo a pomba que apresa a palha
e a leva ao ninho, e invejo a vós, também,
silentes árvores, a cujas folhas
bem desenhadas redoura o sol; belas
quais jovens belos, ou velhos aos quais
a velhice enriquece. Quem vos olha
– verdes na axila negra onde a folhagem
desponta; alguns ramos estão mortos –
a vossa dura luta subterrânea
não ignora; a vossa paz admira,
ainda mais vasta.
E a vós retorna, amigo;
lagos de sombra em pleno verão.

Últimos versos para Lina
A banda militar que pela tarde
o Corso enchia ainda mais, as lanternas
oscilando com a marcha – o baliza
garboso alçava e baixava o bastão –
tuas companheiras: a boazinha, a esperta,
a infiel no amor; o verde fora
e dentro da cidade; as lancinantes
sirenes dos navios que partiam;
os albergues de campo;
estas coisas
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furono un giorno – ricordi – cui venne,
una a una, una fine.
La memoria,
amica come l’edere alle tombe.
cari frammenti ne riporta in dono.

 De Uccelli (1948)

Nietzsche
Intorno a una grandezza solitaria
non volano gli ucelli, né quei vaghi
gli fanno, accanto, il nido. Altro non odi
che il silenzio, non vedi altro che l’aria.

 De Epigrafe (1947-1948)

Epigrafe
Parlavo vivo a un popolo di morti.
Morto alloro rifiuto e chiedo oblio.
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que foram um dia – recordas – e uma
a uma chegaram ao fim.
A memória,
amiga como a hera o é dos túmulos,
delas nos traz a dádiva dos restos.

 De Uccelli (1948)

Nietzsche
Em volta de uma grandeza solitária
não voam as aves, nem fazem seus ninhos
Nada se ouve mais do que o silêncio.
Nada se vê mais do que o vago espaço.

 De Epígrafe (1947-1948)

Epígrafe
Falava, vivo, a um povo de mortos.
Morto, agora, recuso e peço olvido.
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Naturalismo russo –
Dostoievski
Cló v i s Be v il á q u a

O

Visconde Melquior de Voguë, escrevendo sobre o grande
romancista russo, cuja individualidade vai servir do tema às
considerações que se seguem, dizia, numa justa exprobração embuçada na mantilha de uma escusa, que o espírito francês está onerado
por um dever hereditário, dever de tudo conhecer do mundo para
continuar no gozo da honra de guiar o mundo.1
Não descutirei se a França tem conseguido manter-se nesse ponto
cuja elevação causará vertigens a quem não tiver a cabeça bem rija e
equilibrada, não indagarei se ela tem sabido sair-se galhardamente
do escabrosíssimo exercício de tão glorioso mister. Não descubro a
necessidade urgente de emaranhar-me por esse labirinto de vaidosas
suscetibilidades.
Nem foi para derivar pelo declive desse terreno escorregadio e
chocante que lembrei a frase do celebrado escritor francês.

1

De Épocas e
Individualidades.
Este ensaio foi
primeiramente
publicado na
revista cearense
O Domingo, em
setembro de
1888; incluído
na Biblioteca
Internacional de
Obras Célebres,
vol. XIX, pp.
9243-9255.
Sociedade
Internacional.
Lisboa / Rio
de Janeiro.
(Colaboração
do Prof. Bruno
Gomide.)

Revue des Deux Mondes, 15 jan., 1885, p. 313.

Fiodor Dostoievski (1821-1881) por Vassili Perov, 1872.
Galeria Tretjakov, Moscou.
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A francofolia dominante ainda não me pôs de cama. Apenas queria e quero
pedir apoio a um contraste. Seja ou não exato que a França tem o dever hereditário de tudo conhecer do mundo para melhor guiar o mundo, o certo é que
nós, os brasileiros, necessitamos de conhecer o que fazem os mestres para continuarmos a aprender.
Vai longa nossa aprendizagem?
Mas resta-nos um consolo. Os nossos mestres de ontem são os nossos
condiscípulos de hoje. E condiscípulos da mesma classe. Se alguma diferença podermos assinalar, estou convicto de que será a nosso favor. Já não
nos satisfaz o escorralho que nos deixavam os portugueses ao levantarem
da mesa.
Agora vamos juntos soletrar os livros franceses, italianos, ingleses e alemães.
É que também progredimos.
Tenhamos fé. Um dia deixaremos também os nossos mestres de hoje, e iremos pensar por conta própria. Como a Rússia, cuja emancipação literária data
apenas de cinqüenta anos,2 poderemos emancipar-nos intelectualmente à força
de gênio e de estudo.

