
Revista Brasileira
Fase VII Julho-Agosto-Setembro 2009 Ano XV N. o 60

Es t a a g l ó r i a qu e f i c a , e l e v a , h on r a e c on s o l a .
Machado de Assis



A C A D E M I A B R A S I L E I R A
D E L E T R A S 2 0 0 9

Diretoria

Presidente: Cícero Sandroni
Secretário-Geral: Ivan Junqueira
Primeiro-Secretário: Alberto da Costa e Silva
Segundo-Secretário: Nelson Pereira dos Santos
Diretor-Tesoureiro: Evanildo Cavalcante Bechara

Membros efet ivos

Affonso Arinos de Mello Franco,
Alberto da Costa e Silva, Alberto
Venancio Filho, Alfredo Bosi,
Ana Maria Machado, Antonio Carlos
Secchin, Antonio Olinto, Ariano
Suassuna, Arnaldo Niskier,
Candido Mendes de Almeida,
Carlos Heitor Cony, Carlos Nejar,
Celso Lafer, Cícero Sandroni,
Domício Proença Filho, Eduardo Portella,
Evanildo Cavalcante Bechara, Evaristo de
Moraes Filho, Pe. Fernando Bastos de
Ávila, Helio Jaguaribe, Ivan Junqueira,
Ivo Pitanguy, João de Scantimburgo,
João Ubaldo Ribeiro, José Mindlin,
José Murilo de Carvalho, José Sarney,
Lêdo Ivo, Luiz Paulo Horta, Lygia
Fagundes Telles, Marco Maciel,
Marcos Vinicios Vilaça, Moacyr Scliar,
Murilo Melo Filho, Nélida Piñon,
Nelson Pereira dos Santos, Paulo Coelho,
Sábato Magaldi, Sergio Paulo Rouanet,
Tarcísio Padilha.

R E V I S T A B R A S I L E I R A

Diretor

João de Scantimburgo

Comissão de Publ icações
Antonio Carlos Secchin
José Mindlin
José Murilo de Carvalho

Produção editorial
Monique Cordeiro Figueiredo Mendes

Revisão
Igor Fagundes
Frederico Gomes

Projeto gráf ico
Victor Burton

Editoração eletrônica
Estúdio Castellani

ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS

Av. Presidente Wilson, 203 – 4.o andar
Rio de Janeiro – RJ – CEP 20030-021
Telefones: Geral: (0xx21) 3974-2500
Setor de Publicações: (0xx21) 3974-2525
Fax: (0xx21) 2220-6695
E-mail: publicacoes@academia.org.br
site: http://www.academia.org.br
As colaborações são solicitadas.

Os artigos refletem exclusivamente a opinião dos autores, sendo eles também responsáveis pelas
exatidão das citações e referências bibliográficas de seus textos.



Sumário

EDITORIAL
Evocação e interrogação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5João de Scantimburgo

CULTO DA IMORTALIDADE
Zélia Gattai Amado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Murilo Melo Filho

Luís Edmundo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Moacyr Scliar
PROSA

150 anos de nascimento de Pedro Lessa . . . . . . . . . . . 23Ellen Gracie Northfleet
Perto e longe de Bernanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Lêdo Ivo

São Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Luiz Paulo Horta
A economia em Machado de Assis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Gustavo H. B. Franco

Visconde do Rio Branco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Evaristo de Moraes Filho
Sentido e falta de sentido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Helio Jaguaribe

Roberto Simonsen e três décadas de crises no Brasil: 1918-1948 119Jacques Marcovitch
Ulisses e suas traduções: um estudo de avaliação comparada . . 139Débora Landsberg

Deus está nos detalhes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155José Almino de Alencar
Os Sertões, obra de ficção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175Afrânio Coutinho

Caminhos do Quinto Império . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181Paulo Bomfim
Mathias Aires e a Carta sobre a Fortuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185Fernando Fortes

Três Irmãos do Recife. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207Fabio de Sousa Coutinho
Mundo em crise, decadência do Ocidente e outros temas amargos 213Nelson Saldanha

Um Alencar flâneur: O Rio de Janeiro de seu tempo. . . . . . . 221Fernanda Coutinho
Lembrança de Guilherme de Almeida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231Sânzio de Azevedo

Prolongadores e descontinuadores: nacionalistas em rota
de colisão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Pedro Marques

Virzi, Antônio, Arquiteto: o espaço
em trânsito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Augusto Ivan de Freitas Pinheiro

2009: o primeiro semestre literário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259André Seffrin
POESIA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269Sabino Romariz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273Leda Guerra

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277Mário Alves de Oliveira
POESIA ESTRANGEIRA

Apresentação e Seleção Carlos Nejar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289Antônio Osório
GUARDADOS DA MEMÓRIA

Um Parecer de Coelho Neto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303Coelho Neto
João do Rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309Luís Edmundo





Evocação e
interrogação

João de Scantimburgo

Odever da evocação ocupa um espaço fundamental entre os
deveres da Academia Brasileira de Letras. Em nossa mais

que centenária atuação cultural, evocamos continuamente – nas ses-
sões ordinárias, nas comemorações das efemérides, em nossas publi-
cações – aqueles que vieram antes de nós e constituem o que Afrânio
Coutinho estampilhou de a tradição afortunada.

Não são apenas os nossos patronos e fundadores as figuras evo-
cadas por nós, as vidas e as obras que por um momento se tornam
presentes e vívidas. Os que não pertenceram aos nossos quadros
também participam do desfile ininterrupto.

A Academia Brasileira de Letras não é só a instituição a que per-
tencemos: como institucionalizadora de nossa literatura e de nossa
cultura, ela ocupa o espaço inteiro da vida brasileira, desde os seus
primórdios até a atualidade.

Neste número da Revista Brasileira, o dever da evocação está, pois,
vivo e latejante. Nem sempre cabe a um dos nossos a evocação.
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O ensaio de José Almino de Alencar “Deus Está nos Detalhes”, evoca o
Acadêmico Américo Jacobina Lacombe, a propósito do seu centenário de nas-
cimento. São páginas reveladoras de uma vida escondida em sua sabedoria e
em seu excepcional conhecimento da História do Brasil.

Não raras vezes, batemos a outras portas ilustres em busca do depoimento e
da reflexão impostas pela hora. Assim, o leitor vai encontrar aqui o magistral
ensaio de Ellen Gracie Northfleet, ministra do Supremo Tribunal Federal, so-
bre os 150 anos de nascimento de Pedro Lessa. Na condição de ser um dos
maiores expoentes da jurisprudência brasileira, ele pertenceu a ambas as insti-
tuições: à nossa Academia e ao Supremo Tribunal Federal – e a voz autorizada
e altamente qualificada intelectualmente da ministra Ellen Gracie Northfleet
revive o seu papel na vida brasileira.

Neste ano em que se comemoram os cem anos da morte de Euclides da Cunha,
prosseguem as nossas evocações sobre o autor de Os Sertões.

O ensaio de nosso saudoso companheiro Afrânio Coutinho – que, com a
sua combativa atuação cultural, renovou os processos e padrões do ofício
crítico no Brasil – aborda o problema de Os Sertões como livro de ficção, reto-
mando uma interrogação formulada por João Ribeiro. Sabemos todos que
Os Sertões é um estuário de todas as ciências do tempo de Euclides da Cunha e
revela e documenta os extensos saberes desse escritor genial que escreveu o
livro da nacionalidade. Nele, estão a geologia, a etnografia, a botânica, a filo-
sofia, a antropologia, a historiografia, a geografia, a sociologia, as ciências
militares, a psicologia social e numerosas outras ciências físicas e humanas,
que só no correr do século XX se impuseram aos métodos de aferição cultu-
ral e histórica e se diferenciaram. A par desse saber diversificado, Euclides se
impõe como uma das figuras fundamentais da prosa em língua portuguesa.
A sua obra-prima é um livro de arte literária: de um profundo conhecedor da
nossa língua, a que ele conferiu um teor de majestade e esplendor, com o seu
estilo de excepcional riqueza verbal e imagística.

Assim, obra de ciência e obra literária, Os Sertões bordeja a ficção, reclama do
autor os poderes da imaginação.
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Há nessa história lancinante, nesse confronto entre os sertões arcaicos e
abandonados, e enraizados no misticismo e no messianismo, e o Brasil litorâ-
neo e chamado de civilização, algo de uma tragédia grega. É a tragédia de Antô-
nio Conselheiro.

Cabe ao leitor refletir também sobre esse conflito ainda longe de ser supera-
do entre esses dois Brasis. Ou entre os numerosos Brasis que formam a nossa
Pátria. O estudo de Evaristo de Morais Filho sobre o Visconde do Rio Branco
o ajudará decerto a aprofundar a sua reflexão.
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Zélia Gattai Amado
Arquivo ABL



Zélia Gattai
Amado

Murilo Melo Filho

Zélia Gattai Amado foi uma baiana de coração, nascida em
São Paulo, ano de 1906, no dia 2 de julho. Li todos os

seus livros, alguns até pela segunda vez. Escreveu quatorze: Anar-
quistas Graças a Deus (já na 40.a edição), Um Chapéu para Viagem, Se-
nhora Dona do Baile, Reportagem Incompleta, Jardim de Inverno, O Segredo
da Rua 18, Chão de Meninos, A Casa do Rio Vermelho, Cittá di Roma, Jo-
nas e a Sereia, Códigos de Família, Jorge Amado: um Baiano Romântico e Sen-
sual, Memorial do Amor e o romance Crônica de uma Namorada.

Nem sei o que neles todos mais admirei: se a linguagem simples
e escorreita; se a cuidadosa recapitulação de tantos episódios, re-
constituídos com enorme precisão, inclusive e sobretudo nos seus
diálogos; se o timing do romance, urdido numa tessitura de talento
criativo; se o texto correto e perfeito, escrito com todo o respeito à
sintaxe, à concordância, ao léxico, à regência e à ortografia – institui-
ções e fenômenos que hoje andam cada vez mais raros e mais escas-
sos na paisagem brasileira.
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Desfilaram na minha lembrança fatos dos quais fui testemunha presente,
como os inesquecíveis tempos da Assembleia Nacional Constituinte, aqui no
Palácio Tiradentes, em cujo Plenário, quase diariamente, cruzava com o De-
putado Jorge Amado, acompanhando a sua batalha e a da valorosa e destemida
bancada do PC, que lutavam desesperadamente na defesa do seu Partido e dos
seus mandatos.

Mas desfilaram também, com todos os detalhes, fatos que conhecia apenas
por ouvir dizer: os tempos de exílio do casal em Praga, com as rocambolescas
aventuras na Mongólia, no Ceilão, na China, na União Soviética, além das pas-
sagens pelos Estados Unidos, Alemanha, Itália, Holanda, Dinamarca e Bélgi-
ca, todas descritas com extremo bom gosto e competência próprios de uma
exímia escritora, como Zélia era.

Desfilaram ainda: os nascimentos de João Jorge e de Paloma, as amizades
com Neruda, padrinho e compadre, com Caribé e suas incríveis brincadeiras,
Ehremburgo, Nicolás Guillén, Picasso, Sartre e Simone de Beauvoir; as cente-
nas de amigos brasileiros: Genaro de Carvalho, Di Cavalcanti, Vinicius,
Oswald de Andrade, Tarsila, Djanira, Lasar Segall, Carlos Bastos, Jenner,
Mário Cravo, Calasans, Mirabeau, Pelé, Gal, Gil, Caetano, Bethânia, Caymi,
Glauber, Alfredo Machado, Odorico Tavares, Herberto Sales, Afrânio Cou-
tinho, Eduardo Portella, Antonio Olinto, João Ubaldo e tantos outros; a
construção e a decoração da “Casa no Rio Vermelho” e a “Casa de Jorge Ama-
do” no Pelourinho; a odisseia a bordo do Cittá de Roma dos anarcossocialistas,
que não encontraram no Brasil o prometido apoio de Pedro II, destronado
pouco antes; os sogros Lalu e João; os pais Angelina e Ernesto; os irmãos Má-
rio e Remo; os cunhados Joelson e James; as irmãs Vera e Wanda; os filhos
Luiz Carlos, João Jorge e Paloma; os netos Bruno, Maria João, João Jorge Fi-
lho, Jorge Neto e as netas Mariana e Cecília.
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� No rádio, pela primeira vez

Estávamos em 1940, quando Zélia, no rádio e pela primeira vez, ouviu a
voz de Pablo Neruda, contra a guerra civil iniciada por Francisco Franco, que
iria instalar na Espanha uma longa ditadura. Neruda lia, então, um poema de
dor e protesto contra o assassinato de um amigo, o escritor e poeta Federico
García Lorca, fuzilado pelos franquistas.

Zélia conheceu Neruda em São Paulo, no ano de 1945, na mesma ocasião
em que encontrou outra figura que, à distância, já muito admirava: a figura de
Jorge Amado, com quem se casaria logo depois e de quem seria mulher, duran-
te muitos anos, pelo resto da vida.

Naquela ocasião, organizava-se um grande comício no Pacaembu, pela li-
bertação de Prestes. Convidado, Neruda chegou na véspera em companhia
de Della Del Carril, sua mulher, a quem Jorge encarregou Zélia de fazer
companhia.

Neruda percebeu facilmente o namoro entre Jorge e Zélia. Quando se des-
pediram, com um ar malicioso, Neruda comentou: “Espero voltar em breve e
vê-los casados”.

Ele voltou em 1947 e, com Nicolás Guillén, foi visitar Zélia na maternida-
de, onde ela acabara de dar à luz o seu filho João. E, acercando-se do bercinho,
declarou: “Vou ser o padrinho dele”. Foi assim que Neruda, Jorge e Zélia,
além de amigos, se tornaram compadres.

Sempre que se encontravam, Neruda pedia-lhe: “Conta-nos cuentos, co-
madre”.

Da última vez, na saída, em Salvador, o amigo e compadre Neruda deu-lhe
um abraço tão apertado e caloroso, que aquela parecia ser a última despedida.
E acontecia justamente que era.

Zélia imagina hoje o que Neruda diria se pudesse prever que sua comadrita,
nas recentes comemorações do Centenário de seu nascimento, iria contar tan-
tos cuentos.
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� Confundido com Caymi

Certa vez, Jorge, com Zélia, estava em visita ao terreiro da Menininha do
Gantois, quando uma senhora se aproximou dele, confundindo-o com sua ca-
beleira branca e perguntou-lhe:

– O senhor não é o Dorival Caymi?
– Não, senhora, sou irmão dele.
E a mulher:
– Ah! bom. Faz sentido.
Noutra ocasião, Zélia e Jorge estavam com o filho João numa feira portu-

guesa em Sagres, quando um vendedor lhes ofereceu um figo para degustar.
Jorge provou-o e o vendedor perguntou:

– Good?
Jorge respondeu prontamente:
– Good.
Convicto de que o seu freguês era um americano legítimo, pois Jorge usava

uma camisa bem folgada e colorida, o vendedor insistiu:
– Estás gordito, ó, filho de uma mãe.
Jorge voltou-se para Zélia e João, perguntando-lhes:
– Vocês viram do que o cara me chamou?
Assustado, ao ouvi-lo, o vendedor tentou escapulir:
– Ai! Jesus, que os gajos são portugueses.

� Jorge, marido e mestre

Ainda há pouco tempo, Zélia relembrou-me que, durante 56 anos, Jorge
Amado, além de seu marido, foi também seu mestre. Tudo o que sabia, com
ele havia aprendido.

No início de 1948, fugindo às perseguições da ditadura do Estado Novo,
Jorge e Zélia resolveram viver em Paris, decididos a enfrentar todas as dificul-
dades num país recém-saído da guerra.
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Zélia matriculou-se na Sorbonne, onde fez dois cursos: um de Civilização
Francesa e outro de Fonética.

Dois anos após, e pretextando sua intensa atividade política, o governo
francês os expulsa e lhes retira o permis de sejours, juntamente com três outros
brasileiros: Mário Schemberg, Jacques Danon e Carlos Scliar, que também fo-
ram considerados “personas non-gratas”.

Essa proibição durou 17 anos, durante os quais Jorge e Zélia eram simples-
mente proibidos de cruzar a fronteira e entrar na França.

Ela só foi suspensa em 1965, quando a Embaixada do Brasil levou o assun-
to ao conhecimento de André Malraux, Ministro da Cultura de De Gaulle,
que anulou a proibição. Seu sucessor, o Presidente Mitterand, fez ainda mais:
durante uma bonita cerimônia no Palais d’Elysée, condecorou Jorge com a Le-
gião de Honra, na companhia de Alberto Moravia, Norman Mailer e Federico
Fellini.

Estava corrigida a injustiça: Jorge e Zélia voltaram a amar a França, como
terra da liberdade, sempre tão importante aos seus corações.

� Asilo em Praga

Dezessete anos antes dessa reparação, Jorge e Zélia se asilam em Praga, a
convite da União dos Escritores Tchecos, passando a residir no Castelo de
Dóbris, distante 40 quilômetros.

Passam ali a maior parte do seu exílio, durante o qual nasce Paloma (em russo
significa “pomba”), que vem juntar-se ao irmão João Jorge. De lá, vão a Buda-
peste, Bucareste, Londres, Varsóvia (para um Congresso da Paz), Sófia (Prêmio
Dimitrof), Moscou (para entrega dos Prêmios Lênin e Neruda), Paris (Prêmio
da Latinidade), Roma (Prêmio Ítalo-Latino-Americano) e Lisboa (Prêmio Luís
de Camões) e Pequim; pela ferrovia transiberiana, atravessam a Índia e a Birmâ-
nia; num navio fluvial, pelo rio Yang-Tsé, chegam a Nanquim e daí, de avião, a
Pequim, para conhecerem as muralhas, a Ópera e o Palácio de Verão.
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Juntos, correram mundos, percorreram os mais distantes e estranhos países.
Num navio-gaiola, atravessaram a floresta amazônica. Numa tenda, em pleno
deserto de Góbi na Mongólia, abrigaram-se de um vendaval de areias escal-
dantes. Numa travessia do Mar do Norte, enfrentaram um perigoso maremo-
to. Num avião Concorde, romperam a barreira do som. Em céus de outros países
e em surpreendentes cenários, descobriram as mais belas estrelas.

� O primeiro livro: Memórias

Aos 63 anos de idade, Zélia escreveu seu primeiro livro de memórias, sem-
pre estimulada por Jorge, e todos editados por Alfredo e Sérgio Machado.

Já haviam regressado ao Brasil, quando Jorge recebeu um convite da Sor-
bonne para nela receber uma grande homenagem. Ficou entusiasmado, embo-
ra não estivesse em condições de viajar. Sofrera um enfarto e andava atormen-
tado com grave problema de visão, uma degenerescência senil da retina, que
lhe dificultava a leitura.

Não adiantaram conselhos para que não viajasse. Resolveu ir e foram. Ele
aproveitaria a ida a Paris para consultar seu oftalmologista, reveria os amigos,
mataria saudades e levaria a enorme honra de ser laureado por uma das mais
importantes universidades do mundo.

Havia, porém, um sério problema a resolver: o do discurso, a ser pronuncia-
do na solenidade de posse. Jorge não estava podendo escrevê-lo. Mas este não se-
ria o maior empecilho. Ele o ditaria para Zélia. O problema mais grave era que ele
não estava conseguindo ler.

� Em letras garrafais

Finalmente, foi encontrada a solução: já conhecedora dos segredos da com-
putação, Paloma ampliou bastante, o mais possível, as letras do texto, impres-
sas em letras garrafais, facilitando a leitura.
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No dia da festa, uma comissão de professores sumiu com Jorge, não se
sabe para onde. Zélia, João Jorge e Paloma ficaram na primeira fila, junto
ao palco. Ouviram os primeiros acordes de uma orquestra, dando início à
cerimônia.

Uma grande porta lateral foi aberta e começaram a entrar os professores en-
vergando suas togas negras com arminho branco nos ombros. Dentro daquela
imponente vestimenta, Jorge parecia um gigante. Estava ladeado pela profes-
sora e pelo professor que iam saudá-lo. Zélia adiantou-se, encontrou-se no pal-
co e entregou-lhe o canudo, com aquelas enormes folhas de papel nas quais es-
tava o seu discurso.

� Agradecimento em francês

Quando foi convidado a falar, Jorge aproximou-se do seu microfone. Com
a maior tranquilidade, leu o texto, agradeceu as palavras de louvor que acabara
de ouvir. E terminou dizendo:

– Merci beaucoup de tout mon coeur.
Foi aplaudidíssimo.
Vários anos depois, consultada e aconselhada por amigos, membros da

Academia Brasileira de Letras – entre os quais o nosso querido Eduardo Por-
tella –, Zélia aceitou o convite de candidatar-se à mesma Cadeira 23, que Jorge
ocupara durante 40 anos, patrocinada por José de Alencar, com Machado de
Assis como seu Fundador e Lafayette Rodrigues Pereira, Alfredo Pujol, Otá-
vio Mangabeira e Jorge Amado, como sucessores ocupantes.

Zélia elegeu-se e empossou-se no dia 21 de maio de 2002, como sucessora,
mas não como substituta de Jorge, porque achava que Jorge era simplesmente
insubstituível, restando-lhe repetir aquelas mesmas palavras por ele pronun-
ciadas na Sorbonne:

– Muito obrigado, de todo o coração.
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� Visita em Salvador

Certo dia, eu estava em Salvador para representar a Academia nas comemo-
rações do Centenário de nascimento do Acadêmico Luís Viana Filho.

Aproveitei uma brechinha no programa e fui visitar a nossa Acadêmica Zé-
lia Gattai Amado. Encontrei-a no seu novo e espaçoso apartamento no bairro
de Brotas, repousando num divã e respirando por um tubo de oxigênio, assisti-
da por duas enfermeiras, uma à noite e outra durante o dia. Mostrou-se lúcida
e atenta a todos os detalhes relacionados com a Academia e os acadêmicos.

Saí da visita esperançoso de que ela conseguiria, dentre as muitas outras an-
teriores, superar mais aquela crise e transmiti essa esperança num relato que fiz
aos acadêmicos, durante nossa reunião plenária da ABL, na quinta-feira se-
guinte, e que está gravado em nossos Anais.

� “Rezem por mim”

Afinal, por um desses curiosos desígnios do destino, eu estava sendo o últi-
mo acadêmico a falar com ela, porque três dias depois se internaria no hospital
e não mais ficaria acessível.

Nessa visita, Zélia confessou-me que estava com muita saudade da nossa
Academia. E concluiu:

– Murilo. Por seu intermédio, peço aos meus irmãos acadêmicos, que são a
minha segunda família, peço-lhes que rezem por mim, pois estou precisando
muito da oração de todos.

Com esse apelo, Zélia pressentia que estava próxima do seu fim. E realmen-
te acontecia que estava.

� Sobrevivendo a Jorge

De todos os livros de memórias que Zélia escreveu, restou-nos dela a ima-
gem de uma paulista humilde, naturalizada baiana, cujos noventa anos de ida-
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de foram comemorados quando ela já estava bem doente, e que, em sua moci-
dade, se uniu a um jovem escritor, transformado depois num dos maiores ro-
mancistas brasileiros.

Mas nos restou sobretudo o exemplo de um casal maravilhoso e autêntico,
que nos ofereceu a inesquecível lição de uma família bem baiana e bem brasileira,
a viver exclusivamente à custa dos seus direitos autorais e dentro dos mais altos
padrões de honradez e dignidade.

Onde quer que agora esteja – e Jorge certamente estará habitando um uni-
verso e uma galáxia bem melhores do que estes nossos – ele deve estar muito
feliz por ter deixado aqui na terra uma viúva e uma sucessora tão dignas dele e
que a ele não sobreviveria por muitos anos.

Durante todo esse tempo, ela honrou a memória do seu marido, deixando
nos seus irmãos acadêmicos muitas saudades.

Bem haja, Zélia Gattai Amado, que conquistamos para esta nossa Acade-
mia, e que Deus nos proporcionou a imensa felicidade de conhecer e de muito
estimar.
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Luís Edmundo

Moacyr Scl iar

Luís Edmundo (L. E. de Mello Pereira da Costa), poeta, cro-
nista, memorialista, teatrólogo e orador, nasceu no Rio de Ja-

neiro, RJ, a 26 de junho de 1878, e faleceu na mesma cidade em 8 de
dezembro de 1961. Eleito em 18 de maio de 1944 para a Cadeira
33, na sucessão de Fernando Magalhães, foi recebido em 2 de agosto
de 1944, pelo Acadêmico Viriato Correia.

Sua carreira literária começou cedo. Já aos 20 anos integrava o
grupo de poetas simbolistas do Rio de Janeiro, e era diretor da Re-
vista Contemporânea, publicada pelo movimento. Foi também jorna-
lista: trabalhou na Imprensa, de Alcindo Guanabara, e depois no
Correio da Manhã, recém-fundado por Edmundo Bittencourt. Para
ganhar a vida foi também, durante muitos anos, corretor de com-
panhias francesas de navegação, o que lhe deu a oportunidade de
visitar a Europa várias vezes.

Publicou seu primeiro livro de versos, Nimbus, em 1899, seguido
de Turíbulos, em 1900, e Turris Eburnea, em 1902. Era um poeta mui-
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to popular. O soneto “Olhos tristes” (“Olhos tristes, que são como dois sóis
num poente, / cansados de luzir, cansados de girar, / olhos de quem andou
na vida alegremente, / para depois sofrer, para depois chorar”) era muito de-
clamado nos salões literários. Nos seus poemas misturavam-se Parnasianis-
mo e Simbolismo.

Mas certamente o que mais o consagrou foram seus escritos sobre o Rio de
Janeiro do passado. Apaixonado pela cidade, foi dela um dos grandes cronistas
e também um incansável pesquisador da História, frequentando arquivos e bi-
bliotecas não só em nosso país como também na Europa. Evocou o período
do vice-reinado nos três volumes de Crônica e Memórias: o Rio de Janeiro no Tempo
dos Vice-Reis (1938). Escreveu também A Corte de D. João VI no Rio de Janeiro,
igualmente em três volumes (1940); O Rio de Janeiro do meu Tempo (1940); Recor-
dações do Rio Antigo (1950), além de publicar, em cinco volumes, suas Memórias
(1958, 1962 e 1968). Proferiu numerosas conferências de caráter histórico e
usou seu conhecimento na elaboração de peças de teatro, como “Marquesa de
Santos” (1924), “Dom João VI” (1924) e “Independência” (1925).

A visão de Luís Edmundo acerca do Rio de Janeiro era fundamentalmente
realista, como mostra este pequeno trecho de A Corte de João VI no Rio de Janeiro:

“No quadro maravilhoso da natureza, a cidade é um contraste. É uma
mancha brutal na paisagem radiosa. A casa é feia. A rua é suja. O conjunto
exaspera. Tudo conspira contra o povoado infeliz: o clima, clima abrasador
e ardente, as montanhas que o cercam e o encantonam e o sufocam, o chão
úmido e verde, o paul onde ele se assenta, o desasseio gerado pelo próprio
homem.”

E em seu discurso de posse:

“O Rio de Janeiro, pela aurora do século que corre, ainda conservava o
mofo dos velhos tempos coloniais. É o Rio do Presidente Campos Sales, do
quiosque, do bigode, dos elegantes de sobrecasaca cortada em pano inglês,
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cartola e botinas de verniz que, sob o fogo cruel de estios apavorantes, bem
como salamandras, cruzam, tranquilamente, a Rua do Ouvidor. Tempo em
que as mulheres vestem compridas e rodadas saias e usam cinturas de ma-
rimbondo, leque, e uns trágicos chapéus que não lhes entram, nunca, na ca-
beça, todos em pluma e fita, de forma e de tamanho sobrenaturais. Tempo
em que o progresso ronda a entrada da barra, mas não entra, da casa feia e
sem conforto, da rua estreita ou desarborizada, do bonde de tração animal,
dos saraus em família obrigados a ceia com porco assado, líricos discursos e
assembleias em salas de visita que se ornamentam com flores de papel pelas
paredes, se iluminam a querosene ou a gás, salas onde os namorados, com
dramaticidade e piegas ternura, recitam, de mão ao peito e olho de carneiro
morto, versos de Castro Alves, de Fagundes Varela e Casimiro de Abreu.
Vive o povo esperando o Carnaval, os balões e as fogueiras de Santo Antô-
nio e São João, enquanto que a bubônica, a amarela e outras epidemias dão
trágicos festins pela cidade. Vivem os moços, porém, felizes e contentes.
Quando se têm 20 anos, a vida de qualquer forma e em qualquer parte, é
sempre uma delícia. O bom tempo! a saudade dos velhos...”
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150 anos de nascimento
de Pedro Lessa

Ellen Gracie Northfleet

Senhor Presidente, Acadêmico Cícero Sandroni,
Senhores Acadêmicos,

Permitam-me revelar a profunda gratidão pelo convite formula-
do através do Acadêmico Domício Proença Filho para, nesta oca-
sião, dirigir-me a esta Augusta Casa, reverenciando a memória de
um de seus membros, o também Ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral, Pedro Lessa.

Como integrante do Pretório Excelso, muito me alegra a mani-
festação de apreço que a Academia presta a um dos mais eminentes
juízes que já lustraram nossas bancadas. Nossa casa é ligada à Acade-
mia por laços que são de permanente e profundo respeito e profícuo
inter-relacionamento.

Conferência realizada no dia 5 de maio de 2009, no Ciclo Efemérides da Academia
Brasileira de Letras.
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Diga-se, antes de mais nada, que ambas as instituições compartilharam o ta-
lento de dez de seus integrantes. Nosso homenageado muito se contentaria em
ver relembrados, neste momento, todos esses nomes, mas sobretudo um deles, o
de Lúcio de Mendonça. É que Lessa sucedeu-o no Supremo Tribunal Federal e,
posteriormente, também nessa Casa. O apreço intelectual e o afeto pessoal pelo
colega, que se revela no discurso de posse, bem diz da grandeza de ambos.

Nós, os juízes, que utilizamos a língua portuguesa como nossa ferramenta
de trabalho, não podemos senão ter para com esta Academia atitude de pro-
funda reverência intelectual. Valho-me da manifestação do próprio Pedro
Lessa em seu discurso de posse para reafirmar que

“ainda quando se limitasse a Academia a zelar a pureza da língua pátria, a
vedar que se enxovalhasse, pelos iconoclastas da vernaculidade, que se per-
desse, ou se diminuísse, a energia, a frescura, o perfume e a cor, que ela sem-
pre conserva, quando tangida por uma pena hábil e carinhosa, que maior ou
mais patriótico serviço fora possível prestar à nossa pátria?”

Muito mais, no entanto, devem os brasileiros a esta Casa, que, enriquecen-
do-se na diversidade, se tem aberto a outras manifestações culturais, em espe-
cial a partir da esclarecida Presidência do Acadêmico Marcos Vilaça.

Por todos esses motivos, natural que me sinta particularmente agradecida
pela oportunidade que me foi oferecida e adentro esses umbrais em reverên-
cia a meus maiores, os Ministros do STF que foram também Acadêmicos.

Mas falemos de nosso homenageado, cujos 150 anos do nascimento regis-
tramos.

Pedro Augusto Carneiro Lessa, filho do Coronel José Pedro Lessa e de D.
Francisca Amélia Carneiro Lessa, nasceu em 25 de setembro de 1859, na cida-
de do Serro, em Minas Gerais, antiga Vila do Príncipe e sede de uma das qua-
tro primeiras comarcas da Capitania das Minas Gerais.

Serro foi denominada por Paulo Pinheiro Chagas a “Atenas de Minas”, pois
ali nasceram Teófilo e Cristiano Ottoni, Joaquim Felício dos Santos, Pedro Les-
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sa, João Pinheiro, Sabino Barroso, o General Gomes Carneiro, Edmundo Lins e
Nelson de Sena, tendo sido a primeira cidade brasileira tombada pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, em 1938. Em sua ar-
rebatada descrição do Distrito Diamantino, Spix e Martius referem que “tudo o
que até agora [haviam] visto de mais belo e soberbo em paisagens, parecia in-
comparavelmente inferior diante do encanto que se oferecia aos nossos olhos
admirados”. (SPIX e MARTIUS, 1826, Vol. 2, pp. 26-27).

Foi esse o privilegiado cenário da infância de Pedro Lessa. Hoje, um dos
distritos do Município de Serro leva o nome do jurista e acadêmico.

O jovem mineiro concluiu o curso de Humanidades em sua província e aos
dezessete anos partiu para São Paulo, onde se matriculou na Faculdade de Di-
reito do Largo de São Francisco.

Nas Arcadas fez seus estudos, com as mais distintas notas, tendo pertenci-
do a uma turma de nomes brilhantes, entre eles Davi Campista, Bueno de Pai-
va, Martim Francisco Sobrinho e Júlio de Mesquita. Recebeu o grau de bacha-
rel em 1883 e o de doutor, após defender tese, no ano seguinte.

Tal como seus contemporâneos da São Francisco, Pedro Lessa integrou a
mítica sociedade estudantil Burschenschaft.

A “Bucha”, como era chamada pelos estudantes, reunia em seus quadros
nomes que se destacaram no cenário político e intelectual brasileiro do
Império e da Primeira República, como os de Francisco Otaviano, Afonso
Celso de Assis Figueiredo (o Visconde de Ouro Preto), Rui Barbosa, Assis
Brasil, José Maria da Silva Paranhos Júnior (o Barão do Rio Branco), Pi-
nheiro Machado, Afonso Arinos, Bernardino de Campos, Davi Campista,
José Carlos de Macedo Soares, Prudente de Morais, Afonso Pena, Campos
Sales, Rodrigues Alves, Wenceslau Brás, Artur Bernardes, Washington
Luís, Fagundes Varela, Castro Alves, Bernardo Guimarães e Álvares de
Azevedo.

Este, o cenário intelectual da formação de Pedro Lessa.
Uma vez graduado, iniciou ele sua vida pública em 1885, como Secretário

no Tribunal da Relação de São Paulo.
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Dois anos depois, prestou concurso para a Faculdade de Direito de São Pau-
lo, no qual obteve o primeiro lugar, não sendo, entretanto, nomeado. No ano
seguinte, apresentou-se a outro concurso, obtendo novamente a melhor classi-
ficação, sendo nomeado Lente Substituto, em 16 de maio de 1888, passando a
Catedrático, em decreto de 21 de março de 1891.

Nesse mesmo ano, foi nomeado Chefe de Polícia do Estado de São Paulo e
eleito Deputado ao Congresso Constituinte do Estado, participando como
um dos principais redatores da Constituição bandeirante.

Abandonou a política para dedicar-se exclusivamente à advocacia e ao ma-
gistério superior. Na academia, deu nova orientação ao estudo da Filosofia do
Direito, revelando independência em relação ao comtismo, apesar de não rom-
per completamente com essa doutrina.

Segundo Miguel Reale (Filosofia em São Paulo, 1962):

“... Pedro Lessa se propunha, em contraposição aos ‘positivistas’, a de-
monstrar o caráter científico da Jurisprudência, reagindo, ao mesmo tempo,
contra as concepções metafísicas de Krause e de Ahrens, que haviam funda-
do o saber jurídico apenas em pressupostos racionalistas.”

Nosso homenageado considerava de grande importância o estudo da filo-
sofia do Direito nos cursos jurídicos. Por isso, registrou em seu livro Estudos de
Filosofia do Direito:

“O que imprime, o que pode imprimir aos estudos jurídicos um cunho
científico, é a filosofia do direito. Sem ela, a tarefa do jurista se reduz a um
esforço inferior por interpretar e aplicar preceitos, de cujo verdadeiro e pro-
fundo sentido não lhe é dado compenetrar-se. Não pode haver sem ela a
compreensão e o amor da justiça, nem legisladores que elaborem sábias leis,
juízes consagrados ao culto inteligente e sincero do direito, administrado-
res realmente empenhados em bem lhe executar as prescrições, advogados
que sobreponham o egoístico interesse do exercício da profissão à elevada
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utilidade, ou melhor, à necessidade superior da conservação e do progresso
da sociedade pela exata observância das leis.

Faltando o conhecimento dos princípios do direito, fica este sendo mera
arte, cujos preceitos facilmente se desvirtuam na prática, aplicando-se ao ta-
lante das conveniências individuais.” (Ibid., p. 10/11).

Também se nota a preocupação do autor com a matéria, quando, naquele
início de século XX, alertava que:

“Em nenhum país mais do que o Brasil se acentua a necessidade de atrair
a atenção dos que lidam com o direito, constituído e constituendo, para os
princípios, para as verdades gerais, para as leis fundamentais, que consti-
tuem o supedâneo do direito, que lhe explicam a razão de ser, revelam o quid
constante, permanente, invariável, que se nota em meio das transformações
das normas jurídicas, e infundem a convicção da necessidade absoluta da
justiça. Provavelmente, entre outras razões, por sermos uma nação ainda jo-
vem, muito raros são os espíritos que se ocupam com as teorias gerais do di-
reito, tão desdenhadas pelas inteligências frívolas, que, sob color de só cui-
darem de assuntos práticos, e confundindo fantasias e estéreis abstrações
com as teorias hauridas na observação dos fatos, e necessárias para iluminar
e fecundar a prática, tacham de teóricos aos que tentam aprofundar a com-
preensão das leis pelo estudo dos princípios.” (Ibid., p. 11).

Sua brilhante e combativa atuação como advogado lhe rendeu grande desta-
que no meio jurídico, tornando seu nome conhecido e respeitado nos princi-
pais tribunais do país.

Além de professor e jurista ocupado, era também homem de bom convívio
e sua casa na Rua Voluntários da Pátria era um dos centros de reunião da elite
intelectual da época.

Gostava de caminhar e, como lembra J. de Castro Nunes, “se pegava a jeito
um companheiro, convidava-o para uma caminhada, e lá ia, grande, imponente,
de fraque, bengala e chapéu de coco, pelas ruas de Botafogo, onde residia, sem-
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pre conversando, perguntando, informando-se do que havia.” (Alguns Homens do
meu Tempo, José Olympio, 1957, p. 103/104).

J. de Castro Nunes, que com ele conviveu, assim o descreveu:

“O físico não inculcava nele, ao primeiro golpe de vista, o intelectual que se
escondia naquele homem grande, corpulento, pletórico, suarento, sempre a
abanar-se com um pequeno leque que trazia. Se a figura simbólica da inteligên-
cia e do saber está na representação espiritual e vaporosa que temos na imagina-
ção, Lessa não daria essa impressão, visto por quem não o soubesse quem era,
senão de um homem de ação movendo-se no mundo dos negócios. Mas, tra-
tando com ele, sentiria quem dele se aproximasse a grande inteligência que irra-
diava da sua presença e se lhe via nos olhos, na vivacidade, na expressão fisionô-
mica. Muito míope, usava óculos engastados em aros de ouro, de vidros gros-
sos e claros, por trás dos quais fixava o interlocutor com o olhar perquiridor e
arguto.” (Ibid., p. 97).

Sua produção foi principalmente jurídica. Como profundo estudioso do
Direito, publicou obras valiosas, sobre variados assuntos, entre as quais: Teses e
Dissertações Apresentadas à Faculdade de Direito de São Paulo para o Concurso a uma Vaga
de Lente Substituto (1887), Memória Histórica Acadêmica da Faculdade de Direito de São
Paulo (1889), Interpretação dos art. 34, n.o 23, art. 63 e art. 65, n.o 2, da Constituição
Federal (1889), É a História uma Ciência (1900), O Determinismo Psíquico e a Imputa-
bilidade e Responsabilidade Criminais (1905), Discursos (1909), Estudos de Filosofia do
Direito (1912), Do Poder Judiciário (1915), Discursos e Conferências (1916) e A ideia
da Justiça – Conferência (1917).

Em 26 de outubro de 1907, foi nomeado pelo Presidente Afonso Pena Mi-
nistro do Supremo Tribunal Federal, preenchendo vaga decorrente da aposen-
tadoria por invalidez de Lúcio de Mendonça, que, praticamente cego, infeliz-
mente, não mais conseguia ler e estudar os processos.

O Presidente Afonso Pena nutria muito respeito e admiração pela Suprema
Corte, atribuindo grande valor às nomeações de seus Ministros, ressaltando
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que “o governo deve só e unicamente ter em vista as habilitações intelectuais e
morais de quem tenha de exercer a função quase divina de julgar.” (Lêda Boe-
chat Rodrigues, História do Supremo Tribunal Federal, Vol. II, p. 108).

Assim, Pedro Lessa tomou posse no Supremo Tribunal Federal em 20 de
novembro de 1907, sob a égide da primeira Constituição republicana brasilei-
ra, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de feve-
reiro de 1891.

Nessa época, a Suprema Corte era composta de 15 Juízes, nomeados entre
os cidadãos de notável saber e reputação elegíveis para o Senado.

Como lembra Carlos Bastide Horbach, no livro Memória Jurisprudencial – Mi-
nistro Pedro Lessa, o próprio Lessa, em sua obra Do Poder Judiciário, ressaltou que a
Constituição de 1891 não seguiu as constituições norte-americana e argenti-
na, que lhe serviram de modelo e que deixavam para o legislador ordinário a fi-
xação do número de membros da Corte Suprema. A previsão do número de
Juízes do Supremo Tribunal Federal no texto constitucional era salutar na vi-
são do jurista, pois:

“A recordação do que se tem passado nos Estados Unidos da América do
Norte, onde por meros interesses dos partidos políticos se têm promulgado
leis que, com manifesto prejuízo para a administração da justiça, ora aumen-
tavam, ora diminuíam o número de membros da Suprema Corte, justifica
plenamente este preceito do art. 56, em que se fixa o número dos membros de
nossa Corte Suprema. Fácil imaginar o que fariam, sem essa limitação, as am-
bições, os interesses e as vinditas políticas, num país em que são frequentes os
desvairamentos dos partidos, ou dos grupos políticos.” (Ibid., p. 27/28).