II
Fiodor Mikhailovitch Dostoievski nasceu, no correr do ano de 1821, no
recinto do hospital dos pobres em Moscou, onde seu pai exercia a profissão de
médico.
Saindo da escola de engenharia em 1843, no ano seguinte demitiu-se
para dedicar-se todo inteiro à literatura, que tantos sofrimentos lhe criou e
a qual, em paga, ele dotou com tantas obras-primas. “A partir desse dia, diz
Voguë, começa, para durar por quarenta anos, o duelo feroz do escritor e
da miséria.
2

Afirmação de Dupuy em sua obra Les grands maîtres de la littérature russe. Paris, 1885, ao encetar o
estudo sobre Gogol.
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Seus mestres, em literatura, foram Pushkin, Balzac, E. Sue, G. Sand e sobretudo Gogol. Com todos eles se assemelha, mas de todos eles se destaca, por
uma certa nota original que faz a sua superioridade.
A cenogênese mental que fez dele um grande mestre produziu-se muito
cedo
Em Pushkin, e mais ainda em Gogol, já que todos os romancistas russos
germinaram dessa admirável e fecunda criação de Gogol – o triste Akaky Akakievich, em Pushkin e Gogol, dizia eu, hauriu Dostoievski a doce melancolia e
a naturalidade que espargem tamanho encanto em suas obras. Com Sue e G.
Sand aprendeu a discutir, em seus romances, as questões mais momentosas do
socialismo e da psicologia. Balzac deu-lhe a tonalidade naturalista no entrecho
e no estilo.
Mas, apesar de tudo, que diferença entre a escola russa e o genuíno realismo
ou naturalismo francês!
Deixemos os mais, Gogol, Turgueniev, Tolstoi, e falemos somente de Fiodor Dostoievski.
E, para caracterizar melhor quanto ele se afasta dos moldes franceses
contemporâneos, abram os seus livros dolorosos, construídos com uma argamassa de revolta e dor resignada, de luz e sangue, de sarcasmo e afeto, de
onde se evolam, em tênues espirais, uma doce emoção comunicativa que
nos envolve, nos constringe, e um puro idealismo que nos força a erguer os
olhos das tristezas duríssimas da vida real, para fixá-los no horizonte azulado onde a esperança debucha os contornos indecisos de uma sorte melhor, neste mesmo orbe telúrico que nos quer afogar num fluxo montante
de melancolia e descrença.
Seu primeiro romance, escrito aos 23 anos, foi uma revelação assombrosa.
Bielinski, o célebre crítico, ao concluir sua leitura, não pôde conter a emoção
que o sufocava e exclamou, apostrofando o jovem estreante:
– Compreendeis bem toda a verdade do que escrevestes? Não; com os vossos vinte anos não podeis ter essa compreensão. É a arte que se revela em vós, é
um dom celeste esse que possuís: respeitai esse dom; sereis um grande escritor!
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Quem assim debutava não podia tardar muito em escrever essa obra formidável que um crítico julgou ser “o mais profundo estudo de psicologia criminal que já foi escrito depois de Macbeth”. A aproximação do Crime e Castigo
com a tragédia shakespeareana, é preciso reconhecê-lo, não é uma aventurosa
associação de idéias.
As duas obras geniais se valem pelo vigor e a mestria com que são executadas; porém o que é mais, passagens se destacam em que o escritor russo parece
querer disputar em superioridade com o trágico inglês, entranhando-se por
um assunto por ele explorado nas condições mais vantajosas.
Não direi que o sobrepuje, seria extremado exagero; mas afirmo que não
fica muito distanciado o grande russo.
Nesta ocasião me ocuparei principalmente deste vigoroso produto do naturalismo russo e do magistral estudo de tipos criminosos intitulado Recordações
da Casa dos Mortos, que pode figurar numa estante de antopologia criminal ao
lado de Craniologie des assassins de Ardouin e dos Carattere dei delinquenti de Marro.

III
O que, logo à primeira abordagem, se nota em Le crime et le châtiment,3 é a dessemelhança com o naturalismo francês, muito embora a moderna escola russa
(particularmente este e os mais romances do Dostoievski), tenham uma origem
comum com essa boa escola parisiense que se prende a Balzac, Flaubert e Beyle.
Não se pode mesmo dizer que Le crime et le châtiment seja um romance naturalista no sentido em que tomamos hoje esta palavra.
Pelo contrário, um doce perfume idealista está a ressumar dos tratos em que
mais cruamente é exposta a tenebrosa psicologia humana.
Por sobre toda a obra plaina uma idéia superior que vemos irromper por todos os rasgões da contextura realista, que parece por demais estreita para envolvê-la. É o amor, não o amor fisiologicamente entendido, não o amor instin3