Além disso, aos olhos de Pedro Lessa, diante de uma democracia instável e
de uma tradição jurídica ainda ligada ao Império, era necessário adaptar o mo-
delo norte-americano à realidade brasileira. Uma das diferenças trazidas pelo
texto constitucional de 1891 estava nos requisitos exigidos para ser nomeado
Ministro do Supremo Tribunal Federal:
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“Também diferente da Constituição norte-americana é a nossa no que toca
aos predicados exigidos para a nomeação dos membros da Suprema Corte.

Nenhum requisito estatuiu aquela Constituição, nem a lei judiciária (ju-
diciary act) de 1789. Determina a nossa que sejam nomeados somente cida-
dãos de notável saber e reputação, elegíveis para o Senado. Dada a função
dos juízes, é evidente que o saber requerido deve consistir no conhecimento
dos vários ramos do direito.”

Pedro Augusto Carneiro Lessa chegou ao Supremo Tribunal Federal com
48 anos de idade, como um jurista de renome e trilhou uma brilhante e desta-
cada carreira judicante, a ponto de ser tido por Rui Barbosa como o mais com-
pleto dos juízes, o Marshall brasileiro.

Pedro Lessa teve uma formação humanista e era versado não só nas ciências
jurídicas, mas também em filosofia, história, ciências sociais e literatura, e se
tornou, nos dizeres do também Ministro do Supremo Tribunal Federal Oro-
zimbo Nonato, “um modelo de juiz até agora inexcedido”.

Tinha grande respeito pelo exercício da magistratura, como se pode obser-
var do discurso feito aos bacharelandos da Faculdade de Direito de São Paulo,
no ano anterior à sua posse no Supremo Tribunal Federal:

“Se fordes juiz, lembrai-vos de que tão altos e tão raros são os predicados
que requer esta profissão, tanta nobreza de caráter, tamanha elevação moral
e uma imparcialidade tão olimpicamente serena, de envolta com a mais
variada e profunda cultura jurídica, se fazem aqui necessárias, que só é dig-
no da sagrada missão, não quem a solicita com alacridade, mas quem, ao re-
ceber a tremenda investidura, repete profundamente convencido as palavras
do ‘sacrifício do altar’: Domine non sum dignus.” (Discursos e Conferências, p. 70).

Sua consciência da grave responsabilidade do exercício da magistratura era
tamanha que, de acordo com Lêda Boechat Rodrigues, “sua primeira reação
em face da nomeação para o mais alto tribunal da República foi [...] a de decli-
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nar do convite. Mas Afonso Pena insistiu e convenceu-o a aceitar”. (História do
Supremo Tribunal Federal, Tomo II, p. 109).

Segundo a referida autora, assim se manifestou seu contemporâneo Alcân-
tara Machado sobre sua atuação na Suprema Corte:

“Erguido à culminância de juiz, continuou a ser o homem amigo: amável
sem demasias, cheio de apreço pelas coisas do espírito. Dir-se-ia mesmo
não ter mudado em substância de profissão. Nos votos do magistrado, su-
culentos de doutrina, incomparáveis do ponto de vista da limpidez e do
método, transpareciam intactas as qualidades essenciais do professor; e na
discussão oral dos pleitos a palavra conservava ainda o colorido e o calor e
as inflexões profundamente humanas, com que, antes, defendia as causas
confiadas ao seu patrocínio. Era o advogado, no sentido ideal do termo,
quem estava ali, impetuoso e alerta, a elevar e clarificar a controvérsia, apa-
rando e desferindo golpes mortais. Só o cliente se transformara, impersona-
lizando-se, e em vez de chamar-se autor, ou o réu, chamava-se o direito.
Increparam-lhe como um deslize a violência porque, na ânsia de ser justo, se
deixava às vezes possuir. Mas é isso, precisamente, que faz a grandeza do
Ministro Pedro Lessa. Nele o cargo não suprimiu o homem e, debaixo da
toga, o coração batia sempre, generoso e abundante, pelas causas nobres e
generosas. [...] Para ser o juiz completo que Rui Barbosa nele proclamou,
era forçoso ter sido Pedro Lessa o homem completo que foi.” (Ibid., p.
110/111).

Outro contemporâneo de Supremo Tribunal Federal, o Ministro Viveiros
de Castro, ressaltou que a atuação de Pedro Lessa foi “das mais eficientes na
formação do Direito Nacional”, acrescentando que “os seus luminosos cór-
dãos e os seus votos substanciosos, exaustivos, serão sempre fontes inexaurí-
veis para todos os que labutam no foro”.

A forte personalidade de Lessa e sua veemência nos julgamentos contribuíam
para acaloradas discussões com seus pares. Como lembra Lêda Boechat:
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“O prestígio crescente de Pedro Lessa, a atitude de superioridade com
que, agitando um pequeno leque negro, costumava replicar aos colegas que
o interrompiam – ‘mas, Sr. Ministro, o que eu afirmo é tão claro que inco-
moda... –, o hábito dos longos votos, da consulta e citação de numerosíssi-
mos livros de autores estrangeiros, tudo contribuiria para que, nas causas de
maior repercussão, o debate se acendesse e atingisse, mesmo, a um nível de
exaltação. Então, como o viu certa vez Ademar Tavares, ‘alto, forte, a cabe-
ça branca encimando um busto de atleta, uns olhos vivos a luzirem através
de uns vidros de grau,... inflamava-se-lhe a voz, agigantava-se, transfigura-
do, desferindo raios, todo ele numa só força, numa só afirmação, numa só
vontade: convencer!’, e isso, ‘em meio de uma verdadeira fuzilaria de apartes
de outros colegas, que procuravam, em voz alta, animadamente, aluir o mo-
numento expositivo que erguia’. ” (Ibid., p. 111/112).

No entanto, como destacou J. de Castro Nunes,

“os móveis a que obedecia no seu comportamento pessoal intolerante, rís-
pido, algo agressivo, não eram as paixões inferiores nascidas do interesse ou
do partidismo. Era a paixão nobre que se excedia, é certo, mas sempre de
inspiração superior, no plano do interesse público, das garantias do regime,
do acerto na realização do Direito.” (Alguns Homens do meu Tempo, José
Olympio, 1957, p. 99/100).

Pedro Lessa conviveu durante os quatorze anos de judicatura no Supremo
Tribunal Federal com outros vinte e nove Ministros, todos formados durante
o período monárquico do Império, educados nas Faculdades de Direito de
São Paulo e do Recife, com exceção do Ministro Amaro Cavalcanti, que con-
cluiu sua formação jurídica na Union University do Estado de Nova York,
nos Estados Unidos da América, sendo, até hoje, o único membro do STF
formado por uma universidade estrangeira.

32

Ellen Gracie Northfleet



Assim, os Ministros do Supremo da primeira República sofreram forte in-
fluência, durante os anos acadêmicos, da legislação portuguesa e da doutrina
francesa, o que, na visão do Ministro Castro Nunes, representava uma forma-
ção jurídica “inadequada à compreensão das novas instituições”.

Sobre essa influência, o Ministro Aliomar Baleeiro destacou

“ ‘que os bacharéis formados’, sequando a tradição coimbrã, transplantada
para a Faculdade de Olinda, depois Recife, e de São Paulo, eram fortes na
legislação portuguesa ainda vigente no Brasil até 1917 e faziam algumas in-
cursões na literatura jurídica francesa, um pouco da alemã em Pernambuco,
mas não tinham familiaridade com a americana, conhecida apenas de Rui,
Amaro Cavalcani e poucos iniciados.” (Supremo Tribunal Federal, este outro
desconhecido, p. 23).

Pedro Lessa, como sublinhou Carlos Bastide Horbach, inúmeras vezes, em
seus votos, alertava seus pares para o fato de estarem interpretando as recentes
instituições da República com base em princípios e referências do regime im-
perial. Na introdução de seu livro Do Poder Judiciário, asseverou “cumprem-se e
aplicam-se as normas legais do sistema presidencial e do regime federativo
com o espírito embebido nas ideias do regime e do sistema opostos”.

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal nesse início de Re-
pública fazia parte de uma elite que, no Império, fez carreira em cargos públi-
cos na burocracia judiciária.

Pedro Lessa, não obstante ter exercido mandato político como Deputado,
não seguiu carreira pública, pois se dedicou primordialmente à advocacia pri-
vada e à cátedra na Faculdade do Largo de São Francisco. A origem da advoca-
cia privada e a destacada vida acadêmica foram fundamentais na sua produção
jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal. Na leitura de seus judiciosos
votos, podemos identificar os traços do professor, do advogado, do humanis-
ta, do patriota e do imortal Pedro Lessa.
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Seu nome está tradicionalmente ligado à chamada “doutrina brasileira do
habeas corpus”, que teve sua origem na produção pretoriana do Supremo Tribu-
nal Federal e visava, precipuamente, a uma ampliação da garantia da liberdade
de ir, vir e permanecer.

O habeas corpus, previsto inicialmente no Código de Processo Criminal do
Império de 1832, passou a constar no art. 72, § 22, da Constituição Repu-
blicana de 1891, podendo ser invocado pelo indivíduo que sofresse ou se
achasse em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou
abuso de poder.

O art. 61 da Constituição da Primeira República admitia recurso volun-
tário para o Supremo Tribunal Federal das decisões denegatórias de habeas
corpus, deixando, no entanto, dúvida quanto à competência originária da Su-
prema Corte.

Entretanto, no julgamento do Habeas Corpus n.o 3.969, em 17 de maio de
1916, em extenso e exaustivo voto, Pedro Lessa resumiu, com a didática de
professor, a competência do Supremo Tribunal Federal na matéria:

“A regra é conhecer o Supremo Tribunal Federal de pedidos de habeas
corpus em segunda instância. Excepcionalmente conhece o mesmo Tri-
bunal originariamente de tais pedidos: a) quando se trata de violência ou
crimes imputados ao Presidente da República e aos ministros de Esta-
do; b) quando o constrangimento procede dos juízes seccionais; c)
quando o caso é urgente e não há possibilidade de invocar outra autori-
dade judiciária.”

O grande Rui Barbosa, tido como “mentor intelectual” da “doutrina brasi-
leira do habeas corpus”, conhecia profundamente as técnicas processuais adota-
das pela Suprema Corte norte-americana para proteção de diversos direitos e
liberdades individuais, por meio dos remédios existentes no direito an-
glo-americano, tais como: o mandamus, a injunction, o certiorari e o quo warranto.
Entretanto, não conseguiu fazer o Congresso adotá-los, em razão da oposição
que fazia à maioria dos Presidentes da República.
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Rui Barbosa, então, buscou por meio de pedidos de habeas corpus ao Supremo
Tribunal Federal o controle judicial de ilegalidades que transbordassem o
direito de ir e vir do indivíduo. Desse modo, em julgamentos memoráveis como
os relativos ao estado de sítio decretado por Floriano Peixoto em 1892 (Habeas
Corpus n.o 300) e ao caso do navio Júpiter, em 1893 (Habeas Corpus n.o 406),
Rui fez o Supremo Tribunal Federal construir a denominada “doutrina brasi-
leira do habeas corpus”, ampliando a sua finalidade histórica de assegurar a liber-
dade de locomoção.

As teses de Rui encontraram eco, ainda que de uma forma mais restrita,
nos votos de Pedro Lessa, que assim justificou a ampliação da função do ha-
beas corpus:

“A liberdade individual é um direito fundamental, condição do exercício
de um sem número de direitos: para trabalhar, para cuidar de seus negócios,
para tratar de sua saúde, para praticar os atos de seu culto religioso, para culti-
var seu espírito, aprendendo qualquer ciência, para se distrair, para desenvol-
ver seu sentimento, para tudo, em suma, precisa o homem da liberdade de lo-
comoção, do direito de ir e vir. Além de inútil, fora difícil, senão impossível
enumerar todos os direitos que o indivíduo fica impossibilitado de exercer
pela privação da liberdade individual: pela prisão, pela detenção ou pelo exí-
lio. A impetração do habeas corpus para fazer cessar a prisão, ou para prevenir, é
o que se vê diariamente. Algumas vezes, entretanto, a ilegalidade de que se
queixa o paciente não importa a completa privação da liberdade individual.
Limita-se a coação ilegal a ser vedada unicamente à liberdade individual,
quando esta tem por fim próximo o exercício dum determinado direito. Não
está o paciente preso, nem detido, nem exilado, nem ameaçado de imediata-
mente o ser. Apenas o impedem de ir e vir, por exemplo: a uma praça pública,
onde se deve realizar uma reunião com intuitos políticos; a uma casa comer-
cial, ou a uma fábrica, na qual é empregado; a uma repartição pública, onde
tem de desempenhar uma função ou promover um interesse; à casa em que
reside, ao seu domicílio.” (Do Poder Judiciário, p. 284/285).
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Pedro Lessa, restringindo, de certo modo, o alcance que Rui pretendia dar
ao remédio heroico, entendia que o uso do habeas corpus poderia ser ampliado
para proteção de outros direitos, desde que estivessem relacionados com a li-
berdade de ir e vir, como se pode verificar de seu voto vencido no Habeas Corpus
n.o 5.475, julgado em 26 de novembro de 1919:

“A doutrina do Tribunal, consagrada em copiosíssima jurisprudência,
consiste em conceder a ordem de habeas corpus tanto no caso em que o paciente
prova que sofre ou que está ameaçado de sofrer prisão, ou coação ilegal a
sua liberdade individual necessária à prática de qualquer ato da vida, como
também no caso em que o paciente prova que sofrerá uma coação ilegal à
sua liberdade individual, se quiser exercer uma determinada função, que ele
tem tão incontestável direito de exercer, como tem direito de praticar os
atos comuns da vida, para os quais necessária é a liberdade individual física
ou de movimentos.”

Em sua obra Do Poder Judiciário, Pedro Lessa também abordou de forma pre-
cisa o tema da função do habeas corpus:

“Pouco importa a espécie de direitos que o paciente precisa ou deseja
exercer. Seja-lhe necessária a liberdade de locomoção para pôr em prática
um direito de ordem civil, ou de ordem comercial, ou de ordem constitu-
cional, ou de ordem administrativa, deve ser-lhe concedido o habeas corpus,
sob a cláusula exclusiva de ser juridicamente indiscutível este último direi-
to, o direito escopo. [Para recolher à casa paterna o impúbere transviado,
para fazer um contrato ou um testamento, para receber um laudêmio, ou
para constituir uma hipoteca; para exercitar a indústria de transporte, ou
para protestar uma letra; para ir votar, ou para desempenhar uma função
política eletiva; para avaliar um prédio e coletá-lo, ou para proceder ao ex-
purgo higiênico de qualquer habitação; se é necessário garantir a um indi-
víduo a liberdade de locomoção, porque uma ofensa, ou uma ameaça, a
essa liberdade foi embaraço a que exercesse qualquer desses direitos, não
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lhe pode ser negado habeas corpus. Que juiz, digno desse nome, indeferiria o
pedido de habeas corpus em favor do cidadão que, estando no gozo dos seus
direitos políticos, não pudesse chegar até a mesa eleitoral, porque lho ve-
dasse a violência de qualquer esbirro, ou de qualquer autoridade energú-
mena?” (Poder Judiciário, p. 286/287).

Assim, no início do século XX, o Supremo Tribunal Federal consolidou o
entendimento de que o habeas corpus deveria ter uma aplicação ampla para a pro-
teção da liberdade individual, tendo o Tribunal concedido ordens para evitar
expurgos sanitários – protegendo a inviolabilidade do lar –, para garantir a li-
berdade profissional, o exercício de cargos públicos eletivos, a liberdade de
culto, a liberdade de reunião, etc.

Um dos julgamentos mais conhecidos desse período foi o do chamado
Caso do Conselho Municipal.

O Conselho Municipal do Distrito Federal era o Legislativo da Capital da Re-
pública, sendo composto por 16 intendentes. Na eleição de 31 de outubro de
1909, houve uma divisão em dois grupos rivais, que disputavam o direito de exer-
cer o poder de direção do Conselho. O então Presidente da República, Nilo Peça-
nha, entendendo que o Conselho não estava devidamente instalado, determinou
que o Prefeito assumisse a administração e o governo do Distrito Federal.

Inconformados com a decisão do Presidente da República, os intendentes
eleitos impetraram diversos habeas corpus, visando a garantir o exercício de suas
funções.

Em 8 de dezembro de 1909, foi impetrado habeas corpus ao Supremo Tribu-
nal Federal por Manuel Corrêa de Melo e outros, que pretendiam entrar no
edifício do Conselho Municipal para prosseguir nos trabalhos de verificação
de poderes dos intendentes eleitos, sem constrangimento por parte de autori-
dades federais e municipais.

Na sessão do dia 11 de dezembro do mesmo ano, a Suprema Corte concedeu
a ordem no Habeas Corpus n.o 2.794, de relatoria do Ministro Godofredo Cunha,
para que os pacientes continuassem no processo de verificação de poderes.
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Em seu voto, Pedro Lessa revelou a sua concepção acerca da finalidade do
habeas corpus:

“O habeas corpus tem por fim exclusivo garantir a liberdade individual. A
liberdade individual, ou pessoal, que é a liberdade de locomoção, a liberda-
de de ir e vir, é um direito fundamental que assenta na natureza abstrata e
comum do homem. A todos é necessária: ao rico e ao indigente; ao operário
e ao patrão; ao médico e ao sacerdote; ao comerciante e ao advogado; ao
juiz e ao industrial; ao soldado e ao agricultor; aos governados e aos gover-
nantes. O direito de locomoção é condição sine qua non do exercício de uma
infinidade de direitos. Usa o homem da sua liberdade de locomoção para
cuidar de sua saúde, para trabalhar, para fazer seus negócios, para se desen-
volver científica, artística e religiosamente. Frequentemente se pede o habeas
corpus para fazer cessar um constrangimento ilegal, sem indicação do fim
que tem a vista particularmente o paciente, do direito que ele pretende ime-
diatamente exercer. Pede-se então habeas corpus para o fim de exercer todos os
direitos de que for capaz o paciente. Outras vezes, o habeas corpus tem por fim
afastar o obstáculo ilegal oposto ao exercício de determinado direito, por-
que a coação se deu exatamente quando o paciente exercia ou pretendia
exercer esse direito. Dever-se-á negar o habeas corpus quando impetrado para
o exercício de determinado direito? Fora absurdo. A liberdade de locomo-
ção é um meio para a consecução de um fim ou de uma multiplicidade infi-
nita de fins; é um caminho em cujo termo está o exercício de outros direi-
tos. Porque o paciente determina precisamente, em vários casos, o direito
que não pode exercer, não é razão jurídica para se negar o habeas corpus.”

Com a decisão do Tribunal, o Conselho Municipal passou a funcionar sob
a presidência do intendente mais velho.

Entretanto, as tensões políticas entre o Conselho e o Prefeito do Distrito
Federal continuaram, culminando com o Decreto editado em janeiro de 1911
pelo então Presidente da República, o Marechal Hermes da Fonseca, que de-
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terminou a realização de novas eleições para o Legislativo da Capital, dissol-
vendo, na prática, o Conselho que estava reunido por força da decisão do Su-
premo Tribunal Federal.

Contra o Decreto presidencial foi impetrado novo pedido de habeas corpus,
que acabou deferido pelo Supremo Tribunal Federal, na sessão de 25 de janei-
ro de 1911, que, reconhecendo a violação de liberdades individuais, permitiu
que os intendentes entrassem no edifício do Conselho Municipal e exercessem
suas funções até o término de seus mandatos.

Mesmo assim, o Marechal Hermes da Fonseca recusou-se a cumprir a deci-
são do Supremo Tribunal Federal, alegando que o Poder Judiciário teria inva-
dido atribuição do Executivo.

Em sessão de 1.o de abril de 1911, Pedro Lessa, na qualidade de relator do
acórdão descumprido, pediu a palavra para assim se manifestar:

“Não me surpreendeu, nem me causou a menor estranheza, o ato pelo
qual o Presidente da República manifestou a resolução de desacatar o acór-
dão deste Tribunal, que concedeu a ordem de habeas corpus, impetrada em fa-
vor dos intendentes municipais do Distrito Federal. A muitos dos meus
ilustres colegas, neste recinto e fora dele, havia eu comunicado mais de uma
vez a profunda convicção, que sempre nutri, de que não seria respeitada a
decisão proferida em favor dos membros do Conselho Municipal, assim
como respeitada não seria qualquer outra sentença, igualmente justa, desde
que contrariasse os interesses políticos dominantes.”

Após longa e detalhada manifestação na qual expôs sua posição em relação
ao habeas corpus, Pedro Lessa repudiou a inaceitável intromissão do Governo no
Poder Judiciário:

“Como havemos de tolerar que, sob a república federativa, e no regime pre-
sidencial, em que tão nítida e acentuada é a separação dos poderes, se restabele-
ça a inconstitucional intrusão do Poder Executivo nas funções do Judiciário?
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Ao presidente da República nenhuma autoridade legal reconheço para fazer
preleções aos juízes acerca da interpretação das leis e do modo como devem ad-
ministrar a justiça. Pela Constituição e pela dignidade do meu cargo sou obri-
gado a repelir a lição. Poderia aceitá-la em virtude da autoridade científica, de
que dimana. Essa é grande, ninguém a contesta, e eu mais do que todos a acato e
venero. Mas, quandonque bonus dormitat Homerus: desta vez a lição veio inçada de er-
ros, e erros funestíssimos à mais necessária de todas as liberdades constitucio-
nais. Ainda, por essa razão, sou obrigado a devolver-lha.”

A profunda indignação de Pedro Lessa não impediu, no entanto, que o
Conselho Municipal do Distrito Federal continuasse a sofrer os efeitos do
Decreto editado pelo Marechal Hermes da Fonseca. Porém, o julgamento do
Habeas Corpus n.o 2.990 ficou marcado como um dos mais importantes prece-
dentes da história do Supremo Tribunal Federal, firmando a jurisprudência da
Corte quanto à possibilidade de ampliação do uso do habeas corpus.

Nesse conturbado período da história do Brasil, quando o Chefe do Execu-
tivo decretou sucessivos estados de sítio, diversas intervenções federais nos
Estados e desrespeitou decisões do Judiciário, a firme e segura atuação de Pe-
dro Lessa no Supremo Tribunal Federal foi de suma importância para a garan-
tia dos direitos individuais.

Em 7 de maio de 1910, Pedro Lessa foi eleito para a Academia Brasileira de
Letras, para ocupar a Cadeira 11 que pertencera a Lúcio de Mendonça, a quem
já tinha sucedido no Supremo Tribunal Federal.

Em 6 de setembro de 1910, foi recebido pelo Acadêmico e também jurista
Clóvis Beviláqua, com as seguintes palavras:

“Para dizer-vos, numa sincera efusão de simpatia, que a vossa ausência
era sentida nesta Casa, e que a vossa presença nos desvanece, teria qual-
quer outro mais louçania na frase, maior elevação nos conceitos; nenhum,
entretanto, poria mais forte vibração de sentimentos não no dizer, porque
a palavra reflete a feição mental de cada um, mas no simples gesto de vos
abrir a porta, porque todos desta família vos estimam com igual afeto.
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E a oração, que acabamos de ouvir, carinhosa evocação de uma fecunda e
nobre existência, que se afirmou na sociedade, com distinção e brilho, exce-
lentemente corresponde a esse estado d’alma, em que nos achamos para
convosco.

A arte superior, com que desenhastes a figura inolvidável de Lúcio de
Mendonça, porque a recebestes do sentimento afetivo e da sinceridade
benévola, avultou, na memória do nosso coração, a saudade do morto e,
ao mesmo tempo, nos fez sentir quanto andamos bem inspirados, colo-
cando-vos na cadeira, que ele ilustrou, sob o patrocínio do vate iluminado,
em cujo estro passaram doloridas as tristezas íntimas da alma nacional.

Entre vós e o confrade, que substituís, há irrecusáveis analogias. Será puro
acidente ter ele pertencido ao elevado Tribunal de que sois um dos mais pu-
ros ornamentos; mas, viesse de combinações inaveriguadas de hereditarieda-
de, ou fosse que o feitio de vossas almas recebesse a impressão de um modo
semelhante ao se individualizarem, o certo é que eu vos sinto irmãos, no
modo grave e simples de encarar a vida, no desassombro em face das dificul-
dades de toda ordem, sociais ou intelectuais, e nas aspirações de liberdade, em
que o espírito se alça para regiões superiores e mais dilatados horizontes.”

Pedro Lessa faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 25 de julho de 1921.
Em sessão na mesma data, o então Presidente do Supremo Tribunal Fede-

ral, Ministro Hermínio do Espírito Santo, comunicou o fato à Corte, que sus-
pendeu os trabalhos e decretou luto por 15 dias.

Em 25 de setembro de 1925, foi inaugurado na sala de sessões do Supremo
Tribunal Federal o busto de um de seus maiores Ministros, tendo falado, em
nome dos advogados, o Dr. Levi Carneiro, que, enaltecendo a figura de Pedro
Lessa, afirmou:

“Não teve a magistratura quem o excedesse no conjunto magnífico dos pre-
dicados primordiais de um juiz de sua mais alta Corte: talento, cultura, ci-
vismo, capacidade de trabalho, desassombro de opiniões, independência
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pessoal. Não lhe faltou, ainda, o espírito de combatividade e o sentimento
político e patriótico, aliados à profunda aversão, de antigo professor, pelo
erro, que muitas vezes o impeliam apaixonadamente. Acima de tudo, cou-
be-lhe na formação de nossa teoria constitucional, no desenvolvimento de
nosso regime político, acentuar a missão deste Tribunal, efetivando-a du-
rante cerca de 14 anos de labor intensíssimo.” (Diário da Justiça de 26 de se-
tembro de 1925).

Trinta e quatro anos mais tarde, em sessão solene de comemoração do cen-
tenário de seu nascimento, o Ministro Orosimbo Nonato, então Presidente
do Supremo Tribunal Federal, lembrava que Pedro Lessa “mostrou-se um
juiz afirmativo, coerente, renovador, largamente inspirado nas tradições do
nosso liberalismo e nos anseios democráticos do país”. Na mesma ocasião res-
saltou o Ministro Cândido Mota que

“[...] com seu amor às coisas de sua terra e de seu povo, foi também Pedro Les-
sa, na sua prodigiosa capacidade de entusiasmo, de uma densa e irredutível hu-
manidade. Por isso, onde via o direito, via a liberdade, e no tema político da li-
berdade, a sorte da individualidade humana e da civilização de um povo.”

Termino com um trecho de uma conferência proferida por Pedro Lessa so-
bre a Ideia de Justiça, publicada na Revista do Supremo Tribunal, em outubro
de 1917:

“Nas agremiações humanas de todos os tempos sempre houve, sempre
tem havido, o sentimento de que sem a Justiça é impossível a expansão da
vida, não podemos progredir, ser felizes. Com vários pensamentos, por for-
mas diferentes, sempre manifestaram os homens essa convicção, assentada
numa realidade irrecusável. A despeito da imensa distância entre a nossa
concepção da vida e a dos antigos helenos, hoje como então a Justiça é repu-
tada uma virtude, em cujo exercício reside a condição primordial da felici-
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dade dos homens. Apenas variam os modos de exprimir a eterna verdade.
Reproduzindo uma das amáveis ficções em que tanto se comprazia a sim-
plicidade artística do gênio da antiga Hellade, PÍNDARO, numa das
Olímpicas, nos mostra o destino que tem como prêmio os homens justos,
aqueles que tiveram a força de vontade necessária para, durante a vida, nun-
ca se afastar das normas do Direito: seguem a estrada de Júpiter até a terra
de Saturno, donde passam para o seu fantástico paraíso, a Ilha dos Afortu-
nados, acariciada eternamente pelas brisas do oceano, e onde eternamente
brilham flores doiradas, umas nascidas da terra sobre as árvores mais belas,
e outras miraculosamente brotadas do seio das ondas.

Simboliza a imagem a felicidade dos povos que sabem cultivar a Justiça,
que, num dos seus aspectos, é, como a definiu a ciência dos romanos, inspi-
rada na filosofia dos gregos, a constante e perpétua vontade de dar a cada
um o que lhe pertence. Ainda hoje não é outra coisa a Justiça.

Dando-se a cada um o que é seu, tem-se a condição principal da honra,
da vida, da prosperidade e do bem estar das Nações e dos indivíduos.”

Nesta sessão, damos a Pedro Lessa o que é seu: o reconhecimento das gera-
ções de juristas e acadêmicos.

Sr. Presidente, Senhores Acadêmicos, Paul Valéry nos advertia que:

“Os mortos têm apenas aos vivos como recurso. Nossos pensamentos
são para eles os únicos caminhos para a luz do dia. Eles, que tanto nos ensi-
naram, eles que nos parece haverem-se apagado por nós e nos haverem lega-
do todas as suas oportunidades, é justo e digno de nós que eles sejam piedo-
samente acolhidos em nossas memórias e que bebam um pouco de vida em
nossas palavras.”

A Academia e o Supremo Tribunal Federal se engrandecem ao relembrar-
mos os exemplos deixados por Pedro Lessa.
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Georges Bernanos



No Ano da França no Brasil

Perto e longe de
Bernanos

Lêdo Ivo

Quand je serai mort, dites
au doux royaume de la Terre

que je l’aimais plus que je
n’ai jamais osé dire.

GEORGES BERNANOS

Foi nos cafés das estações ferroviárias que Georges Bernanos,
corretor de seguros, iniciou a sua vida literária. No intervalo

das pequenas viagens de trem, ele escrevia Sous le Soleil de Satan, que o
alçou a um dos lugares mais privilegiados da ficção francesa de nos-
so tempo.

A notoriedade não o fez mudar de hábito. A primeira vez que o
vi, no já remoto ano de 1943, ele estava sentado numa mesa do bar
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Amarelinho, na Cinelândia, e redigia. O rumor da cidade não o perturbava,
como também não o haviam incomodado os silvos das locomotivas e o rilhar
dos trilhos nas horas em que se debruçava sobre o destino de Mouchette ou se-
guia as andanças noturnas dos padres que constituíam a sua grande obsessão
desde a infância cercada de batinas. Ele necessitava de vozes, fisionomias e ges-
tos humanos para os mergulhos no imaginário ou para melhor exprimir a sua
cólera formidável de polemista nutrido em Hello e Léon Bloy – e, imerso no
barulho do dia, era como se o contornasse o silêncio mais redondo. De vez em
quando levantava o belo rosto trabalhado pela vida, e podíamos ver os seus
olhos – aqueles olhos azuis que, embora depositários da infância e da inocên-
cia, eram as portas de uma imaginação voltada para o Mal e o pecado, a salva-
ção e a graça.

Uma manhã, Jorge de Lima me apresentou, em seu consultório médico, a
Georges Bernanos, assegurando-lhe que eu era um jeune poète plein de talent. O au-
tor de La Joie me distinguiu com o seu olhar penetrante, um aperto-de-mão e
um honroso rosnido. E foi só.

Por muito tempo, eu costumava vê-lo, quase diariamente, na mesa de bar
que era o seu escritório, o lugar em que ele exprimia a sua muda vociferação e
se rodeava de criaturas imaginárias que, como as de Dostoiévski, um de seus
mestres, vivem em perpétuo estado de deambulação, imitando, aliás, o seu
próprio criador, sempre impelido pela vocação do exílio e da mudança, e em
busca de novos ares e pousos.

Eu não estava sozinho, nesse posto de observação. Lúcio Cardoso, Octavio
de Faria, Adonias Filho e alguns outros partilhavam comigo daquele espetáculo
de uma imperturbável criação intelectual operada quase ao ar livre, entre litera-
tos ociosos e boêmios tagarelas. Não ousávamos aproximar-nos do grande e fa-
moso exilado que, nos contatos sociais, se dividia entre a irascibilidade e a genti-
leza. Limitávamo-nos a cumprimentos formais e cordiais. Entre nós era cons-
tantemente lembrado, como advertência, o episódio da visita que o mais luzido
grupo de escritores católicos da época lhe fizera, quando de sua chegada ao Rio.
Além de exibir profundo e fiel conhecimento da obra de Bernanos, os visitantes
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tinham invocado, com um fervor talvez excessivamente tropical, la France éternelle,
la fille aînée de 1‘Eglise, le primauté du spirituel. Assim que se tinham despedido, Berna-
nos voltou-se para o seu filho Yves e comentou: “Ils sont des imbéciles.” Uma sema-
na após, o mesmo grupo fervoroso veio para uma segunda visita. Ao abrir-lhes a
porta, o jovem Yves (que seu pai costumava classificar de un Rimbaud sans génie)
logo os reconheceu e gritou, anunciando-os: “Papa, ce sont les imbéciles.”

Perto de Bernanos, eu espreitava o seu instante de criador literário, o escor-
rer no papel de sua prosa fluente e labiríntica, entremeada de bolsões de clari-
dade e arquipélagos de sombra, e ainda de vertiginosas intromissões polêmicas
– prosa herdeira do esplendor romanesco de Balzac e Victor Hugo, Léon Bloy
e desse Barbey d’Aurevilly que, antes dele, se voltara para o lado demoníaco e
enfeitiçado das criaturas e escrevera o majestoso Le Prêtre Marié.

Dostoiévski completa a lista de suas leituras e devoções literárias. Há algo
de dostoievskiano em muitas de suas personagens atormentadas, que ora bus-
cam, ora fogem ou procuram fugir de Deus. E isto sem falar em outras, para as
quais Deus não existe: “Se Deus não existe, tudo é permitido.”

Continuador e renovador dessa tradição de visionários, que pousam o olhar
na realidade que está além da realidade, e a transcendem, Bernanos jamais hesi-
tava diante da inverossimilhança mais cabeluda. Simplesmente a atravessava,
como quem atravessa uma ponte.

Entre tantos outros exemplos, a aventura sinistra da Evangéline que, em Un
Crime, aparece travestida de padre, exprime, nesse insólito travestimento, sím-
bolo de sua mentira, a capacidade de enfrentar a incredulidade do leitor.

O enredo era, assim, a homenagem que ele presta ao leitor, agradando-o
mesmo quando lhe conta histórias incômodas ou horripilantes, que têm raízes
vivas no roman noir e no folhetim. Bernanos sabia que, como as escolas de sam-
ba, o mundo tem um enredo. Ancorado nessa verdade, ele prestigia os aconte-
cimentos. Uma das seduções de seus romances é praticamente o emaranhado
das ações e situações, a aglutinação das peripécias que impelem o caminhar ob-
sessivo dos personagens e os arrastam aos encontros surpreendentes. O padre
que, no último capítulo do inacabado Un Mauvais Rêve, surge de repente diante
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da jovem e desnorteada assassina, simboliza a evidência de que os seres huma-
nos, em sua trajetória, terminam sempre achando o que não procuram. Encon-
tros do mesmo naipe ocorrem em L’Imposture e La Joie. Como na vida real, os ro-
mances se nutrem de acasos reveladores e descobertas incômodas. Mesmo
quando imóveis, entregues às suas errâncias interiores, os personagens de Ber-
nanos caminham – andam dentro de suas almas atribuladas como se avanças-
sem nos caminhos enlameados e enevoados do Artois, entre árvores e pânta-
nos. E também não encontram coisas agradáveis ou confortadoras.

A aderência à realidade ambiente, captada em seus sinais mais humildes e
rasteiros, não desvia Bernanos do propósito fundamental de ser um observa-
dor do coração humano, fiel à lição de Stendhal. O regionalismo vívido e até
exacerbado de sua obra habitada pela matéria não é um fim em si mesmo, uma
intenção literária que se cumprisse nas descrições elementares. É apenas o ce-
nário, imposto pela experiência particular e intransferível do romancista, des-
tinado a projetar uma saga da existência humana e narrar a luta do homem
contra si mesmo ou o meio comunitário. Nesse sentido, Bernanos está para a
literatura francesa como William Faulkner para a norte-americana.

Ambos são romancistas voltados para o processo de desagregação individu-
al e social, e celebram o conflito que desune e dilacera as criaturas mais sim-
ples. O sentimento da decadência e culpa cobre as duas obras como se fosse
uma mortalha ou um grande lençol de neve.

Como em Faulkner, as ações, que surpreendem o leitor e até o estarrecem pela
sua brutalidade ou injustiça, antecedem a apresentação dos móveis psicológicos e
dos motivos sociais; e o tempo que as regula se retrai e se esgarça, não sendo mais a
linearidade cronológica de Balzac e Flaubert, mas o nosso próprio tempo fissura-
do pela descontinuidade e ofendido por sucessivas fragmentações. Esse descon-
juntamento narrativo, longe de indicar imperícia, sinaliza uma nova estrutura – a
estrutura do romance moderno, com as suas implosões estéticas.

Bernanos ocupa uma posição pioneira entre os romancistas que, no século
XX, e após as aparições totais de Proust e Joyce, ajustaram ao espírito do nosso
tempo o romance do comportamento humano.

48

Lêdo Ivo



Já o comparamos a Faulkner – e as aldeias endemoninhadas que são os seus
cenários preferidos admitem largamente o confronto com o Yoknapatawpha
County faulkneriano. Mas esse ar de família não para aí. Estende-se, por uma
espécie de vínculo secreto, a outros brutalistas norte-americanos, como Stein-
beck (especialmente o de Of Mice and Men, com o seu jovem idiota que é ao mes-
mo tempo uma imagem de inocência e danação), ErskineCaldwell, James
Cain, John O’Hara, Dashiel Hammett e Raymond Chandler. Como esses ro-
mancistas, Bernanos costeia sempre o crime e a punição, e de tal modo que as
suas histórias se avizinham do romance policial, (ele foi grande leitor de Sime-
non) ou têm deste a narração febril e o ritmo deambulatório. Este emblema es-
trutural e estilístico explica o excepcional interesse dos mais modernos cineas-
tas pela obra de Bernanos, já que esta, fundada na escrita, visual, participa si-
multaneamente do romance policial e do roteiro cinematográfico, com as suas
imagens nítidas ou turvadas, os cortes inesperados, os closapes, as mutilações
que desorientam o leitor, os flechebeques que sugam a hora presente e vívida e
devolvem o tempo suprimido e a memória.

Romancista do pecado e do crime, da graça e da esperança, e da santidade, e
cativo ao movimento pendular que sustenta o mistério da vida, Bernanos
aponta sempre o responsável pelos malefícios ocorridos no mundo. O Mal é o
protagonista de sua obra, o Mal encarnado no Demônio – e ao leitor cabe ad-
miti-lo como uma realidade teológica, uma presença que escuta até a conversa
inocente de dois namorados, ou mera invenção desse animal chamado homem
que, dotado de uma imaginação desabrida, desde o início de sua carreira bioló-
gica se esmera em forjar ficções e propalá-las ao vento do mundo como se fos-
sem verdades verdadeiras.

Quem, em Monsieur Ouine, matou o pequeno pastor? A busca policial a nada
conduz (o que converte o livro num anti-romance policial, desaparelhado do
desfecho clássico). Ao omitir o criminoso que sacrificou o jovem inocente,
Bernanos aponta para todos nós. Na verdade, todos nós, até os leitores mais
incrédulos, o matamos. Todos somos culpados. “Voici le temps des assassins”,
anuncia Rimbaud.
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Mas o Demônio, que arma os homens e se atreve a rondar e a reclamar para
o seu reino até os padres com odor de santidade, existe ou não existe? Para
Bernanos, é uma realidade inarredável, como os mordomos nos romances
policiais de antigamente. Com as suas proezas hediondas, ele é o outro prato
da balança em que está Deus; e ambos, Deus e Demônio, unidos e ao mesmo
tempo separados numa luta formidanda, fazem do coração humano – do nos-
so pobre coração – o seu terreno de disputa.

Para ele, é o Demônio que se apossa dos mais principais personagens de sua
obra. O tenebroso abbé Cénebre perde a Fé no alucinatório L’Imposture. Como
ocorre com todos os romancistas dignos deste nome, um passante da realidade
lhe serviu de modelo, decerto transfigurado pelo seu gênio criador. Inspi-
rou-se então Bernanos no abbé Henri Bremond, membro da Academia Frances-
ca e autor de numerosos livros sobre a vida de santos e o Catolicismo, e que se
notabilizou nos meios literários com La Poésie Pure, que tanta celeuma provo-
cou no cenário poético do Ocidente.