Tradução francesa por Victor Derely.
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to fundamental, comum a todos os seres vivos, mas o amor paixão finamente
idealizada, febre dos sentidos, mas também febre da inteligência, partilha exclusiva do homem civilizado, que não conhece sacrifício, que não encontra
obstáculos, que redime os criminosos, que transforma e que depura a natureza
abjeta dos galés. Ao terminar a leitura da última página, fica-nos uma recordação saudosa daqueles infelizes com quem vivemos algumas horas, e é penalizados que os vemos evaporar-se justamente no momento em que se nos afigura
que vão ensaiar os primeiros passos de uma vida mais pura. Só por si, esta impressão geral da obra é suficiente para reconhecermos que estamos tratando
com espíritos de outra têmpera.
Não são esses os personagens de la Curée, não são esses os de Fromont Jeune.
Porém não é esta a única impressão de originalidade que nos deixa a leitura do
romance capital de Dostoievski.
O modo de pôr em ação os personagens não é o mesmo da escola zolaiana.
O sistema de eliminar o autor para deixar aos autores sua libre allure, a separação do enredo em quadros sucessivos que vão encaminhando a ação para um
desfecho natural, que, como é sabido, caracterizam o romance francês contemporâneo, não tem ingresso na encenação de Dostoievski.
A primeira diferença assinalada, creio, deve ser tomada em vantagem para a
escola de S. Petersburgo, se não a exagerarem; esta segunda, porém, traduz
sempre uma superioridade artística, um melhor conhecimento do métier por
parte dos romancistas de Paris.
Este melhor conhecimento do ofício, talvez efeito principalmente do trabalho acumulado pelas gerações anteriores, desde o grande século de Molière e
Racine, ainda se manifesta no aprimorado estilo, na arte dificílima de arranjar
a frase. A elevada correção de Flaubert, as belezas másculas de tantas páginas
de Zola, as delicadezas feminis de Daudet, e o acabamento artístico da exposição dos Goncourt, são aquisições que não puderam ainda ser excedidas nas friorentas margens do Neva.
O que concluir? Que a perfeição estará nos russos quando tiverem alcançado a mestria no que se pode chamar o arcabouço, a ossatura e a exteriorida-
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de do romance, particularidade em que primam os franceses? Que estará nestes quando, perdendo o tom agressivo de reação, se embeberem um pouco do
idealismo necessário para velar, numa obra de arte, certas asquerosidades da
vida humana? Talvez nesta segunda hipótese se esconda a verdade. É meu
pensar. Um outro característico da escola naturalista é a decomposição do
assunto em minudências descritivas que insiste, sobre certos pontos, ao passo que, de outras vezes, deixa suspeitar um mundo por trás de uma frase ou
de uma palavra. Esse processo Dostoievski o adotou, e, a cada passo, o vemos
em rigorosa aplicação.
Penetremos um tanto mais profundamente no âmago da produção artística
em questão. Toda ela repousa numa antítese da emocionalidade e da mentalidade, do sentimento e da inteligência. Um tal sincretismo físico que pode, em
sua generalidade, ser um fato comum resultante do retardamento da evolução
emocional, como há quem o pense, é, no caso presente, o fruto de um desequilíbrio ocasionado por desarranjo fisiológico ou por crise social que abala e desloca os indivíduos. É este o caso dos nevropáticos de Le crime et le châtiment.
Marmeladoff é um vicioso incorrigível que tem consciência de sua degradação, que (parece estranho dizê-lo!) abomina o vício, mas continua, tout de même,
a ser um insigne beberrão. Ébrio a não poder mais suster-se em pé, ergue-se ele
a custo numa taberna de baixa categoria, e, entre os criados que riem e os freqüentadores que cochilam, faz sua autopsicologia.
O trecho que vai ser transcrito é decisivo, me parece. Na impossibilidade de
trasladar para aqui toda a patética arenga deste interessante nevropata, escolhi
esta passagem.
Marmeladoff, interrompido por um aparte pouco lisonjeiro do taberneiro,
muito exaltado, estático, responde-lhe nestes termos: “Por que ter compaixão
de mim, dizes tu? É verdade, não há motivo. Devo ser crucificado, martirizado
e não lastimado! Crucifica-me, juiz, mas, crucificando-me, tem compaixão de
mim. E então, eu irei ao encontro de meu suplício, porque eu não tenho sede
de alegria, porém, de dor, de lágrimas. Pensas tu, mercador, que tua meia garrafa me proporcionou algum prazer? Eu procurei a tristeza, a tristeza e as lágri-
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mas, no fundo deste frasco; encontrei-as e saboreei-as; mas aquele que tem
compaixão de todos os homens, aquele que tudo compreende, terá compaixão
de nós: ele é o único juiz. Ele virá no derradeiro dia e perguntará: Onde está a
jovem que se sacrificou por uma tísica e odienta madrasta, por crianças que
não eram seus irmãos? Onde está a filha que teve piedade de seu pai terrestre e
não se afastou com horror desse crapuloso bêbedo? Ele dirá: – Vem! Eu já te
perdoei uma vez. Ainda agora todos os teus pecados te são remidos porque tu
amaste muito.”
“E perdoará à Sonia, perdoará, estou certo. Ainda há pouco eu o senti em
meu coração, quando estive em casa dela...
“Todos serão julgados por Ele.
“Ele perdoará a todos: aos bons e aos maus, aos sábios e aos meigos... E
quando tiver acabado com os outros, chegará então a nossa vez: “Aproximai-vos também, dirá, aproximai-vos, bêbedos: aproximai-vos, impudicos.” E
nos aproximaremos todos sem receio.
“Ele nos dirá: “Vós sois uns porcos! Tendes sobre vós o sinete da animalidade, porém vinde mesmo assim!” E os sábios, os inteligentes dirão:
“Por que recebestes aqueles, Senhor?”
E ele dirá:
“– Eu os recebo, ó sábios, eu os recebo, ó inteligentes, porque nenhum deles
acreditou merecer este favor; e nos estenderá os braços, e nós nos precipitaremos sobre ele, e nos desfaremos em lágrimas, e compreenderemos tudo...
Então tudo será compreendido por todos... E Catarina Ivanova compreenderá
também, Senhor, que teu reino chegou!
“Esgotado, deixou-se cair sobre o banco sem olhar ninguém, como se tivesse esquecido o que o cercava, e se engolfou numa profunda cisma. Estas palavras produziram uma certa impressão; por um momento, o rumor cessou, mas
logo recomeçaram as gargalhadas de envolta com as invectivas.”
Não é mister acrescentar cousa alguma para a caracterização deste personagem. Prossigamos.
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Raskolnikov é um Lancenaire bem educado, que rouba e mata, reconhecendo o horror e a repulsão de seu ato, mas sem poder resistir à força ignota que o
arrasta ao crime.
Swidrigailov, Catarina Ivanova, Isabel, Pulcheria, Sonia, são outros tantos
caracteres desequilibrados; mas, em Sonia, é o sentimento que leva a dianteira à
inteligência.
Nela a inteligência afoga-se nas irradiações emocionais do sentimento
como o planeta Mercúrio nas irradiações ofuscadoras do Sol.
Não vá, porém, o leitor iludir-se com o que acaba de ler. Este mundo
de nevróticos não é a visão de um alucinado, que teve a sorte de nascer
num hospital. É um mundo real que não nos causa estranheza e que nos
acorda simpatias, porque estes doentes são todos umas almas sofredoras,
que nós vemos desmaiar e ouvimos gemer no acume de uma dor que sufoca
e esmaga.
É mesmo uma idéia predileta do autor, é uma de suas principais obsessões
literárias essa da supremacia do pobre de espírito, do sofredor. É a velha tese
do cristianismo a que os idealistas russos dão, às vezes, por adubo, uns tons de
pessimismo alemão bebido nos livros de Schopenhauer e Hartmann.
O idiota, o imbecil é de todas as criaturas humanas a melhor, porque não
faz o mal, porque é improdutiva, porque é neutra!
E se a essas inteligências curtas se alia um bom coração, como em Sonia, então realiza-se o ideal humano.
Não é esta, porém, a idéia capital de Le crime et le châtiment. Vem ela aqui somente para acentuar as cores do quadro e para suscitar, no cérebro dos leitores,
uma tempestade de pensamentos paradoxais.
A idéia fundamental, de que esta se apresenta, aliás, como uma feição ou
uma conseqüência, é a antítese psíquica, a que aludi, entre a emocionalidade e a
intelectualidade.
É extravagante que Marmelladov, Raskolnikov, Swidrigailov, tenham consciência plena do lodaçal em que se chafurdam, sintam repulsão pelos atos de
indignidade que praticam e não encontrem estímulos bons que os levem a ou-
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tro caminho? É absurdo? Mas não será essa a natureza humana? Extravagante,
absurda, perversa, mesquinha em seus refolhos, apesar de todas as superfetações da cultura, da civilização? A concluir pelos desarranjos que se manifestam
nas épocas de crise, somos levados a acreditá-lo. Mas não somente nas ocasiões
de crises nervosas. A miséria também adelgaça esta crosta exterior, que tira ao
homem o aspecto de fera para emprestar-lhe as aparências de um ser de ordem
mais elevada.
O que é admirável é que este criminoso, Raskolnikov, fora educado santamente, idolatrava a família e possuía os sentimentos mais puros, como a dedicação, a generosidade, e todas essas inclinações altruístas que enobrecem e
exaltam.
Achais que é um paradoxo? Lembrai-vos de Rousseau, de Bacon. Não é
preciso lembrar César, Napoleão e os celebrados conquistadores de todos os
tempos. Mas, se a educação, se o freio social nada podem contra essas erupções
da natureza, como a arte humana nada pode contra as erupções vulcânicas, então, dir-se-á, curvemos a fronte aos rigores do destino, deixem-nos ficar imóveis sob essa pata que nos aniquila. Mas, não, a educação tem a sua força, pequena sobre o indivíduo, sensível, proveitosa sobre a espécie; ela não é porém