Cioso de que a vida é um campo de batalha, e inserindo a sua convicção
numa verdade religiosa que está ao mesmo tempo aquém e além da razão – la
pâle raison vulnerada pela zombaria de Rimbaud – Bernanos detestava os seres
mornos e cépticos, como o mauvais maître Saint-Martin de Sous le Soleil de Satan,
o também acadêmico irrefutavelmente inspirado em Anatole France, ou o
amateur d’âmes Monsieur Ouine, presumível retrato espiritual de André Gide ou
mesmo de Renan e Anatole. A esses seres ambíguos e recitentes, a essas inte-
ligências literárias a que repugnam o sim e o não peremptórios dos teólogos,
e preferem ancorar no porto aprazível do talvez e da confortável e conforta-
dora disponibilidade, Bernanos, com o seu sangue espanhol e a formação ca-
tólica de antigo monarquista e sequaz da direita política e moral encarnada
em Charles Maurras e na Action Française (postura de mocidade que gerou La
Grande Peur des Bien-pensants, um de seus livros fundamentais, chave que abre
todas as suas portas de romancista e panfletário), opunha os seres mergulha-
dos na combustão das paixões que os conduzem à danação, ao assassínio e ao
suicídio.
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Embora Bernanos acreditasse no Paraíso e na santidade, e tecesse tantas loas
a esse sítio afortunado, é para o Inferno que se volta, preferentemente, o seu
cuidado de romancista, identificando-o não com o fogo mas com o frio eterno
que envolve, além da morte, as almas tiritantes a que Deus, misteriosamente,
recusaria a graça e o perdão. E ele não hesita em proclamar que muitos espíri-
tos soberanos, que falam em nome de Deus e vivem orgulhosamente convictos
de sua eterna salvação, na realidade já foram assenhoreados pelo Diabo.

Mas tudo são especulações. A verdade é que nada sabemos de Deus. A teo-
logia dos homens (e por inclusão a que se engasta nos romances e panfletos de
Bernanos) não é a teologia divina. É uma ficção.

Cada vez que releio Bernanos, e evoco a sua mão que vi mover-se, sobre o
papel, no bar Amarelinho, e torno a lembrar-me do seu olhar luminoso que
atravessava o muro carnal das criaturas em busca da verdade (e da mentira) es-
condida – toda vez que o releio, e me rendo à evidência de que a ficção é um
convencimento produzido pela arte literária, mais se fortalece a minha convic-
ção de que as suas personagens distanciadas da misericórdia e do perdão não
foram para o Inferno, e isto pela simples razão de que o Inferno não existe – é
uma invenção de teólogos ociosos.

Todos os seres humanos serão perdoados e salvos. No fundo das águas
pantanosas a suicida Mouchette encontrou o Paraíso.

Tout est Grâce.
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Basílica de São Francisco de Assis, Itália.



São Francisco

Luiz Paulo Horta

Eu queria agradecer ao meu amigo Ivan Junqueira o convite
para participar desta série sobre Poesia e Religião. São duas

coisas que, na minha cabeça, andam juntas. Ao longo da história hu-
mana, o sentimento religioso sempre alimentou o sentimento poéti-
co. Me vem à lembrança a história que é contada no início do evan-
gelho de São Lucas. Para Israel, o céu estava silencioso desde o tem-
po dos últimos profetas, Ageu, Malaquias, Zacarias. Tinham-se pas-
sado 300 anos, e um outro Zacarias, pai do futuro São João Batista,
prestava serviço como sacerdote no templo de Jerusalém quando lhe
aparece um anjo, ao lado direito do altar, anunciando a vinda do
Precursor. Diz o anjo:

“Tua mulher dará à luz um filho, e chamá-lo-ás João. Ele será
grande diante do Altíssimo, e irá adiante de Deus com o espírito e
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o poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos, e os rebel-
des à sabedoria dos justos”.

Zacarias, espantadíssimo, levanta algumas objeções, começando com o fato
de ele e sua mulher já não estarem em idade de procriar. O anjo, então, explica
que se chama Gabriel, e que Zacarias, por ter duvidado, vai ficar mudo até o
nascimento do menino.

É o que acontece. Quando, finalmente, Santa Isabel dá à luz, vão perguntar
ao pai como ele quer que se chame a criança. E Zacarias escreve numa tabui-
nha: “Vai chamar-se João”. Naquele instante, a língua se lhe desata, e ele pror-
rompe num cântico:

“Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu
povo, e suscitou-nos um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo,
como havia anunciado desde os primeiros tempos mediante os seus san-
tos profetas para nos livrar de nossos inimigos e das mãos de todos os que
nos odeiam. Assim exerce a sua misericórdia com os nossos pais, e se re-
corda de sua Santa Aliança segundo o juramento que fez a nosso pai
Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertados de mãos inimigas,
possamos servi-lo em santidade e justiça, em sua presença, todos os dias
da nossa vida. E tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque
precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho, para dar ao seu povo co-
nhecer a salvação pelo perdão dos pecados, graças à ternura e misericórdia
de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente, que há
de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nos-
sos passos no caminho da paz.”

É um jorro de inspiração, que não seria de estranhar no Antigo Testamen-
to, tão pródigo nesses ímpetos poéticos, mas que destoa um pouco no contex-
to muito mais sóbrio do Novo Testamento, que está preocupado em narrar a
história e as palavras de Jesus Cristo; e os quatro evangelistas parecem ter acha-
do que, nesse caso, a retórica era mais ou menos dispensável.
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De São Francisco de Assis, tema da palestra de hoje, já se disse que foi
quem chegou mais perto de reproduzir a vida e a obra do profeta da Galileia;
e, para narrar essa aventura, nunca se abriu mão do estilo poético, desde
que ela se desenrolou por escassos 40 anos naquele território meio mágico
da Umbria.

Mas a verdade é que a própria época de São Francisco – o 1200 – está grá-
vida de poesia. Eu participo da indignação do meu amigo Marco Lucchesi,
que há exatas duas semanas, nesta mesma sala, protestou contra a designação
de “idade das trevas” aplicada indistintamente à Idade Média. É verdade que
ali houve trevas – a partir do final do Império Romano do Ocidente até os co-
meços do novo milênio. Mas no tempo de São Francisco (que nasceu em
1182) já se notava uma fermentação extraordinária de arte e de cultura, haven-
do quem se refira a essa época como “a primeira Renascença”. Imaginem vocês
que este é o período em que as catedrais góticas iniciam a sua vertiginosa perse-
guição das alturas, graças a novas técnicas arquitetônicas, como os arc-boutants,
que significavam outros tantos feitos de engenharia. A catedral gótica também
é um maravilhoso estudo de aproveitamento da luz, coada através dos vitrais;
e, nesse século de São Francisco, na Notre Dame de Paris, os mestres Léonin e
Pérotin começavam a juntar, habilmente, melodias à sobriedade do canto gre-
goriano; e assim tem início o que hoje se chama de música clássica, ou música
de concerto.

Também foi a época do amor cortês, de uma civilização que, depois de sé-
culos de guerra, começava a pensar também nas artes da paz. É a época dos tro-
vadores, no sul da França, mas também na Alemanha e na Inglaterra, que can-
tavam muitas vezes um amor impossível, e davam à mulher uma estatura até
então desconhecida. Asssim se inventou o amor romântico, que ia marcar tão
profundamente a nossa alma ocidental. Eu queria dar um exemplo de um tro-
vador dessa época – o mais famoso deles, Bernard de Ventadorn, protegido da
ilustre Elianor d´Aquitaine, que por pouco não foi rainha simultaneamente da
França e da Inglaterrra. Diz a canção, cantada em provençal:
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“Quando eu vejo a cotovia abrir as asas em direção ao sol e depois esque-
cer-se e cair, embriagada de alegria, ah, como eu invejo as criaturas felizes, e
me espanto que meu coração não se quebre de tanto desejo... Eu pensava
conhecer o amor, mas agora sei que não sei, pois não posso deixar de querer
aquela de quem não terei nada a não ser a agonia de uma espera sem fim.”

Essa França dos troubadours está presente desde o início na vida de Francisco,
através de sua mãe, Joana, que era de origem provençal, do pai, Pietro Bernar-
done, que era comerciante de tecidos, e gostava a tal ponto da França que deu a
seu filho mais velho o nome de Francesco. Os comerciantes eram figuras im-
portantes naquele período de revitalização da Idade Média, de crescimento
das cidades. Com as mercadorias, eles levavam e traziam as novidades, as his-
tórias, as canções. Bernardone trazia, por exemplo, notícia dos cátaros, cujo
desvio religioso fazia sucesso na Provence – uma religião dualista, que falava
de um deus mau e de um deus bom, que pregava o desprezo da carne, a espiri-
tualização da matéria. Material para sacudir a imaginação de uma época onde
o fermento religioso era forte.

Hoje, quem visita Assis se emociona com o caráter quase bucólico daque-
la cidade aérea, onde está tão viva a memória de São Francisco, e de onde se
avista, lá embaixo, na planície, Santa Maria degli Angeli. Mas a época tanto
era cheia de canções como de combates. Perúgia, que ficava bem próxima,
fez várias tentativas de colocar Assis sob o seu domínio, naquela luta de clãs
e grandes famílias tão característica da Itália. Francisco tinha 20 anos quan-
do começou um conflito entre Assis e Perúgia; e um choque ocorreu na pla-
nície fronteira a Assis. Francisco foi feito prisioneiro, e dizem que espantou
seus companheiros de cela com um espírito folgazão. Fazia planos para o fu-
turo, e falava deles a quem quisesse ouvir. Seus sonhos tinham a ver com o
que os trovadores cantavam. Ele falava de aventuras gloriosas, e sempre ter-
minava dizendo: “Vocês vão ver que, um dia, serei adorado pelo mundo in-
teiro”. Um acordo foi assinado entre as duas cidades inimigas, e Francisco
voltou para casa.
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Retomou o seu estilo de vida: jovial, adorado pelo pai, que o queria desen-
volvendo o negócio dos tecidos; generoso, dando esmolas aos pobres meio às
escondidas do pai. Nessa época, ele teve problemas de saúde e uma espécie de
crise de consciência, provocada pelo contraste entre a vida fácil que ele levava e
o que podia ver à sua volta. Mas, aos 22 anos, essas coisas passam rápido, so-
bretudo numa natureza exuberante como a dele.

E aparece uma nova oportunidade de glória. Um cavaleiro de Assis, talvez
um dos que estivessem no cativeiro de Perúgia, preparava-se para aderir às
hostes do Conde de Brienne, que estava no sul da Itália combatendo em favor
do Papa Inocêncio III, que disputava poder com o imperador da Alemanha.
Esse cavaleiro, Walter, era considerado um modelo de cavalaria, dentro dos
ideais da época, e Francisco se entusiasma. Parecia-lhe que, à sombra de Wal-
ter, ele chegaria aos grandes feitos com que sonhava.

Nada se poupou nesse sentido, o pai comerciante abrindo a bolsa em bene-
fício do filho. Seu equipamento, que incluía uma cintilante armadura, logo se
tornou o assunto principal da cidade – tanto mais quanto o chefe da expedi-
ção, empobrecido por outras contingências, tinha de contentar-se com coisa
bem mais modesta.

Chegou o dia da partida. Francisco, a cavalo, acompanhado de um pajem,
deu adeus a Assis, e, com a pequena tropa, tomou o caminho de Spoleto. O
que aconteceu depois? Há mistério sobre isso. Sabe-se que Francisco adoeceu.
Talvez ele não tivesse físico para andar de armadura no verão italiano. Uma
história da época diz que ele teve um sonho. Uma voz afetuosa lhe perguntou:
“O que você quer fazer?” Ele explicou. E a voz: “Quem pode te dar mais: o
mestre ou o servidor?” “O mestre!” “Então, por que você abandona o mestre
pelo servidor, o senhor pelo vassalo?”. Ele responde: “O que queres que eu
faça, Senhor?”. E a voz: “Volta para tua casa”.

E ele volta. Em Foligno, desfaz-se da armadura – era impossível continuar
com ela. Em Assis, encontra um pai enfurecido – pelo vexame dessa volta, pelo
dinheiro gasto inutilmente. Ele aguenta as descomposturas. Dizem que, desta
vez, a crise de consciência foi maior. Ele se pergunta: “O que fazer?”.
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Os companheiros de folguedos reaparecem, insistentes. Ele concorda, um
pouco relutante. Era tão fácil para ele liderar esses grupos de jovens alegres...

Conta a Legenda dos Três Companheiros, um importante texto medieval:

“Alguns dias depois do seu retorno a Assis, ele foi escolhido como chefe
de uma festa por seus companheiros e encarregado de fixar as despesas
como lhe parecesse melhor. Ele fez, assim, preparar um festim suntuoso,
como já tinha feito tantas vezes. Depois da refeição, eles saíram da casa, e
seus companheiros o precediam pela cidade, cantando. Ele ia atrás, sem
cantar, tendo nas mãos um bastão para significar que era o chefe.

E, de repente, ele recebeu a visita do Senhor, e seu coração se encheu de
uma tal doçura, que ele não podia falar, nem se mover, nem ouvir, nem sentir
outra coisa além dessa doçura que o tinha tornado inteiramente estranho a
todas as sensações da carne. E, como ele disse mais tarde, se naquele momen-
to quisessem cortá-lo em pedaços, ele não poderia nem fugir nem reagir”.

Se nós estivéssemos no Oriente, nós diríamos que isso foi uma iluminação,
ao estilo do que aconteceu com o Buda. No Ocidente, a terminologia é um
pouco diferente. Mas o efeito é o mesmo. É mais do que “praticar as virtudes
em grau heroico”, como diz uma definição tradicional de santidade. É uma
mudança, diríamos, ontológica, o encontro com aquela “coisa em si” que o
nosso Kant andou procurando inistentemente sem nunca encontrar.

No Francesco, filho de Bernardone, a mudança é completa. A partir daí,
acontecem vários episódios famosos que eu vou passar um pouco por alto: a
busca da solidão, a liberalidade cada vez maior com os pobres, a ruptura com-
pleta com o pai, a quem ele devolve até a roupa do corpo, na presença do bispo
de Assis, que o cobre com o seu manto; a conversa com o crucifixo de San Da-
miano, e assim por diante.

Ele tinha descoberto a sua dama, como prometiam as canções dos trova-
dores. Quando os seus companheiros, naquele primeiro êxtase, o sacudiam,
perguntando: “Você está pensando em alguma mulher?”, ele respondeu:
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“Vocês dizem a verdade, pois eu estava sonhando com a mulher mais nobre,
mais rica e mais bela que vocês jamais conheceram”. E essa mulher era a
Dama Pobreza.

Esta foi a vocação essencial de São Francisco, misteriosa, apoiada nas pala-
vras do Cristo ao jovem rico: “Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens,
dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu”. Essa vocação não era só o destino
de um homem: era um dado importante na história daquela época. Porque a
vida de São Francisco coincide com o período de maior poder temporal da
Igreja de Roma. A Igreja mandava nos reis e imperadores. Podia enviar exérci-
tos nesta e naquela direção. Conventos e abadias podiam ser riquíssimos. E é
esse Papa Inocêncio III, o mais poderoso de que se tem notícia, que é procura-
do um dia por um humilíssimo e desconhecido italiano que quer permissão
para fundar uma ordem baseada na pobreza total. O Papa hesita, diz que isso
não é razoável. Conta a tradição que ele, afinal, cedeu, porque tinha tido um
sonho: o da igreja de Latrão, sede do poder papal, oscilando sobre um abismo,
e sendo escorada pelas mãos de um mendigo.

Uma visita a Assis ajuda a explicar o fascínio que São Francisco exerce so-
bre todas as épocas. Desde o começo, a sua vida se parece a uma coleção de vi-
nhetas medievais, como as que Giotto registrou nas paredes da catedral de
Assis. A vocação da pobreza mexeu com os seus conterrâneos – numa época
que era capaz de grandes ideais. Lá do alto de Assis, avista-se na planície a igre-
ja de Santa Maria degli Angeli. Dentro dela, preservada pelos séculos, está a
capela da Porciúncula – minúscula, despojada, que São Francisco recebeu
como doação dos beneditinos quando a sua fama começou a espalhar-se, e ele
tinha reunido o primeiro grupo de companheiros. Estes vinham, alguns, de
seus primeiros amigos de Assis. Outros vinham até da nobreza e tinham ouvi-
do histórias de um pregador que falava como ninguém falava – de alguém que,
por um dom misterioso, devolvia à igreja de Roma a leveza e a alegria.

Leveza e alegria são, até hoje, a marca do franciscanismo tal como ele se espa-
lhou pelo mundo. E elas têm a ver com o desprendimento total que se respira na
Porciúncula. Quando nós abrimos a mão que quer agarrar as riquezas do mun-
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do, por um estranho milagre narrado por todas as grandes religiões, é nesse mo-
mento que o mundo inteiro realmente nos pertence, e começa a verdadeira vida.

Outra característica do franciscanismo é a relação com a natureza, que faz
de São Francisco o primeiro santo “ecológico”. Isso aparece em trechos das
Fioretti – uma bela antologia franciscana composta pouco depois dos fatos
transcorridos, onde nós vemos São Francisco conversando com os pássaros,
ou fazendo a paz entre a cidade de Gubbio e um lobo feroz que fazia estragos
pelas redondezas.

Também há histórias um pouco diferentes, igualmente poéticas, mas que
dão o que pensar. Como nessa extraordinária conversa entre São Francisco e
Frei Leão igualmente relatada nas Fioretti. Diz o texto:

“São Francisco ia uma vez de Perúgia a Santa Maria dos Anjos com o
Frei Leão, em tempo de inverno, e como o frio os atormentasse, ele cha-
mou Frei Leão, que ia na frente, e lhe disse: ‘Frei Leão, ainda que agradas-
se a Deus que os frades menores dessem, em todo o país, um grande exem-
plo de santidade e de edificação, mesmo assim escreve e põe na memória
que esta não é a alegria perfeita [...]’. E, seguindo mais longe, São Francis-
co o chamou por uma segunda vez: ‘Ó, Frei Leão, ainda que o frade menor
fizesse andar os coxos, espantasse os demônios, desse a vista aos cegos, a
palavra aos mudos e, o que é ainda melhor, ressuscitasse os mortos de
quatro dias, escreve que esta não é a alegria perfeita [...]’. Andando um
pouco mais, ele exclamou com voz forte: ‘Ó, Frei Leão, se o frade menor
soubesse todas as línguas, e todas as ciências, e todas as escrituras, se ele
pudesse profetizar e revelar não somente as coisas futuras, mas ainda os
segredos das consciências e das almas, escreve que esta ainda não é a ale-
gria perfeita [...]’. E, andando um pouco mais, disse São Francisco com
voz forte: ‘Ó, Frei Leão, ovelhinha de Deus, ainda que o frade menor fa-
lasse a língua dos anjos, que ele conhecesse o curso das estrelas e a virtude
das plantas, e que todos os segredos da terra lhe fossem revelados, e que
ele conhecesse as propriedades dos pássaros, dos peixes e de todos os ani-
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mais, e dos homens, e das árvores, e das pedras, e das raízes e das águas, es-
creve que esta não é a alegria perfeita [...]’. E, andando mais um pouco, ele
exclamou, em alta voz: ‘Ó, Frei Leão, mesmo que o frade menor soubesse
pregar tão bem que convertesse todos os infiéis à doutrina cristã, escreve
que esta não é ainda a alegria perfeita’”.
Ora, como esses discursos já durassem pelo espaço de duas milhas, Frei

Leão, com grande espanto, interrogou o santo e lhe disse:

“’Pai, eu te peço, da parte de Deus, que me ensines onde está a alegria per-
feita’. E São Francisco respondeu: ‘Quando nós chegarmos a Santa Maria dos
Anjos, assim molhados de chuva, transidos de frio, sujos de lama, morrendo
de fome, e batermos na porta do convento, e o porteiro vier em cólera nos
perguntar: Quem são vocês?’, e nós respondermos ‘Somos dois de vossos ir-
mãos’, e ele disser: ‘Não é verdade, vocês são dois vagabundos que andam en-
ganando as pessoas e desviando a esmola dos pobres, fora daqui’, e não abrir a
porta, e nos fizer ficar na neve e na chuva, com frio e com fome, até de noite;
se nós suportarmos tanta injustiça e dureza pacientemente, sem perturbação e
sem murmúrio, pensando com humildade que esse porteiro verdadeiramente
nos conhece, e que Deus o faz falar assim contra nós, então escreve, Frei Leão,
que esta é a alegria perfeita. E se nós insistimos em bater, e ele, saindo encole-
rizado, nos expulsa como a impostores, com insultos e sopapos, dizendo:
‘Fora daqui, miseráveis, vão ao hospital, porque aqui vocês não vão achar teto
nem comida’, e se nós suportamos isso com paciência, com alegria e com
amor, ó, Frei Leão, escreve que esta é a alegria perfeita. E se, forçados pela
fome, pelo frio e pela noite, nós batemos ainda, pedindo por amor de Deus,
com muitas lágrimas, que o porteiro nos abra e finalmente nos dê abrigo, e se
ele, ainda mais irritado, gritar: ‘Eis uma turma de impertinentes, eu vou dar o
que eles merecem’, e sair com um bastão nodoso, e, nos pegando pelo capuz,
nos jogar ao chão, rolando pela neve, atingindo-nos com todos os nós do seu
bastão, se nós suportamos todas essas coisas com paciência e alegria, pensan-
do nos sofrimentos do Cristo, que nós devemos partilhar por seu amor, ó,
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Frei Leão, escreve que esta é a alegria perfeita. E agora, irmão, escuta a conclu-
são: para além de todas as graças e todos os dons do Espírito Santo que o
Cristo oferece aos seus amigos, está o vencer-se a si mesmo e, pelo amor do
Cristo, suportar de boa vontade as penas, as injúrias, os opróbrios e os malfei-
tos. Pois, de todos os outros dons de Deus, nós não podemos nos glorificar,
já que eles não vêm de nós, mas de Deus, segundo a palavra do apóstolo. Mas
na cruz da tribulação e da aflição nós podemos nos glorificar, já que o apósto-
lo diz ainda: ‘Eu não quero outra glória, senão a cruz de N. S. Jesus Cristo’.”

O que é isso? Uma lição de masoquismo? Certamente não. É um texto no es-
tilo alegórico que a Idade Média prezava tanto. Não quer dizer que, em cada
mosteiro que se bata, o porteiro vai avançar sobre você com um bastão nodoso.

O que isso quer dizer, num estilo de parábola, é o que todas as grandes tra-
dições religiosas enfatizam: a necessidade de vencer o ego, de vencer o demô-
nio do orgulho, de contestar o domínio das paixões.

Esta não é uma pregação negativa, como se descobre quando visitamos a
Porciúncula: é uma lição de liberdade total – a que o Cristo quis ensinar. A
nossa relação com o mundo tende a ser uma relação de desejo, de ambição, de
vontade de poder. Daí nascem os grandes conflitos, inclusive internos. Mas
quando alguém consegue dominar o eu de superfície, carregado de desejos, ou-
tros caminhos se abrem, e o mundo aparece sob um outro aspecto: o grande
mistério que Goethe chamava “o segredo aberto”.

Essas histórias da legenda franciscana lembram a tradição hinduísta dos
monges errantes, que eles chamam de sanyasin, e que não têm de seu senão um
pano para enrolar na cintura e um recipiente para receber doações. E dessas len-
das franciscanas emana uma beleza que é pura poesia, diretamente relacionada
com aqueles textos do Evangelho: “Olhai os pássaros do céu, que não colhem
nem semeiam; olhai os lírios do campo, que não fiam nem tecem; e no entanto
eu vos digo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles”.

Francisco percorre a Itália, pregando de um modo que ninguém conhecia
na época – uma linguagem que vinha do coração, que passava ao largo da eru-
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dição teológica, que anunciava o Cristo tal como ele tinha-se apresentado aos
pescadores da Galileia.

O sucesso foi enorme. E Francisco encontrou inclusive uma parceira – Cla-
ra – que ia tornar possível a constituição de uma vertente feminina dos “frades
menores”: as Clarissas.

Mas o sucesso traz os seus próprios problemas. Aos sonhos da juventude
costuma seguir-se o choque com a realidade. O Cristianismo tem um enredo
peculiar para essa dura metamorfose, que é a experiência da cruz.

Gustavo Corção, em A Descoberta do Outro, escreveu um capítulo muito
bonito que se chama “E nós nos gloriamos da cruz”. Ele fala da conversão,
da alegria que vem depois da conversão, do fato de que o cristão converti-
do se sente como alguém que tirou um bilhete premiado e que vai pela rua,
o peito estufado, cantando vitória – até que, de repente, na esquina, ele en-
contra a cruz.

Na vida de um santo como São Francisco, reviver a Paixão de Cristo é como
que um “imperativo categórico”. Ele procurou fazer isso de maneira dramáti-
ca: por duas vezes, foi tentar o martírio nas terras dos sarracenos. Não deu cer-
to. E a verdade é que ninguém precisa sair em busca da cruz: Fénelon dizia que
o Cristo é muito hábil em confeccionar para cada um uma cruz sob medida.

A de São Francisco veio pelo lado de uma saúde frágil; e, mais ainda, pelo
próprio sucesso da Ordem que ele fundara. O sucesso traz exigências – como
por exemplo, de maior conforto pessoal. O despojamento da Porciúncula já
não era tão popular entre as pessoas que, com um entusiasmo bem medieval,
corriam para alistar-se nas hostes franciscanas. E nisso, Francisco encontrou a
sua verdadeira cruz.

É o que está narrado, com talento e poesia, num livro de Carlo Carretto
que se chama Eu, Francisco. Carretto, que morreu há uns 30 anos, foi um dis-
cípulo de Charles de Foucauld que foi viver no deserto africano a pobreza
absoluta, mas passou seus últimos anos na Itália, em terras franciscanas. No
trecho que eu vou ler, é como se o próprio Francisco narrrasse a história da
sua Paixão:
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“Mais os anos passavam, mais eu procurava os lugares escuros. A princí-
pio, atribuí o fenômeno a uma dor terrível nos meus olhos – consequência,
segundo me disseram os médicos, da diabetes. Mas, aos poucos, eu percebi
que havia mais alguma coisa invadindo a minha pobre existência.

É como se o inverno tivesse entrado em mim. Eu já não tinha vontade
de ver coisas novas. Mesmo o sol já não exercia sobre mim a antiga fasci-
nação. Antes, ele simbolizava para mim o Altíssimo – milhares e milhares
de vezes. Mas agora, quando batia na minha janela, já não me inspirava.
Eu tinha a sensação de que o sol, agora, estava dentro de mim, e se tornara
escuro.

Agora eu quase sempre rezava de olhos fechados; e entendo cada vez
mais os irmãos, especialmente os mais maduros, que procuravam cavernas e
grutas para a sua solidão, e a escuridão da noite.

Anos e anos, a luz tinha sido para mim a mais amável companhia quando
eu queria falar com Deus. Mas agora, era a escuridão que me atraía, e o seu
mistério.

A palavra tinha-se transformado em silêncio, e era o silêncio que voltava
para mim, com o ritmo das coisas repetidas, medidas pela respiração e pelas
batidas do meu coração. ‘Meu Deus e meu tudo’, eu repetia sem cessar. E
isso era tudo que eu podia dizer, porque eu estava realmente sofrendo.

Eu tinha boas razões para isso. A minha companhia estava ficando doen-
te. A minha família espiritual estava dividida. Mais e mais, os cavaleiros da
Senhora Pobreza mostravam-se infiéis à sua prometida.

Eu me sentia incapaz de fazer qualquer coisa pelos irmãos e irmãs. Eu
sentia que estava errado a respeito de tudo – que o tempo tinha esfarelado o
meu sonho. A cada dia, um ou outro irmão me procurava para indagar se
não seria melhor mudar a regra, ou para me dizer que era necessário ter bom
senso.

Eu queria cabanas; e as casas à minha volta cada vez mais se pareciam
com fortalezas. Eu queria tanto ter vivido como os passarinhos, sem acu-
mular nada. E agora, as despensas tornavam-se cada vez maiores.
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Eu tinha procurado e amado companheiros como Junípero, Masseo,
Leão, Egídio – verdadeiras ovelhas de Deus, simples como a água. E agora,
mais e mais, eram pessoas cultas e astutas que entravam na Ordem. É o que
eu não podia suportar.

Fui procurar consolo em San Damiano, onde Clara vivia em perfeita po-
breza; e ela me aconselhou a ficar firme na luta. Mas a minha força estava se
esvaindo, e eu me sentia carregado pelos acontecimentos.

A causa do meu sofrimento era a opinião, partilhada pelos que pareciam
ser as pessoas mais sensíveis da Igreja, de que era impossível viver segundo a
regra da perfeita pobreza. É como se eles me dissessem que o Evangelho não
podia ser vivido na Terra na sua integridade – sine glossa, como eu havia tantas
vezes repetido a meus irmãos e irmãs, sem comentário, sem acréscimos. Para
mim, isto soava como traição a Jesus – o mesmo que duvidar da sua palavra.

Uma vez, quando o Natal estava se aproximando, eu quis meditar uma
vez mais sobre a vida de Jesus, como a de alguém que tinha sido pobre, mui-
to pobre. Eu fiz, em Greccia, uma representação da gruta de Belém. E eu di-
zia: ‘Vocês veem? É possível! O próprio Jesus viveu desta maneira. Deus se
tornou pobre, fraco, pequeno, e abandonou-se às mãos da História, con-
fiando apenas em seu Pai’. Vocês veem que é possível: o próprio Deus viveu
desta maneira!

Mas a maioria das pessoas simplesmente sentiu um frisson de sentimenta-
lismo, e tudo ameaçou terminar em retórica.

Confrontado com os fatos da vida, eu me ouvia dizer: ‘O que é preciso,
aqui, é um pouco mais de bom senso. Você vê, Francisco, sempre é preciso
deixar alguma coisa de lado para o inverno. Você vê, Francisco, a casa preci-
sa de uma outra ala. Afinal de contas, um pouco de prudência é bom. E,
além disso, nós precisamos de livros, muitos livros’.

Os irmãos e irmãs tinham de ser pessoas educadas. Não é suficiente ler o
Evangelho! E talvez tudo isso fosse verdade. Mas eu não podia mais suportar.

Eu tinha concebido e vivido a palavra de Jesus de uma outra maneira. Eu
não podia tirar dos meus ouvidos o refrão ‘Olhai os pássaros do céu’.
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Essa dúvida sobre o ideal que tinha sido o meu sonho, esse questiona-
mento da pobreza evangélica, a visão dos frades que se tornavam sábios
com a sabedoria desse mundo – tudo isso me era insuportável, e estava me
corroendo por dentro. A dor de ver o meu sonho desmantelado era muito
mais intensa do que o sofrimento causado pelos meus olhos doentes.

Mas o que fazia a minha taça de amargura realmente transbordar era o
espetáculo das dissensões que estavam se formando dentro da Ordem – as
lutas intestinas entre os inovadores e os que queriam permanecer estrita-
mente fiéis à Regra.

Essas disputas sobre a Regra me paralisavam. A unidade era tudo, para
mim. Acima de tudo, ela era o sinal da graça de Deus e a amorosa resposta a
nossos esforços para sermos fiéis a Ele.

O espetáculo das nossas divisões, o som de textos do Evangelho sendo
manipulados sem sentido e retirados da sua simplicidade original, iam aca-
bando comigo. Eu realmente sentia que a noite tinha descido sobre aquilo
que me era mais precioso – a minha família.

No capítulo de Pentecostes, realizado em maio de 1221, o próprio sucesso
dos números aumentava a minha ansiedade. Nós éramos mais de cinco mil.

Eu já não me sentia capaz de dirigir a Ordem. E, ao mesmo tempo, eu
queria estar presente a tudo. Felizmente, fui posto de lado, e Frei Elias no-
meado Superior Geral.

De repente eu me senti consolado, aliviado de uma responsabilidade que
pesava sobre os meus ombros. Mas a minha paz não durou muito. Os mais
intransigentes, aqueles que me asseguravam mais lealdade, partiram para o
ataque, e as divisões se tornaram mais agudas.

Francisco, você tem de voltar. Você precisa assumir as rédeas de novo.
Pai, é preciso expulsar os mais perigosos.

E, por outro lado, os que se consideravam os puros, os espirituais, esta-
vam se tornando excêntricos, perdendo o equilíbrio – com a desculpa da fi-
delidade à Regra original. Com suas penitências desumanas e aparência re-
pulsiva, eles acabaram merecendo a censura dos bispos.

66

Luiz Paulo Horta



Não, eu certamente tinha arruinado tudo. Era noite. A noite escura da
minha vida. Noite sem a presença de Deus. ‘Meu Deus, meu Deus, por que
me abandonaste?’, eu repetia, como uma lamentação.

Eu tinha a aprovação papal. Era alguma coisa. Continuei a ir de casa em
casa. Eu pregava um pouco; depois, fugia para alguma ermida solitária – só
para voltar, em seguida, às ruas.

O lugar que me atraía mais, naqueles anos, era o Monte Alverne, onde os
frades tinham construído uma pequena casa, e estabelecido algumas ermi-
das. O monte estava coberto de florestas e nos tinha sido dado pelo conde
Orlando, para as nossas orações.

Era onde eu queria passar a festa de São Miguel, numa daquelas fen-
das da rocha que sempre me tinham atraído, e que diziam terem sido
produzidas no momento da paixão de Cristo, quando os rochedos se
moveram.

O pensamento da Paixão me dominava. Eu tinha o pressentimento de
que estava a ponto de enfrentar a última grande batalha da minha vida, e
que eu só encontraria a libertação identificando os meus sentimentos com
os de Cristo.

Comigo estavam Frei Leão, Frei Masseo e Frei Ângelo. Em sua delicade-
za, e conhecendo as minhas preferências, esses amigos tinham reservado
para mim o lugar mais conveniente.

Eles tinham jogado uma pequena ponte sobre uma fenda na rocha, atra-
vés da qual eu poderia atingir o lugar por eles selecionado – extremamente
solitário e tranquilo. Frei Leão tinha a incumbência de vir a mim a cada dia,
levando algum pão e água, e parando na ponte.

A senha combinada vinha dos Salmos: ‘Senhor, abre os meus lábios’. Se
eu respondia recitando as palavras seguintes, era o sinal de que Frei Leão
podia atravessar e entrar na minha cela; de outro modo, ele deveria retroce-
der sobre os seus passos.

Era a alvorada, e o dia era o 14 de setembro, festa da exaltação da Santa
Cruz. A noite tinha sido terrível, e minha oração, amarga como a morte.
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A tentação de deixar a montanha e voltar a Assis para retomar o controle
da Ordem me consumia por dentro. Mas agora eu tinha entendido que eu ia
viver, dentro de mim mesmo, o próprio sacrifício de Abraão.

Sacrifica o teu filho! – a minha consciência estava repetindo, enquanto
os restos de uma vontade má me impeliam ainda uma vez para a ação. Sacri-
fica o teu filho! Sacrifica o que você tem de mais precioso – a tua Ordem, o
sonho da tua vida.

O que me salvou, naquele momento, foi a consideração da Paixão de Je-
sus. Como é verdadeiro que, para resolver os nossos problemas, temos de
deixar a nós mesmos para trás!

Eu me distanciei do meu ego – e me descobri no caminho do Calvário. O
que era o meu sofrimento, se comparado com aquele? Que derrota era a mi-
nha, comparada com a dele? E quem era eu, homenzinho insignificante, pe-
cador inveterado, ante a majestade do filho de Deus, ante a santidade da Pa-
lavra encarnada?

Diante dele, a minha pobre escala de valores tornou-se bem pequena, mi-
nhas dores se afastaram. E a sua presença tornou-se gigantesca.

E Ele me disse: ‘Francisco, aceita! Como eu aceitei!’.
‘Eu aceito, Senhor’.
‘Francisco, sacrifica a tua obra de vida, como eu sacrifiquei a minha. To-

dos me traíram na hora do julgamento. Eu fiquei sozinho. Mais sozinho do
que você, que ainda tem amigos nessa montanha’.

E eu senti o impulso de não pensar mais nos meus próprios sofrimentos.
Para além dos confins do meu ego, eu tinha entrado no verdadeiro mistério
que dirige o universo e encontrado a revelação do puro amor.”

Aqui acontece o episódio mais famoso da vida de São Francisco, que é a im-
posição dos estigmas. E eu volto a recorrer, aqui, ao texto das Fioretti:

“Como ele estivesse nesse estado, e se inflamasse nessa contemplação, ele
viu, nessa mesma manhã, um Serafim que descia do céu com seis asas de
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fogo esplendorosas. Como esse Serafim, num voo rápido, se aproximasse a
tal ponto que Francisco podia vê-lo bem, ele reconheceu claramente a ima-
gem de Cristo crucificado, e viu que as asas estavam dispostas de tal maneira
que duas se colocavam sobre a cabeça, duas serviam para o voo, e as outras
duas cobriam o seu corpo.

Diante disso, Francisco encontrou-se ao mesmo tempo cheio de alegria e
de dor misturada ao espanto. A alegria vinha do gracioso aspecto de Cristo,
que lhe aparecia com tanta familiaridade e depositava sobre ele um olhar
amável. Mas, de outro lado, vendo-o pregado na cruz, o santo experimenta-
va uma dor sem medida. Ele se interrogava, também, por saber que as dores
da Paixão não convêm à imortalidade de um espírito seráfico.

Essa visão admirável desapareceu depois de um longo espaço de tempo e
de palavras secretas, deixando no coração de Francisco um ardor sem limite
e uma chama de amor divino; mas imprimindo também na sua carne uma
imagem maravilhosa da Paixão; pois em suas mãos e em seus pés começa-
ram a aparecer as marcas dos cravos, do modo como ele acabara de ver so-
bre o corpo de Jesus crucificado. E assim suas mãos e seus pés pareciam per-
furados no meio por cravos cujas cabeças, fora da carne, se encontravam nas
palmas das mãos e na parte superior dos pés; e cujas pontas apareciam no
dorso das mãos e nas plantas dos pés. Ao mesmo tempo, no seu peito, apa-
recia a chaga de um golpe de lança, não cicatrizada, que, depois disso, mui-
tas vezes ensanguentava a túnica de Francisco”.

Embora o fato dos estigmas tenha sido verificado e confirmado por todos
os que acompanharam os últimos momentos de São Francisco, ele pode pare-
cer fantasioso a um cidadão do século XXI – para um certo tipo de análise psi-
cológica, seria um exemplo de imaginação histérica que produz efeitos físicos.

Mas nós temos, a poucos anos de distância, um caso extraordinário que
permite, por assim dizer, um exame clínico e científico do que aconteceu com
São Francisco. Eu me refiro à história do Padre Pio, grande santo italiano do
século XX, que morreu em 1968. Padre Pio era um capuchinho, portanto
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companheiro de Ordem de São Francisco, e recebeu os estigmas quando tinha
pouco mais de 30 anos, em circunstâncias notavelmente parecidas com as que
estão narradas nas Fioretti. Ele conviveu com esses estigmas durante 50 anos,
no seu convento de San Giovanni Rottondo, no sul da Itália. Por conta disso,
teve uma vida de grande sofrimento, foi considerado impostor, charlatão,
olhado com desconfiança dentro da própria Igreja. Mas os estigmas estavam
lá, nas mãos, nos pés e no peito, e sangravam constantemente. Diferentemente
do que aconteceu com São Francisco, não havia marcas de cravos e, sim, orifí-
cios redondos, que nem cicatrizavam nem infeccionavam, e produziam um
odor característico, semelhante a um perfume da melhor qualidade. Sucessivos
exames clínicos nunca conseguiram explicar esse fenômeno. Exatamente 50
anos depois de sua manifestação, os estigmas desapareceram. Uma semana de-
pois, o Padre Pio estava morto e em seu corpo não havia o mais remoto traço
de cicatrizes. Foi canonizado por João Paulo II sete anos atrás, quando já tinha
em seu prontuário um vasto rol de milagres.

Para voltar a São Francisco: depois desses fatos extraordinários, ele já não
tinha muito tempo de vida. A doença da vista era apenas o sintoma mais agudo
de um comprometimento geral da saúde. E o abalo físico se reflete no moral.
As crônicas narram uma permanência no mosteiro das Clarissas entre julho e
setembro de 1225. Ele chega a dizer: “Se os irmãos soubessem como eu estou
sofrendo, eles seriam movidos pela compaixão.”. Quem lhe dá apoio, nesse
momento de angústia, é Santa Clara, sua admirável parceira. Pouco a pouco,
ele começa a recuperar o espírito antigo; e, eventualmente, as Clarissas ouviam,
vindo da sua cela, cânticos que elas não conheciam. Até que um dia, depois de
uma longa conversa com Santa Clara, quando uma refeição vai ser servida, ele
de novo é possuído pelo espírito poético e o Cântico das Criaturas surge quase
que completo. Laudato sia lo Signore, ele começa a cantar.

Louvado sejas tu, meu Senhor, e todas as criaturas,
e sobretudo o irmão Sol, o dia com que nos iluminas,
belo, resplandecente, e carregando a tua imagem
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Bendito sejas tu, meu Senhor, pela irmã Lua
e pelas estrelas que formaste no céu,
tão claras e preciosas

Bendito sejas tu, meu Senhor, pelo irmão Vento,
pelo ar e pela nuvem no céu claro
e pelas diversas estações
com que manténs vivas todas as criaturas

Bendito sejas tu, meu Senhor,
pela irmã Água, tão útil, humilde,
preciosa e casta

Bendito sejas tu, meu Senhor, pelo irmão Fogo
que ilumina a noite, invencível e forte

Bendito sejas tu, meu Senhor,
pela nossa irmã Terra,
que nos alimenta e nos sustém e que produz os frutos diversos
e as flores coloridas na relva

Louvai e bendizei ao Senhor, rendei-lhe graças
servi-o, com toda a humildade

Certamente não é o maior poema em língua italiana; mas ficou registrado
como sendo o primeiro poema na língua vernácula, a primeira pedrinha no ca-
minho que ia levar ao Dante. E, mais do que gênio poético, o que esses versos
mostram é o primeiro “santo ecológico”, o santo que via a Natureza como
uma manifestação divina.