tão poderosa que elimine o mal.
Mas deixemos estas considerações, talvez mal cabidas. O que nos importa
principalmente é o ponto de vista artístico, é a execução da obra.
Sob esta relação, é admirável o trabalho de Dostoievski; todos os detalhes, as
menores circunstâncias vêm aqui pôr em relevo a ação, produzindo a ilusão da realidade numa ficção. Nós vemos, nós assistimos. Umas vezes somos testemunhas
mudas e resignadas, outras como que não podemos conter as palavras que nos borbulham na boca, ainda quentes da ebulição em que nos arde o sangue, que pinoteia
nas veias. De outras vezes ainda a pseudestesia toma proporções maiores e nos surpreendemos numa sorte de consubstanciação psíquica com o autor.
Tal é o valor da pintura, tal a fora da expressão.
Esse poder de avassalar o espírito do leitor faz deste romance uma obra
terrível.
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Como os Salteadores de Schiller, que transviaram a mocidade alemã dos fins
do século passado, o romance do Fiodor Mikhailovich abalou a sociedade russa como um choque de pilha voltaica, e teve uma força de sugestão formidável
sobre os espíritos fracos. A sensibilidade eslava exultou-se de um modo extraordinário. Um estudante, impressionado com a leitura do Crime e Castigo, assassinou, em Moscou, em condições análogas às de Raskolnikov, um usurário
que vivia de emprestar mediante penhor.
Raskolnikov é uma contradição feita homem. Ele, que consumira quase toda a primeira parte do primeiro volume perseguido, obsediado pela idéia do crime, que, depois
de mil alternativas, de muitas lutas e muitos alquebramentos, vai um dia direito e rápido à execução, quando pensávamos que a solicitação sinistra estava exânime; ele, que
zomba da perspicácia da polícia, que afronta e desafia o juiz que o suspeita, afinal vai
bruscamente entregar-se aos rigores da justiça, que o manda para a Sibéria!...
Seria fastidioso, numa notícia destas, seguir passo a passo a idéia que se esboça, se define, cresce, alastra e se avoluma até transformar o indivíduo num
enfermo ou numa temerosa máquina de ação externa. O escritor russo é diabolicamente minucioso neste ponto. Quem tiver o espírito muito impressionável
não o poderá ler impunemente, porque esses minudências têm um sabor acre,
que cativa e molesta, quando descrevem as vacilações do criminoso em luta
com sua educação, que reage, com seus impulsos nobres, com a ação do meio
social, e que afinal, dominando todos os obstáculos, atira-se ao vórtice do mal.
No entretanto não é sob uma impressão de terror nem de desalento que se
fecha o livro.
Na Sibéria, o nosso taciturno pária se transforma, sob ação acariciadora do
amor, que dissolve a crosta de gelo que lhe envolve o peito e o impele para uma
vida nova.
Sonia havia acompanhado Raskolnikov para o desterro. Longos dias foram
esses de tédio para o forçado e de dedicação para a pobre filha de Marmeladov.
Sonia, quebrantada talvez por excessos de sacrifício, adoecera, e, por esse motivo, ausentara-se da prisão. Raskolnikov, sem saber ao certo por quê, está inquieto,
agitado. Um dia, ao amanhecer, ele interrompeu, por alguns instantes, o trabalho e,
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“sentado num banco de madeira, pôs-se a contemplar o largo rio e o deserto. Ao
longe, do outro lado do Irtych, ressoavam cantares cujo eco chegava em sons indistintos, aos ouvidos do prisioneiro. Lá, no imenso estepe inundado do sol, apareciam, como pequenos pontos negros, as tendas dos nômades. Ali estava a liberdade, ali viviam outros homens que não se pareciam com os de cá, ali dir-se-ia que o
tempo não marchara desde a época de Abraão e de seus rebanhos. Raskolnikov sonhava com os olhos fixos nessa longínqua visão. Não pensava em cousa alguma;
porém uma espécie de inquietação o oprimia.
Durante este tempo, Sonia aparecera e achava-se ao lado de Raskolnikov.
“Súbito, e sem que o prisioneiro mesmo soubesse como isso fora, uma força
invisível o atirou aos pés da moça, chorando e abraçando-lhe os joelhos.”
Ei-los, pois, regenerados, a transpor os batentes que abrem para uma outra
vida mais doce o melhor. O leitor quer acompanhá-los, vê que eles marcham
adiante, alegres e felizes, vai a segui-los, mas, nesse instante, uma nuvem fecha
o horizonte, os personagens se esvaem, e a última página do livro corta o seguimento da leitura. Fica-lhe, porém, um anseio, um vago desejo de concluir, por
conta própria, o que o autor deixou suspenso.
E o livro fica-lhe aberto entre mãos, longo tempo depois de havê-lo terminado.
Isto prova bem que a velha tese da regeneração pelo amor é desenvolvida
por um modo menos gasto e que as tintas cristãs que azulam os últimos planos
do romance não são as do conselheiro Bastos.

IV
Já se faz tempo de, abandonando o Crime e Castigo, dizer alguma cousa das
Recordações da Casa dos Mortos.
Serei breve. O que ficou externado sobre o primeiro destes livros me parece
suficiente para dar uma idéia do modus scribendi de Dostoievski.
É um livro pungente que nos faz ver, a um tempo, a miséria humana em
toda a sua dolorosa hediondez, o desalento dos espíritos e dos corpos sob a
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pressão angustiosa da reclusão e, não raro, a fraqueza perversa que, tantas vezes, é o característico da justiça humana.
É a história tristíssima que alguns anos de prisão na Sibéria lhe ensinaram a
escrever com aquela emoção profunda dos que sofreram verdadeiramente.
Por sugestão de Bielinski, tinha o futuro autor de Kroctkaia entrado para a associação do socialista Petrachevski. Suas façanhas nesse núcleo de conspiradores parece
que não passaram de uma assiduidade, aliás duvidosa, às reuniões do conciliábulo.
Não obstante a justiça inquisitorial do imperador Nicolau achava nesse
fato matéria bastante para enviá-lo à prisão sob a ameaça da pena de morte.
Essa ameaça esteve a menos de uma linha da terrível realidade. Efetivamente já
lhe tinham caído n’alma, como golpes de punhal, as crudelíssimas palavras da
sentença que os havia condenado a serem fuzilados, já os três primeiros do
grupo infeliz se achavam atadas ao poste do suplício, já os soldados haviam
carregado as armas e levavam-nas ao rosto, quando, de improviso, foi suspensa
a ordem do fuzilamento. O Imperador havia comutado a pena de morte em
quatro anos de trabalhos forçados num presídio da Sibéria.
Aí, a vida horrorosa do enclausuramento, em companhia dos celerados mais
abjetos, sem ar, sem luz, sem um livro para ler a não ser a Bíblia, Dostoievski
esteve por longos dias, entre a morte e a loucura, nesse indescritível estado de
espírito da vertigem moral, do vazio d’alma, que ele descreve freqüentemente
em seus romances e que lhe criou os horrores místicos de que ele nos fala nos Humilhados e Ofendidos. Ao sair da prisão, e ainda sob a impressão desses dias negregados, escreveu as Recordações da Casa dos Mortos.
São narrativas diversas, sem vínculo de continuidade, em que se pintam,
com as cores mais fortes, uma variedade infinita de caracteres agitando-se em
um meio deprimente e tenebroso, mas todos apresentando uma feição comum,
que é um orgasmo preponderante e contagioso, – o sofrimento, – mas o sofrimento bebido a longos haustos, numa espécie de volúpia do martírio. É essa,
aliás, uma das notas prediletas em todas as suas obras.
Na sinistra galeria dos exilados do país longínquo, segundo o eufemismo oficial
designa as desoladoras paragens da Sibéria, na sinistra galeria dos forçados, en-
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contramos os espécimes mais variados. É uma coleção de retratos, como essa
que vem apensa ao Homem Delinqüente de Lombroso.
Ao lado das fisionomias terríficas e repugnantes, como a do musculoso e ignóbil
Gasin, que Dostoievski compara a essa aranha monstruosa conhecida pelo nome de
mygdale, deparamos a bela cabeça de Siwotkin, “que tinha alguma cousa de feminino nos seus olhos azuis, na regularidade dos seus traços, na delicadeza de sua tez”;
junto ao leito do mais indigno dos miseráveis que se estende ébrio sobre o sujo leito
de tábuas, dormem na placidez do desgosto resignado o simpático Nurrá e o ingênuo Alei, dos quais o autor fala com frases repassadas de amor e saudade.
Não estamos em companhia somente de vermes nojosos e de tigres selvagens; há por ali muita alma nobremente impulsionada que se abisma naquele
tremedal amassado pelo rebotalho da sociedade humana. E, cousa surpreendente para nós, brasileiros, em geral pouco dados ao culto religioso, ao lado de
quase todos aqueles celerados se aninha um volume da bíblia.
Os russos são crentes, são místicos. Neles não morre a crença afogada em ondas de sangue; antes mais se lhes avigora o ardor religioso, a exaltação que leva ao
êxtase, à medida que se abismam no vício e no crime. É um povo de sufis.
Prometi não me alongar demais no estudo deste escrito. Cumpro a minha
promessa. Vou terminar. Quisera fazê-lo com uma bela página do insigne romancista, com a história da águia libertada pelos forçados, emancipada pelos
cativos. É uma página trêmula de emoção, cruciante de sarcasmo, que mais
agradaria pelo confronto com os nobres e altaneiros versos de Guimarães Júnior e com o Ninho d’Águia de Fialho de Almeida. Mas é melhor não empalidecer
numa tradução de segunda mão a concepção do autor.