Ele ia precisar dessa união com a Natureza na sua última grande crise de saú-
de – de novo, provocada pelos males na vista. A inflamação dos olhos parecia
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ter origem nas têmporas; e os médicos, de acordo com a ciência da época, op-
tam por uma cauterização. Um ferro incandescente deveria ser aplicado de
cada lado da testa, do alto da orelha ao supercílio. São Francisco treme quando
vê chegar o material do suplício. Seus companheiros mais fiéis não querem as-
sistir ao triste espetáculo. Fica só Frei Elias, e ele ouve São Francisco dirigir-se
ao fogo: “Meu irmão fogo, o Altíssimo te conferiu um esplendor que é a inveja
de todas as criaturas. Mostra-te agora bom e cortês para comigo. Rezo ao Se-
nhor onipotente que tempere para mim o teu ardor, para que eu tenha a força
de suportar esse contato abrasador”.

Elias tomou na sua a mão de São Francisco e viu que ele não tremia mais,
como se soubesse que a sua oração tinha sido ouvida. O ferro incandescente
entrou na carne, mas o paciente não parecia sentir dor. Os companheiros mais
chegados finalmente voltaram, um pouco envergonhados, e Francisco os aco-
lheu com a sua antiga exuberância: “Medrosos, poltrões: fiquem sabendo que
eu não senti nada!”. E o Francisco dos velhos tempos ainda brincou com o mé-
dico: “Se não está suficientemente assado, o Sr pode recomeçar”.

A operação, naturalmente, não teve nenhum resultado prático, e São Fran-
cisco morreu pouco tempo depois, na sua amada Assis, cercado por uma mul-
tidão que, ao melhor estilo medieval, não via a hora de disputar as relíquias de
quem eles já tinham canonizado em vida.

Eu agradeço a vocês por terem-me acompanhado nessa viagem pela alta Idade
Média, cheia de surpresas, de perigos e de maravilhas. São Francisco não está
mais entre nós; mas ficou a mística franciscana, a espiritualidade franciscana,
sempre um sopro de ar puro na paisagem antiga da Igreja; um espaço onde a
poesia não está nunca muito distante, como nos sermões do Frei Clemente Kes-
selmeier que a gente pode ouvir, aos domingos, no convento das Clarissas.
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A economia em
Machado de Assis

Gustavo H. B . Franco

Muito obrigado, presidente Cícero Sandroni, meus agrade-
cimentos pela hospitalidade, válidos também e evidente-

mente para os demais acadêmicos aqui presentes. Muito obrigado
ao Acadêmico Sergio Paulo Rouanet pelo privilégio que representa
o convite para participar deste pequeno capítulo das celebrações
pelo centenário de Machado de Assis; e também ao amigo Alberto
da Costa e Silva, coordenador deste ciclo, pelas palavras gentis em
sua apresentação. Minhas cordiais saudações a todos os amigos aqui
presentes, congregados pelo interesse neste inesperado e curioso
tema, a economia em Machado de Assis.

Minha fala está baseada em um livro que organizei, publicado re-
centemente, que traz uma coletânea de crônicas de Machado de
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Assis tratando de temas de economia1. Este livro reuniu 39 crônicas, pouco
mais de 5% do que se estima que tenha sido sua produção ao longo dos mais
de quarenta anos que dedicou ao gênero. Não é um percentual desprezível,
considerando, de um lado, a amplitude dos interesses do mestre e, de outro, e
com o perdão pelo “economês”, o valor do uso alternativo, ou o custo de
oportunidade do seu tempo. Com efeito, seus leitores, especialmente na déca-
da de 1890, diversas vezes depararam-se com uma mesma observação: “A se-
mana foi toda finanças”, após a qual as crises e os “pacotes” econômicos mis-
turavam-se, à moda inconfundível de Machado de Assis, com as outras ocor-
rências da semana, efemérides políticas, literárias e faits divers, sempre com efei-
tos inesperados.

Todavia, mais importante que a quantidade de laudas que Machado de
Assis dedicou aos assuntos da economia é o fato de essas 39 crônicas, uma vez
dispostas em sequência, se encaixarem espontaneamente em um pequeno enre-
do, onde pontifica um “quase-personagem”, o acionista, que aparece pela pri-
meira vez em 1883, e se despede em 1900, e cuja identidade fornece a chave
para se compreender densas e delicadas mensagens que Machado de Assis nos
deixou sobre um tema inesperado, a economia.

A exata natureza deste enredo, vale dizer, os movimentos, declarações e sur-
presas ligadas a este “quase personagem” tão enigmático e revelador, é o que
vai nos ocupar no restante desta fala.

�

As crônicas “econômicas” de Machado de Assis são bem conhecidas de
seus inúmeros admiradores e estudiosos, não há propriamente uma descoberta
aí. Mas, é também verdadeiro, até onde pude atestar, que este subconjunto de
crônicas, cuja composição exata, inclusive, não era tão clara, jamais tinha sido
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objeto de análise específica que reconhecesse, para começar, alguma unidade
neste grupo de textos2. Raymundo Faoro foi, sem dúvida, quem mais se apro-
ximou de identificar um nexo nessas crônicas e, ao seguir essa pista, e ao esta-
belecer os critérios de seleção e organização da coletânea, não pude deixar de
adotar o modelo estabelecido pelo próprio Faoro para se lidar conjuntamente
com o material da História e com o que vem do olhar do ficcionista, ou do
cronista. Em seu monumental A Pirâmide e o Trapézio, conforme suas palavras,
trata-se de “reconquistar, no Machado de Assis impresso, não o homem e a
época, mas o homem e sua época que se criaram na tinta e não na vida real”
(grifos meus). É fascinante que entre Os Donos do Poder, clássico do pensamento
político brasileiro, e A Pirâmide e o Trapézio, não se perceba nenhum distancia-
mento; parecem volumes da mesma obra, tal como se a ficção de Machado de
Assis não fosse propriamente ficção. Este parentesco é apoiado por algumas
importantes coincidências: Os Donos do Poder foi publicado originalmente em
1958 (completam-se, agora, o seu cinquentenário!) com 271 páginas, mas sua
segunda edição revista e bastante ampliada em 1975 teve 750 páginas. A Pirâ-
mide e o Trapézio é de 1974, e a mente simples do economista está treinada para
identificar na anterioridade a primeira condição essencial para a causalidade,
de modo que fica sugerida a hipótese segundo a qual o mergulho na ficção
machadiana foi fundamental para esta revisão e amadurecimento da extra-
ordinária obra de Faoro como cientista social. Vale ressaltar, portanto, que a
relação íntima entre o olhar de Faoro sobre a ficção machadiana e sobre a His-
tória serve como uma preciosa lição sobre a natureza do conceito de objetivi-
dade da observação histórica.

Pois bem: se a ficção machadiana terminou sendo tão reveladora sobre a
História, os modos, costumes, a política e a dinâmica social do Brasil que efe-
tivamente existiu, o mesmo emplastro revelador deve estar presente na crôni-
ca, quem sabe mais concentrado, uma vez que esta se encontra mais explicita-
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mente ancorada nos eventos, e portanto, traz uma faceta historiográfica em
seus próprios termos de referência. Não creio que seja necessário reafirmar o
quanto a crônica está imbricada com a produção ficcional de Machado de
Assis, parece-me assunto pacífico. Sendo assim, no mínimo, ao seguir um ro-
teiro meramente cronológico, teríamos uma preciosidade historiográfica, a lei-
tura e o comentário de Machado de Assis sobre a sequência e o sentido dos
acontecimentos da história econômica em um período especialmente turbu-
lento. Como nos dias de hoje, as grandes inflexões da economia, os “choques
econômicos”, as crises que ocorrem do final do Império até meados dos anos
1890, não poupam nenhum cronista, poeta ou escritor, por menos interessado
que estivesse no lado material da existência. E os temas da crônica, especial-
mente aqueles que se referem aos eventos e consequências do que chamou de
“anos terríveis” são rigorosamente os mesmos que aparecerão adiante, em Esaú
e Jacó e no Memorial de Aires, cujas ações têm lugar nesta mesma época.

Mas, para quem esperava encontrar apenas um espectador relativamente
distante, uma testemunha espirituosa mas não especialmente interessada, logo
se apresentaram algumas extraordinárias surpresas, a primeira das quais desli-
gada de datas e eventos importantes para a economia: eram crônicas inteiras
dedicadas a temas como o quórum em assembleias de acionistas, o formato das
atas dessas assembleias, e, repetidamente, o pagamento de dividendos. Todas
serviam como cenário para os movimentos de um personagem, cuja primeira
aparição, numa crônica de 1883, sob a forma de um carneiro residente no Ca-
tumbi, vinha acompanhada da seguinte explicação: “nós, os acionistas, temos a
faculdade de andar com a forma de carneiro ou de homem”; e mais: “Não creia
o senhor que haja muita onça, lobo, ou leão, que compre ações; em geral são os
carneiros, e uma ou outra raposa”. Mas conclui o carneiro3: “a verdade é que o
acionista é indolente: importa-se mais com os dividendos que com os diviso-
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res”. Em diversas crônicas posteriores repete-se esta diatribe cada vez mais ela-
borada: o acionista revela um interesse pelo dividendo que é obsessivo e pro-
porcional ao desinteresse por qualquer outro assunto pertinente às empresas e
seus administradores, inclusive se há lucro a distribuir.

Como é possível que detalhes tão rasteiros da burocracia societária das em-
presas pudessem ocupar a atenção de Machado de Assis a ponto de merecer
várias crônicas e até mesmo a construção de um “quase-personagem”?

Todos nesta Casa sabem que Machado de Assis é um especialista em trans-
formar o fortuito em transcendente, o cotidiano em universal, o efêmero em
mágica. Não deve haver dúvida que este primeiro enigma parecia fornecer a
chave para algo mais amplo e instigante.

É curioso também – esta, uma segunda e muito agradável surpresa – que em
muitas outras crônicas não propriamente centradas em temas econômicos,
uma passagem, um parágrafo, às vezes uma frase isolada repleta de malícia e
conhecimento dos grandes debates da época, mostrassem que o homem de le-
tras estava sumamente bem informado também sobre as letras de câmbio, so-
bre as querelas da época entre papelistas e metalistas e sobre as grandes ma-
quinações econômicas em andamento. Essa familiaridade com a economia, tão
importante quanto surpreendente, e rara, cifrada e oculta no turbilhão de ima-
gens do cotidiano, apenas tornava mais provocativo o enigma acima enuncia-
do: por que um homem como Machado de Assis, e que conhecia os dramas
da economia, teria dedicado tanta atenção e engenho ao escrever especifica-
mente sobre dividendos, acionistas e assembleias? Por que enxergar a econo-
mia através dessas lentes, desse aparentemente árido teatro de operações e não
de qualquer outro? Que mensagens queria nos deixar?

A primeira explicação a brotar da mente de um economista, et pour cause, é
quase acaciana em seu materialismo nada dialético: os grandes escritores tam-
bém fazem supermercado! Se escrevem sobre alguns assuntos pertinentes ao
bolso é porque isto lhes preocupa diretamente, para o bem ou para o mal; ou é
o conforto material que lhes enriquece a alma, ou é o empobrecimento que lhe
atormenta o espírito e, em ambas as situações, as musas são convocadas.
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Fernando Pessoa, o nosso poeta plural, exemplo já mencionado pelo Dr.
Alberto da Costa e Silva, teve grande e produtiva atividade como empregado
em empresas de comércio exterior, como empresário em diversos tipos de
empreendimentos, como inventor e também como um competente e infor-
mado articulista em assuntos de administração, economia e contabilidade.
Não foi o único entre grandes poetas a revelar estes interesses, mas diferente-
mente de Erza Pound, cujas ideias econômicas, no dizer do próprio Dr.
Alberto Costa e Silva, oferecem apenas “exemplos de como o despautério
entusiasmado pode seduzir e extraviar a inteligência”4, Pessoa sabia muito
sobre economia, um saber derivado da experiência, como seus escritos bem o
demonstram.

Não seria possível que Machado de Assis, analogamente, não tivesse sido
acionista, ele próprio, ortônimo portanto, e tivesse experimentado os dramas que
relata com tanta verve?

Na verdade, em uma das crônicas reproduzidas no livro, uma das que com-
põem a série conhecida como Gazeta de Holanda, de 1886, ele descreve em verso
uma assembleia de acionistas do Banco do Brasil, onde se delibera sobre uma
nova diretoria (novos “divisores”), dividendos e estatutos, e com a precisão e
detalhe de quem não poderia deixar de estar presente. O verso de abertura é re-
velador:

Eu, acionista do banco
Do Brasil, que nunca saio,
Que nunca daqui me arranco,
Inda que me caia um raio,

Assim como o de fechamento, a propósito dos novos diretores eleitos:
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Para mim tudo é mestre
Conquanto que haja, certinho,
No fim de cada semestre
O meu dividendozinho

O narrador machadiano sabidamente finge. Mas, tal como o poeta dos he-
terônimos, às vezes pode fingir o que deveras é. Machado de Assis amiúde as-
sinava suas crônicas com pseudônimos e, em alguns casos, como Malvólio, de
A Gazeta de Holanda, assim como o Lélio que contribui para Balas de Estalo, o au-
tor era declaradamente Machado de Assis. Malvólio, portanto, não era bem
uma máscara. Como saber se Machado não estaria dizendo a verdade nesses
versos? Seria mesmo acionista do Banco do Brasil? O que mais poderia explicar
a familiaridade e o interesse do cronista pela matéria relativa a dividendos?

Há várias evidências que sugerem que isso é plausível. Pelo primeiro testamento
que fez, em 1898, por exemplo, sabe-se que tinha sete mil contos em apólices do
Empréstimo Nacional de 1895. Tinha ações da Gazeta de Notícias, estas, provavelmen-
te, em razão de sua longa convivência com Ferreira de Araujo, o proprietário do jor-
nal onde trabalhou durante tantos anos, e não propriamente como um investimento
de suas economias. Não listava, no documento, ações do Banco do Brasil, o qual,
aliás, já andava muito mal das pernas neste momento. Isto não é suficiente para ates-
tar que ele não as possuía em 1886 ou em algum momento anterior. Pode-se, aliás,
de pronto, indagar: onde estava aplicado o dinheiro que usou para comprar as apóli-
ces em 1895? Bem antes, em 1884, Machado havia-se mudado para a casa no Cos-
me Velho, onde passaria o restante de sua vida. Não há registro sobre a compra da
casa; no final dos anos 1880, conforme o relato de Lucia Miguel Pereira,

“Machado já tinha então algumas economias, poderia ter comprado
casa. Parece mesmo ter pensado nisso; mas preferiu não fazê-lo, temendo
que, vendo-o próspero, pudessem os outros suspeitar da sua honestidade.
Alma escrupulosa, cheia de melindres a sua”5.
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Se, naquela ocasião, já tinha dinheiro para comprar a casa, e provavelmente
foi esse dinheiro que usou para comprar as apólices quase dez anos depois, a
pergunta simples é onde estavam aplicados esses recursos? Teria comprado
ações? Teria sido apanhado pela euforia ou pela crise do Encilhamento? Tería-
mos aqui uma razão a mais para compreender por que foi tão terrível o inter-
valo 1890-91?

Era plausível que ele tivesse ações do Banco do Brasil em meados dos anos
1880; para sustentar esta conjectura vamos nos socorrer da ficção, à moda de Fao-
ro, observando a composição da herança de Quincas Borba (cap. XIV, grifos meus):

“Quando o testamento foi aberto, Rubião quase caiu para trás. Adivi-
nhais por quê. Era nomeado herdeiro universal do testador. Não cinco nem
dez, nem vinte contos, mas tudo, o capital inteiro, especificados os bens, ca-
sas na Corte, uma em Barbacena, escravos, apólices, ações do Banco do Bra-
sil e de outras instituições, joias, dinheiro amoedado, livros – tudo final-
mente passava às mãos de Rubião, sem desvios, sem deixas a nenhuma pes-
soa, nem esmolas, nem dívidas”.

Eram os elementos típicos do patrimônio de um ricaço na faixa de 300
contos, ao redor de 1867, conforme sugere Faoro6, que comenta: “trezentos
contos, com a renda certa e permanente de 18 contos anuais [isto é, magros
6% ao ano!], enchia a imaginação, fazia dançar na rua e provocava sonhos com
o Oriente”. Não é bem o perfil de Machado de Assis que, como seu próprio
testamento revela, deixou pouco mais de dez contos a seus herdeiros7. A pre-
sença de ações, todavia, podia causar sobressalto a quem tivesse em mente a
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renda certa e permanente. Como observa Faoro “fora das apólices e das casas,
com a passagem pelo aluguel de escravos, a intromissão do capitalista na com-
pra de ações seria um passo incerto, cheio de riscos e perigos”. Faoro pode es-
tar, aqui, excessivamente zeloso da delimitação exata da fronteira entre o seu
capitalista, que é, na verdade, o rentier, e a “classe lucrativa”, formada de empre-
sários, que, no universo machadiano, aparecem amiúde como especuladores e
canalhas. O fato é que ações do “vetusto e pacato Banco do Brasil”8, ao menos
durante o Império, eram, por certo, “ações de viúva”, aplicações conservadoras
que proporcionavam dividendo certo, como efetivamente observado várias ve-
zes pelo cronista.

Não obstante todas estas indicações, a informação proveniente do Arquivo
Histórico do Banco do Brasil, é de que não foi encontrado nenhum registro
de Machado de Assis como acionista e nem como dirigente da instituição.
Será mesmo? Talvez tenhamos aí uma sentença de primeira instância, não de-
finitiva; o fato é que o enigma, longe de se resolver, torna-se ainda mais insti-
gante. O que buscava, então, o escritor em assembleias de empresas que parecia
frequentar? O que exatamente o encantou e o fez construir este personagem
obcecado pelo dividendo e aparentado de cada um dos canalhas que criou em
sua obra ficcional? Que alegoria estava construindo o cronista?

�

O acionista poderia ser um personagem como o Policarpo, o cronista de
“Bons Dias!”, um relojoeiro desconfortável com a aceleração do tempo, mas não
chega a ter um nome9. A índole é semelhante, são ambos filhos do desconforto
com a era moderna. Este acionista meio gauche, na observação de Sergio Rouanet,
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1900, p. 86.
9 Na verdade, apenas uma das sete crônicas onde pontifica o acionista pertence à série “Bons Dias!”,
tecnicamente ao menos, da lavra do relojoeiro.



“uma das figuras mais equívocas da modernidade”, não observa a empresa como
um empreendimento de risco, um investimento de “renda variável”, conforme o
desempenho das empresas e as circunstâncias da economia. Essa é a linguagem
de hoje, mediada pelas chamadas “boas práticas de governança corporativa”, pe-
las quais acionistas interessados e diligentes, ciosos de seus interesses como mi-
noritários, protegidos pelo regulador, e conscientes dos deveres de fidúcia do
administrador, e sempre prontos a colaborar e a questionar a administração.
Não há dúvida que tudo isso é absolutamente estranho ao acionista machadia-
no, que é uma espécie de um Macunaíma corporativo, uma caricatura do acio-
nista moderno, um “anti-acionista”, o seu exato oposto.

É claro que este contraste nada tem de acidental e suas referências são, de
um lado, o “capitalismo político” do final do Império e, de outro, o vislumbre
de “acionista moderno”, ou, mais ainda, o empreendedor schumpeteriano ou
saint-simoniano que emerge com a República. Esta segunda referência, toda-
via, servirá, como veremos adiante, apenas para confirmar, em 1900, as teses
sobre o acionista desenvolvidas durante os últimos anos do Império.

Machado de Assis escreveu exatas sete crônicas inteiras dedicadas ao acio-
nista, todas elas feitas entre 1883 e 1892. Em cada um desses textos, o cronis-
ta fala de uma empresa existente e de uma assembleia ou de um evento corpo-
rativo que, efetivamente, teve lugar e no qual ele poderia ter estado presente.
As empresas são o Banco Industrial e Mercantil, o Banco do Brasil em três oca-
siões, a Companhia de Carris Urbanos, o Banco Internacional e o Banco Inicia-
dor de Melhoramentos (fabulosa denominação!). Em 1900, há uma oitava
crônica, por ocasião da falência do Banco Rural Hipotecário, pela qual o cro-
nista se utiliza do terremoto de modernidade provocado nos primeiros anos
da República para ratificar o olhar oblíquo do acionista sobre o capitalismo
brasileiro.

O acionista machadiano poderia se chamar Brás Cubas, Palha, ou Cotrim,
referências que afloram naturalmente quando vemos o cronista recomendar as
debêntures de uma estrada de ferro já falida, a Geral do Visconde de Leopol-
dina, a um amigo chacareiro, ou diante do benfeitor vigarista que concede al-
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forria ao escravo Pancrácio na véspera da Abolição. Seu interesse obsessivo no
dividendo, em detrimento de qualquer outra consideração, inclusive se há lu-
cro, o faz um personagem oblíquo, passivo, canalha, e fundamentalmente um
rentista. Na verdade, é neste conceito que reside o cerne da alegoria. No “capi-
talismo político” do Império, Mauá que o diga, as empresas nada mais são que
emanações do Imperador; em suas palavras, tudo é “essencialmente oficial”,
onde “tudo gira, move-se, quieta-se, vive, ou morre, no bafejo governamental”.
E se é o Imperador quem decide sobre o dividendo, para que servem as assem-
bleias, as atas das assembleias, as prestações de contas, os estatutos e suas re-
formas e a identidade dos “divisores”? De fato, o acionista machadiano é o
avesso da “governança corporativa”, como hoje a conhecemos, pois, nesse
contexto, onde os dividendos são como “privilégios de classe” concedidos
segundo uma lógica política, os rituais societários são efetivamente inúteis e
ociosos. Nada mais caracteristicamente machadiano; o personagem, em pri-
meira pessoa, comporta-se de modo torpe, o que, todavia, faz perfeito sentido
no âmbito de um sistema ainda mais pervertido. O sujeito da crítica não é ape-
nas o canalha, produto do meio, mas o sistema que o produziu. Daí, a sutil e
importante correção que o Conselheiro Aires (em seu Memorial, Cap. LXXV)
faz do célebre provérbio: “– Não é a ocasião que faz o ladrão, dizia ele a al-
guém, o provérbio está errado. A forma exata deve ser esta: a ‘ocasião faz o fur-
to; o ladrão já nasce feito’.”

�

Numa crônica de fevereiro de 1889, da série “Bons Dias!”, trata-se da subs-
tituição do Barão de Cotegipe, recém-falecido, na presidência do Banco do
Brasil. Há um fascinante jogo de sombras e ilusões com o intuito de mostrar
que, no fundo, quem vai escolher o novo presidente do Banco do Brasil, na
ocasião como no passado, é o “dono da casa”, o acionista, que assina anúncios
classificados (“a pedidos”) com pseudônimos como “Pedro”. É claro que o
“dono da casa” é o Imperador, que deverá escolher, como de praxe, e como
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efetivamente ocorreu, um ex-presidente do conselho de ministros, o conse-
lheiro Manuel de Souza Dantas. Este acionista machadiano vai, assim, toman-
do a forma mais clara de uma alegoria para um apoiador, um pequeno credor
parasitário, um “cliente cativo”, o “conteúdo da tardia nação mercantilista”,
como definiu Jorge Caldeira10, e por isso dependente do Governo, ou da pes-
soa do Imperador. Esta é a ordem patrimonialista, a sociedade do privilégio ou
o “capitalismo chapa-branca”, existem muitas denominações, como só acon-
tece para realidades avassaladoras, como no célebre exemplo dos esquimós e
suas centenas de designações para o que conhecemos como “neve”.

A triste figura do acionista machadiano não deve ser vista como contraditó-
ria à rica imagem do Roberto Schwarz segundo a qual o capitalismo liberal no
Brasil, naquela época, era uma ideia fora do lugar. Na verdade, as leituras con-
vergem. A tese de Schwarz tem pelo menos três vertentes: a primeira baseada
na presença da escravidão, supostamente incompatível com a ideia de capita-
lismo, ainda mais liberal. A segunda porque o favor era, como ele diz, a media-
ção quase universal de qualquer relação social, nada restando à horizontalida-
de dos mercados. E a terceira era o (ab)uso de um vocabulário cultural liberal,
no sentido americano, para uma realidade mais primitiva e selvagem, que se
fantasiava com o auxílio de uma cultura ornamental e de ocultação, com o in-
tuito de mascarar essa nossa natureza bárbara, periférica e dependente. Como
diz: “Ao longo de sua reprodução social, incansavelmente o Brasil põe e repõe
ideias europeias, sempre em sentido impróprio. É nesta qualidade que elas se-
rão matéria e problema para a literatura”11.

É verdade que a escravidão, na medida em que punha o Brasil “fora do siste-
ma da ciência”, permitia que direita e esquerda adotassem leituras convergen-
tes de Machado de Assis, a despeito da dificuldade em se encontrar momentos
de fervor ideológico, ou mesmo de um pequeno engajamento político na obra
de nosso maior escritor. Não deve haver restrição a que, por exemplo, Astro-

84

Gustavo H. B . Franco

10 CALDEIRA, Jorge. A Nação Mercantilista: Ensaio sobre o Brasil. São Paulo: Editora 34, 1999, p. 391.
11 SCHWARZ, Roberto. Ao Vencedor as Batatas: Forma Literária e Processo Social nos Inícios do Romance Brasileiro.
São Paulo: Livraria Duas Cidades, Editora 34, 5.ª Edição, 2000, p. 29.



gildo Pereira interprete o “pessimismo machadiano” como um sinal de des-
contentamento com uma ordem social injusta. A propósito do cinquentenário
da morte de Machado de Assis, Rui Facó assim se expressou em editorial da
Voz Operária de 27 de setembro de 1958:

“O ceticismo […] na obra de Machado de Assis […] contém um ele-
mento altamente positivo para aquela época. Traduzia a dúvida ante refor-
mas burguesas inconsequentes, ante uma república burguesa altamente
comprometida com o latifúndio, ante a contrafação de democracia burgue-
sa. Esse pessimismo é um germe de crítica e, portanto, um começo de con-
denação ao que existe de errado em uma determinada ordem de coisas.
Pode ser o ponto de partida para uma atitude revolucionária”12.

Nada há de negativo em que a esquerda também goste de ter Machado como
seu; os vários tipos de amor a Machado de Assis não são excludentes. Mas o fato
é que, uma vez ultrapassada a Abolição, parece haver mais dificuldade em se har-
monizarem essas diferentes leituras de Machado de Assis, pois o patrimonialis-
mo é matéria um pouco mais traiçoeira para se tratar à luz de uma dicotomia
apertada onde só há esquerda e direita, operários e burgueses. Na verdade, mais
importante que o esforço insano para se enquadrar o fenômeno no cânone mar-
xista, é a continuidade do patrimonialismo, ou sua resiliência em absorver os
ataques que a República lhe desferiu. Passado o Encilhamento, o Brasil reafirma
e redefine seu “capitalismo de favores” e sem se abster do emprego de um voca-
bulário avançado, e certamente enganador, para a descrição de seu modus operandi.
Machado de Assis, ao final de sua trajetória como cronista, em 1900, faz ver
com muita clareza que o acionista está onde sempre esteve, rentista como era an-
tes, e que o tecido patrimonialista se regenerou das feridas jacobinas e ainda teria
uma longa carreira nas décadas que se seguiriam. Este cronista, de muitas for-
mas, confunde-se com Brás Cubas, na medida em que, usando as palavras de
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Schwarz, “não busca fixar a contradição, e muito menos a transformação, mas o
progressivo desgaste no entusiasmo com que um parasita abocanha a sua par-
te nas vantagens da iniquidade social”13. Dentro deste sistema pervertido, e são
muitos os ângulos utilizados para aferir a perversão, vigora uma surpreendente
normalidade no seio da qual a canalhice, o rent-seeking e a corrupção são a norma.
Há sempre método na canalhice. Schwarz, neste terreno, enxerga a atualidade de
Machado de Assis de um modo singular:

“... a despeito de toda mudança havida, uma parte substancial daqueles ter-
mos de dominação permanece em vigor cento e dez anos depois, com senti-
mento de normalidade correlato, o que talvez explique a obnubilação cole-
tiva dos leitores, que o romance machadiano, mais atual e oblíquo do que
nunca, continua a derrotar”14.

A tese é polêmica. Mesmo sem fazer desaparecerem os traços patrimonialis-
tas, houve bastante desenvolvimento econômico desde então. Nessa linha, me
ocorre que um bom contraponto a esta “atualidade” pode ser oferecido pelo
próprio Astrogildo Pereira, ao dar a palavra a Machado de Assis, melhor dizen-
do a um personagem de um de seus Contos Esquecidos, um “louco manso”:

“... Penso que o homem gordo não faz revolução. O abdômen é natural-
mente amigo da ordem; o estômago pode destruir um império; mas há de
ser antes do jantar”15.

�

É possível que, não tivesse ocorrido a República, o acionista merecesse
outras crônicas, e mesmo uma coletânea, mas os ventos modernizantes de
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1889 atacaram de muitas maneiras o habitat natural do rentista. O novo re-
gime, na expressão consagrada do professor José Murilo Carvalho, trouxe
“uma vitória do espírito do capitalismo desacompanhado da ética protes-
tante”. O país mergulhou nas ambiguidades da “destruição criadora”, no
âmbito da qual o vagaroso acionista-rentista, o eixo central da economia
imperial, o cliente cativo do Imperador, foi substituído pelo empresário
predador com suas trampolinagens e grandes esquemas na Bolsa. Nomes
como Henry Lowndes (o Visconde de Leopoldina), o Visconde de Figuei-
redo e o Conselheiro Francisco de Paula Mayrink se tornam os protagonis-
tas desse novo momento. Sua saga seria imortalizada no romance à clef do
Visconde de Taunay, O Encilhamento, onde se fez um retrato nada gentil da
euforia na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, primeiramente em folhetins
e sob pseudônimo, à semelhança do que fez o Emile Zola em L’ Argent, e
com propósitos semelhantes16. Taunay, que era um monarquista em nada
satisfeito com os rumos da jovem República, talvez tenha produzido uma
das críticas mais ferinas e duradouras aos excessos desses primeiros anos.
Mayrink aparece como Meyermayer, e Lowndes como Visconde de Petro-
lina, o “diabo-mor”, o personagem principal da maior de todas as falências
da ocasião, a Companhia Geral de Estradas de Ferro, cujas debêntures
(“desventuras”) aparecem em várias crônicas da coletânea. Sintomatica-
mente, Figueiredo, o financista da monarquia, o favorito do Visconde de
Ouro Preto, é poupado, ainda que tenha tido parte destacada nos aconteci-
mentos financeiros depois de 1889 e tenha sido retratado por Machado de
Assis na sua Gazeta de Holanda17.
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A euforia desses primeiros anos da República tem como um de seus princi-
pais eixos a reforma bancária e a nova lei societária concebidas por Rui Barbo-
sa, o primeiro ministro da Fazenda da República, que as fez publicar no mes-
mo dia 17 de janeiro de 1890. Guardadas as proporções, esta foi o primeiro
grande “pacote econômico” da República, algo como, em nossa época, foi o
Plano Cruzado, paradigma de ruptura de uma ordem anterior, o “choque he-
terodoxo” redentor, tão abrangente e invasivo, e potencialmente tão danoso,
quanto os males que se propõe a extinguir. Com amplos motivos, Machado de
Assis repetidamente se referiu ao 17 de janeiro de 1890 como “o primeiro dia
da criação”, e a 1890 e 1891 como “anos terríveis”. A crônica foi interrompi-
da, há especulações sobre o que parece ser um hiato em sua produção literária,
embora o período coincida com a revisão e consolidação de Quincas Borba, an-
teriormente publicado em folhetim. Como já observado, não há informações
que confirmem que o cronista tenha tido prejuízos financeiros neste período.
Mas é fácil ver que, no plano alegórico pelo menos, o acionista foi tragado
pelo destino e levado a uma aventura de modernidade cujo desfecho parecia
lhe invocar um misto de pavor e fascinação.

A crônica é retomada em 1892 com a série “A Semana”, e nesta, as crônicas
que tratam dos assuntos da economia podem ser divididas, grosso modo, em dois
grupos: as que usam, como diz Faoro, “a mesma tinta de Taunay”, com o foco
nas trampolinagens e excessos associados às fortunas feitas no Encilhamento,
e as que observam os assuntos modernos e novidades republicanas de um pris-
ma positivo, ou que trazem alguma indicação de opinião nos debates em torno
da reforma bancária e da encampação (estatização) das emissões. Parece des-
pontar aqui um olhar cuidadoso e equilibrado sobre a guerra santa deste tem-
po, entre Monarquia e República, cujos contornos mais amadurecidos apare-
cerão mais tarde de múltiplas maneiras em Esaú e Jacó.

Entre 1892 e 1896, o Encilhamento vai ficando para trás; a euforia conver-
te-se em crise e as fortunas construídas de forma duvidosa encontram aí uma
espécie de hora da verdade. O material é valioso para um cronista como Ma-
chado de Assis, o tema é atualíssimo, mas muito antigo; um de seus primeiros
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e mais interessantes retratos está na segunda parte do Fausto, a partir de uma
alegoria ao episódio protagonizado pelo próprio John Law no século XVII,
onde Mefistófeles ensina ao Soberano, numa noite de carnaval, a mágica do
papel moeda, apenas para ver o reino acordar arruinado, depois uma falsa eu-
foria, na manhã seguinte18. Machado, religioso e conhecedor de Goethe, e tal-
vez confuso como Fausto diante dos dilemas morais deste novo capitalismo,
não deixaria de mergulhar neste fértil terreno de reflexão, como se verá no “O
Sermão do Diabo”, crônica de 4 de setembro de 1892, depois republicada
com este título, que tem parentesco próximo com um conto famoso “A Igreja
do Diabo”, bem anterior, de 188419. O mundo moderno da República era lai-
co e parecia estar à procura de um outro paradigma; como diz Faoro:

“O homem religioso, o cristão, o católico, são extravagâncias e inutilidades
na máquina do mundo. O católico perdeu suas raízes cristãs que o alimen-
taram e lhe insuflaram o sentimento da divindade. Sua existência social se
determina pela qualidade de burguês, cujo último estágio é o do acionista,
e não de membro da cristandade, da igreja”20.

O cronista, a propósito do próprio John Law e de sua relevância para o
Encilhamento, observa implacável: “Grande Law! Também tu tiveste um dia
de celebridade, depois, viraste embromador e caíste na casinha da história, o
lugar dos lava-pratos” (23 de outubro de 1892). Em outra crônica, de 11 de
dezembro de 1892, também é implacável quando trata das possibilidades en-
sejadas pela lei societária na formação de novas sociedades e em particular do
mecanismo absurdo de pagamento de vantagens indevidas aos organizadores
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da empresa, falsos dividendos antes mesmo de haver o empreendimento, para
não falar de lucros. Como observa Faoro21,

“entre Machado de Assis e um disfarçado Taunay, uma nota comum osten-
siva: o escândalo das fortunas da noite para o dia, chovidas na Bolsa. As car-
ruagens em desfile magnífico, cocheiros mais dignos que os donos – tudo o
lado exterior de um grande momento”.

Ambos, amigos de longa data, “filhos legítimos da cautelosa classe proprietá-
ria, inquieta com o solapamento de suas rendas, aposentadorias, dividendos e
aluguéis”22; ambos “sentiam a falsidade do entusiasmo, presos a velhos, teimo-
sos, sólidos e ajuizados preconceitos”23. Porém, e paradoxalmente, talvez seja
este exatamente o momento em que Machado de Assis se diferencia de Taunay.
Afinal, o acionista rentista, acostumado a receber dividendos de lucros fictícios,
estava em posição de reclamar das novas práticas societárias republicanas? Por
que as rendas decorrentes de privilégios, aí incluído o aluguel de escravos, eram
menos ilegítimas que os “ágios” apropriados pelos empresários do Encilhamen-
to? Que dizer da própria escravidão? Que dizer da frustração em não indenizar os
proprietários, do que teria resultado a República, e da ausência de qualquer menção
à ideia de se indenizarem os escravos pelos maus tratos?

Diferentemente de Taunay, que nenhuma virtude enxergava na República,
e escreveu o seu O Encilhamento como panfleto político, em Esaú e Jacó, Machado
de Assis tratou da mesma problemática de forma muito mais rica e equidistan-
te, como literatura. No romance, os gêmeos inconciliáveis, Pedro e Paulo,
ambos radicais em cada item de seus respectivos credos monarquista e republi-
cano, brigam sem vencedor ao longo de toda a vida, inclusive no amor a uma
mesma mulher. O empate técnico no plano conceitual e moral é uma gentil
rendição às incontornáveis diferenças que existem na política, que Aires, neste
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mesmo contexto, protagoniza através do famoso episódio da Confeitaria do
Custódio e que o cronista, como adiante veremos, também retrata através do
sineiro da Glória. Esaú e Jacó nada tem a ver com O Encilhamento de Taunay.

�

Nas crônicas feitas no calor dos eventos, Machado de Assis frequente-
mente se vê encantado ou enredado nos paradoxos próprios de uma época de
aceleração das reformas. “Chovem assuntos modernos”, deslumbra-se o cro-
nista em 29 de janeiro de 1893. Um grande tema da ocasião, sobre o qual se
debruçou algumas vezes, era o destino do Banco do Brasil, do qual se disse
acionista em passado não tão longínquo, e que passava por apertos. O outro-
ra “vetusto e pacato” Banco do Brasil, governado discretamente pelo “dono
da casa”, havia caído na farra das emissões. Em fins de 1892, fundiu-se com
o Banco da República dos Estados Unidos do Brasil, o qual, por sua vez, era
o resultado da fusão entre o Banco dos Estados Unidos do Brasil, do Conse-
lheiro Mayrink, o financista ligado ao Rui Barbosa, e do Banco Nacional do
Brasil, do Visconde de Figueiredo, o grande financista da monarquia. O
novo banco recebeu o nome de Banco da República do Brasil, e a fusão teve
como padrinho e idealizador o próprio ministro da Fazenda Serzedello Cor-
reia, que a justificou alegando que nenhum dos dois bancos teria condições
de sobreviver sobre suas respectivas pernas. É difícil ver como a fusão me-
lhoraria a saúde do organismo fundido, talvez apenas o fizesse maior e, desta
forma, mais justificada a intervenção do poder público, a fim de evitar o que
hoje chamamos de “risco sistêmico”.

Machado de Assis, numa crônica de 29 de janeiro de 1893, comparou o
novo banco ao “Cabeça de Porco”, o grande cortiço carioca de onde saíram,
depois de sua demolição, as mais inesperadas criaturas, uma alusão ao fato de
que ali estavam presentes todos os desvarios do Encilhamento. Noutra crônica
de 1.o de janeiro de 1893 argumentava:
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“Compreendamos a inutilidade das brigas diárias e públicas entre com-
panhias e trechos de companhia, entre diretorias e trechos de diretoria. Me-
lhor é ajuntar os restos do festim, mandar fazer o que a arte culinária chama
roupa velha, e comê-la com os amigos, sem vinho”.

Mas que solução dar aos bancos que iam quebrar prejudicando milhares de
correntistas inocentes? Outro tema complexo e atualíssimo!

O fato é que o salvamento dos bancos, a encampação (estatização) das
emissões e a possível privatização das estradas de ferro Central do Brasil e Leo-
poldina, com o propósito de sanear as finanças públicas, eram temas onde es-
tava envolvida uma tensão entre o público e o privado, própria do que se co-
nhece, a partir de Celso Furtado, como “socialização das perdas”. Não eram
questões conceitualmente muito diferentes das envolvidas nos privilégios e nas
pequenas apropriações indébitas (as “lambugens”) do acionista-rentista do fi-
nal do Império. A República parece ter elevado esses debates a um nível dife-
rente, macroeconômico, e neste terreno o acionista-rentista se vê modificado,
e vez por outra o cronista começa a revelar claros sinais de que é também con-
tribuinte, que enxerga riscos e responsabilidades em sua condição de acionista,
e se incomoda com o que chamaria de “paternalismo”, numa crônica de 19 de
julho de 1896, usando uma expressão do presidente norte-americano Stephen
Grover Cleveland:

“Não sei se é de invenção dele, se de outro americano, se dos ingleses. Sei
que temos a coisa, mas não temos o nome, e seria bom tomá-lo, que é boni-
to e justo. A coisa é aquele vício de fazer depender tudo do governo, seja
uma ponte, uma estrada, um aterro, uma carroça, umas botas. Tudo se quer
pago por ele com favores do Estado, e, se não paga, que o faça à sua custa”.

Machado de Assis não queria privatizar a Central do Brasil, ou a Leopoldina,
para arrumar dinheiro para sanear os bancos, ou comprar suas emissões. Mas
não gostaria de ver os bancos quebrando. Decisões difíceis, sobre as quais a pos-
tura mais recomendável era a sua proverbial e amiúde debochada ambiguidade,
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afinal, “as revoluções trazem sempre despesas”. Sobre o novo bonde elétrico,
por exemplo, que acelerou o transporte urbano no Rio, mas voltou às manchetes
por conta do atropelamento de um casal de velhinhos, ele escreveu:

“Há terras, onde as companhias indenizam as vítimas dos desastres (feri-
mentos ou mortes) com avultadas quantias, tudo ordenado por lei. É justo;
mas essas terras não têm, e deviam ter, outra lei que obrigasse os feridos e as
famílias dos mortos a indenizarem as companhias pela perturbação que os
desastres trazem ao horário do serviço”.

E mais: “Em todo caso, não vamos concluir contra a eletricidade. Logica-
mente, teríamos de condenar todas as máquinas, e, visto que há naufrágios,
queimar todos os navios”. Eis aí um cronista que se deixa contaminar pelo
vendaval modernizante e produz peças extraordinárias sobre os desafios éticos
da vida moderna e sua mais fiel expressão, a destruição criadora.

�

Antes de o acionista reaparecer em 1900, Machado de Assis fez quatro be-
líssimas crônicas sobre um outro tema sempre atual, o câmbio, e em tonalida-
de cada vaz mais grave, começando em 1894. A última, de 23 de agosto de
1896, tem uma passagem que a sintetiza, e serve como título: “Um algarismo
que eu presumia nunca ver nas tabelas cambiais”24. É interessante oferecer dois
tostões de explicações sobre como funcionava o sistema monetário naqueles
tempos. Técnica e juridicamente o Brasil vivia sob o chamado “padrão-ouro”
e a nossa moeda, o mil-réis, deveria manter uma paridade fixa, vale dizer, uma
taxa de câmbio fixa com relação ao ouro e, por consequência, com a libra ester-
lina. Deveria, mas não vinha conseguindo pois, como sabemos, esta não é uma
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matéria fixada pelos desejos dos governantes expressos nas leis, mas pelas rea-
lidades dos mercados. A paridade fixada em 1847 era de 27 pence de libra ester-
lina por mil-réis, mas raramente a taxa de câmbio de mercado chegou a este ní-
vel. Estávamos sempre abaixo, vale dizer, o poder de compra da nossa moeda
estava cronicamente menor do que deveria. Não resta dúvida de que, nesta
ocasião, o câmbio era como a inflação em nossos dias, uma espécie de termô-
metro da autoestima nacional, e o fato de as taxas de mercado revelarem valo-
res sempre menores que 27 pence era uma espécie de ferida narcísica a provocar
debates verdadeiramente intermináveis. Na época da Guerra do Paraguai, por
exemplo, o câmbio conheceu seus piores momentos, caindo até 18 pence. Mais
tarde, a moeda brasileira se recuperou e, no final dos anos 1880, já andava na
faixa de 23 pence. O Visconde de Ouro Preto, valendo-se de circunstâncias ex-
ternas especialmente favoráveis, provocadas por entradas de capital em boa
medida ligadas a ventos globais e também pelas aragens otimistas emanadas do
Encilhamento, foi bem sucedido em fazer voltar a paridade de 27 pence. A ma-
nobra revelou grande oportunismo, mas este conjunto excepcional de circuns-
tâncias durou pouco tempo. Veio a República, que não quis se arriscar com a
sustentação desse número; Ruy Barbosa flertou com ideias antagônicas ao
“padrão-ouro”, convictamente, ou como álibi, pouco importa. O fato é que,
em 1891, uma crise cambial cuja origem estava nas dificuldades de um banco
em Londres (Baring Brothers), causadas por problemas na Argentina, e que se
espalham por vários países emergentes, à moda das crises financeiras de nossos
dias, faz o câmbio cair a inéditos 12 pence. E, nos anos que se seguiram, foi bai-
xando mais e mais, de tal sorte que, quando chegou a impensáveis 8 pence em
1896, talvez se tenha fixado a sensação de que havíamos chegado a uma região
diferente, da qual não havia mais retorno. Essa era uma mensagem simbólica
de importância muito grande e que marcava também o aparecimento de um
outro fenômeno ainda desconhecido: a inflação. O cronista reporta que recla-
mou da carestia ao farmacêutico, o qual, por sua vez, retrucou: “mas, que quer
o senhor que eu faça com esse câmbio a 8?”.

Era o fim de uma era.
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Em meio a esta confusão, o cidadão Machado de Assis, não o cronista, usa
todas as suas economias para comprar apólices do Empréstimo Nacional de
1895. Decisão aparentemente muito racional e calculada. Os títulos rendiam
6%, como os da herança de Rubião, mas, como foram comprados com des-
conto, por 85% do valor de face, a taxa interna de retorno era algo como 8%
ou 9% anuais, pagos em mil-réis equivalentes a certa quantidade de libras es-
terlinas. Dessa maneira, aliás, os detentores desses títulos estavam protegidos
da desvalorização cambial, de tal sorte que Machado de Assis escrevia sobre a
desvalorização cambial de uma posição relativamente confortável: embora não
fosse o caso de seu salário como funcionário público, os juros que recebia des-
sas suas apólices eram altos e protegidos da perda de poder de compra do
mil-réis. A proteção, todavia, ficava nisso.

Logo adiante Machado de Assis se afasta da crônica, como no chamado
“ano terrível”, 1890-91, pois há, ao menos, um evento que o ocupa muito in-
tensamente, a fundação desta Casa. Mas há também uma notícia terrível: as
apólices entram em moratória em 1898, quase que simultaneamente ao regis-
tro de seu primeiro testamento. Os pagamentos de juros e amortizações que
lhe eram devidos foram suspensos e apenas retomados em 1910, quando Ma-
chado de Assis já não estava mais entre nós. Não há indicações de que este
duro golpe sobre seu patrimônio tenha afetado o seu conforto material e sua
capacidade de consumir, elementos sumamente importantes para o bom hu-
mor e a produtividade dos grandes escritores.

Cícero Sandroni (em voz baixa)
Naquele tempo, acadêmico não recebia jeton.

Gustavo Franco
O presidente lembra que, naqueles dias, ainda não havia jeton. Pior ainda! E

mais surpreendente que a moratória não o tenha afetado.
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A trajetória desse patrimônio nos anos que se seguem foi nada menos que
trágica para quem dele necessitasse para a sua renda corrente. Em 1896 e
1897, Machado recebeu cerca de 700 mil-réis de juros e cerca de 11 mil-réis
em amortização, e ficamos praticamente nisso: os pagamentos ficaram suspen-
sos de 1898 a 1910, restabelecidos apenas entre 1911 e 1913, mas novamente
alcançados por uma segunda moratória em 1914. Os pagamentos permanece-
ram suspensos daí até 1927, quando reiniciaram e continuaram até 1931,
quando novamente foram interrompidos. Nos quarenta anos entre 1895 a
1935, menos de 18% do empréstimo foi amortizado, e os juros foram pagos
apenas em 12 anos. Um acordo conhecido como “Esquema Aranha” teria iní-
cio em 1934, permitiu alguns pagamentos, seguidos por um “default” comple-
to em 1937. Em 1943, uma renegociação resultou em pagamentos, mas tam-
bém em substanciais descontos. Independentemente, a inflação já havia devas-
tado o que havia sido sobrado. Em 1967, o valor dessas apólices era tão insig-
nificante, que o governo foi autorizado por um decreto presidencial também
assinado pelo então Ministro Roberto Campos a resgatar a totalidade dos ju-
ros e amortizações, mas poucos credores apareceram para o resgate: as belas
cautelas desses empréstimos valiam mais como objeto de decoração.

Quando Machado de Assis faleceu em 1908, a ortodoxia financeira, combi-
nada à bonança cafeeira, já tinham recolocado o Brasil no padrão-ouro à parida-
de de 15 pence por mil-réis. Mas a menina Laura, sua herdeira pelo testamento de
1906, não poderia ser rentista, ou “acionista”, como seu benfeitor. O Estado
que Machado serviu e honrou ao longo de sua vida devastou-lhe a herança, a pe-
cuniária ao menos, com uma funesta sucessão de “calotes”. Como se não bastas-
se a desfeita, ou para buscar uma reparação, em 1987, o governo resolve home-
nagear Machado de Assis em uma nota de 1000 cruzados. A nova cédula foi co-
locada em circulação em 29 de setembro de 1987, exatos 79 anos da morte do
escritor, e nesse dia valia pouco menos de US$ 20. Em 16 de janeiro de 1989,
em consequência do Plano Verão, e da mudança do padrão monetário para o
“cruzado novo”, Machado recebe um vergonhoso carimbo triangular cortan-
do-lhe três zeros: a cédula agora correspondia a 1 cruzado novo, que nascia va-
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lendo cerca de US$ 1,00, conforme a cotação oficial. No “paralelo” valia bem
menos, talvez metade disso. Em 31 de outubro de 1990, depois de 3 anos de
militância, a cédula com Machado de Assis deixa de circular, por valer menos de
um centavo de dólar. Só se pode imaginar o que ele diria dessa homenagem.

�

A crônica é retomada em 1900, mas de forma breve; são apenas duas em
tom de despedida, e numa delas em especial, de 4 de novembro de 1900, faz
uma síntese de seu percurso como cronista. É precisamente nesta crônica que
reaparece o acionista, assumindo o lugar central no texto. São três os eventos
da semana, o terremoto na Venezuela, a falência do Banco Rural e Hipotecá-
rio e a morte do sineiro da (Igreja da) Glória. O sineiro João serve como alter
ego para o cronista, que, certa vez, assinou uma série denominada “Badaladas”.
João era um ex-escravo doado para a Igreja da Glória nos anos 1850 e que du-
rante todo esse tempo repicou e badalou os sinos para incontáveis batizados,
óbitos, revoluções, governos e gabinetes. Era uma testemunha imparcial, quase
monótona, de todas as glórias que observou de sua torre. Glória maiúscula ou
minúscula, ambas servem quando Machado de Assis antecipa Milton Fried-
man, sob o simplório e habitual disfarce de um falso paroquialismo, ao procla-
mar que “não se pode ir à Glória sem pagar o bonde”. Sobre o terremoto na
Venezuela, observa: “Antes uma revolução” pois “as revoluções servem sem-
pre aos vencedores, mas um terremoto não serve a ninguém”. Estaria o cronis-
ta aludindo ao despropósito dos tremores iniciados em 1889, um dos temas
centrais de Esaú e Jacó? Semanas antes tinha falido o Banco da República do
Brasil, o paradigma dos excessos dos primeiros anos da República, e naquela
semana especificamente, fechara o Banco Rural Hipotecário, este um banco
bem mais antigo, fundado mais ou menos na mesma época do Banco do Brasil
do Barão de Mauá, nos anos 1860, e que permaneceu à margem do turbilhão
do Encilhamento. A propósito da queda do Rural, o cronista recorda um epi-
sódio antigo, ocorrido nas dependências deste banco, aparentemente o mesmo
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que conta na crônica de 1883, a do carneiro acionista. Ali, no banco, o cronis-
ta conversava: “Não tratava de dinheiro, como podem supor, posto fosse de
letras, mas não há só letras bancárias; também as há literárias, e era destas que
eu tratava”. Era dia de assembleia de acionistas, que, no entanto, não se instala
porque não há quórum. Subitamente aparece um indivíduo “lento, aborrecido
ou zangado, e sobe as escadas como se fossem as do patíbulo. Era um acionis-
ta”. Segue-se um corre-corre, abre-se a sessão, cumprem-se os rituais de pres-
tação de contas, e o cronista ouve uma explicação sobre o ocorrido:

“O acionista, disse-me um amigo que passava, é um substantivo masculi-
no, que exprime ‘possuidor de ações’ e, por extensão, credor dos dividen-
dos. Quem diz ações diz dividendos. Que a diretoria administre, vá, mas
que lhe tome o tempo em prestar-lhe contas, é demais. Preste dividendos;
são as contas vivas. Não há banco mau se dá dividendos. Aqui onde me vê,
sou também acionista de vários bancos, e faço com eles o que faço com o
júri, não vou lá, não me amolo.

– Mas, se os dividendos falharem?
– É outra cousa; então cuida-se de saber o que há.
Pessoa de hoje, a quem contei este caso antigo, afirmou-me que a pessoa

que me falou, há trinta anos, à porta do Rural, não fez mais que afirmar um
princípio, e que os princípios são eternos”.

Trinta anos depois, o acionista é o mesmo. Continua preguiçoso e indis-
posto com os “divisores”. Passado o turbilhão da República, as empresas e
seus dividendos não são mais emanações da vontade do Imperador, mas do
Estado. As clientelas permanecem, o patrimonialismo se recicla, e tudo se
reorganiza em torno dos favores do Estado, e da capacidade deste em cooptar
em uma teia infindável de privilégios e vantagens fornecidas por políticas pú-
blicas seletivas, o que é o mesmo que dizer excludente. Vai-se a Monarquia,
mas apenas fortalecemos o caráter, ou a falta de caráter desse nosso capitalis-
mo hesitante e relutante apoiado sobre clientelas, “acionistas”, rent seekers, os
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poucos “incluídos”. As incompatibilidades e revoluções não são, de fato, im-
portantes, pois não afetam esta ordem natural das coisas, como depois ficaria
claro em Esaú e Jacó. O terremoto republicano, ao fim das contas, nos levava de
volta ao ponto de partida, ao manter intacto esse substrato básico da política,
personificado no acionista-rentista, esse barro patrimonialista imune à Aboli-
ção, à forma de governo, às loucuras ocasionais da política monetária e mesmo
à industrialização que veríamos nas décadas por vir.

Ao afirmar que “certos princípios são eternos”, o cronista nos deixa com
um triste vaticínio sobre essa nossa natureza vil, ou sobre a atualidade do acio-
nista machadiano. É certo que nas décadas que se seguiram prosseguimos
adaptando e esticando esse nosso capitalismo de favores e compadrios aos fi-
gurinos de uma sociedade industrial, democrática e globalizada. Na verdade,
entre alguns economistas, e uns poucos antropólogos, é popular a tese segun-
do a qual a democracia e a globalização terminaram sendo os elementos a fi-
nalmente ferir gravemente, muitos anos depois, a existência do acionis-
ta-rentista. Esta tese ajuda a explicar um grande enigma de nosso tempo, a sa-
ber, a razão pela qual o Brasil experimentou uma hiperinflação, tão virulenta
quanto a alemã, sem que aqui tivéssemos guerras e revoluções, pelo contrário,
foi justamente o momento em que mãos politicamente hábeis nos conduziram
mansamente de volta à democracia. O advento da democracia de massa a par-
tir de 1985 teria tido impacto avassalador sobre o orçamento público, pois a
necessidade de expandir a cidadania mediante a inclusão no rol dos agraciados
por benesses, ou seja, a transformação de todo cidadão em acionista-rentista
resultou em uma total inconsistência entre aspirações e possibilidades cuja
manifestação objetiva foi o descontrole fiscal e a hiperinflação. Uma hiperin-
flação de direitos que se torna uma de preços25. As tensões entre a “casa” e a
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“rua”, vale dizer, entre valores hierárquicos próprios de uma teia de clientelas e
parentescos e uma ideia de uma sociedade igualitária e horizontal, mediada
por mercados impessoais, nunca foram tão agudas26.

O combate a esta patologia apenas foi possível quando o Estado foi capaz
de se equipar para compor e mesmo forçar um equilíbrio mínimo entre aspi-
rações expressas no gasto público com as possibilidades propiciadas pelos
impostos. E com esses termos de referência pode, então, construir uma nova
moeda cujo poder de compra o Estado tem conseguido manter estável já vão
quase 15 anos. A superação da hiperinflação trouxe nossa natureza patrimo-
nialista vários andares para baixo, em nome de posturas horizontais e merito-
cráticas, mas não fez desaparecer o acionista machadiano. De muitas maneiras
sutis e oblíquas ele ainda está entre nós.
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Visconde do
Rio Branco

Evaristo de Moraes Filho

OVisconde do Rio Branco é o patrono da Cadeira n.o 40 da
Academia. Foi escolhido pelo seu primeiro ocupante e fun-

dador, Eduardo Prado (1860/1901). Sucedendo-lhe a 18 de setem-
bro de 1903, dá-nos Afonso Arinos (1868/1916) a razão da escolha:

“Foi um motivo de sentimento que levou Eduardo a tomar
como patrono de sua cadeira o nome do Visconde do Rio Bran-
co. Não foi só a homenagem ao estadista, a admiração pelo diplo-
mata, o respeito pelo professor, mas, principalmente, a amizade
que Eduardo Prado votava ao segundo Rio Branco, legítimo herdei-
ro do nome e da glória do primeiro”1.

Os dois ocupantes da Cadeira, que se lhe seguiram, Miguel Couto
(1864/1934) e Alceu Amoroso Lima (1893/1983), nenhuma pala-
vra dedicaram ao seu patrono. Quanto ao primeiro, não sabemos a ra-
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Prosa

1 Publicações da Academia Brasileira de Letras, Discursos Acadêmicos (1897/1906). Rio de
Janeiro. 1934. n. 148.



zão do silêncio. Quanto ao segundo, é fácil compreender os motivos da ausên-
cia. Tomando posse na Academia a 14 de dezembro de 1935, tendo se candida-
tado a instâncias e a conselho do Cardeal D. Sebastião Leme, já à época a pri-
meira figura do laicato católico, não poderia fazer o elogio do Visconde, que
fora Grão-Mestre da Maçonaria e durante cuja chefia de Gabinete se dera a céle-
bre questão religiosa, que redundou na prisão dos bispos D. Vital, de Pernam-
buco, e D. Antônio de Macedo Costa, do Pará, somente anistiados no Gabinete
seguinte, empossado em 1875, sob a chefia do Duque de Caxias.

Até então, no Brasil, a Maçonaria e o catolicismo viviam, por assim dizer, se
não em perfeita harmonia, pelo menos em total tolerância recíproca. Muitos
prelados faziam parte da Maçonaria e muitos maçons eram católicos pratican-
tes, religiosos, não escondendo sua crença em Deus nem nos ensinamentos dos
Evangelhos. Não eram ateus nem anticlericais ostensivos. Encontrava-se o Vis-
conde no Paraguai, em cumprimento à sua quinta e última missão diplomática,
quando recebeu em 1870 a notícia de haver sido eleito Grão-Mestre da Maço-
naria. Ao voltar ao País, realizou-se uma grande festa em sua homenagem na loja
Fé. Segundo alguns autores, o primeiro fato concreto que levaria ao conflito da
chamada Questão Religiosa fora a suspensão do Padre Almeida Martins pelo
bispo do Rio de Janeiro, D. Pedro Maria de Lacerda. Coubera ao padre Martins
ser o orador oficial na cerimônia em homenagem ao Visconde do Rio Branco,
em comemoração da promulgação da lei do Ventre Livre. Cerimônia esta reali-
zada no Grande Oriente do Lavradio2. Já eram numerosos os documentos pon-
tifícios, como lembra Roque Spencer Maciel de Barros, condenando os “pedrei-
ros livres” e o convívio pacífico com os adeptos e os membros da Maçonaria.
Compreende-se assim – principalmente para a época, 1935 – o silêncio de
Alceu sobre o patrono da sua Cadeira. Não lhe poderia fazer o elogio, nem mes-
mo a exposição isenta e desapaixonada, como é de praxe acadêmica3.
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Segundo Afonso Arinos, “Rio Branco na política e Mauá na indústria e
no comércio foram os chefes do americanismo no Brasil. Filho do passado
colonial, herdeiro da resistência tenaz contra a independência, olhava para o
futuro”.

De fato, o Gabinete Rio Branco fora o mais longo de toda a história do
Império. Permanecera no poder por 4 anos, 3 meses e 18 dias. Com o fim
da Guerra com o Paraguai, chegara o momento das reformas e das mudan-
ças, com o intuito da modernização da sociedade brasileira. Pela sua for-
mação científica, com cursos na Escola de Marinha, depois na Escola Mili-
tar, chegando à patente de 2.o tenente do Corpo de Engenheiros, professor
em ambas as Escolas, já por Decreto de 11 de maio de 1848 era nomeado
lente catedrático da cadeira de artilharia e fortificação. Oito anos mais tar-
de, regia a cadeira de Mecânica e, com a reforma das escolas militares de 21
de abril de 1860, passa a lecionar Mecânica na Escola Central, transferido
em 3 de junho de 1863 para a cadeira de economia política, estatística e di-
reito administrativo. Quando a Escola Central passou a denominar-se Po-
litécnica em 1874, por ser o professor mais antigo, já a 13 de setembro de
1875 era nomeado seu diretor, aposentando-se dois anos mais tarde. Mui-
to lhe serviu esta sua formação matemática, passando por diversas áreas do
conhecimento humano, na sua carreira política4. Enquanto a maioria dos
políticos brasileiros eram bacharéis em Direito, Rio Branco apresentava
um currículo múltiplo, que o tornava apto a desempenhar funções em dife-
rentes Pastas com o mesmo desembaraço e eficiência. Muito jovem, ainda,
ingressara no jornalismo, como redator do periódico Novo Tempo, tornan-
do-se o principal redator do Correio Mercantil, órgão do Partido Liberal. Dei-
xando o jornal em 1850, vamos encontrá-lo logo a seguir no Jornal do Com-
mercio, no qual publicava as Cartas ao Amigo Ausente, como folhetinista, co-
mentando e criticando os fatos do dia, com verve e espírito progressista,
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numa época de mudanças para o País. As Cartas vão de 22 de dezembro de
1850 a 28 de dezembro de 18515.

No Ministério da Conciliação de 6 de setembro de 1853 ocupa, em momentos
diversos, as pastas de Estrangeiros e da Marinha. Era Chefe do Conselho Honório
Hermeto Carneiro Leão, mais tarde substituído por Luís Alves de Lima e Silva. No
Gabinete Conservador de 12 de dezembro de 1858, sob a chefia de Antônio Pauli-
no Limpo de Abreu, ocupa por todo o tempo a Pasta de Estrangeiros e, a princípio,
também a da Guerra. Quando o mesmo Lima e Silva chefia o Gabinete de 2 de mar-
ço de 1861. Ei-lo Ministro da Fazenda por todo o tempo e, a princípio, Ministro de
Estrangeiros. No Gabinete de 16 de julho de 1868, com Joaquim José Rodrigues
Torres, Presidente do Conselho, volta Paranhos a ser o primeiro Ministro de
Estrangeiros, substituído, mais tarde, por João Maurício Vanderlei. Finalmente, en-
contrava-se em missão em Assunção, quando foi chamado pelo Imperador para or-
ganizar e chefiar o Gabinete de 7 de março de 1871, no qual ocupou também a Pas-
ta da Fazenda, acumulando-a, inicialmente, com a da Guerra.

Basta este simples currículo para se aquilatar o quanto acumulara de expe-
riência na vida política e o prestígio de que desfrutava, não só junto ao Impe-
trante, como igualmente junto aos seus colegas do Parlamento.

Inteligência lúcida, temperamento tranquilo mas enérgico, grande orador, o
Visconde sabia conduzir-se com elegância e segurança em todas as oportuni-
dades que a vida política e diplomática se lhe ofereceu. Dele deixou Joaquim
Nabuco um retrato que se tornou clássico, ponto obrigatório para quem es-
creve sobre o chefe do Gabinete de 7 de março. Vale a transcrição de alguns
passos do retrato feito por Nabuco:

“Ao contrário de todos os outros Presidentes do Conselho, pode-se di-
zer do reinado, Rio Branco possuía o espírito do cargo, a afinidade natural,
a especialidade daquela posição em nosso sistema político. Todos os outros
foram diletantes; só ele foi o profissional”...
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“É que o Presidente do Conselho recebia duas investiduras, nenhuma
das quais cedia a precedência à outra, e ambas igualmente precárias e capri-
chosas: a do Monarca e a do partido”...

“O Presidente do Conselho, ideal em tais circunstâncias, era Rio Branco:
só ele reuniu as qualidades diferentes e opostas, que essa alta equilibração
exigia, tanto mais quanto ela tinha que ser natural, espontânea, e que o me-
nor esforço causaria a queda.”...

“O Visconde do Rio Branco era em tudo o juste milieu: tinha seriedade, crité-
rio, infatigabilidade, coragem, vigor físico, pontualidade, correção, figura, ma-
neiras; matemático, tinha alguma coisa de frio, de exato, de positivo, de regular,
de metódico no espírito; o seu talento era lúcido, analítico, perspicaz; a imagi-
nação o não arrastava; as suas qualidades não eram de inovação propriamente
dita, mas em grau eminente da imitação e aproveitamento; era amável, cortês,
insinuante, cativante em grau de chamar a si a quem queria; reservado e pruden-
te, porém, não criava intimidades, não punha todos ao seu nível; a qualidade su-
perior nele era a sua diplomacia nas relações com a Coroa e com a opinião, o
seu modo de compreender e zelar por igual, sem queixa de nenhuma das duas
investiduras de que falei... Também dos nossos estadistas, o Visconde do Rio
Branco foi o que mereceu em grau mais elevado a confiança do Imperador, o
que lhe pareceu reunir maior soma de qualidades para o governo, e a verdade é
que as reunia, relativamente à época... De todos os Primeiros Ministros do
Reinado, ele é que tem a forma – isto é, o molde, a resistência, a elasticidade, a
medida – da posição. Só ele representa a monarquia de que a nação era susce-
tível e que podia durar nela: com uns, teríamos a quase realeza do Direito Di-
vino, com outros a realeza da Revolução; uns aumentariam a pressão, outros
diminuiriam a resistência. Por outras palavras, Rio Branco foi a mais lúcida
consciência monárquica que teve o Reinado, e se, como estadista, ele preci-
sasse de outro título além desse, e da gloriosa responsabilidade que tomou, à
moda de Peel, de dividir o Partido Conservador para realizar a emancipação
das futuras gerações de escravos, teria um terceiro: de ter sido o mais capaz di-
retor da nossa política externa em uma época em que ainda dependia dela a
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união do Brasil... Se a política exterior é a política por excelência, sobretudo de
um imenso território que tem de ficar, por gerações, desocupado, Rio Branco
tem direito de preeminência, por ter sido ele dos nossos estadistas, não, de cer-
to, o mais ambicioso e ousado patriota, mas o mais moderado, constante e inte-
ligente defensor dos interesses da nossa posição, a mão mais segura e delicada a
que eles estiveram entregues”6.

Por mais longa que pareça ter sido esta citação de Nabuco, convém escla-
recer que representa uma simples parcela do muito mais que se encontra, so-
bre o Visconde, no seu célebre livro sobre a vida e a época do seu pai, Nabu-
co de Araújo. Constituem as suas palavras, em verdade, um verdadeiro lugar
comum de quantos, com isenção, cuidaram da vida do Visconde do Rio
Branco. Tornam-se desnecessárias quaisquer outras apreciações de conjunto
sobre a personalidade de Paranhos, que se tornariam pálidas e insuficientes
diante do brilho, da beleza e da precisão do estilo de Joaquim Nabuco.

Cinco foram as missões diplomáticas de Rio Branco no Prata, sempre com su-
cesso e excelente desempenho. Quando da primeira, em 1851, seguiu como secre-
tário de Honório Hermeto Carneiro Leão, Marquês de Paraná, quando contava,
ainda, 32 anos de idade. Tratava-se de, sem uso das armas, enfrentar as ameaças e o
domínio de Rosas, mantendo a independência do Uruguai. Seu filho, o Barão do
Rio Branco, transcreve as seguintes palavras do General Bartolomeu Mitre:

“Mui jovem ainda veio Paranhos ao Rio da Prata no caráter de Secretá-
rio do Plenipotenciário do Brasil, o Ministro Carneiro Leão, cuja política
enérgica preparou a grande aliança que derribou a tirania de Rosas em
Montecaseros. Paranhos foi a alma dessa missão, e desde então tornou-se
um homem identificado com as questões do Rio da Prata”7.
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No ano seguinte (1852), foi nomeado Ministro residente no Uruguai, car-
go que exerceu até dezembro do ano de 1853, levando consigo toda a família.
Importante para a paz nos conflitos daquela região foram o Tratado de 15 de
maio de 1852 e a aceitação dos Tratados de 1851.

A sua segunda missão vai dar-se em 1857, da qual resultou o Tratado com
o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Ultimou-se, então, a Convenção Pluvial
de 20 de novembro de 1857, completando Tratado anterior, de 1856, e regu-
lando a navegação dos rios Uruguai e Paraná.

A terceira missão data de 1864, substituindo Saraiva, da qual resultará a
Convenção de 20 de fevereiro de 1865, já no ano em que Lopez iniciará a
guerra com o Brasil, invadindo Mato Grosso. A Convenção foi mal compreen-
dida por alguns políticos brasileiros. Contra o uso da força no cerco a Monte-
vidéu, deu-se um certo desentendimento entre Rio Branco e Tamandaré, que
sitiava a cidade. Num ato repentino e surpreendente, Pedro II o destituiu da
missão, quando ainda se achava no estrangeiro, mas a Convenção foi respeita-
da pelo Governo. Para Álvaro Lins, “de todas as missões de Paranhos ao Rio
da Prata era essa a mais difícil e complexa”8.

Paranhos mantém-se silencioso diante do ataque de seus adversários políti-
cos. De volta ao País, defende o seu ponto de vista e mostra as conquistas obti-
das pela política externa brasileira. Profere, então, no Senado, perante seus pa-
res, o mais longo e eloquente discurso de sua vida, destruindo um a um os ar-
gumentos dos seus inimigos. Assim o descreve Machado de Assis: “Muitas re-
cordações me vieram de Paranhos de então, discursos de ataque, discursos de
defesa, mas, uma basta, a justificação do convênio de 20 de fevereiro. A notícia
deste ato entrou no Rio de Janeiro, como as outras desse tempo, em que não
havia telégrafo. Os sucessos do exterior chegavam-nos às braçadas, por ataca-
do, e uma batalha, uma conspiração, um ato diplomático eram conhecidos
com todos os seus pormenores. Por um paquete do Sul soubemos do convênio
da vila da União. O pacto foi mal recebido, fez-se uma manifestação de rua e
um grupo de populares, com três ou quatro chefes à frente, foi pedir ao gover-
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no a demissão do plenipotenciário. Paranhos foi demitido e, aberta a sessão
parlamentar, cuidou de produzir a sua defesa.

Tornei a ver aquele dia, e ainda agora me parece vê-lo. Galerias e tribunas
estavam cheias de gente; ao salão do Senado foram admitidos muitos homens
políticos ou simplesmente curiosos. Era uma hora da tarde quando o presi-
dente deu a palavra ao senador por Mato Grosso; começava a discussão do
voto de graças. Paranhos costumava falar com moderação e calma; firmava os
dedos, erguia-os para o gesto lento e sóbrio, ou então para chamar os punhos
da camisa, e a voz ia saindo meditada e colorida. Naquele dia, porém, a ânsia
de produzir a defesa era tal, que as primeiras palavras foram antes bradadas
que ditas: “Não à vaidade, Sr. Presidente...” Daí a um instante, a voz tornava
ao diapasão habitual, e o discurso continuou como nos outros dias. Eram nove
horas da noite, quando ele acabou; estava como no princípio, nenhum sinal de
fadiga nele nem no auditório, que o aplaudiu. Foi uma das mais fundas im-
pressões que me deixou a eloquência parlamentar. A agitação passara com os
sucessos, a defesa estava feita. Anos depois do ataque, esta mesma cidade acla-
mava o autor da lei de 28 de setembro de 1871, como uma glória nacional;
ainda depois, quando ele tornou da Europa, foi recebê-lo e conduzi-lo até à
casa. Ao clarão de um belo sol, rubro de comoção, levado pelo entusiasmo pú-
blico, Paranhos seguia as mesmas ruas que, anos antes, voltando do Sul, pisara
sozinho e condenado9.

O tempo se incumbira de provar que o Visconde estava com a razão. Sem
derramamento de sangue, sem luta armada em torno de Montevidéu, o Uruguai
para o lado do Império, vindo logo depois a constituir-se a Tríplice Aliança
contra Lopez. Continuando a gozar da confiança do Imperador, em 1869 é
chamado Paranhos para a sua quarta missão no exterior. A guerra com o Para-
guai estava chegando ao fim; o país encontrava-se praticamente sem governo,
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derrotado. A l.o de fevereiro de 1869 parte o futuro Visconde para Assunção.
Cuidava-se de organizar um governo provisório, empenhado como estava o
Império brasileiro em manter a independência daquele país. Foi Paranhos
substituído no Ministério de Estrangeiros pelo Barão de Cotegipe, que, no
Gabinete chefiado por Itaboraí, ocupava a Pasta da Marinha. Grandes foram
as dificuldades encontradas junto aos próprios aliados, principalmente nas di-
vergências com o Ministro argentino, Mariano Varella. As conferências se da-
vam em Buenos Aires, com Varella e Adolfo Rodriguez, pelo Uruguai. A ver-
dade é que, a 15 de junho, estava instalado o governo provisório, civil. A 20 de
agosto já estava Paranhos de volta ao Rio, assumindo o seu cargo. Nomeado
membro ordinário do Conselho de Estado a 20 de outubro, a 3 de novembro
lhe era conferido o título de Visconde do Rio Branco10.

A 13 de outubro de 1870, parte o Visconde novamente para o Prata, para a
celebração do acordo de paz definitivo com o Paraguai. Encontrava-se em Bue-
nos Aires, quando foi chamado ao Brasil para a constituição do novo Gabine-
te, que sucederia ao de Pimenta Bueno (Marquês de S. Vicente), que durara
somente pouco mais de cinco meses.

Já na Fala do Trono de 1867, referira-se o Imperador à questão do elemen-
to servil. Em 1871, na Fala de 3 de maio, é mais incisivo, e declara:

“Considerações da maior importância aconselham que a reforma da legis-
lação sobre o estado servil não continue a ser uma aspiração indefinida e in-
certa. É tempo de resolver esta questão, e vossa esclarecida prudência saberá
conciliar o respeito à propriedade existente com esse melhoramento social,
que requerem nossa civilização e até os interesses dos proprietários”11.

A 8 de maio, ao falar no Senado, não hesita o Visconde em declarar que a
Fala do Trono coincide inteiramente com o seu pensamento; e faz um apelo
para que todos se unam no sentido de levar a bom termo o que propõe o Impe-
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rador. Com Paulino de Sousa, figura eminente do Partido Conservador,
abre-se o debate ao responder à Fala do Trono. Replica-lhe o Chefe do Gabi-
nete a 29 de maio.

Não podemos nem vamos acompanhar aqui os trâmites da lei de 28 de se-
tembro no Parlamento12. Basta recordar que ambos os Partidos, tanto o Con-
servador quanto o Liberal dividiram-se no debate, uns contra, outros a favor
da emancipação do elemento servil. Basta recordar que figuras eminentes, tais
como José de Alencar, Paulino de Sousa, Andrade Figueira, Zacarias de Gois,
entre outros, atacam o projeto. Francisco Otaviano e Sales Torres Homem o
defendem.

No seu ensaio de história parlamentar da Lei de 28 de setembro, anotou
Evaristo de Moraes a soma de vinte e um discursos proferidos por Paranhos, o
que o levou a escrever, depois de analisar esse esforço imenso:

“Em verdade, nada existe na história das instituições monárquicas e na
crônica parlamentar do Brasil, que possa ser equiparado ao trabalho de Rio
Branco, para fazer vingar o projeto emancipador de 1871. Nunca, no Bra-
sil, foi uma ideia servida por vontade mais persistente”13.

Só a benemérita lei emancipadora de 1871 vale todo um programa, toda uma
vida. Ao fim da Guerra do Paraguai, julgando o País pronto para a reforma, di-
zia Rio Branco: “Asseguro que empenharei todas as minhas forças para que tri-
unfe quanto antes esta causa, que é a causa da humanidade, e também a causa dos
verdadeiros interesses e do futuro engrandecimento da minha pátria”.
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Em apoio de suas palavras, cita Evaristo a opinião de Rui Barbosa, apareci-
da no Diário de Notícias, de 7 de março de 1889, a respeito da luta e do triunfo
final de Rio Branco: “Desenvolveu qualidades parlamentares que entre nós
nunca foram excedidas, adquirindo, incontestavelmente, jus à admiração agra-
decida, com que a posteridade para sempre lhe associou o nome aos dos pou-
cos benfeitores desta terra”.

Lei de compromisso, procura conciliar os interesses dos proprietários de es-
cravos com a liberdade. Não é uma lei radical como a Lei Áurea de 1888, mas,
pelo menos formalmente, fazia estancar a existência de novos escravos no Brasil
– já que os nascituros não mais seriam escravos e o tráfico havia sido extinto,
pelo menos também formalmente, desde 1850. A Lei foi regulamentada pelo
Decreto n.o 4.586, de 30 de dezembro de 1871, sobre a matrícula especial dos es-
cravos e dos filhos de mulher escrava; e pelo Decreto n.o 5.135, de 13 de novem-
bro de 1872, aprovando o regulamento geral para a sua execução. Assegurava a
Lei a liberdade do nascituro, criava o fundo de emancipação e reconhecia capaci-
dade jurídica ao escravo, para possuir bens e transmiti-los, por morte, ao cônju-
ge sobrevivente e aos herdeiros, além de poder contratar em favor da sua liberda-
de a prestação de serviços futuros, por tempo não excedente de sete anos.

Mostrando as imperfeições e as insuficiências da Lei, deu-lhe Joaquim Na-
buco a justa medida na história da abolição da escravidão entre nós:

“A Lei de 28 de setembro de 1871, seja dito incidentemente, foi um pas-
so de gigante dado pelo país. Imperfeita, incompleta, impolítica, injusta, e até
absurda, como nos parece hoje, essa lei foi nada menos do que o bloqueio
moral da escravidão. A sua única parte definitiva e final é este princípio:
Ninguém mais nasce escravo”14.
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A lei foi sancionada pela Princesa Isabel, já que D. Pedro II se havia ausenta-
do, em viagem – a sua primeira – pela Europa. Tendo ele próprio chamado a
atenção para a questão do elemento servil na Fala do Trono daquele ano de 1871,
não faltou quem o censurasse por essa ausência, até mesmo em termos veementes,
como a carta de Francisco Otaviano a Penedo, em 10 de maio de 1871:

“Quanto à política, nem vale a pena falar-te. Sua Majestade vai passear e
deixa sua filha com um Ministério sem consideração em qualquer dos lados
políticos e encarrega-lhe, na Fala do Trono, de fazer com esse Ministério
reformas – eleitoral e do elemento servil! Se isto não é ridículo aos olhos do
público, a quem se quer embaçar, será então perverso aos olhos do moralis-
ta. Se de fato o Imperador quer aquelas duas reformas e as comete a sua fi-
lha, inexperiente, casada com estrangeiro, sem conhecimento dos homens e
de nossas cousas, – então é um mau pai, é quase um monstro: quer sacrificar
o futuro da filha e sacrificar o país, atirando-o em agitação sem um Gover-
no forte”.15.

Enganou-se Francisco Otaviano, pois a Princesa cobriu-se de glórias, não
só em 1871, como em 1888, também na ausência de seu ilustre pai. Além do
mais, esquecia-se Otaviano que o Chefe do Gabinete era o Visconde do Rio
Branco, que tão bem soube conduzir, com energia e argúcia, a obtenção da Lei
de 28 de setembro. Oliveira Lima – o Quixote gordo, segundo Giberto Freire
–, mais afeito à crítica do que ao elogio, não pôde deixar de reconhecer os altos
méritos de Paranhos:

“A habilidade deste estadista (Rio Branco) era grande porque se compu-
nha em doses iguais de lucidez, de inteligência e firmeza de ação e realçava-a
um singular magnetismo pessoal. A obra do gabinete de 7 de março de
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1871 foi das mais fecundas na história do Império, levando a termo a re-
forma judiciária; promovendo consideráveis melhoramentos no ensino
superior e no elementar, já fundando a Escola Politécnica e a Escola de Mi-
nas, já abrindo cerca de 3.000 escolas primárias; procurando reorganizar o
Exército e a Marinha, que a guerra deixara em condição de descalabro e de-
senvolvendo a viação férrea. Nenhum serviço público prestado se pode,
contudo, comparar com o da libertação do ventre escravo, e nenhum lhe foi
mais difícil executar frente a uma oposição parlamentar que, durante quatro
meses, não desanimou e que abrangia adversários como Andrade Figueira,
dialeta formidável. Ferreira Viana, mestre da ironia; José de Alencar, orador
de surtos literários; Paulino de Sousa, cuja tenacidade se dissimulava sob a
suavidade da voz, dos gestos e dos métodos de discussão”16.

Coube ainda ao Gabinete de Paranhos mandar proceder ao primeiro recen-
seamento da população do Império. Coube-lhe, igualmente, substituir o siste-
ma de pesos e medidas em vigor. A 16 de agosto de 1872, recebia o Barão de
Mauá autorização para estabelecer e explorar o primeiro cabo submarino entre
Brasil e Portugal. Foi entregue a Nabuco de Araújo a incumbência de redigir
um anteprojeto de Código Civil, mandamento este já constante da Constitui-
ção de 1824. O mais importante, no entanto, foi a política imigratória incenti-
vada pelo Governo, mediante contratos internacionais e estabelecimento de
famílias de imigrantes, como consequência da Lei de 28 de setembro. Era pre-
ciso substituir o braço escravo pelo trabalho livre. Ainda outras medidas pode-
riam ser aqui lembradas, mas bastam estas para que se possa bem aquilatar o
sentido mudancista e modernizante do Gabinete de 7 de março17.