V
Dostoievski foi, na Rússia niilista, o que se pode chamar o foco convergente e multiplicador das agonias de um povo inteiro. Todas as amarguras dos
desprotegidos, todos os pesadumes des pauvres gens, dos simples, dos humildes,
dos pequenos, dos esmagados, vibram seus nervos doentios de epiléptico genial.
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Também o povo, esse povo russo “vasto e desordenado”, como ele o chamou, amava-o delirosamente.
Sua morte (13 de fevereiro de 1881) abalou e comoveu a Rússia, desde o
Cáucaso até o Mar Branco. Seu funeral foi de uma imponência apavorante
para as instituições monárquicas, ali, como em toda parte, divorciadas hoje das
simpatias populares. Cem mil pessoas em ala pesarosa curvavam-se à passagem
do féretro de quem fora outrora um forçado da Sibéria. Os padres, os estudantes, as sociedades literárias, os mendigos, os príncipes, os niilistas de ambos os
sexos se confundiram naquela hora de luto nacional.
A pátria fora para ele um culto absorvente; o povo russo não tinha igual a
seus olhos; era justo que a Rússia viesse chorar ajoelhada sobre a cova daquele
que fora a personificação de sua alma atribulada.

Nota sobre o Autor:
Clóvis Beviláqua, jurisconsulto e escritor brasileiro, nasceu em Viçosa, Ceará, a 4 de outubro de 1859, e faleceu no Rio de Janeiro, RJ, em 26 de julho de
1944. Formou-se em Direito na Faculdade do Recife, onde foi lente catedrático de Legislação Comparada. Fundador da Cadeira 14 da Academia Brasileira
de Letras. Escreveu: A Filosofia Positiva no Brasil (1884); Estudos de Direito e Economia Política (1886); Traços Biográficos do Desembargador José Manuel de Freitas (1888);
Épocas e Individualidades (1889); Esboços e Fragmentos (1890), Teoria Geral do Direito
Civil (1890); Lições de Legislação Comparada sobre o Direito Privado (1893); Frases e
Fantasias (1894); Direito de Família (1896); Juristas Filósofos (1897); Código Civil
comentado, 6 vols. (Edições tiradas, separadamente, por volume; edição completa em 1916); Direito das Obrigações (1896); Em Defesa do Projeto de Código Civil Brasileiro (1906); Princípios Elementares de Direto Internacional Privado (1944). Era casado com Amélia de Freitas Beviláqua, também uma distinta escritora.
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S

ÃO PAULO – Reconhecido no Brasil e no exterior pela originalidade de sua reflexão filosófica e por uma contribuição decisiva à teoria moderna do Direito, o jurista Miguel Reale comemorou dia 6, em São Paulo, cercado de amigos e admiradores, seus 80
anos. Os festejos começaram em julho, em Bordeaux, quando lançou
a edição francesa de Experiência e Cultura (1977). O ponto alto da comemoração ocorrerá dia 29, na Academia Brasileira de Letras, quando será exibido um vídeo sobre sua vida e lançado Aplicações da Constituição de 1988, sua mais recente obra (editora Forense).
Mantendo o mesmo ritmo de trabalho há 50 anos, o professor
Miguel Reale já publicou três livros este ano: Nova fase do Direito moderno, O Belo e outros valores e Vida oculta – este, seu quarto volume de
poesias. Estudioso, acorda cedo e escreve pela manhã. À tarde atende
no discreto escritório em São Paulo, de onde saem pareceres decisivos e – dizem – os mais caros do Brasil. Em meio a telefonemas de
amigos e clientes, ele concedeu esta entrevista exclusiva a O Globo.

Entrevista
publicada no
jornal O Globo,
em 10 de
novembro de
1990.
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O GLOBO – Pedro Nava não gostava de dizer “80 anos”. Preferia “oitentão”, que achava
mais alegre. E o senhor, como está se sentindo?
MIGUEL REALE – Graças a Deus sinto-me na plena posse de minha capacidade de trabalho, o que penso ter demonstrado com os livros que venho publicando. É claro que, como professor, não posso ter o mesmo ritmo do jornalista que fui, no fim da década de 30.
Ao completar 70 anos, o senhor declarou que o grande esforço do pensamento nestas últimas
décadas era uma volta à pesquisa sobre o indivíduo, numa tentativa de “reconquista da subjetividade”.
O século XX, que eu vivi intensamente, foi marcado por várias tentativas de
subordinação do indivíduo aos valores coletivos, a ponto de se chegar ao totalitarismo, que representa sempre a supressão total da subjetividade. Os últimos 30
anos, ao contrário, têm assinalado a progressiva reconquista do “espírito subjetivo”. Essa reafirmação da subjetividade foi a raiz de todas as transformações políticas, sociais e estéticas desencadeadas no Mundo contemporâneo, de tal modo
que os acontecimentos do Leste europeu não representam senão uma ramificação da reconquista dos valores do indivíduo perante o Estado.
Que leituras foram decisivas na sua formação?
Minha formação inicial sofreu uma forte influência dos grandes marxistas e
hegelianos italianos, notadamente de Antonio Labriola e de Bertrando Spaventa – e, num segundo momento, de Benedetto Croce. E também Carlos
Rosselli, cujas idéias foram revalorizadas por Norberto Bobbio. Nasceu desse
convívio o liberalismo social, ou social-liberalismo, que é a minha posição
hoje. Isso é que explica eu ter levado para o integralismo essa experiência socializante.
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Em que consistiu sua contribuição teórica para o movimento integralista?
Minha contribuição foi importante até certo ponto. O integralismo foi lançado por Plínio Salgado em outubro de 1932, com base, sobretudo, na doutrina social da Igreja e em princípios nacionalistas. A minha adesão se deu em
março de 1933, com um pequeno estudo intitulado Posições do Integralismo, destinado a distingui-lo do fascismo – o nazismo ainda nada significava – e do integralismo monárquico português. Minha posição foi marcada por uma orientação sindical corporativa, de caráter democrático.
Em sua juventude, o senhor teve contato com os modernistas?
Oswald, sim, nos dávamos bem. Cândido Motta Filho e eu pertencemos ao
que Alceu Amoroso Lima chamava o terceiro momento do Modernismo, de
acentuada preocupação filosófica. Quando criei o Instituto Brasileiro de Filosofia, Oswald estava nele.
Roberto Campos costuma dizer que o destino foi ingrato com Eugênio Gudin, não dando a ele
oportunidade de ver realizadas todas as suas profecias, as idéias pelas quais lutou. Como o senhor
encarou o surgimento de Gorbatchov, da perestroika e a queda do Muro de Berlim?
Uma das minhas grandes alegrias foi poder assistir à realização de tudo
aquilo que vinha afirmando há dezenas de anos, sobretudo depois de 1940,
quando fiz pela primeira vez uma correlação essencial entre “pluralismo” e “liberdade” – que acabou inspirando o título de um de meus livros, publicado
em 1963.
É curiosa a posição assumida pelo senhor em 1964. Sua adesão é permeada por severas críticas ao movimento.
Como eu digo no segundo volume de minhas memórias, intitulado A Balança e a Espada (Saraiva, 1987), um intelectual só podia ter duas posições autênti-
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cas perante o sistema instaurado em 1964 – que, por sinal, contrariou as motivações liberais originárias que o condicionaram. A primeira atitude, de negação e crítica, foi, por exemplo, a de Alceu Amoroso Lima, cujo antagonismo
ao movimento foi permanente. Eu participei da eclosão desse movimento por
não concordar com a linha esquerdista e estatizante da presidência João Goulart. Preferi assumir uma atitude diversa da de Alceu: colaborei com o regime
militar, salvaguardando os meus pontos de vista, que tive sempre a coragem de
externar. Em Política de Ontem e de Hoje (1978) reuni alguns desses pronunciamentos, que a muitos pareceram hostis ao sistema quando, na realidade, marcaram apenas a minha posição de autonomia crítica.
Como se deu o seu apoio à candidatura Tancredo Neves, que se contrapunha ao regime
militar?
Meu apoio ao saudoso Tancredo Neves foi a conseqüência natural da
participação que tive na chamada “abertura democrática”, ao lado do ministro Petrônio Portella, durante o Governo Geisel. É bom que se diga que ninguém é individualmente responsável pela distensão; ela é fruto de um processo generalizado de conscientização. Convenci-me de que essa passagem da
ditadura para o regime democrático só era possível lançando-se mão de instituições criadas pelo próprio sistema militar, como foi o caso do Colégio Eleitoral, cuja independência sustentei numa série de artigos e entrevistas. Foi
essa interpretação da natureza jurídica do Colégio Eleitoral que permitiu a
sua transformação em instrumento das mudanças que se queria realizar na
estrutura do Estado. Daí meu apoio a Tancredo, o único político capaz de
conduzir o país a uma nova era de pluralismo e liberdade. A nossa maior desgraça foi sua morte inesperada.
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Para muitos a Constituição de 1988 já nasceu obsoleta. O que o senhor pensa disso?
A Constituição de 88 é um documento dos mais contraditórios na história
do pensamento político universal, porque nela se acavalam teses estatizantes e
xenófobas, inspiradas por um marxismo tardio, lado a lado com diretrizes liberais. O pior é que esse matrimônio espúrio de idéias conflitantes ocorreu no
bojo de um documento casuístico, formado por dezenas de mandamentos
constitucionais inacabados, gerando aquilo que eu denomino “totalitarismo
normativo”.
O senhor já publicou quatro livros de poemas. A poesia é uma vocação sufocada pelo Direito e
a Filosofia?
No prefácio de meu livro Sonetos da Verdade lembro uma frase de Walter Benjamin: “A idéia tem uma aura de poesia.” No meu caso, essa aura poética vem
completar tudo aquilo que a meditação científica deixou sem resposta. É por
isso que meus poemas têm um cunho existencial, afrontando o mistério da
morte, que dá sentido ou talvez oculte o significado da vida. As minhas primeiras fontes foram Dante e Leopardi, que leio permanentemente. Também Fernando Pessoa, Cassiano Ricardo e Jorge de Lima. Gosto também de Goethe,
Rilke, Hölderlin, Eliot e Pound.
O Brasil tem futuro?
Eu sempre fui considerado um otimista impenitente. Acredito no Brasil,
não obstante as dúvidas que tenho com relação às suas elites, por demais confiantes na sua capacidade improvisadora, quando, na realidade, a cultura não representa um simples problema acadêmico, mas um imperativo de sobrevivência. Não é pelo domínio da inflação, considerada unilateralmente, que haveremos de nos alçar ao nível do Primeiro Mundo, mas através de uma perseverante dedicação aos valores da ciência e do espírito.
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