Vamos alinhar aqui duas opiniões de autores, costumeiramente, bastante
críticos em seus julgamentos históricos: Nelson Werneck Sodré e José Honó-
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rio Rodrigues. Não hesita o primeiro em escrever: “Foi o Visconde do Rio
Branco uma das personagens mais características da fase de apogeu do Impé-
rio, que representou bem, em sua ação política como em sua ação diplomática,
estendendo ambas até a fase em que o regime começou a denunciar a presença
e a atuação dos fatores que o levariam à derrocada. A sua biografia, portanto,
como a do Conselheiro Nabuco de Araújo, permite compreender a ascensão
imperial e a fisionomia brasileira na fase do apogeu do regime”.

E afirma o segundo: “Rio Branco foi o mais completo estadista do Império;
ninguém teve o conjunto de qualidades que ele possuiu”18.

Realmente, pode-se tomar o ano de sua morte, 1880, como o marco simbó-
lico dessa decadência. Nos estertores da morte, a 1.o de novembro de 1880,
em delírio, pedia que não perturbassem a marcha do elemento servil, em pala-
vras recolhidas pelo Visconde de Taunay, que lhe assistira aos últimos mo-
mentos, vindo a exclamar por fim: “Confirmarei diante de Deus tudo quanto
houver afirmado aos homens”19. Essa bela frase mereceu transcrição no Diction-
naire dês Citations du Monde Entier, publicado em 1960, de autoria de Karl Petit,
no qual aparecem referidos somente mais dois brasileiros: Rui Barbosa e Ma-
nuel Bandeira.

Este, o patrono da Cadeira 40 da Academia,
Para completar a sua biografia acrescentaremos somente a bibliografia do

próprio Visconde e o que de mais importante se escreveu sobre ele.
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Sentido e falta
de sentido

Helio Jaguaribe

Desde cedo conclui que o mundo não tem nenhum sentido e
que o homem só tem o sentido que se autoconferir. Optei,

assim, por uma forma de vida que, a partir de satisfatório atendi-
mento de minhas demandas pessoais, implicasse um esforço de
compreensão do mundo e da vida.

Neste mundo sem sentido, ao homem é dada a oportunidade de
simplesmente viver, ou seja, de ter uma vida insignificante ou, di-
versamente, de intentar realizar valores transcendentais, de caráter
social, cultural e ético.

Minha opção foi no sentido de orientar minha vida pelas normas
eticossociais que me pareceram relevantes e, por outro lado, de in-
tentar um esforço de compreensão do mundo e da vida. Concluí que
a vida só tem o sentido que cada homem lhe conferir. No meu caso,
procurei dar-lhe um forte sentido ético e social e busquei compreen-
der o que sejam o mundo e o homem.
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Minhas inquirições me conduziram ao que denomino de “ateísmo trans-
cendental”. Deus não existe. A alma não existe. A vida se restringe ao que cada
um faça no curto transito entre o nada que a precede e o nada que se lhe segue.
Importa, assim, para cada pessoa, a partir de um satisfatório atendimento de
suas próprias demandas, intentar realizar objetivos superiores de caráter social,
cultural e ético.

No meu caso, empenhei-me em realizar esses objetivos combinando, com
uma forma de vida que desse razoável atendimento a minhas demandas, o in-
tento de compreender minha sociedade e o mundo e de contribuir para me-
lhorá-los.

Essa posição, que denomino de “ateísmo transcendental”, parte do reco-
nhecimento de que a inexistência de Deus e de uma alma imortal não excluem
o imperativo de uma forma de vida ética e socialmente relevante, orientada por
um esforço de compreensão do mundo e do próprio país e de um intento de
contribuir para melhorá-los.

A vida humana é um trânsito entre dois nadas: o nada que a precede e o
nada, que se lhe segue. Nesse trânsito, ao homem é dada a oportunidade de se
restringir apenas ao cuidado de seus interesses, levando uma vida insignifican-
te, ou de procurar compreender o mundo e o homem e contribuir para seu me-
lhoramento. Do ponto de vista do cosmos, todas as opções do homem são
igualmente irrelevantes. Relevância é um valor subjetivo.

No mesmo caso optei por combinar uma forma de vida ética e socialmente
satisfatória com um esforço para compreender o mundo, o homem e meu país.
Esse esforço conduziu-me à elaboração de alguns estudos, entre os quais des-
tacaria os livros Um Estudo Crítico da História em 2 volumes, de 2001, O Posto do
Homem no Cosmos, de 2006 e Brasil, Homem e Mundo na Virada do Século, de 2008.

Tudo o que é objetivo é meramente consequencial. O cosmos, com sua
imensidão e sua complexidade, não tem nenhum sentido. O homem corporal-
mente, assim como o inseto ou o micróbio, não tem nenhum sentido que não
seja, no caso do homem, o que ele mesmo se confira. O sentido que o homem
se autoconfira, por seu lado também carece, objetivamente, de qualquer senti-
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do. Sentido é uma dimensão puramente subjetiva do homem, objetivamente
irrelevante, mas subjetivamente determinativa de medida em que a vida de
cada um seja significativa ou insignificante.

Vida significativa é aquela orientada por valores superiores de caráter social,
cultural e cívico. Não importa o fato de que a vida seja um trânsito entre o nada
que a precede e o nada que se lhe segue. O que é importante é o sentido que o
homem, enquanto vivo, confira a própria vida. Objetivamente, nada é importan-
te. Somente é importante o que subjetivamente importe para o homem.

117

Sentido e falta de sent ido



Roberto Simonsen
Arquivo ABL



Roberto Simonsen e
três décadas de crises
no Brasil: 1918-1948

Jacques Marcovitch

Pragas, secas prolongadas, geadas ou inundações destroem
imensas colheitas, epidemias brutais paralisam a força de tra-

balho, guerras e revoluções destroem fábricas. Há, ainda, os graves
erros da política econômica, como o descontrole da inflação ou até
ações às vezes necessárias, mas de duras consequências imediatas,
como as guinadas da política alfandegária. Crises econômicas, en-
fim, podem surgir de um dia para outro das fontes mais variadas.
Mais difíceis de identificar, mas não menos perigosas, são as fontes
das crises econômicas propriamente ditas, aquelas em que o sistema
econômico na sua totalidade, gravemente enfermo, arrasta o mundo
inteiro para um longo período de depressão. O exemplo máximo é a
crise de 1929.

Essas considerações são um breve resumo do capítulo inicial do
livro As Crises no Brasil escrito por Roberto Simonsen em 1930
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(SIMONSEN, 1930). Poucos meses antes, ele propusera a seus colegas de dire-
toria do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo que se estudassem as
origens das crises brasileiras e os processos para atenuá-las ou evitá-las.

Como era seu hábito de homem de ação e de pensamento, foi o primeiro a
se debruçar pessoalmente sobre o assunto, que haveria de acompanhá-lo pela
vida inteira. Entre os anos de seu nascimento em 1889 e aquele de sua morte
em 1948, o preço do café, então o produto fundamental da economia brasilei-
ra, atravessou altas violentas e quedas abruptas, sofreu diversas crises de super-
produção, intercaladas por devastadoras geadas. Duas guerras mundiais para-
lisaram o comércio internacional, enquanto revoluções como as de 1922,
1924, 1930 e 1932 tumultuaram a vida econômica do país. De uma só feita,
em 1918, quatro fontes de crise começaram a jorrar ao mesmo tempo. Foi a
crise dos quatro gês – guerra, geada, gafanhotos e gripe espanhola.

Repetidas vezes, nos seus escritos e pronunciamentos, Simonsen abordou a
questão das crises do ponto de vista da evolução da economia brasileira como
um todo. Referia-se apenas de passagem à maneira com que elas afetaram seus
negócios pessoais. Mas não há dúvida da correlação profunda entre sua expe-
riência concreta e suas ideias. Sendo um “Idealista prático”, como ele próprio
se classificava, sempre procurava estudar as ligações entre “os conceitos cientí-
ficos expostos pelos doutos e o meio real em que vivemos”. Um livro recente
do professor Fábio Maza, sobre as ideias do empresário, intitula-se justamente
O Idealismo Prático de Roberto Simonsen. Maza explica a escolha desse título: “No
que há de paradoxal em seus termos está expresso o conteúdo pragmático de
seu pensamento, [de Simonsen], mas também seu modo desinteressado de buscar
entender o país” (MAZA, 2004). País, que nem sempre o compreendeu. Si-
monsen acabara de redigir seu livro especificamente dedicado às crises quando
foi recolhido por ordem dos revolucionários de 1930 ao Presídio Político da
Imigração “como sócio de uma das firmas que contribuíram para o estado de
crise no Brasil” (SIMONSEN, 1930).

Obstáculos como esse e muitos outros que encontraria pela vida não o im-
pediram de levar uma carreira vitoriosa de homem de pensamento e de ação.
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Modernizou a administração de suas empresas que iam do setor de construção
civil aos frigoríficos e aos produtos cerâmicos com conceitos que foi buscar na
Grã-Bretanha e na França. Engenheiro de obras, abriu estradas em locais re-
motos em meio a revoluções.

Símbolo de empresário esclarecido, deixou também um extraordinário le-
gado de pensamentos e ações exemplares. Porta-voz da CIESP – Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo, desde o tempo em que a sede ainda era na
Rua de São Bento, soube dar forma e expressão ao pensamento empresarial,
tanto através de seus livros e artigos de jornal quanto em seus discursos políti-
cos de senador da República.

Como se isso não bastasse, sua polêmica com Eugênio Gudin sobre vanta-
gens e desvantagens do planejamento econômico influenciou o pensamento de
todos os economistas brasileiros. Fundou a Escola Livre de Sociologia e Polí-
tica de São Paulo e escreveu História Econômica da Brasil, um grande clássico bra-
sileiro.

Roberto Simonsen nasceu em Santos em uma família de forte tradição
empresarial. Seu avô materno e padrinho, Inácio Wallace da Gama Cochra-
ne, além de deputado à Assembleia Legislativa Provincial, foi grande expor-
tador de café e, aliando-se a capitalistas ingleses, fundou a Companhia Me-
lhoramentos de Santos, que organizou os serviços de bondes, luz e água da-
quela cidade.

Seguindo os passos de seu avô, com quem morou durante os estudos secun-
dários e universitários na capital paulista, Roberto Simonsen começou cedo a
se interessar pelo setor de grandes obras de construção civil. Formado em
Engenharia pela Escola Politécnica de São Paulo, depois de um estágio de dois
anos na Southern Brazil Railway e uma passagem pela chefia da Comissão de
Melhoramentos do município de Santos, logo se voltou para a iniciativa priva-
da. Reunindo um grupo de acionistas, lançou a Companhia Construtora de
Santos. Corria o ano de 1912 e ele completara apenas 23 anos.

Quinze anos mais tarde, traçou um balanço invejável:
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“A nossa empresa executou por centenas, habitações particulares; [...]
edificou milhares de metros quadrados de armazéns e estabelecimentos in-
dustriais; construiu e montou máquinas industriais, principalmente para o
trato do café; obteve em concorrência pública diversas obras municipais,
executando toda espécie de pavimentação e tendo nos projetos e na execu-
ção do recalçamento de parte de Santos uma influência decisiva; construiu
as sedes dos grandes estabelecimentos bancários, os Palácios da Bolsa do
Café e a Base da Aviação Naval” (SIMONSEN, 1932).

Mas todo esse êxito não quer dizer que não tenha encontrado obstáculos
nem enfrentado crises. Pelo contrário, os percalços foram muitos e as crises,
severas. A primeira delas veio como consequência direta da Primeira Guerra
Mundial. Como se sabe, esse período trouxe grande prosperidade para a in-
dústria brasileira que se aproveitou da necessidade de substituição das impor-
tações, mas não impediu graves crises setoriais. O próprio Simonsen explica o
mecanismo:

“Quanto às dificuldades de momento, é sabido que a conflagração mun-
dial, alterando profundamente as condições vitais e econômicas da socieda-
de, se de um lado criou novas e poderosas necessidades que incrementam a
produção de determinados artigos – veio, por outro, afetar a vida de muitas
indústrias pela supressão de mercados correspondentes. A classe dos cons-
trutores está, incontestavelmente entre as que mais sofrem entre nós, deste
estado de coisas”.

“O decréscimo da população nas cidades, concorrendo como agrava-
mento das condições de vida para o abaixamento dos aluguéis; o encareci-
mento dos materiais de construção, quanto aos importados pelos motivos
conhecidos quanto aos de produção nacional pela grande alta de combustí-
veis são os principais fatores de paralisação das construções” (Idem, ibidem,
1932).
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Essa crise veio comprometer seriamente uma das obras mais ambiciosas de
Simonsen, a construção de um grande bairro operário. Reunira interessados
em participar do empreendimento, escolheu terrenos de boa conformação e de
fácil acesso e, no dia 24 de abril de 1914, lançou a pedra fundamental da Vila
Belmiro. Menos de dois meses mais tarde, no dia 28 de junho, na cidade de Sa-
ravejo, um estudante sérvio matou o arquiduque Francisco Ferdinando, her-
deiro da coroa da Áustria. Começava a Primeira Guerra Mundial.

Pouco depois, um dos principais acionistas do empreendimento foi à falên-
cia, obrigando Simonsen a remontagem laboriosa da parte financeira do inves-
timento, que passou a se chamar Companhia Santista de Habitações Econô-
micas. Surgiram as ruas e casas de excelente aparência, mas cujo preço se reve-
lou excessivo para os operários a que se destinavam. As vendas se arrastavam.
Numa tentativa ousada de relançamento, Simonsen financiou a construção do
estádio do recém-fundado Santos Futebol Clube. Foi pior. Os novos morado-
res foram efetivamente atraídos, mas, em vez de comprarem as casas de Vila
Belmiro, acabaram por cercá-la por construções improvisadas que formaram
uma favela de mais de 500 barracos.

Esse fracasso relativo não impediu que as empresas de Simonsen continuas-
sem progredindo, chegando ao fim da guerra em posição privilegiada. Foi en-
tão que o País inteiro conheceu a grande crise de 1918/1919, causada por
uma rara combinação de causas meteorológicas, políticas, pragas e epidemio-
lógicas. Ficaria na história como a crise dos quatro gês: geadas, gafanhotos,
guerra e gripe espanhola, que alguns aumentam para a dos cinco gês, acrescen-
tando na conta as consequências da greve geral paulistana do ano anterior,
1917.

A pior geada de nossa história ocorreu no mês de junho. Ao cair da tarde
do dia 25 a temperatura começou a baixar e, durante a madrugada, os termô-
metros em grande parte do estado começaram a marcar temperaturas negati-
vas. O dia 26 de junho amanheceu com os cafezais cobertos de geada sob um
céu azul sem nuvens prenunciando o sol forte que não tardaria a queimar as
plantações. Pequenos fazendeiros perderam suas propriedades já empenha-
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das para os bancos contra a promessa da colheita e até os grandes sofreram.
O frigorífico Barretos, de propriedade de Antonio Prado, teve que ser arren-
dado e a exportadora Prado Chaves – na qual ele era sócio de Eloy Chaves –
entrou em declínio.

Mal terminara a geada e a lavoura paulista foi atacada por uma praga de
gafanhotos. Nuvens imensas e compactas de insetos cortavam durante horas
o céu das cidades do interior e mesmo algumas vezes o da própria capital an-
tes de atacar as plantações. Em Mogi Guaçu, Paraibuna e São José dos Cam-
pos, os pés de milho vergavam com o peso dos insetos. Depois de destroçar
os milharais, os insetos atacavam os canaviais e as plantações de arroz e prati-
camente tudo o mais que a mão do homem fizera brotar da terra.

Mas o pior ainda estava para chegar. Em setembro, o navio Demerara che-
gou ao Rio de Janeiro depois de escalas no Recife e em Salvador. A bordo, vi-
nham doentes da gripe espanhola, a terrível epidemia que percorria o mundo e
deixaria um saldo de 20 a 40 milhões de mortos, número muito superior aos
quinze milhões atribuídos à recém-terminada Primeira Guerra Mundial. No
Brasil, calcula-se que tenha deixado pelo menos 35 mil mortos, apenas no Rio
de Janeiro e em São Paulo. Mas o número dos contaminados foi pelo menos
dez vezes maior. A desorganização da vida social e econômica veio de imedia-
to. A primeira recomendação das autoridades era evitar qualquer aglomeração;
escolas, teatros, estádios, lojas comerciais e fábricas viam-se na obrigação de
fechar suas portas. A média de enterros na capital paulista, que era de 27 por
dia, chegou a 300 no auge da crise, sem contar os clandestinos, pois os enter-
ros eram à noite e muitas vezes em valas comuns.

A guerra terminou no dia 11 de novembro e a epidemia, em meados do mês
seguinte.

Observador atento desse período tumultuado, Roberto Simonsen tirou
dele várias convicções que o iriam acompanhar pela vida afora. Entre elas, a de
que a dependência de um único produto de exportação como o café tornava a
economia excessivamente vulnerável às crises, sejam elas as causadas pelas gea-
das ou, pelo contrário, as causadas pela superprodução.
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A opção natural seria a industrialização para a qual ele advogava como in-
dispensável um protecionismo temporário e o desenvolvimento de um merca-
do interno capaz de absorver os produtos. O insucesso da venda de casas no
bairro operário em Vila Belmiro ficara como lição de que não adianta oferecer
produtos de qualidade se o público a que se destinam não possui os meios para
pagá-los.

Também de nada adiantaria combater a carestia como se ela fosse um con-
ceito absoluto. Em sua opinião, essa ideia, embora muito popular, contrariava
uma evidência: os países onde a vida é mais cara são geralmente aqueles em que
a riqueza do povo é maior. A única solução para formar a base do processo de
industrialização do país seria a ampliação do mercado interno com o aumento
geral de seu poder aquisitivo por meio de melhores salários.

Mas melhorar salários implicava produzir melhor, o que, na visão de Si-
monsen, significava, sobretudo, adotar critérios científicos de administração e
a melhor tecnologia disponível, indo buscá-la onde estivesse. Essa convicção
dirigiu o seu olhar para muito além das fronteiras do Brasil, com atenção espe-
cial para a Inglaterra e os Estados Unidos. Estes países inspiram sua militância
pela racionalização e pela tecnologia que muitas vezes ganhou aspectos de uma
doutrina social.

“A ação da técnica oferece ao progresso material, produto da razão e do
trabalho, os meios de melhor cooperar no progresso moral. E, enquanto pelo
progresso moral, se visa a restringir e combater as forças dissolventes da socie-
dade, pela técnica se procura o controle e a utilização das forças físicas e me-
cânicas em benefício do Homem e da sociedade” (MAZA, 2004, p. 83).

Em 1919, aceitou o convite feito pelo governo para participar de uma mis-
são comercial enviada à Inglaterra. Esse encargo significava o afastamento de
seus negócios pessoais por um tempo considerável. Mas, certamente, não per-
deu seu tempo. Visitou mais de 80 indústrias em 24 cidades da Grã-Bretanha.
Numa entrevista concedida na volta ao Brasil, afirmou:
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“Vimos desde o fabrico da agulha até a forja de colossais peças e o tornea-
mento de eixos de 40 metros destinados aos grandes navios; do fabrico do
cimento até o preparo do patent-fuel (combustível sólido à base de carvão e
de piche); desde a construção de navios em concreto armado até o lança-
mento de grandes navios de aço; desde as usinas metalúrgicas para a redu-
ção de toda a classe de minérios (de que o país é tão rico) até as fábricas de
máquinas agrícolas e fazendas modelo” (SIMONSEN, 1932).

O fascínio pelas máquinas voltou a se tornar patente em outra entrevista da
época:

“E em Bath nos sentimos maravilhados diante das demonstrações do en-
genheiro Feuerder, que acaba de inventar um sistema simplíssimo de se ob-
ter diretamente o movimento circular por um simples artifício de cinemáti-
ca. As suas aplicações já experimentadas em bombas e compressores indi-
cam que essa invenção está destinada a revolucionar inteiramente a constru-
ção de certas máquinas” (Idem, ibidem).

Durante a viagem, além de pronunciar conferências, escrevia para os jornais das
cidades onde passava. Num artigo para o Times de Londres, redigido em parceria
com T. Carvalho de Brito, cujo título era “Técnicos para o Brasil”, lembrava a ne-
cessidade que havia no país “de técnicos, perfeitos conhecedores dos métodos co-
merciais ingleses e dos meios mais eficientes de utilização dos aparelhamentos e
máquinas britânicas” (MAZA, p. 131). A ideia foi bem recebida, transformando-o
em importante agente de atração de técnicos para o Brasil. Desenvolveu igualmen-
te através da imprensa de Londres uma de suas teses prediletas, o interesse que
teriam as empresas inglesas em admitir para estágios de um ou dois anos engenhei-
ros brasileiros recém-formados. Era uma segunda vertente de sua estratégia de
qualificação técnica dos recursos humanos para a indústria brasileira.

Costumava discorrer sobre o mercado de carne, que lhe dizia respeito dire-
tamente, pois seu frigorífico era grande exportador, mas também sobre os da
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madeira, algodão, borracha, fumo, minérios e cereais. Interessava-se, sobretu-
do, em ouvir as queixas dos importadores, esforçando-se para descobrir o que
poderia ser feito para remediá-las. Percebeu, por exemplo, que muitos produ-
tos brasileiros não eram bem cotados nas bolsas de mercadorias de Londres.
De volta ao Brasil, explicou as razões dessa dificuldade e a maneira de reme-
diá-la (MARCOVITCH, 2003):

“O Brasil precisa agir como os exportadores de borracha das Índias
Orientais, como os plantadores de algodão do Egito e dos Estados Unidos,
como os exportadores de frutas da Califórnia, como os madeireiros do Ca-
nadá, que mantém rigorosamente a uniformidade e a regularidade nos tipos
de exportação, o que permite serem estes facilmente classificados e vendi-
dos nas respectivas bolsas” (SIMONSEN, 1932).

Para Simonsen como empresário, essa viagem à Grã-Bretanha traria uma
consequência fundamental, que foi a de estreitar sua amizade com o chefe da
Missão, João Pandiá Calógeras, que, no seu retorno ao Brasil, seria nomeado
ministro da Guerra do governo Epitácio Pessoa, tornando-se o primeiro civil a
ocupar esse cargo na história republicana. Havia naquela época uma grande
campanha nacional encabeçada por personalidades, como o poeta Olavo Bilac,
em favor do estabelecimento do serviço militar obrigatório. Mas, para tornar a
ideia exequível, era indispensável a construção de novos quartéis pois os exis-
tentes, poucos e em alguns casos, insalubres, não tinham condições de receber
um grande número de recrutas.

Muito ambicioso, o programa completo exigia a construção de mais de cin-
quenta estabelecimentos nas mais diferentes regiões do país. Os engenheiros
militares entregaram os projetos e o governo abriu concorrência pública, mas
as raras propostas que apareceram superavam em muito o preço máximo dos
editais. A razão fundamental residia na fama de péssimo pagador do governo
brasileiro. Só o sonho de um lucro extraordinário levaria alguém a investir di-
nheiro próprio sem perspectivas certas de pagamento.
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A solução finalmente encontrada num encontro entre Calógeras e Simon-
sen foi um contrato de administração, pelo qual o estado pagaria diretamente
os funcionários e fornecedores da obra, cabendo à empresa de Simonsen uma
percentagem de 15% (mais tarde 10%) do montante total. Este sistema já ha-
via sido adotado com êxito pelo Brasil em obras levadas a efeito por empresas
estrangeiras no Nordeste, que não aceitavam outra modalidade.

Uma das tarefas mais complicadas foi organizar o transporte do material e
de milhares de empregados. Em uma ocasião, quinze mil trabalhavam ao mes-
mo tempo. Por maiores que tenham sido essas dificuldades, pareceriam ame-
nas se comparadas às que estavam por vir. Em 1922, uma das fontes tradicio-
nais das crises brasileiras citadas por Simonsen em seus escritos começou a jor-
rar. Era a chamada revolução tenentista de 1922, que antecedeu as de 1924 e
de 1930.

Em Mato-Grosso, o levante ocorreu no dia 5 de julho, quando o general
Clodoaldo da Fonseca, primo de Hermes da Fonseca, assumiu o comando,
reuniu oficiais e comunicou-lhes o plano revolucionário que deveria contar com
o apoio do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia e Minas Gerais.
Na verdade, o movimento restringiu-se ao Rio de Janeiro, onde foi logo domi-
nado. O último foco rebelde a resistir foi o Forte de Copacabana, dominado
afinal por forças do exército enviadas pelo ministro da Guerra Pandiá Calóge-
ras, o mesmo que encomendara a construção dos quartéis.

Embora rapidamente dominado, esse primeiro levante tenentista bastou
para tumultuar as obras. Algo muito mais grave haveria de ocorrer na revolu-
ção de 1924, que daria origem à Coluna Prestes. Localidades do Rio Grande
do Sul chegaram a passar seis meses sem receber material e o pouco que chega-
va era frequentemente requisitado. Ao final, reconhecendo a impossibilidade
de terminar as obras, Simonsen e o governo concordaram em cancelar os con-
tratos correspondentes.

Restava o processo de acerto de contas, que se arrastaria por mais um ano.
A opção inicial de trabalhar por contrato de administração funcionou apenas
parcialmente. Os fornecedores da obra negavam-se a vender ao governo, a não
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ser que a empresa aceitasse avalizar os créditos. Os funcionários também não
poderiam ficar a espera que o governo liberasse os créditos para o pagamento
de seus salários ao fim de cada mês, de tal maneira que Simonsen foi obrigado
a recorrer aos bancos paulistas que chegaram a exigir seu aval pessoal.

Acertadas afinal todas as contas, Simonsen publicou um livro de 358 pági-
nas detalhando as obras realizadas por sua empresa e suas relações financeiras
com o governo (SIMONSEN, 1931). Era indispensável que não pairassem
sombras sobre a moralidade dessas relações. Publicado em 1931, o livro che-
gava num país traumatizado pela crise mundial de 1929 e pela revolução dos
tenentes que levara Getúlio Vargas ao poder em 1930. Desde que o levante do
Forte de Copacabana, em 1922, fora dominado por ordem do então ministro
da Guerra Pandiá Calógeras, ele passara a ser odiado pelos tenentes. Como
amigo do ministro, Simonsen era considerado suspeito.

Simonsen devia tomar cuidado redobrado, pois já não falava apenas em
nome próprio, mas de uma classe. Desde 1928, a divisão interna na Associa-
ção Comercial da São Paulo levara os industriais a fundarem uma organização
própria a CIESP – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que teve
Francisco Matarazzo como presidente e Simonsen como vice.

Coube a CIESP a tarefa de defender o ponto de vista dos industriais nos mo-
mentos difíceis da recessão mundial que ninguém sabia quando iria acabar, em-
bora todos soubessem muito bem como, onde e quando ela havia começado.

No dia 4 de dezembro de 1928, ao dirigir a última mensagem de seu man-
dato ao Congresso norte-americano, o presidente Calvin Coolidge declarou
que os deputados e todo o país deveriam encarar o presente com satisfação e o
futuro com otimismo: “No campo interno, existe tranquilidade e satisfação
[...] e o mais elevado recorde dos anos de prosperidade. No campo externo, vi-
gora a paz e o bem-estar que resultam da compreensão mútua [...]”.

Que esse discurso tenha sido feito às vésperas da grande crise de 1929, tem
sido apontado como evidência da cegueira do presidente norte-americano.
Mas todos os dados disponíveis indicavam uma situação econômica realmente
muito boa naquele momento, ápice de uma prosperidade que já havia durado

129

Roberto Simonsen e três décadas de crises no Brasil : 1918-1948



toda a década de 1920. A única crítica que se poderia fazer ao presidente era
não ter pressentido que a situação era boa demais para ser de verdade. Mas,
nesse caso, a crítica deveria ser estendida a todo o povo americano com desta-
que especial para Wall Street, onde os alertas já haviam começado. Mas, como
nota John Kenneth Galbraith no seu estudo clássico sobre a crise de 1929, já
havia se chegado ao momento “como acontece em todos os períodos especula-
tivos em que as pessoas não pretendiam ser persuadidas da realidade das coi-
sas, mas sim encontrar um pretexto para mergulhar no fundo da fantasia”
(GALBRAITH, 1954).

Os primeiros sinais de alerta no mercado de ações surgiram no início de
1928. Até então lenta e gradual, a ascensão dos preços começou a dar saltos
inesperados. No mês de março, a média dos índices industriais subiu quase 25
pontos. Certas ações ganharam 20 pontos num único dia. Meia dúzia de milio-
nários, um dos quais diretor da General Motors e três outros a ela ligados dire-
ta ou indiretamente, tornaram-se figuras conhecidas do grande público e qual-
quer declaração de um deles desencadeava novas altas. Em junho, o mercado
retrocedeu bruscamente fazendo desaparecer quase todos os ganhos de março.
Mas, em julho, a bolsa apresentou uma pequena alta, seguida por uma bem
maior em agosto. Em 7 de novembro, um dia depois da eleição do presidente
republicano Hoover em substituição a Coolidge, ele foi saudado com a cha-
mada “alta da vitória”.

O próprio Hoover, no entanto, estava bem consciente do perigo que se
aproximava e nas suas memórias conta como tentou que as autoridades mone-
tárias reprimissem a especulação. Mas os controles necessários eram tão impo-
pulares, que a Junta da Reserva Federal acabou por baixar os braços, deixando
o barco correr. Livre para agir como bem entendesse a bolsa entrou na verti-
gem final. Se, durante todo o ano de 1928, os índices haviam subido 86,9
pontos, somente em junho de 1929 saltaram 52 pontos e mais 25 em julho e
outros 33 em agosto, totalizando 110 pontos em três meses.

Terça-feira, 24 de outubro, foi o primeiro dia de pânico de 1929.
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“Às onze horas, o mercado degenerara numa disputa feroz e desvairada
para vender. Nas salas superlotadas espalhadas pelo país, o indicador falava
de um colapso medonho. [...] A incerteza levou cada vez mais pessoas a ten-
tarem vender. Outras, incapazes de corresponder aos pedidos de depósito
de garantia, venderam tudo. Às 11,30 horas, o mercado rendera-se a um
medo cego e inexorável.[...] Em Broad Street, perto da Bolsa, podia-se ouvir
um estranho bramido. Estava a juntar-se uma multidão” (GALBRAITH,
1954).

Numa última tentativa de salvação, os principais banqueiros do país reuni-
ram-se nos escritórios de J. P. Morgan, na Wall Street, número 23. Houve efe-
tivamente uma breve reação, mas já era tarde demais. A segunda-feira seguinte
abriu em violenta baixa e a terça-feira, dia 29, foi o dia mais devastador da his-
tória do mercado de ações de Nova York.

Desta vez, a reação da Bolsa demoraria muito a chegar. Os preços só se esta-
bilizaram em junho de 1932 a níveis muitíssimos inferiores aos que vigoravam
nos dias mais negros de 1929. Durante esse período, as ações da U. S. Steel
despencaram de 262 para 22, as da General Motors de 73 para 8, a da Tel and
Tel de 304 para 73.

Por mais impressionante que tenha sido, a derrocada da Bolsa parece um fe-
nômeno secundário perto da recessão que se seguiu e que prosseguiria com
menor ou mais intensidade por dez anos nos Estados Unidos e por contágio
em grande parte do mundo.

Até 1941, o valor em dólares do PIB americano conservou-se em níveis in-
feriores aos de 1929. Em 1933, um em cada quatro trabalhadores havia perdi-
do o emprego e em 1938 permaneciam nessa situação um em cada cinco (Idem,
ibidem).

Quais as razões de tal desastre? Galbraith cita, entre outras, a má qualidade
dos executivos americanos que nos anos 1920 “tinha aberto seus braços hos-
pitaleiros a um número excepcional de promotores, trapaceiros, burlões e im-
postores. Em toda a longa história de tais atividades, isto era como que uma
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maré-cheia de fraudes”. Outra causa seria a má organização bancária dividida
num grande número de unidades independentes. Quando uma delas falia, as
outras procuraram se precaver cortando seus empréstimos, enquanto o públi-
co reclamava seu dinheiro de volta, desencadeando um desastroso efeito do-
minó. Nos primeiros seis meses de 1929, faliram 346 bancos em várias zonas
dos EUA (GALBRAITH, J. 1954).

A crise mundial que se irradiava de Wall Street veio atingir o Brasil num
péssimo momento, pois o país já se encontrava às voltas com outra crise causa-
da pela superprodução do café. Após a colheita excepcional de 1927, espera-
va-se de acordo com os antecedentes habituais duas safras pequenas. Mas, se a
de 1928 ficou efetivamente reduzida, a de 1929, prevista para ficar em
13.700.000 sacas exportáveis por Santos, acabou ultrapassando 21.000.000.
O pior é que antes mesmo dessa safra recorde os estoques acumulados nos ar-
mazéns reguladores chegavam a quase 11.770.000 sacas.

Esta, a situação que Simonsen encontrou ao chegar ao Brasil no dia 2 de ou-
tubro de 1929. Para piorar a situação, o Banco do Brasil e o Banco do Estado
de São Paulo seguiam políticas opostas. O Banco do Brasil, empenhado numa
política deflacionista, havia cortado por meio do aumento de encaixe, segundo
os cálculos de Simonsen, 10% do meio circulante em poucos meses.

O Banco do Estado de São Paulo viu-se então obrigado a suportar sozinho
o peso do financiamento do Instituto do Café, responsável direto pela política
de defesa do principal produto de exportação brasileiro. Nem se cogitava da
possibilidade de recorrer a empréstimos externos, em meio à crise que corria
pelo mundo.

Não havia tempo a perder. Quarenta e oito horas depois de sua chegada, Si-
monsen conseguiu ser recebido pelo presidente Washington Luiz. Vinha reite-
rar os pedidos paulistas para um auxílio direto do Banco do Brasil ao Banco do
Estado de São Paulo, com a sólida garantia de títulos e conhecimentos de café.

“Nada consegui. E ouvi ainda dos lábios do Sr. Presidente do Banco do
Brasil que convinha mesmo tentar fazer uma experiência para se verificar se
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a política do Instituto do Café estava certa ou errada. [...] É inacreditável
que, em matéria de crédito e política financeira, se quisessem fazer experiên-
cias e saltos bruscos, principalmente em estado de tensão comercial. Em conse-
quência da negativa do Governo Central, o Instituto do Café foi forçado a
abandonar a defesa dos mercados, o Banco do Estado a suspender brusca-
mente o financiamento à lavoura, e daí o pânico com o cortejo de conse-
quências lamentáveis, que são de todos conhecidas” (SIMONSEN, 1930).

Em agosto de 1929, a saca de café custava 200 mil-réis. Em janeiro de
1930, o preço havia baixado para 21 mil. Sofreram de imediato os fazendeiros
e os comerciantes de café, mas como o produto ainda controlava a economia
do país, sofreram todos, sobretudo os mais pobres. Joseph Love cita o caso da
Fazenda Cambuhy,

“uma das maiores e mais bem administradas fazendas do país, na qual os sa-
lários dos colonos em 1931 caíram para um terço do valor atingido antes
da Depressão e levanta a hipótese do aumento da mortalidade observado
entre eles em 1933 ser devido, em parte, à desnutrição” (LOVE, 1982).

É muito possível que a crise econômica, levando ao desprestígio das velhas
oligarquias tenha precipitado a revolução de 1930. É irônico pensar que Simon-
sen tivesse sido preso pelos tenentes, pois a ação desses revolucionários tinha di-
versos pontos de contato com as ideias que ele defendia. Boris Fausto esclarece:

“Um novo tipo de estado nasceu após 1930, distinguindo-se do Estado
oligárquico não apenas pela centralização e pelo maior grau de autonomia
como também por outros elementos: 1.o atuação econômica, voltada grada-
tivamente para os objetivos de promover a industrialização; 2.o a atuação
social tendente a dar algum tipo de proteção aos trabalhadores urbanos, in-
corporando-os a uma aliança de classes promovida pelo poder estatal”
(FAUSTO, 2001, p. 182).
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Mas essa aliança entre os industriais paulistas e Getúlio Vargas só se daria
depois de mais um sobressalto: a revolução Constitucionalista de 1932. Si-
monsen participou de duas maneiras. De início, foi o responsável pela adapta-
ção da indústria paulista ao esforço de guerra. Presidiu a Comissão de Cadas-
tro e Mobilização Industrial formada pelo governo revolucionário paulista e
integrou o Departamento Central de Munições e o Conselho de Assistência
Civil. No final do conflito armado, participou igualmente das negociações
para o armistício, algumas delas realizadas em sua casa de Campos do Jordão.

Terminado o conflito, viajou para Buenos Aires onde aguardou durante um
mês o desenrolar dos acontecimentos. Voltou em seguida para o Brasil, onde
retomou o controle de suas empresas, conquistou a presidência do Instituto de
Engenharia. Em 1933, tornou-se deputado classista, escolhido por seus pares
para representá-los na Constituinte, segundo uma inovação proposta por Var-
gas. Permaneceu na Câmara até 1937, quando o Estado Novo fechou todos os
órgãos legislativos do país. Poucos meses antes, Simonsen fora eleito para a
presidência da FIESP e tornou-se membro do Conselho Federal do Comércio
Exterior (CFCE), órgão diretamente ligado ao presidente Vargas para asses-
sorá-lo na política econômica do governo.

Ao se aproximar a Segunda Guerra Mundial, baseado em sua larga expe-
riência sobre crises, alertou o governo sobre as dificuldades a enfrentar no
abastecimento de gêneros alimentícios, matérias-primas e combustíveis. Na
qualidade de presidente da FIESP, contribuiu para a organização do raciona-
mento do álcool industrial, do sal e do açúcar. Participou, ainda, da Coorde-
nação da Mobilização Econômica, encarregada de organizar a economia de
guerra para o cumprimento dos acordos de Washington, pelos quais o Brasil
trocava matérias-primas por financiamento norte-americano a grandes proje-
tos de industriais.

Durante o conflito, sofreram especialmente os empresários que dependiam
do comércio exterior. Emílio Odebrecht, pai de Norberto Odebrecht, era o
maior construtor da Bahia, tocando inúmeras obras para o governo e para parti-
culares. Com a interrupção das importações, o preço do cimento, do ferro, lou-
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ças e ferragens elevou-se bruscamente, estourando os orçamentos. Como a pos-
sibilidade de revisão não estava prevista nos contratos, a empresa foi à falência.

Simonsen, entretanto, foi dos que encontraram novas oportunidades na cri-
se. Uma de suas empresas mais poderosas era a Cerâmica São Caetano, adqui-
rida em 1923 do grupo Queiroz Lobo & Braga Ltda. e por ele transformada na
cerâmica brasileira mais respeitada pela qualidade de seus produtos. Para aten-
der à demanda de tijolos refratários necessários para os fornos de Volta Redon-
da, a Cerâmica São Caetano, em plena crise, construiu praticamente outra fábri-
ca nova ao lado da já existente. Getúlio Vargas veio a São Paulo para a inaugu-
ração das novas instalações e ficou hospedado na residência de Simonsen.

Em 1947, foi eleito Senador por São Paulo.

�

Ao lado de suas atividades de industrial e político Simonsen prosseguia sua
carreira de homem de pensamento e continuou na defesa ardorosa de suas ideias.
Não caberia falar em trajetórias paralelas, pois elas sempre estiveram entrelaçadas a
serviço de suas convicções. Aprimoradas pela experiência continuavam as mesmas
que ele vinha defendendo desde o início de sua carreira. Entre elas, a defesa da in-
dustrialização, a importância da pesquisa tecnológica, a necessidade de educar
profissionalmente os trabalhadores e elevar a cultura de toda a sociedade.

O interesse pela pesquisa tecnológica data desde o início de suas atividades
de empreiteiro, quando se envolveu numa acirrada polêmica com um concor-
rente sobre a qualidade do asfalto mais indicado para o calçamento de São
Paulo. Nas suas próprias palavras: “Conta-se por centenas de contos as impor-
tâncias que despendemos continuamente em pesquisas industriais e no estudo
dos recursos naturais brasileiros, com intuito de integrá-los na vida econômica
do país” (SIMONSEN, 1932). Também não se conta seus artigos e trechos de
seus livros onde, baseado no exemplo americano, defendeu a necessidade de
multiplicar os institutos de pesquisas no Brasil e de melhor aparelhamento
para o IPT. Contrariamente à maioria dos empresários da década de 1930 e
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1940, que julgavam a tecnologia como algo que se deveria comprar pronto no
exterior, Simonsen defendia a ideia que não se poderia ter uma indústria brasi-
leira sem técnica brasileira. Considerava que a normalização das normas técni-
cas era “uma grande cruzada” na qual os brasileiros deveriam se empenhar.
Sempre bem informado, pronunciou numa das primeiras reuniões da ABNT,
em 1941, um discurso onde citava as experiências de normatização da Grã-
Bretanha, EUA, França, Alemanha, Japão e Rússia.

Na luta pela criação de escolas profissionais, Simonsen, em nome da Fiesp,
negociou no final da década de 1930 vários aperfeiçoamentos no modelo ori-
ginalmente proposto pelo governo. Daí resultou uma proposta própria, apre-
sentada por ele em 1941, e da qual resultaria o Senai.

A ambição de elevar o nível cultural de todo o país já o havia levado em 1933
à fundação da Escola Livre de Sociologia e Política. Simonsen teve a ideia, arru-
mou o financiamento necessário, organizou o currículo, atraiu os alunos.

A própria criação de uma Cátedra de História Econômica do Brasil foi uma
iniciativa pioneira – mais uma – na vida de Simonsen.

“Com a exceção isolada de Harvard, nos Estados Unidos, a história da
economia regional não era considerada matéria importante nas universi-
dades. Na Inglaterra, apesar do brilho de seus economistas, só em 1910 se
criou em Manchester, uma cátedra de história econômica inglesa, que logo
desapareceu com a morte de Unwin, seu primeiro regedor. Cambridge ado-
tou-a em 1928, Oxford, em 1931” (MARCOVITCH, 2003).

Para a montagem da escola paulista, Simonsen contratou professores dentro
e fora do país. Entre os estrangeiros, a figura mais notável foi Donald Pierson,
que, com seu prestígio pessoal, conseguiu financiamento de fundações como o
Smithsonian Institution para bolsistas e valorizou a pesquisa de campo.

Entre os professores brasileiros, a figura mais notável desse período inicial
foi a do próprio Roberto Simonsen, não apenas por seu papel de promotor da
instituição, mas pelo fato de ter enfeixado suas aulas na sua obra maior: História
Econômica do Brasil.
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Além de ter abordado capítulos nunca antes tratados do nosso passado, essa
obra apresenta um enorme trabalho de sistematização de estatísticas, citado como
fonte até por economistas de outras escolas, como Celso Furtado. Na sua Formação
Econômica do Brasil, Furtado esclarece que os dados que servem de base a seus cálcu-
los e estimativas do capítulo referente à Economia Escravista de Agricultura Tro-
pical foram todos colhidos na obra de Simonsen, “esse grande pesquisador da his-
tória econômica do Brasil”. Análises praticamente consagradas, como o surto de
industrialização causado pela substituição das importações durante a Primeira
Guerra Mundial, foram propostas por Simonsen pela primeira vez. Warren Dean
cita, entre os autores que aceitaram essa tese, Caio Prado Jr., Werner Baer, Dorival
Teixeira Vieira, Fernando Henrique Cardoso e Nícia Vilela Luz.

Naturalmente, nem todas as teses de Simonsen eram aceitas com tal facili-
dade. A que provocou maior controvérsia foi a da necessidade de uma maior
planificação da economia. Simonsen era inteiramente favorável, outros mais
adeptos do liberalismo como Eugênio Gudin eram contrários. Na defesa de
suas opiniões os dois travaram uma célebre polêmica. Gudin iniciou o debate
com o livro Rumos da Política Econômica. Três meses depois, Simonsen replicou
com a O Planejamento da Economia Brasileira. Houve ainda uma tréplica de Gudin;
Carta à Comissão de Planejamento. Mas não se pode dizer que isso tenha encerrado
a questão, pois a controvérsia permanece acesa até os dias de hoje.

Um dos argumentes mais fortes de Simonsen a favor do planejamento era a
capacidade que ele teria de evitar ou amenizar crises e também como arma de
defesa da indústria nacional através da uma política alfandegária protecionista.

Sabia ser veemente. Declarou, certa vez, que o próprio Adam Smith, se voltasse
a vida, ficaria estarrecido com os despropósitos cometidos por brasileiros que in-
vocavam suas teorias. Mas de hábito não procurava efeitos retóricos, fugia do jar-
gão profissional e das palavras difíceis. Uma de suas batalhas permanentes era con-
tra a mentalidade bacharelesca do Brasil do seu tempo, mais amiga da forma do
que do conteúdo. Seu estilo direto, preciso e límpido não envelheceu. Possuía, en-
fim, uma elegância na concisão, dom de escritor que o levaria à Academia Brasilei-
ra de Letras, em 1946, dois anos antes de sua morte.
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No seu discurso de posse na vaga deixada por Filinto de Almeida, comentou
o fato de um economista, como ele, substituir um poeta. Não lhe parecia um
contraditório:

“Com essa atitude, mostra ela (a Academia) que os padrões de cultura no
Brasil já podem ser considerados suficientemente complexos e diferencia-
dos para que ao mais alto cenáculo cultural do país tenham também acesso
aqueles que não sendo propriamente literatos, servem, cada qual na sua esfe-
ra, à causa da inteligência brasileira. Servem, portanto, à causa da Pátria por-
que como nos ensinou aquele Mefistófeles a serviço da Igreja, que foi Ches-
terton, ‘Pátria é espírito’ e só o espírito é imortal” (SIMONSEN, 2007).
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Ulisses e suas traduções:
um estudo de avaliação
comparada

Débora Landsberg

Quando, em 2005, foi lançada a versão de Bernardina Pi-
nheiro para o clássico Ulisses, de James Joyce, a tradutora

explicou que não considerava o original difícil de ser compreendido
e que, por isso, fez uma tradução igualmente descomplicada. “Há
partes engraçadíssimas em Ulisses. Ficarei satisfeita se as pessoas se
divertirem com o livro”, declarou Pinheiro. A única tradução da
obra anterior à de Bernardina é a de Antonio Houaiss, conhecido
por sua linguagem rebuscada.

Este estudo teve como ponto de partida o comentário veiculado
pela imprensa cultural quando da publicação da versão de Pinheiro,
no sentido de que a tradução de Houaiss seria mais fiel ao original,
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reproduzindo em português muitas de suas inovações formais, enquanto a de
Bernardina se proporia a facilitar a leitura de um dos romances mais reconhe-
cidamente complexos da literatura ocidental.

Com o objetivo de avaliar ambas as traduções de Ulisses em termos de fideli-
dade ao original, foi feita uma comparação entre trechos do original e as tradu-
ções de Antonio Houaiss e de Bernardina Pinheiro. As estratégias utilizadas
pelos tradutores foram analisadas criticamente, tendo como parâmetros algu-
mas polaridades textuais relevantes, tais como registro elevado / registro colo-
quial, vocabulário rebuscado / vocabulário cotidiano, entre outras.

A primeira etapa da pesquisa foi constituída pelo levantamento de fontes
acerca de James Joyce e Ulisses. Em seguida, foram escolhidas passagens repre-
sentativas de Ulisses para a análise comparativa. A escolha foi baseada nos di-
versos tipos de dificuldades apresentados pelo texto de Joyce. Assim, os pon-
tos fracos e fortes das duas traduções puderam ser avaliados considerando-se
tanto a proposta de cada tradutor como o aspecto da fidelidade ao original.
Primeiro as traduções foram comparadas ao texto original, seguindo-se alguns
critérios de avaliação das escolhas feitas pelos tradutores, tais como: adapta-
ção, precisão, erro, omissão, registro e pontuação. A categoria “erro” foi usada
com cautela, apenas nos casos em que parecia claro que o tradutor fez uma lei-
tura equivocada do sentido do texto em inglês. Na segunda fase do estudo, as
traduções foram comparadas entre si. Foram considerados os níveis fonológi-
co, sintático, semântico e lexical.

O primeiro trecho selecionado foi retirado do capítulo 6, em que James Joyce
alterna passagens de discurso direto, de narrativa e da técnica chamada de “fluxo
de consciência” ou “monólogo interior”. Neste ponto, Houaiss incorre em dois
erros de interpretação inequívocos. No original, temos: “By the holy Paul! Mr Deda-
lus said in subdued wonder. Dick Tivy bald?” Na tradução de Houaiss: “Por São Paulo!
— disse o senhor Dedalus com surpresa simulada. – Careca, o Dick Tivy?”
Houaiss interpretou subdued de forma errada: a palavra poderia ser traduzida por
“branda”, “suave”, mas não “simulada”. O outro erro se dá na seguinte passa-
gem: “Woe betide anyone that looks crooked at him: priest”, cuja tradução de Houaiss é “Ai
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de quem lhe parece salafrário: sacerdote”. “Looks crooked to him” deve ser traduzi-
do como “olhar torto para ele”; a leitura de Houaiss exigiria uma outra prepo-
sição: to him. A ideia é de que não podem olhar torto para ele, já que deve ser
respeitado por ser um sacerdote, e não que ele punirá pessoas de aparente má
índole.

Bernardina comete dois erros. O primeiro, na frase “Drawn on a guncarriage”.
Embora esteja claro pelo contexto que foi o falecido Albert quem foi drawn (ar-
rastado), a tradutora usa o verbo no feminino: “Arrastada sobre uma carreta de
canhão”. No diálogo sobre a coleta de dinheiro, Pinheiro comete outro erro por
confundir “inscrever-se” com “subscrever-se”. “Ele se inscreveu com uma li-
bra”, lê-se em sua tradução. No original, temos “He put down his name for a quid”.

Há seis imprecisões na tradução do trecho por Houaiss. No primeiro pará-
grafo do trecho selecionado, “She had outlived him, lost her husband” foi traduzido
como “Ela havia sobrevivido a ele, perdendo o marido”. O correto seria “per-
dera”. “One must outlive the other” foi passado para o plural: “Uns têm de sobrevi-
ver aos outros”. “Something new to hope for not like the past she wanted back, waiting. It ne-
ver comes”. Houaiss é impreciso ao traduzir “It never comes” como “Nunca retor-
na”. Parece haver, neste ponto, uma tentativa de facilitar a compreensão pelo
leitor, pois o tradutor deixa claro que é o passado que nunca chega.

Em seguida, há um diálogo, e neste trecho Houaiss é impreciso uma vez.
Dedalus e Ned Lambert conversam sobre a coleta de dinheiro para ajudar a fa-
mília do falecido. Lambert diz que John Henry Menton subscreveu uma libra
e Dedalus responde “I’ll engage he did”. A frase foi traduzida como “Apostava
que ele o faria”, quando o correto seria “Aposto que o fez”, “Aposto que sim”,
pois, se Dedalus nem sabia da coleta até aquele momento, sequer teria como
apostar nisso em um tempo passado. A quinta imprecisão do capítulo seis pa-
rece ter sido causada por mera desatenção: “He fitted his black hat gently on his left
knee and, holding its brim, bent over piously”, diz o original. Houaiss traduz: “Acon-
chegou delicadamente seu chapéu preto ao joelho erguido e, sustendo-o pela
aba, inclinou-se piamente”. O tradutor troca “joelho esquerdo” por “joelho
erguido”.
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Bernardina Pinheiro comete quatro imprecisões. A frase “For Hindu widows
only” é traduzida como “Para as mulheres hindus apenas”. A palavra widows sig-
nifica viúvas. No diálogo entre Ned Lambert e Dedalus, lemos “Como vão to-
dos em nossa cidade de Cork?”, porém, no original, “How are all in Cork’s own
town?”, não há referência aos dois serem nativos de Cork. No mesmo diálogo,
outra imprecisão: “Só para mantê-los em forma até que o seguro esteja esclare-
cido”, quando no original temos “Just to keep them going till the insurance is cleared up”.
A tradução correta para cleared up seria “definido”. A quarta ocorrência se dá
ainda no diálogo, “Bebida, como?”, indaga Ned Lambert. O certo seria “ou o
quê?”, já que em inglês a pergunta é “Liquor, what?”.

Houaiss incorre em três omissões no trecho retirado do capítulo 6. “Drawn
on a guncarriage” é traduzido por “Puxado numa carreta”. Foi omitido que a car-
reta é de canhão. A segunda omissão se dá pela dificuldade de reproduzir o
efeito sonoro presente no original: “They halted by the bier and the priest began to read
out of his book with a fluent croak”; a assonância entre book e croak é omitida na tradu-
ção: “Pararam perto do catafalco e o sacerdote começou a ler de seu livro num
fluente coaxar”. Porém, o trocadilho que vem em seguida, “Father Coffey. I knew
his name was like a coffin” é mantido na tradução com a mudança do nome do pa-
dre: “Padre Paixão. Eu sabia que seu nome era como caixão”. Logo depois,
“Bully about the muzzle he looks” vira, na tradução de Houaiss, “Um garfo respeitá-
vel ele parece”. Ele troca a analogia com um cão por uma analogia com um gar-
fo. Bernardina também demonstra a dificuldade de reproduzir as ressonâncias
do original em “Quem vai ler o livro? Eu, disse a gralha.” No original, “Who’ll
read the book? I, said the rook”, há uma assonância entre book e rook.

Outra dificuldade de tradução ocorre na frase “The mutes bore the coffin into the
chapel”. Mutes eram pessoas pagas para ficar nos funerais com expressão melan-
cólica. Na falta de palavra ou expressão correspondente em português, Houaiss
opta por traduzir “coveiros” em lugar de mutes. Tal estratégia foi categorizada
como adaptação. Bernardina Pinheiro, entretanto, dá uma solução melhor à
questão ao optar por traduzir mutes como “acompanhantes pagos”. Houaiss
também fez outra adaptação ao escolher adotar o padrão da língua portuguesa
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no que se refere a palavras estrangeiras. Onde, no original, lê-se “Dominena-
mine”, lemos em português “Domine-nomine”, em itálico e com hífen. James
Joyce não segue o padrão da língua inglesa, que também tem como norma gra-
far vocábulos de outros idiomas em itálico, portanto tais ocorrências foram
consideradas adaptações.

As outras duas adaptações de Pinheiro parecem ter o objetivo de facilitar a
compreensão do leitor. A frase “Yes, Ned Lambert said, with the wife’s brother. John
Henry Menton is behind. He put down his name for a quid”, em sua versão fica “É sim –
disse Ned Lambert –, com o irmão da mãe.” O correto seria “o irmão da espo-
sa, da mulher”. Bernardina explica a relação da mulher em questão com o últi-
mo referente do texto, o filho, facilitando assim a interpretação da frase. Além
disso, a tradutora opta por ignorar a junção de palavras “whitesmocked” e tradu-
zi-la por “bata branca”.

Há duas alterações no registro na tradução de Houaiss para este trecho. Em
“Mas no fim ela punha umas violetazinhas no chapeuzinho”, ele exagera nos
diminutivos. O original é “But in the end she put a few violets in her bonnet”. Na frase
“O caixão jazia sobre o seu catafalco diante do coro, quatro altas velas amare-
las aos cantos”, a inversão “altas velas” é desnecessária, já que o original diz
“four tall yellow candles at its corners”, construção típica na língua inglesa. Há tam-
bém o arcaísmo “após ele” na frase “O padre alviblusado entrou após ele dis-
pondo sua estola com uma mão, balançando com a outra o pequeno livro con-
tra sua barriga de sapo”. Não há nenhuma palavra ou expressão arcaica no ori-
ginal, “The whitesmocked priest came after him tidying his stole with one hand, balancing with
the other a little book against his toad’s belly”. Já Pinheiro não faz nenhuma alteração de
registro nem insere arcaísmos inexistentes no texto original.

Quanto à pontuação, Houaiss comete dois erros. Tanto ele como Bernardi-
na Pinheiro optam por padronizar a separação entre falas e narrativa de acordo
com as regras da língua portuguesa. Ambos usaram travessões. Contudo,
Houaiss omite um travessão em “— Por que ele perdeu o lugar? — perguntou
Ned Lambert. Bebia ou o quê?”. Deveria haver um travessão antes de “bebia”.
O tradutor também altera a pontuação do original na frase “Qual das pontas é
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a sua cabeça?”; no original, a frase é encerrada com ponto final: “Which end is his
head.”. Bernardina também troca o ponto final pela interrogação.

Bernardina Pinheiro altera outras três vezes a pontuação no trecho escolhi-
do. A primeira mudança foi separar em duas uma frase única no original: “Ela
sobrevivera a ele. Perdeu seu marido”. No mesmo parágrafo, Pinheiro retira o
ponto de interrogação da frase “Contudo quem sabe afinal de contas.” e insere
uma vírgula em uma frase cuja pontuação se dá apenas através de dois pontos:
“Um tem que ir antes: sozinho, debaixo da terra: e não se deitar mais na cama
quente dela”. No original, “One must go first: alone under the ground: and lie no more in
her warm bed”.

Na passagem selecionada do capítulo 6 temos, portanto:

Houaiss Pinheiro

erro 2 2

imprecisão 5 4

omissão 3 1

adaptação 2 2

pontuação 2 3

registro 2 0

arcaísmo 1 0

O capítulo 18 é o famoso “monólogo interior” de Molly. Não há vírgulas
ou qualquer outra pontuação. Ambos os tradutores preservaram esta caracte-
rística, imprescindível para o trecho.

Houaiss omite duas palavras do original, sendo que uma é um “sim”, vocá-
bulo que pontua todo esse trecho e encerra a obra. O tradutor inclusive toma a
decisão, muito criticada na época, de fechar o capítulo com um “Sims”, quan-
do o original não dá qualquer sinal de que ele deve usar a palavra no plural,
apenas para manter a característica do romance original de se iniciar e terminar
com a letra S. Além desse, Houaiss teve mais três erros de interpretação. Na
frase “springing up even out of the ditches primroses and violets nature it is”, a narradora
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está fazendo um comentário a respeito de tudo o que foi dito antes, e não so-
bre a natureza em si, como interpretou Houaiss: “brotando mesmo das regazi-
nhas primaveras e violetas é a natureza é o que é”. Outro erro inequívoco se dá
no trecho “eu muitas vezes pergunto a eles ateus ou como quer que eles se cha-
mem”, quando no original é dito “I often asked him atheists or whatever they call them-
selves go”. Pinheiro erra ao traduzir “glancing eyes” por “2 olhos olhando da treli-
ça” e substituir “figueiras” por “figuras” onde se lê, no original, “the figtrees in the
Alameda gardens”.

Bernardina fez duas adaptações, ambas claramente para facilitar a leitura.
Onde, no original, temos “to put about the place”, foi traduzido “fazer com que
eles nos mandem algumas flores para espalhar pela casa”. Aqui, Bernardina
poderia ter deixado só o verbo, sem explicar onde as flores serão espalhadas.
“It was leapyear like now” foi traduzido por Houaiss e Pinheiro como “ano bis-
sexto como agora”, sem a junção de palavras presente em leapyear. Houaiss op-
tou por abrasileirar a palavra inglesa tweed, usando “tuíde”, palavra inexistente
em português. Em “sim dezesseis anos atrás”, o “16”, que aparece em forma
de numeral no texto em inglês, é escrito por extenso. Em um trecho onde a
grafia das palavras é tão importante, este aparente detalhe pode ser considera-
do uma adaptação.

Tanto a tradução de Houaiss como a de Bernardina contêm oito impreci-
sões. Muitas das imprecisões de Bernardina se devem a conectivos inseridos
na tradução e inexistentes no original. Ela traduz “they call themselves go and
wash” por “eles se denominem que eles tratem primeiro de se lavar”; “they go
howling for the priest and they dying” por “eles gemem por um padre quando estão
morrendo” (Houaiss comete igual imprecisão); “after that long kiss I near lost my
breath” por “depois daquele beijo longo em que eu quase perdi a respiração”;
e “yes he said was a flower of the mountain” é traduzido como “sim ele disse que eu
era uma flor da montanha” (imprecisão idêntica em Houaiss). Em “and the old
castle thousands of years old”, a tradutora usou uma construção estranha em por-
tuguês, além de ter perdido a repetição de “velho”: “e o velho castelo milha-
res de anos antigo”. Na sua versão do trecho “when I put the rose in my hair like the
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Andalusian girls used or shall I wear a red yes and how he kissed me under the Moorish
wall”, Pinheiro é imprecisa com o artigo em “pus uma rosa”, com o verbo em
“será que eu vou usar”, que deveria ter sido traduzido como “devo usar”, e
em “debaixo do muro mouresco”, quando o correto seria “junto ao muro”,
“contra o muro”.

Na versão de Houaiss, há algumas imprecisões que parecem ter sido causa-
das por interpretações equivocadas. “the apron he gave me was like that”, por exem-
plo, foi traduzido como “o avental que ele me deu era um pouquinho assim”.
Não há razão para o uso de “pouquinho”. “I often asked him atheists or whatever they
call themselves” foi vertido equivocadamente como “ou como quer que eles se
chamem”, quando o correto seria “se nomeiem”, “se denominem”, já que no
original é “call themselves”. “the first person in the universe before there was anybody that
made it all”, “antes que tivesse ninguém que fez tudo” pelas mãos de Houaiss.

A tradução “a poeira se deposita” para “the dust grows in it” seria mais correta
caso o tradutor tivesse usado “aumenta”, ou “cresce”. Em “and the sun shines for
you today yes that was why I liked him”, ele traduz “e o sol brilha para você hoje isso
foi porque eu gostei dele”, quando o correto seria “foi por isso que”. Ele tam-
bém emprega uma letra maiúscula inexistente no original em “e o sentinela na
frente da casa do Governador”.

Em um capítulo marcado pelo monossílabo “sim”, Houaiss omite o vocá-
bulo, que deveria estar entre “hoje” e “isso” em “e o sol brilha para você hoje
isso foi por que eu gostei dele”, cujo original é “and the sun shines for you today yes
that was why I liked him”.

Além do arcaísmo da expressão “não daria nem um dé-réis de mel coado”
para traduzir a expressão nada arcaica “I wouldnt give a snap of my two fingers”,
Houaiss baixa o registro mais duas vezes nesse trecho: em “onde é que que era
que eu vi” para “wheres this I saw them not long ago” e em “dia que levei ele a se pro-
por a mim sim” para “the day I got him to propose to me yes”.

Para resumir o capítulo 18 temos o seguinte quadro:
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Houaiss Pinheiro

erro 3 2

imprecisão 8 8

omissão 2 2

adaptação 3 2

pontuação 0 0

registro 2 0

arcaísmo 1 0

No capítulo 14, James Joyce faz um pastiche da literatura e da linguagem
inglesas de várias épocas. Por apresentar dificuldades muito diferentes dos ou-
tros trechos selecionados, optamos por avaliar a tradução deste capítulo de
outra forma. Abaixo, o primeiro trecho selecionado deste capítulo, em que
Joyce utiliza vários arcaísmos, todos sublinhados. Em negrito, as aliterações
que remetem à poesia anglo-saxã:

“This meanwhile this good sister stood by the door and begged them at
the reverence of Jesu our alther liege lord to leave their wassailing for there
was above one quick with child a gentle dame, whose time hied fast. Sir
Leopold heard on the upfloor cry on high and he wondered what cry that it
was whether of child or woman and I marvel, said he, that it be not come or
now. Meseems it dureth overlong. And he was ware and saw a franklin that
hight Lenehan on that side the table that was older than any of the tother
and for that they both were knights virtuous in the one emprise and eke by
cause that he was elder he spoke to him full gently. But, said he, or it be long
too she will bring forth by God His bounty and have joy of her childing for
she hath waited marvellous long. And the franklin that had drunken said,
Expecting each moment to be her next. Also he took the cup that stood to-
fore him for him needed never none asking nor desiring of him to drink
and, Now drink, said he, fully delectably, and he quaffed as far as he might
to their both’s health for he was a passing good man of his lustiness. And sir
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Leopold that was the goodliest guest that ever sat in scholars’ hall and that
was the meekest man and the kindest that ever laid husbandly hand under
hen and that was the very truest knight of the world one that ever did mini-
on service to lady gentle pledged him courtly in the cup. Woman’s woe
with wonder pondering”.

Tradução de Bernardina Pinheiro:

“Neste ínterim esta boa irmã ficou junto à porta e rogou a eles em home-
nagem a Jesus nosso Senhor soberano de todos que cessassem a sua orgia
pois havia no andar de cima uma mulher em trabalho de parto, uma dama
gentil, cuja hora estava próxima. Sir Leopold ouviu gritar bem alto no andar
superior e se perguntava que grito era aquele se de criança ou mulher e eu
me admiro, disse ele, que não esteja terminado ou agora. Me parece que
dura demais. E ele estava atento e viu um anfitrião liberal chamado Lenehan
naquele lado da mesa que era mais velho do que qualquer um dos outros e
por isso eles eram ambos cavaleiros virtuosos naquele empreendimento e
também pelo fato de que ele era o mais velho ele falou com ele muito gentil-
mente. Mas, disse ele, antes que demore demais ela vai parir por obra de
Deus e Sua generosidade e ter a alegria de sua gravidez pois ela esperou por
muito tempo. E o anfitrião liberal que havia bebido disse, Aguardando que
cada momento seja o seu próximo. Também ele pegou a taça que estava à
sua frente pois ele não precisava nunca que alguém pedisse ou desejasse que
ele bebesse e, Agora beba, disse ele, totalmente deleitosamente, e ele bebeu
até a última gota o mais que pôde à saúde de ambos pois ele era um muito
bom homem de seu vigor. E sir Leopold que era o melhor hóspede que ja-
mais se sentou à mesa de doutos e que era o homem mais manso e o mais
bondoso que jamais pôs a mão ligeira por baixo de galinha e que era o mais
fiel cavaleiro do mundo alguém que sempre prestou delicado serviço para a
dama gentil bebeu à saúde dele cortesmente na taça. No infortúnio da mu-
lher com assombro ponderando”.
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Aqui, Bernardina Pinheiro peca ao não tentar reproduzir a complexidade
do texto, tudo indica que com o intuito de facilitar a leitura da obra. A tradu-
tora chega a desvirtuar as características dessa parte. Em um trecho que no ori-
ginal é repleto de arcaísmos, tanto sintáticos como lexicais, ela utiliza-se de
apenas um pequeno número de estruturas e vocábulos portugueses levemente
arcaizantes.

A tradução de Houaiss tem mais êxito nessa passagem, pois, além da estru-
tura sintática ser arcaica, ele também usa muitas palavras antigas:

“No entre tempo aquela boa irmã estava à porta e lhes rogava por mena-
gem de Jesus nosso mui senhor lígio de pararem seus brindes pois que havia
aí a riba uma a pique de ter criança gentil dama, cujo tempo corria presto. O
senhor Leopoldo ouviu do piso de cima grito forte e pensava qual grito esse
era se de infante ou de mulher e maravilho-me, disse ele, se já não veio é
agora. Parece-me a mim que me dura ao de mais. E ele ficou de guarda e viu
um homem franco de nome Lenehan daqueloutro lado da mesa que de to-
dolos outros era mais velho e pois que ambos eles os dous eram virtuosos da
mesma empresa e por de mais por causa de que ele era mais velho ele lhe fa-
lou mui polidamente. Empero, disse ele, pois que isso já dura ela há de ter
pela graça de Deus seu fruto e vai ter alegria por seu parimento ca ela já es-
perou muito de maravilha. E o homem franco como houvera bebido disse,
Esperando que cada momento seja o seu. Tam bem ele tomou do copo que
a sua frente estava pois a ele nunca ninguém não demandava de pedir ou de
desejar que brindasse e Brindemos pois, disse ele, mui em deleite, e ele sor-
veu tanto quanto sorver pudera à saúde ambos os dois pois ele era homem
de mui bom passar em sua louçainha. E o senhor Leopoldo que era o me-
lhor hóspede daqueles que nunca jamais sentaram em cabido de sages e que
era o mais manso dos homens e o mais bondoso daqueles que jamais como
marido puseram suas mãos nos baixos de fêmea e que era o mui mais leal va-
rão do mundo daqueles que serviram gentil dama lhe deu penhor cortes
com o seu copo. E pesava com espanto os espasmos da esposa”.
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A única estratégia duvidosa de Houaiss foi usar “senhor Leopoldo” como
tradução de “sir Leopold”. Sir é título de nobreza, portanto não poderia ser tra-
duzido por “senhor”. Houaiss também aportuguesou o nome do personagem,
talvez devido à tradição antiga de aportuguesar nomes próprios, o que seria
pertinente neste caso, já que o trecho é um pastiche do inglês arcaico. Porém, é
incoerente com o restante das opções feitas em situações semelhantes ao longo
da obra.

Na outra passagem escolhida do capítulo 14, Joyce usa uma linguagem co-
loquial e por vezes até chula, com muitas gírias e expressões obscuras. O tre-
cho também é repleto de trocadilhos e de onomatopeias:

“Your attention! We’re nae thy fou. The Leith police dismisseth us. The
least tholice. Ware hawks for the chap puking. Unwell in his abominable
regions. Yooka. Night. Mona, my thrue love. Yook. Mona, my own love.
Ook.

Hark! Shut your obstropolos. Pflaap! Pflaap! Blaze on. There she goes.
Brigade! Bout ship. Mount street way. Cut up. Pflaap! Tally ho. You not
come? Run, skelter, race. Pflaaaap!

Lynch! Hey? Sign on long o me. Denzille lane this way. Change here for
Bawdyhouse. We two, she said, will seek the kips there shady Mary is.
Righto, any old time. Laetabuntur in cubilibus suis. You coming long?
Whisper, who the sooty hell’s the johnny in the black duds? Hush! Sinned
against the light and even now that day is at hand when he shall come to
judge the world by fire. Pflaap! Ut implerentur scripturae. Strike up a bal-
lad. Then outspake medical Dick to his comrade medical Davy. Christicle,
who’s this excrement yellow gospeller on the Merrion hall? Elijah is coming
washed in the Blood of the Lamb. Come on, you winefizzling ginsizzling
booseguzzling existences! Come on, you dog-gone, bullnecked, beetlebro-
wed, hogjowled, peanutbrained, weaseleyed four flushers, false alarms and
excess baggage! Come on, you triple extract of infamy! Alexander J. Christ
Dowie, that’s yanked to glory most half this planet from ‘Frisco Beach to
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Vladivostok. The Deity ain’t no nickel dime bumshow. I put it to you that
he’s on the square and a corking fine business proposition. He’s the gran-
dest thing yet and don’t you forget it. Shout salvation in King Jesus. You’ll
need to rise precious early, you sinner there, if you want to diddle the
Almighty God. Pflaaaap! Not half. He’s got a coughmixture with a punch
in it for you, my friend, In his backpocket. Just you try it on”.

Bernardina pasteuriza a tradução, pois mantém um padrão normal de lin-
guagem e limita-se a inserir algumas expressões coloquiais. Os trocadilhos ge-
ralmente são deixados de lado e as junções de palavras são traduzidas com hí-
fens inexistentes no original.

Você aí! Não tamos tão bebum assim. A polícia de Leith nos despediu.
A mais ínfima tolícia. Cuidado trapaceiros com o cara vomitando. Ruim
nas suas regiões abomináveis. Ei. Ba-noite. Mona, meu verdadeiro amor. Ei.
Mona, meu único amor. Ufa.

Escuta! Fecha tua matraca. Pflep! Pflep! Rápido. Lá vai ela. Brigada.
Meia-volta navia. A caminho de Mount Street. Corta essa. Pflep. Tallyho.
Tu não vem? Corre, confusão, corrida. Pfleeeeep!

Lynch! Ei? Me acompanha. Denzille Lane é por aqui. Baldeação aqui pro
prostíbulo. Nós dois, disse ela, vamos procurar as hospedarias em que a
Mary da vida fácil está. Tá certo, a qualquer hora. Laetabuntur in cubilibus suis.
Você vem comigo? Fala baixo, quem diacho é o cara com roupas pretas?
Chuh! Pecaram contra a luz e agora mesmo está perto o dia em que ele virá
para julgar o mundo através do fogo. Pflep! Ut implerentur scripturae. Comece
a tocar uma balada. Então falou o medicante Dick ao seu companheiro o
medicante Davy. Meu Cristo, quem é este excremento amarelo protestante
em Merrion Hall? Elias está chegando! Lavado no sangue do Cordeiro. Ve-
nham vocês seus existências de vinhoespumante, gincrepitante, bebidaes-
banjada! Venham seus malditos, tourinos, carrancudos, queixadas-de-por-
co, cérebros-insignificantes, olhos-de-doninha, faroleiros, alarmes falsos e
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bagagem excessiva! Venham, seus fragmentos triplos de infâmia. Alexander
J. Christ Dowie, esse é meu nome, que fui aos trancos à glória por metade
deste planeta da praia de Frisco a Vladivostok. A divindade não é nem um
pingo um show de carnaval. Eu garanto a vocês que Ele é justo e uma danada
de boa proposta de negócio. Ele é até agora a coisa mais grandiosa e não se
esqueçam disso. Clamar a salvação com o rei Jesus. Você precisa se levantar
bem cedinho, seu pecador aí, se você quiser tapear o Deus Todopoderoso.
Pfleeeep! Nem mais nem menos. Ele tem um xarope com um estimulante
pra você, meu amigo, no bolso de trás dele. Experimente só”.

A tradutora erra ao traduzir “A polícia de Leith nos despediu”. O certo seria
“nos liberou”, “dispensou”. “Meu Cristo, quem é este excremento amarelo pro-
testante em Merrion Hall?”, traduz Pinheiro, perdendo a mistura de Christ com tes-
ticle em Christicle. Trocadilhos, como abominable são ignorados. Há problemas de im-
precisão: no original, temos outspake, e Bernardina não tenta reproduzir o desvio da
palavra outspoke existente no original. Na frase “Venham vocês seus existências de
vinhoespumante, gincrepitante, bebidaesbanjada!”, Bernardina não tenta reprodu-
zir a aliteração do original e, além disso, peca pela falta de criatividade na tentativa
de reproduzir a junção de palavras de Joyce. Na frase seguinte, “Venham seus mal-
ditos, tourinos, carrancudos, queixadas-de-porco, cérebros-insignificantes,
olhos-de-doninha, faroleiros, alarmes falsos e bagagem excessiva!”, novamente,
Bernardina não tenta reproduzir o efeito do original, optando por facilitar para o
leitor ao usar hífen para unir as palavras. Quando, no original, temos bumshow, a
tradutora opta por “show de carnaval.” É inexplicável a opção por inserir “carna-
val” aqui. “On the square”, uma expressão que poderia ter sido traduzida correta-
mente como “papo firme”, é vertida como “justo”.

Já Houaiss opta por reproduzir um padrão oral de linguagem, baixando
bastante o registro:

“Mais atenção! A gente num tá tão no pileque. A polícia de Leith nos
dispensa. Nos diz pensa. Semo perdigões para os perdigotos do gajo que tá
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vomitando. Ta mau nas regiões abominais. Uiiaia. Basnoite. Mona, meu
grande amor. Mona, meu só amor. Uiia.

Chiu! Tapar os bocômetros. Plafe! Plafe! Ti queimando. Lá vai ela.
Bombeiros! Atracar! Pela rua do Monte. Atalha. Plafe! Pra frente. Tu não
vem? Anda, fila, chispa. Plaaaafe!

Lynch! Ei! Me sigam. A alameda de Denzille é por aqui. A muda é aqui
pra Casputas. Nós dois, disse ela, vamos procurar a marafa onde a Maria es-
condida estafa. Topo, é só mandá. Laetabuntur in cubilibus suis. Tu tá vindo?
Me conta, que diabo de negrume de fuão é o de preto? Psiu! Pecado contra a
luz e mesmo agora que o dia tá perto quando ele vai chegá pra julgá o mun-
do pelo fogo. Plafe! Ut implerentur scripturae. Ataca uma cantoria. Então falas-
trou o medicando Dick ao seu camarada medicando Davy. Cristículo,
quem é aquele excremento amarelo de predicador do salão Merrion? Elias
está chegando lavado no Sangue do Anho. Vamos, seus vinhissugassugas,
ginchupachupas traguembuchabuchas malparidos! Vamos, candemonhos,
encangados, chifrudos, queixadadudos, miolomolóides, latrinadas de fui-
nha, rebates falsos, excessos de bagagem! Vamos, extratos tridestilados de
infâmia! Aqui o Alexander J. Christ Doxie, que empurrou pra glória mais
da metade deste planeta da praia de ‘Frisco a Vladivostoque. A Divindade
nué uma cambada de porristas que a gente se junta por um vintém. Garanto
que Ele tá na praça e dando a vocês uma deixa prum negócio e tanto. Ele é o
maior até agora, é bom que vocês não esqueçam. Vamos berrar a salvação
no rei Jesus. Tu tem que levantá bem de madrugadinha, seu pecador aí, se tu
qué tapei o Todo-poderoso. Plafe! Tudo ou nada. Ele tem um xarope com
uma tisana pra ti, meu chapa, no bolso dele. É só exprimentar”.

Neste capítulo, Houaiss é bem mais fiel ao original que Bernardina Pinhei-
ro. O tradutor cometeu apenas um erro nesta passagem, entendendo o “on the
square” de forma literal e traduzindo a expressão como “tá na praça”. Ele tam-
bém insere uma palavra obscura como “tisana” em um trecho totalmente colo-
quial. Quanto à pontuação, houve quatro alterações por Pinheiro e duas por
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Houaiss. O tradutor omite uma onomatopeia entre “Mona, meu grande
amor” e “Mona, meu só amor”. Porém, Houaiss consegue passar ao leitor da
tradução as ideias e as brincadeiras linguísticas contidas no capítulo, enquanto
Bernardina opta por ignorar as características do texto no intuito de facilitar o
entendimento do enredo pelo leitor.

Conclui-se, portanto, que embora o número de erros graves e leves cometi-
dos pelos tradutores tenha sido razoavelmente equilibrado, a tradução de Ber-
nardina Pinheiro por vezes é uma desvirtuação da obra original, evidenciando
que, para tornar a obra palatável para os leitores, a tradutora não hesitou em
sacrificar o aspecto principal do livro de James Joyce: a linguagem (em vez do
enredo, como é de praxe na ficção). Antonio Houaiss demonstra uma maior
preocupação com a reprodução do complexo estilo de Joyce, e nos trechos
mais difíceis se sai melhor que Bernardina.

� Referências

JOYCE, James. Ulysses. Nova York: Modern Library, 1961.
JOYCE, James. Ulisses. Tradução de Bernardina Pinheiro. Rio de Janeiro: Objetiva,

2005.
JOYCE, James. Ulisses. Tradução de Antonio Houaiss. Rio de Janeiro: Civilização

Brasileira, 2000.
GILBERT, Stuart. James Joyce’s Ulysses – A Study. Nova York: Vintage Books Edition,

1955.
CAMPOS, Augusto e Haroldo de. Panorama do Finnegans Wake. São Paulo: Editora

Perspectiva, 1971.
Revista EntreLivros, edição n.o 2.

154

Débora Landsberg



Deus está nos detalhes*

José Almino de Alencar

Se as coisas seguissem o seu curso normal, o que não é o próprio
das coisas, não estaria eu aqui, proferindo esta conferência so-

bre Américo Jacobina Lacombe, e em homenagem ao seu Centená-
rio, na qualidade, que assumo envaidecido e honradamente, de seu
sucessor à frente da Fundação Casa de Rui Barbosa. Em primeiro lu-
gar, porque sobre a sua obra – de historiador e de servidor público –
outros, alguns deles aqui presentes, seriam bem mais competentes
do que sou para formular o merecido juízo. Em segundo lugar, por-
que me situo em uma geração de cientistas sociais que, quando não
ignorava os seus trabalhos e de outros seus contemporâneos – Pedro
Calmon, Hélio Viana –, a eles votavam uma oposição, que acredi-
távamos ser metodológica: estranhávamos “aqueles homens que
pareciam se interessar pelos fatos históricos sem se interessar pela
história”, como vim a ler depois em Arnaldo Momigliano1; atitude
em parte fruto da nossa própria presunção científica, mas acredito:
reação também ideológica.
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Na verdade, separava-nos a política e quando leio no seu depoimento à Isa-
bel Lustosa a afirmativa “O nosso grupo que era de direita tinha fama de fas-
cista”2, referindo-se a sua época de Faculdade de Direito em fins dos anos vin-
te do século passado e a companheiros como San Tiago Dantas ou Otávio de
Faria, vem à memória a imagem de meu pai, um quase contemporâneo seu, sete
anos mais moço e ingresso na mesmíssima Faculdade um ano depois da for-
matura de Lacombe, porém tendo com ele em comum os cursos de alguns dos
professores: tais como, por exemplo, Leônidas de Resende, professor de Eco-
nomia Política, considerado de esquerda, a quem ambos, meu pai e Lacombe
se referiam com igual admiração à inteligência e à erudição.

Meu pai, ao falar dessa parte de sua vida, certamente diria “O nosso grupo
que era de esquerda tinha fama de comunista”. E, no confronto dessas duas as-
sertivas, desenha-se o perfil de uma geração, esta comunidade feita de percep-
ções, de subjetividade ativa e de sentimentos, composta por homens que com-
partilham, de maneira distinta e conflituosa, dos dilemas e das alternativas po-
líticas, ideológicas e filosóficas no horizonte de uma mesma contemporanei-
dade. Neste caso: o Brasil daquelas décadas entre as duas grandes guerras.

Com o risco natural da simplificação e de repisar fatos conhecidos, diría-
mos que essa geração viveu, desde a década de 1920, a percepção de um siste-
ma republicano em crise, depois de o país ter conhecido sucessivamente uma
experiência autoritária com Floriano Peixoto e o grande acordo oligárquico da
“política dos governadores”, construído a partir de Campos Sales. Por um
momento, antes da Primeira Guerra Mundial, as discussões políticas se ocupa-
vam, sobretudo, do novo regime e haviam sido o apanágio principalmente dos
nostálgicos do Segundo Reinado – como Joaquim Nabuco, Eduardo Prado e
mesmo Oliveira Lima, entre outros – com o seu parlamentarismo, seu poder
moderador e a imagem de um monarca indulgente.

Em contraste, os anos 20 e 30 são marcados por novos e amplos confli-
tos na intelligentsia brasileira, reflexo de um debate mais generalizado, glo-
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bal, envolvendo sistemas de valores diversos, grandes projetos de mudan-
ças sociais e de construção de novos tipos de sociedades: embates entre li-
beralismo, comunismo, nazismo e fascismo, levando, por exemplo, à cria-
ção do Partido Comunista, da Ação Integralista, mas também a iniciativas
ideológicas e políticas no interior da própria Igreja Católica, partindo de
individualidades no clero e de grupamentos intelectuais e que visavam a
uma renovação espiritual da Igreja e a uma participação mais ativa na vida
social e política do país3.

Por essa época, o processo de diferenciação da economia brasileira, que toma-
ra impulso a partir do final do século XIX e princípio do século passado – evi-
denciado na expansão da lavoura cafeeira, no desenvolvimento industrial, ainda
que incipiente, no aceleramento do processo de urbanização e na emergência de
um mercado interno –, ia dando origem a uma estrutura social mais complexa e
diferenciada. O crescimento das camadas médias urbanas, a constituição do pro-
letariado que ia de par com o incremento da imigração europeia e a emergência
de uma burguesia industrial traziam novos atores que passavam a exigir uma
participação mais ampla e efetiva no cenário público brasileiro.

É um período de mobilização política e social, sobretudo nos grandes
centros urbanos, que se deixa ver tanto nas greves de um movimento operá-
rio ainda em seus primórdios, quanto nas agitações nos quartéis, onde a
camada jovem da oficialidade manifestava uma oposição crescente às elites
civis que se revezavam no poder central e nos estados. O processo político
era perturbado por uma sucessão de movimentos militares que, embora in-
cipientes, provocavam uma reação repressiva por parte do governo e leva-
ram, por exemplo, a frequentes períodos de estado de sítio, sobretudo na se-
gunda metade da década de 1920.
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Como assinala Francisco Iglésias4, esses grupos descontentes ignoravam ou
excluíam a Igreja de seus programas e de suas soluções; de resto, ela havia sido
relativamente alijada do processo político por uma República que se definia
como laica, conduzida por líderes que provinham de círculos positivistas, evolu-
cionistas ou, pelo menos, indiferentes ao catolicismo. Nesse contexto, avulta a
célebre pastoral de D. Sebastião Leme de 1916, ao assumir a diocese de Olinda e
que vai servir de catalisador ou de inspiração a uma “rapaziada” (para usar um
termo caro a Mário de Andrade, que frequentemente assim designava os seus
companheiros de geração) ávida de conhecimento e de ação. Um seu pressupos-
to básico é o que identifica o Brasil como um país essencialmente católico. No
entanto, embora constituindo a quase totalidade da Nação, os católicos se com-
portariam como um grupo amorfo e inoperante. Nas palavras de D. Leme:

“Chegamos ao absurdo máximo de formarmos uma força nacional, mas
uma força que não atua, que não influi, uma força inerte [...] que maioria ca-
tólica é essa, tão insensível, quando leis, governo, literatura, escolas, im-
prensa, indústria, comércio e todas as demais funções da vida nacional se re-
velam contrárias ou alheias aos princípios práticos do catolicismo? E final-
mente: para o espírito pensador, a crise no Brasil não é uma crise política,
cuja solução depende de formas de Governo. É uma crise moral, resultante
da profunda decadência religiosa, desde o Antigo Regime, das classes diri-
gentes da Nação, e que só pode ser resolvida por uma reação católica”5.

Nomeado bispo auxiliar do Rio de Janeiro, D. Leme para cá se transfere em
1921, quando encontra Jackson de Figueiredo, que se converte no seu princi-
pal colaborador na cruzada para a “reconquista da inteligência brasileira”, par-
te da elite mais sensível e exposta ao embate espiritual, ao debate de ideias.
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“Foi a partir do encontro dessas duas personalidades, que a ‘reação católica’ ir-
rompe na cena nacional”6.

Em 1922, portanto no mesmo ano da Semana de Arte Moderna, é fundado
o Centro D. Vital, dirigido por Jackson de Figueiredo. Foi ele, como é por de-
mais conhecido, o responsável pela reunião, em torno de si, de um núcleo de
intelectuais solidários com suas ideias e posições – como Hamilton Nogueira,
Alceu Amoroso Lima, padre Leonel Franca, dentre outros –, que continua seu
trabalho mesmo depois de sua morte em 1928, aos 37 anos.

Esses católicos procuravam, principalmente, intervir no ambiente intelectual do
país, promovendo uma renovação espiritual, oposta, por exemplo, ao cientificis-
mo e racionalismo, nas suas formas degeneradas de agnosticismo e ceticismo pre-
valentes nas gerações passadas e que tanto haviam marcado a história brasileira re-
cente. Para eles, tornava-se também necessário combater o “catolicismo de senti-
mento”, rotineiro, tendente ao supersticioso e fundamentar a fé religiosa em um
conhecimento mais aprofundado dos ensinamentos cristãos. Mas, sobretudo, ha-
via que se combater no imediato o desenvolvimento de um materialismo que ree-
ditava pretensões a uma ciência da sociedade, que se revelava, entretanto, uma es-
catologia da história anunciadora de uma revolução social redentora.

À ordem harmônica de um mundo socialista futuro a ser atingindo através da
revolução, como propunham os seus novos adversários, cabia aos católicos faze-
rem prevalecer uma ordem fincada nos valores morais cristãos e cimentada na fé.
Tratava-se, de certa maneira, de recompor o que havia sido vislumbrado na Idade
Média: uma humanidade permeada pela ideia de Deus e pelo sentimento da fé e
integrada pela autoridade de uma igreja mãe, universal. Esse ideal vinha sendo des-
truído pelo desenvolvimento do mundo moderno que favorecera a dúvida e a ra-
zão, estimulara o individualismo e a laicização da sociedade e do Estado, fatores
que eram tomados como explicativos para muitas das crises contemporâneas7.

A reação católica que desponta no Brasil nesse período segue de perto o
pensamento conservador antirrevolucionário europeu que ganha impulso no
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século XIX, sobretudo desde a restauração monárquica francesa subsequente à
queda de Napoleão e estará em consonância com os movimentos políticos
mais à direita nas primeiras décadas do século XX, como a Action Française. Ao
sustentar que a consolidação da nacionalidade dependia de um substrato mo-
ral comum entre os indivíduos e ao identificar a nacionalidade brasileira com
os valores católicos, o grupo advoga a disseminação da doutrina cristã, sem o
quê seria impossível restabelecer a unidade e a ordem no país. “É com essa ma-
triz de pensamento e com esse projeto de ‘salvação nacional’ que Jackson de
Figueiredo cria, em 1921, no Centro D. Vital, a revista A Ordem, que se con-
verte no mais importante instrumento de difusão do ideário católico”8.

Obviamente, falo aqui do limiar do Centro D. Vital, e de maneira até certo
ponto esquemática, mas não a tal ponto que obscureça o universo ideológico
que se oferecia ao jovem Lacombe quando ele iniciava a sua vida intelectual
adulta, entra no Centro D. Vital e faz assim a sua escolha pela reafirmação da
fé católica e pela Ordem, assim: com O maiúsculo. Escolhas que assumiram
outros e matizados aspectos no curso do tempo, mas que certamente continua-
ram marcando a sua vida e a sua obra.

Américo Lourenço Jacobina Lacombe nasceu no dia 7 de julho de 1909, fi-
lho de Domingos Lourenço Lacombe e Isabel Jacobina Lacombe. Nasceu e
criou-se no Rio de Janeiro, onde viveu praticamente toda a sua vida. Fez os
primeiros estudos no Curso Jacobina, da sua família, orientado pela mãe, pro-
fessora. Em 1927, inicia o bacharelado na Faculdade de Direito e aí, em conví-
vio com a sua geração, dará os primeiros passos intelectuais e políticos. Católi-
co convicto e praticante, ingressa em 1929 na Ação Universitária Católica e
logo começa a frequentar o Centro D. Vital, onde teve oportunidade de se
aproximar de Jackson de Figueiredo e do padre Leonel Franca9.
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Já no primeiro ano, havia participado da criação do Centro Acadêmico Ju-
rídico Universitário (Caju), depois, Centro Acadêmico de Estudos Jurídicos,
que era chefiado por Vicente Chermont de Miranda e de cuja revista, ele, La-
combe, foi o principal redator, ao lado de San Tiago Dantas, Otávio de Faria e
Hélio Viana. Forma-se em 1931, tendo convivido durante os anos acadêmi-
cos com um grupo de jovens – muitos entre eles, seus correligionários – que
depois se projetaria nas mais diversas atividades da vida nacional. Além dos já
citados: Antônio Gallotti, Elmano Cruz, Aroldo Azevedo, Almir de Andrade,
Antônio Balbino, Gilson Amado, Thiers Martins Moreira, Plínio Doyle “e,
mais moço que todos, Vinícius de Moraes”10.

Sobre esse período, em depoimento a Isabel Lustosa, Lacombe descreve em
pinceladas rápidas e bem-humoradas – tudo ainda era muito pueril – as rela-
ções estudantis e o ambiente político no Centro Acadêmico e na Faculdade:

“Nós tínhamos fama de fascistas. Havia também o grupo comunista que
era muito sério e do qual fazia parte o Letelba Rodrigues de Brito, um dos
maiores comunistas da turma, e o Chico Mangabeira, antigo católico pie-
doso que tinha se transformado em comunista [...] Algumas vezes a coisa
chegava às vias de fato. O Letelba teve uma briga firme com o Chermont.
Estapearam-se. O Castro Rebelo, que era de esquerda, implicava muito co-
migo. Ele desconfiava de mim e me chamava de fascista [...] Ele foi paranin-
fo e eu me recusei a ser paraninfado por ele. Doze alunos da minha turma
formaram na secretaria, para não ter Castro Rebelo como paraninfo. O
Castro ficou com uma raiva danada. E, na nossa missa, quem falou foi o pa-
dre Leonel Franca, que era o maior padre da época, um grande orador”11.

Conseguido o seu grau de bacharel, Américo Jacobina Lacombe não exerce
em momento algum a profissão de advogado e inicia, logo em seguida, o dou-
torado na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, concluído em 1933. No
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próprio ano de formatura é nomeado secretário do Conselho Nacional de
Educação, cargo em que permaneceu até 1939. Antes, em 1932, com um gru-
po de colegas da Faculdade, inscreve-se na Ação Integralista Brasileira, mas
logo deixa o movimento. Durante todo o curso de Direito, ensina História da
Civilização e História do Brasil no Colégio Jacobina, disciplina que lecionará
também no Colégio São Bento, entre 1936 e 1939. Em 1935, casa com Gina
Masset, com quem terá cinco filhos: Américo Lourenço, Francisco José, Luís
Antônio, Mercedes e Eduardo.

Em 1939, foi nomeado diretor da Casa de Rui Barbosa, por ser ele já na-
quela época um cultor e estudioso da obra e da vida de Rui, sobre o qual já ha-
via publicado, em 1934, uma coletânea de cartas a familiares, Mocidade e Exílio,
com uma introdução, anotações e comentários que podem ser considerados
até hoje primorosos.

Américo Jacobina Lacombe era carioca, filho de pai e mãe cariocas, gente há
muito implantada na cidade do Rio de Janeiro, na Corte, e que tivera sempre
posições e ocupações tipicamente urbanas (um seu bisavô, francês, chegado ao
Brasil em 1818 nas vésperas do retorno de D. João VI, foi maître de ballet; um
outro foi magistrado ilustre). Gente cujas relações de parentesco e de amizades
formavam redes que compreendiam zonas de poder ou de influência, sem que
houvesse necessariamente exageros de fortuna. Ao descrever suas origens de
família, Homero Senna assinala:

“... não devemos esquecer-nos de que a genealogia do conceituado historia-
dor [Lacombe] entronca em vultos dos mais ilustres do nosso passado. De
fato, seu bisavô – o Conselheiro Albino José Barbosa de Oliveira foi Presi-
dente do Supremo Tribunal de Justiça, tendo deixado, aliás, valioso livro de
reminiscências – Memórias de um Magistrado do Império –, publicado na coleção
Brasiliana, com notas do bisneto. Seu avô – Antônio de Araújo Ferreira Ja-
cobina –, primo e grande amigo de Rui Barbosa, era doutor em Ciências Fí-
sicas e Matemáticas pela Universidade de Coimbra e bacharel em Filosofia
pela Sorbonne, tendo sido condiscípulo, em Portugal, de Gonçalves Dias.
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Seu pai – Domingos Lourenço Lacombe –, que fez estudos de humanida-
des no Liceu Condorcet, de Paris (onde teve como colega ninguém menos
que Henri Bergson), voltando ao Brasil, casou-se com Isabel Jacobina, fun-
dadora do tradicional Colégio Jacobina, do Rio de Janeiro”12.

Descendia, portanto, de uma elite letrada e mesmo culta, ciosa das origens e
da própria posição social que havia acumulado guardados e referências familia-
res: cartas, objetos, álbuns, documentos, fotografias. Desde cedo, o historia-
dor convive com essa herança, encanta-se com ela, valoriza-a, conserva-a e,
mais tarde – já na direção da Casa Rui –, dá-lhe formato e organização institu-
cional. Assim formou, no dizer de Arno Wehling,

“o gosto quase estético, e hoje quase esquecido, de papier passer – do peneira-
mento de informações que tanto podiam constituir a matéria-prima para
uma análise histórica, como um substrato anedótico para o mot d’esprit”13.

Na verdade, pode-se imaginar que, ao mesmo tempo em que um tal material
possui força evocativa considerável e provoca uma atração tão genuinamente hu-
mana pelo prazer dúbio do voyeurismo, pela petite histoire, “pelo diz-que-diz-que”,
ele também pode vir a servir a nos revelar “o avesso dos personagens que estuda-
mos, suas obras e seus feitos”14, conhecimento que se faz necessário quando o
historiador se esforça para recompor a integridade de uma época, de um episó-
dio. No prefácio de Mocidade e Exílio, ao justificar a publicação da correspondên-
cia de Rui Barbosa com familiares, Lacombe dá ênfase a este argumento:

“Nossa literatura não é rica no gênero epistolar. São raras entre nós as
obras nos moldes das Memoirs e as Life and Letters, tão pesadas quanto úteis,
dos homens públicos ingleses. Dir-se-ia termos horror a guardar papéis ve-
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lhos. São raros os vultos que deixaram um arquivo apreciável [...] de tal sor-
te uma publicação nesse gênero, a não ser de vulto muito alto, está destinada
certamente a não ter bom êxito de livraria, salvo se contiver outro interesse
além da simples documentação. No caso de Rui Barbosa, essa publicação
tem importância primacial. Sem conhecer-lhe o pensamento íntimo e a sen-
sibilidade, não se poderá compreender exatamente sua atuação e encontrar
a unidade subjetiva da sua obra...”15.

No seu trabalho de historiador, Américo Jacobina Lacombe se pretendia mi-
nucioso, levando em conta os meandros das vidas pessoais, das motivações dos
atores e sujeitos, das redes de contatos estabelecidas dentro e através das gerações,
das ligações familistas tão importantes na nossa história, até os tempos recentes.
Como nos indica uma vez mais Arno Wehling, citando a Introdução ao Estudo da His-
tória do Brasil16, para ele “à genealogia [por exemplo] caberia um importante papel
na história social, não mais para satisfazer a ‘prosápia antiga’, mas para interpretar
os movimentos da sociedade e ‘o modo de vida de uma classe’, particularmente no
Brasil, onde era decisivo o peso das relações de parentesco”17.

Nesta direção, destaco um dos seus últimos trabalhos, publicado postu-
mamente e nem sempre lembrado: O Mordomo do Imperador18. Trata-se de um
estudo biográfico sobre o Conselheiro (e, como o título indica, mordomo
imperial) Paulo Barbosa da Silva, cujos papéis e documentos chegaram até
ele como um legado de seu avô, Antônio de Araújo Ferreira Jacobina, grande
amigo do casal Paulo Barbosa19. Nesse livro, Lacombe reconstrói a história
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de vida de um homem cuja importância histórica tem sido totalmente igno-
rada pelas gerações que o sucederam, apesar do papel relativamente destaca-
do que teve em certos episódios expressivos no seu tempo, como, por exem-
plo, nas negociações que levaram ao casamento de D. Pedro I ou como se
deu o seu envolvimento na política conturbada do período regencial.

Diferentemente de Lacombe, o que me seduz em Paulo Barbosa – e aí vai
certo viés sociológico – é menos a sua eventual proeminência e mais a media-
nia do personagem, os aspectos mais típicos de sua carreira política e profis-
sional que poderiam nos fornecer indicações sobre a trajetória de vida dos ho-
mens pertencentes às camadas mais elevadas da sociedade brasileira: suas redes
sociais de suporte, as regras de mobilidade social e de acesso ao poder que os
orientavam, suas ambições, suas estratégias de carreira. Acredito não ser abusi-
vo aproximar este livro de um outro estudo biográfico – Um Funcionário da Mo-
narquia. Ensaio sobre o Segundo Escalão20 – de Antônio Cândido.

É certo que havia entre o mordomo e o barnabé em questão uma distância
de vinte anos de idade21 e uma diferença de origem considerável: ambos vi-
nham de cidades do interior próximas à Corte, mas, Antônio Nicolau Tolen-
tino, o funcionário de Cândido, era filho de modestos lavradores (porém tipi-
camente apadrinhado por uma tia), enquanto o mordomo de Lacombe tinha
um pai coronel de milícias que morreu em 1817, deixando-lhe de herança um
cabedal expressivo para a região mineira da Vila Real de Nossa Senhora da
Conceição do Sabará.

Contudo, os dois atingiram exatamente os mesmos cumes sociais, chega-
ram a lugares assemelhados: além de mordomo imperial, Paulo Barbosa tam-
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bém exerceu funções diplomáticas e, por duas vezes, ocupou uma cadeira na
Câmara dos Deputados como representante da Minas Gerais. Antônio Nico-
lau teve importantes cargos na administração do Império – foi presidente do
conselho fiscal do Banco do Brasil, por exemplo –, exerceu funções no exterior
– em 1852, vai servir em Montevidéu, nomeado comissário imperial na Junta
de Crédito Público destinada a amortizar a dívida de República Oriental do
Uruguai com o Brasil – e foi presidente de província no Rio de Janeiro. Cabe-
ria, talvez, ainda acrescentar que os dois jaziam quase anonimamente em sosse-
go, quando foram resgatados pelo interesse de olhares igualmente cultos e
competentes de familiares.

Ambos, Tolentino e Barbosa, quando se lançam no mundo da Corte e procu-
ram progredir, avançar, são submetidos aos mesmos condicionantes, às mesmas
limitações: uma estrutura ocupacional e de prestígio social que tinha o formato
de uma pirâmide de base larguíssima, com posições superiores extremamente
escassas e praticamente monopolizadas e onde vigorava um sistema de distribui-
ção de vantagens dentro do qual – nas palavras de Antônio Cândido – muita coisa
contava: “favores, família, padrinhos e até habilitação”22. Cabia, portanto, aos
recém-chegados fazer uso em benefício próprio da melhor combinação desses
atributos que lhes fosse possível reunir. Em seu livro, Lacombe narra com deta-
lhes todos os meandros da carreira de Paulo Barbosa, suas aproximações e afas-
tamentos da Coroa, sua participação na política da província mineira, seu envol-
vimento nas disputas entre as cliques e grupamentos políticos da época regencial,
pondo a nu as relações de amizade, de família e de proximidade ou distância do
centro de poder: em última instância, o Imperador.

Nesse contexto, é interessante notar a importância e a frequência dos pedi-
dos diretos de benesses, privilégios ou o que era percebido como direitos que
tomam a forma de solicitações formais, documentadas oficialmente e devida-
mente encaminhadas às autoridades superiores. Apresentavam uma combina-
ção curiosa entre uma cultura do favor com um juridicismo burocrático, iden-
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tificado, como é sabido, por muitos observadores – inclusive pelo próprio
Américo Jacobina Lacombe já na introdução ao seu Mocidade e Exílio – como
sendo prevalente na formação social brasileira.

Paulo Barbosa peticiona e peticiona, petições as mais diversas, sobretudo
no início de sua carreira: ora ele reivindica vaga de capitão de cavalaria, à qual
afirma ter direito, ora solicita a concessão de hábito de uma ordem religiosa,
mais adiante requer concessão semelhante para o seu irmão, em remuneração
dos serviços dele, Paulo Barbosa. É bem verdade que nem sempre é atendido e
tem os seus pedidos denegados por duas vezes, o que provoca em Lacombe co-
mentários bem-humorados sobre a diligência e tenacidade do amigo e prote-
tor de seu avô. Por vezes, o historiador se compraz em descrever as minúcias
dessas operações e manobras, sugerindo-nos ser procedente a observação de
Lêdo Ivo de que Lacombe sucumbia de bom grado à

“atração de figuras secundárias do processo político e social. Ele amava es-
piolhar a vida de certos conselheiros e até de fâmulos do Império, como se
estes fossem portadores de um segredo essencial capaz de iluminar a Histó-
ria: a história da vida cotidiana, da vida secreta e escondida da Pátria”23.

Américo Jacobina Lacombe foi escritor prolífero cuja obra em grande parte se
espraia e pulveriza ao longo de prefácios, anotações e comentários. Historiador de
uma erudição excepcional, amava o detalhe, o comentário agudo, mas pointilleux:

“[Tinha] pendor para a anotação erudita”, escreveu Josué Montello24, o
comentário elucidativo, a retificação minuciosa, de que constitui exemplo a
coletânea de cartas de Rui, que reuniu no volume Mocidade e Exílio [...] Per-
tencia ele, assim, à linhagem dos grandes escoliastas. Aquele que, anotando
os clássicos gregos e latinos, soube fazer do pé da página e do estudo intro-
dutório a sua sala de aula, no mais alto nível da lição universitária”.
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Poderíamos citar, pelo menos, mais dois exemplos de trabalhos semelhan-
tes e de igual qualidade: as interessantíssimas Memórias de um Magistrado do Impé-
rio, reunião de anotações do conselheiro Albino José Barbosa de Oliveira
(1809-1889), em forma de cartas dirigidas à mulher e aos filhos. Escritas em
1882, tratam de episódios testemunhados por seus antepassados, que remon-
tam à segunda metade do século XVIII. Assemelham-se à massa de material
autobiográfico coletado por Gilberto Freire (muitas vezes suscitado por ele
mesmo) e que constitui uma das bases principais para a elaboração de seu
Ordem e Progresso. Não nos surpreende, portanto, a pronta resposta de Freire às
Memórias do Conselheiro Albino, consideradas por ele um trabalho da maior
importância para o estudo da família brasileira.

Um outro exemplo seria o volume Rio Branco e Rui Barbosa, conjunto de car-
tas entre os dois homens públicos no período de 1889 a 1908, amplamente
glosadas por Lacombe e que constitui objeto de consulta obrigatória para os
estudiosos da Primeira República.

Além desses, citemos, entre os mais conhecidos, À Sombra de Rui Barbosa
(1978) – um ensaio biográfico sobre Rui Barbosa, no qual o historiador trata
também da sua convivência de intelectual com a obra e a figura de Rui; e al-
guns outros títulos de âmbito mais geral da historiografia brasileira: Um Passeio
pela História do Brasil (1943), obra depois revista e editada com o título Resumo
da História do Brasil; Introdução ao Estudo da História do Brasil (1974), que é uma edi-
ção revista e editada de Um Passeio pela História do Brasil (1943); História do Brasil
(1979); Relíquias da Nossa História (1988) e Ensaios Brasileiros de História (1980).

Naturalmente, devemos aqui incluir os dois Roteiros das Obras Completas de Rui
Barbosa, referência obrigatória para os pesquisadores ruianos. E, por fim, as
duas obras de fôlego mais sustentado, exemplos maiores de pesquisa aprofun-
dada e de elaboração competente: o já comentado O Mordomo do Imperador e o
que é por muitos considerado o seu livro mais importante: Afonso Pena e sua Épo-
ca (1986). No mais, muita coisa ficou dispersa nas introduções, prefácios, no-
tas, artigos, monografias que se contam às dezenas. “A grandiosa História do
Brasil que estava, completa e irretocável, em seu espírito e em sua memória” –
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é Lêdo Ivo que nos fala novamente –, “ele preferiu doá-la, ao longo de sua
vida, aos seus companheiros e amigos, aos seus discípulos, aos investigadores e
pesquisadores que, durante meio século, o procuravam.”

Segundo Homero Senna, no que é seguido praticamente por todos o que
conviveram com Américo Jacobina Lacombe, a sua obra de historiador, que
podia ter realizado, ficou em parte prejudicada pela sua incessante e obstina-
da dedicação às suas duas maiores paixões que, na verdade, existiam conju-
minadas: a Casa de Rui Barbosa e a obra de seu patrono de quem organizou
os papéis, reuniu os dispersos, arquivou e elaborou a estratégia que deu for-
mato às dezenas de tomos – aproximadamente 160, dos quais 138 já publi-
cados – que compõem o conjunto dos trabalhos de Rui, um processo, aliás,
ainda em curso.

Américo Jacobina Lacombe assume a direção da Casa Rui Barbosa, então
uma instituição ligada ao Ministério da Educação e da Saúde, em março de
1939 – tinha, portanto, 30 anos incompletos –, indicado pelo ministro Gus-
tavo Capanema e por decreto do presidente Getúlio Vargas. Desde a sua insti-
tuição por Washington Luís, em 1928, como um museu-biblioteca, a Casa
havia conhecido oito dirigentes. Por ordem: Artur Luís Viana, Fernando
Nery, Alberto Barcelos, Múcio Vaz, Antônio Joaquim da Costa, Humberto
de Campos, Luís Camilo de Oliveira Neto e Cláudio da Silva Brandão, três
dos quais interinos. Aqui, eu não resisto a dizer que Lacombe chegou à direção
da Casa de Rui Barbosa um pouco à maneira do seu biografado, Paulo Barbo-
sa; ou seja, peticionando. O episódio é contado por ele em seu depoimento a
Isabel Lustosa:

“Fui falar com o Capanema, que me disse: ‘– Olha, eu sou político, te-
nho um compromisso com Juraci de levar o nome do Homero Pires que
quer ser diretor da Casa de Rui Barbosa’.

‘Mas eu não gosto do Homero Pires. Escreva uma carta ao Getúlio, direta-
mente, dizendo quais são as suas condições, fale do livro que você escreveu,
diga que você se candidata a revisar o arquivo, faça uma carta bem feita’.
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‘Então’, completou o Capanema, ‘se o Getúlio, na hora em que eu levar o
decreto, disser: – Eu tenho aqui uma carta e perguntar: – Você o que é que
acha? Eu então direi o que penso a seu respeito’. Quer dizer, foi de uma leal-
dade absoluta. Eu levei a tal carta ao General Pinto, que era o secretário do
Getúlio. O Capanema cumpriu a palavra dada ao Juraci, de levar o nome do
Homero Pires ao Getúlio. Durante a reunião, quando o Getúlio perguntou:
‘– Quem é esse Lacombe?’, ele disse. Depois, ele me contou que o Getúlio ia
me nomear. Foi assim que fui nomeado”25.

Lacombe permaneceu neste cargo até 1993, data de seu falecimento aos oi-
tenta e quatro anos, portanto durante 54 anos, uma marca provavelmente úni-
ca na história do serviço público brasileiro. Dizer simplesmente que a sua ad-
ministração foi profícua, inestimável ou qualquer outro adjetivo ainda seria
desmerecer ou descaracterizar o seu papel. Imensurável talvez fosse o termo
apropriado, porque, de fato, em muitas ocasiões e circunstâncias e, sobretudo,
nos primeiros tempos, a Casa de Rui Barbosa foi Américo Jacobina Lacombe.

Essa identificação entre criador e criatura, entre uma organização e um ho-
mem, constituiu traço comum em várias instituições brasileiras, e não somente
em instituições culturais. Na construção do Estado nacional moderno – diga-
mos assim, desde 1930 –, um Estado que tomava a frente do processo de de-
senvolvimento socioeconômico, que se expandia na sua função administrativa,
não foram raras as figuras desses entrepreneurs no aparelho estatal: homens que
ampliaram e inovaram o serviço público, trazendo para ele novas funções e no-
vas formas de organização. Nelas, implantaram-se e lhes deram propósito e
forças, garantindo-lhes a continuidade de existência, atributo tão importante,
embora às vezes subestimado, para o progresso das coisas.

Alguns se limitaram, muitas vezes por forças das contingências políticas, a
ter o papel inicial dos criadores, dos inovadores: é o caso de Celso Furtado,
com a criação da Sudene, ou o do menos conhecido, mas não menos impor-
tante, Jesus Soares Pereira, na elaboração da política nacional de petróleo que
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deu origem à Petrobras. Alguns mantiveram essa simbiose entre o homem e a
instituição por longo tempo: lembro aqui os exemplos de Rodrigo Melo Fran-
co de Andrade no Instituto Nacional do Patrimônio Histórico ou de Gilberto
Freire na Fundação Joaquim Nabuco, sem esquecer as figuras marcantes de
alguns reitores fundadores, como Joaquim Amazonas, em Pernambuco, e
Edgar Santos, na Bahia. Foi similar o papel de Américo Jacobina Lacombe na
Casa de Rui Barbosa: por muito tempo, deu-lhe direção, forma e sustança.

No seu início, a Casa de Rui Barbosa tinha como objetivo precípuo a divul-
gação e o culto da obra e vida de Rui Barbosa; a preservação da antiga residência,
dos móveis; a biblioteca e o arquivo do grande brasileiro e publicar-lhe os escri-
tos. No entanto, desde logo, Américo Jacobina Lacombe vai imprimir um senti-
do mais amplo a essa missão, em si já importante. Em seu papel de orientador e
coordenador da publicação das Obras Completas de Rui Barbosa, um projeto editorial
dos mais ambiciosos, ele vai atrair alguns dos mais brilhantes intelectuais brasilei-
ros para discutir e comentar os seus mais diferentes aspectos, fazendo do con-
junto de prefácios e introduções uma quase Brasiliana, na qual muitos dos pro-
blemas nacionais eram discutidos em diálogo com o pensamento ruiano.

Percorramos a lista dos prefaciadores nas Obras Completas e vamos encontrar,
por exemplo: José Maria Belo, que escreve para o tomo sobre a Campanha Presi-
dencial; Pedro Calmon, que introduz o tomo sobre a Constituinte de 1891; Afon-
so Arinos, que prefacia o tomo sobre a Intervenção de 1920 na Bahia. Hermes
Lima, escrevendo sobre os artigos do Diário de Notícias que compõem o tomo
sobre a Queda do Império; Lúcia Miguel Pereira, que faz o prefácio das Cartas à
Inglaterra; Astrogildo Pereira, que prefacia os discursos parlamentares sobre a
Emancipação dos Escravos; Luiz Viana Filho e Antônio Carlos Villaça, que escre-
vem para dois tomos em que estão reunidos Trabalhos Diversos; Alberto Venan-
cio Filho, que prefacia um tomo sobre Trabalhos Jurídicos; Hélio Viana faz o
mesmo sobre um tomo reunindo artigos sobre a Questão Militar. E ainda encon-
tramos: Prudente de Morais Neto, Evaristo de Morais Filho, Oscar Bormann,
que escreve um excelente, mas, acredito, pouco conhecido, prefácio ao Relató-
rio sobre o Ministério da Fazenda; Djacir Menezes, e outros.
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Fiel e empedernido defensor da obra e da biografia de Rui Barbosa, Américo
Jacobina Lacombe nunca deixou de reagir ao que identificava como injustiças e
mesmo mal-entendidos que por ventura pudessem vir a tarjar a memória ou di-
minuir os feitos do patrono da instituição que dirigia. Lembro agora, a título de
registro, o trabalho coordenado por ele com a colaboração do pesquisador
Eduardo Silva no qual reuniram diligentemente um dossiê – publicado em
1988, ano do centenário da Abolição – contendo documentação com o objetivo
de esclarecer o famoso caso da suposta queima dos arquivos da escravidão.

A denúncia continha desde o início uma suposição ingênua: a de que have-
ria algum lugar físico ou institucional que congregasse algo como os arquivos
da escravidão, “que de resto”, como escreve Francisco de Assis Barbosa na sua
introdução, “nunca existiram”. Além disso, registros em papel, documentação
em geral sobre o assunto estão longe de terem desaparecido: eles ainda existem
em quantidade razoável – embora muitas vezes sobrevivendo em condições
precárias, como muitos de nossos arquivos – e têm sido explorados e analisa-
dos, sobretudo desde finais dos anos 70, por uma quantidade cada vez maior e
mais qualificada de pesquisadores sobre o período.

No entanto, havia sim um despacho de Rui Barbosa de fins de 1890 – e rei-
terado por uma medida de seu sucessor no Ministério da Fazenda, Alencar
Araripe – determinando a destruição dos documentos “fiscais” relativos à es-
cravidão. O despacho foi redigido em meio a uma campanha pela indenização
dos antigos proprietários de escravos dos prejuízos causados pela lei de 13 de
maio. Lacombe assim relata o desenrolar do caso:

“No mês de novembro [de 1890] dirigiam-se os indenizadores ao gover-
no para obter os favores e garantias imprescindíveis ao funcionamento do
banco. Os fundamentos para a indenização não poderiam ser senão os paga-
mentos dos últimos impostos. O despacho de Rui Barbosa cortou-lhes, po-
rém, todas as esperanças: ‘Mais justo seria, e melhor se consultaria o senti-
mento nacional, se se pudesse descobrir o meio de indenizar os ex-escravos
não onerando o Tesouro. Indeferido. 11 de novembro de 1890’ [...]
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A Confederação Abolicionista [...] fez imprimir tal despacho em letras de
ouro, numa espécie de diploma, e ofereceu-o solenemente ao ministro, num do-
cumento que se encontra exposto na Sala Abolição da Fundação Casa de Rui
Barbosa. A ordem de destruição dos documentos fiscais (visto que se restringia
ao Ministério da Fazenda) relativos à escravidão dista um mês deste despacho.
Tudo nos leva a crer que há uma relação lógica entre uma e outra decisão”26.

O despacho de Rui teria sido, portanto, gesto de um abolicionista convicto
contra uma última investida dos escravocratas.

A longevidade de Américo Jacobina Lacombe à frente da direção da Casa
de Rui Barbosa é provavelmente fruto da capacidade de adaptação e de regene-
ração que ele imprimiu à sua condução administrativa diante das mudanças
impostas pela evolução das coisas e do país. Instituição governamental, a Casa
de Rui Barbosa nasceu ao apagar das luzes da República Velha, ainda no gover-
no de Washington Luís, viveu a Revolução de 30, alcançou o primeiro governo
de Getúlio, o Estado Novo, quando passou a ser dirigida por Lacombe. Com
ele, atravessou o período constitucional democrático entre 1946 e 1964, o go-
verno militar, com as suas várias nuances de autoritarismo entre 1964 até a dé-
cada de oitenta e percorreu parte da nossa redemocratização, agora já razoa-
velmente longeva.

De simples museu, ela transformou-se progressivamente no que é hoje: uma
fundação cultural que congrega iniciativas de reflexão e debate acerca da cultu-
ra brasileira através de um importante centro de memória e um centro de pes-
quisa, cujos trabalhos comandam respeito nas comunidades intelectual e aca-
dêmica. Acumulou e dispersou virtudes e defeitos, vantagens e desvantagens
aportadas pelos homens e pelas instituições que lhes foram contemporâneas
em todas essas épocas. Criou uma aura própria, um capital apreciável em meio
à crise de credibilidade que atinge o setor público no Brasil. Tudo isso se deve,
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em muito, à tenacidade do homem a quem homenageamos no dia de hoje, ao
empenho de seu trabalho para o Estado e para a sociedade, através de governos
e regimes diversos no curso do tempo.

Américo Jacobina Lacombe teve existência longa, rica e criativa: cabe-lhe
bem este lugar comum dos necrológios. Historiador eminente, professor du-
rante grande parte da vida, gozou da chance de ter muitas vezes o seu trabalho
e os seus méritos reconhecidos aqui e no exterior. Ocupou temporariamente
uma miríade de cargos e exerceu funções diversas: ensinou na École des Hau-
tes Études, dirigiu a coleção Brasiliana, foi secretário-geral de Educação e Cul-
tura do Rio de Janeiro, membro honorário de conselhos e bem mais. Provavel-
mente, muito se orgulhava de ser Grande Benemérito e presidente do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, este último cargo em substituição a Pedro
Calmon, assim como também, da Academia Portuguesa de História e do
Instituto de Coimbra. E muito certamente de ocupar a cadeira número 19 da
Academia Brasileira de Letras, para onde foi eleito em 24 de janeiro de 1974.

No entanto, quero crer que se via sempre e preferencialmente como diretor da
Casa Rui, instituição que ele viu crescer e fez crescer até o fim dos seus dias, até seu
último instante, assim descrito por Homero Senna, seu colega de trabalho:

“Na manhã de 7 de abril último (e é interessante notar que, segundo ele
próprio, sua vida estava cabalisticamente marcada pelo número sete), foi
ele, como de hábito, à Casa de Rui Barbosa. Lá ficou até, mais ou menos,
meio-dia, hora em que desceu e ia retornar à sua residência, a pé, como era
seu costume, quando se sentiu mal e pediu a um servidor da instituição que
lhe arranjasse um táxi. A distância entre a Rua São Clemente e a Dezenove
de Fevereiro é pequena. Rapidamente chegou em casa, mas ali o mal se agra-
vou, e ele logo depois falecia. Recebeu, portanto, de Deus a graça de poder
trabalhar e sentir-se útil até o último dia de vida”27.

174

José Almino de Alencar

27 SENNA, Homero. “Vida e Obra de Américo Jacobina Lacombe”. Em Américo Jacobina Lacombe. Rio
de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1996, p. 10 (Papéis Avulsos, 28).



Os Sertões, obra
de ficção

Afrânio Coutinho

Atese não é original. Foi levantada creio que por João Ribeiro.
Mas a esqueceram, ou não lhe deram atenção, dominada a

interpretação da obra famosa pelas teorias que a fizeram um estudo
social e histórico de um povo e de uma situação. Emprestaram-lhe
caráter de objetividade científica, viram-na como o produto da ob-
servação direta, uma narração imparcial de fatos, a história sisuda de
acontecimentos dramáticos. Essa interpretação ficou oficial, ainda
mais reforçada pelo tom científico que nela lobrigaram.

Livro único, Os Sertões são dessas obras inclassificáveis dentro dos
esquemas simplistas dos gêneros. Sobretudo, refoge à classificação
unívoca, participando por natureza da condição de diversos gêneros.
Mas lhe subestimar a natureza literária, considerá-la obra de ciência,
parece-me um erro fundamental de apreciação e interpretação. Pois
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o que avulta na obra, como arquitetura e como construção, é o caráter de nar-
rativa, de ficção, de imaginação. Os Sertões são uma obra de ficção, uma narrati-
va heroica, uma epopeia em prosa, da família de Guerra e Paz, da Canção de Rolan-
do e cujo antepassado mais ilustre é Ilíada.

Será interessante, para documentar a teoria, – o que não pode ser levado a ter-
mo neste espaço – comparar o desenvolvimento da obra com o diário da expedi-
ção a Canudos, as narrativas e reportagens da época, os relatos de outros obser-
vadores, inclusive militares. Deste trabalho ressaltará sem dúvida a contribuição
da imaginação euclidiana, o trabalho artístico de transfiguração, operado na
mente do escritor, do material bruto para a obra de arte. Os Sertões são sobretudo
uma obra de arte. O nervo do livro, seu fim, seu alvo, seu valor não residem,
como queria Sílvio Romero, na descritiva do caráter das populações sertanejas.
O estudo da terra, digamos, o quadro, não constitui o principal no livro. O que
sobreleva a tudo é a sua parte artística – no plano, no conteúdo trágico, na apre-
sentação dos tipos, na movimentação interna, no estilo. O que há nele é um vas-
to afresco da vida sertaneja em um instante de crise dramática. O sopro de tragé-
dia que lhe varre as páginas é antes da linha das grandes tragédias literárias do
que das frias descrições históricas. O patos trágico é o motor central que lhe
move a intimidade dos sucessos, tal como na obra do grande russo Tolstoi.

Em ambas, o mesmo tom realístico a colorir a epopeia; nas duas, o mesmo
fatalismo, o mesmo domínio da psicologia da massa, cujo heroísmo obscuro e
cuja passividade são, como disse um crítico de Tolstoi, o fator decisivo na sua
filosofia da história e na movimentação dos acontecimentos. Em Canudos, a
tática dos generais se dissolveu ante a bravura anônima da massa fanatizada e
próxima da natureza. Euclides, como Tolstoi, é um soberbo psicólogo das
multidões, e os quadros que pinta possuem grandiosidade épica. Formado seu
espírito no clima do realismo, a sua objetividade participa da natureza do ob-
jetivismo estético e não histórico. Os retratos que levantou dos diversos tipos
são insuperáveis como pintura realista: Pajehú, Lalau, Pedrão, José Félix, Ma-
nuel Quadrado, Taramela, Boca Torta, João Grande e muitos outros. As des-
crições de cenas e lugares também obedecem à mesma técnica. Em tudo o que
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domina é arte, interesse dramático, intensidade até lírica, fatalismo trágico
mais forte certamente do que seria capaz de comunicar a descrição fria da série
de desastres das expedições militares sucessivas, culminados na cena final do
aniquilamento total do reduto, exemplo único na história, disse o próprio au-
tor, de uma praça que não se rendeu, mas resistiu até o esgotamento completo.

�

Em Euclides da Cunha, a despeito de uma informação científica, o que ressalta
é o temperamento de artista. Seu livro é um romance no qual predomina o senti-
mento trágico. Sua obra, por excelência, uma realização artística em que motivos
psicológicos, épicos e narrativos se misturam, como já se disse de Guerra e Paz, com
maravilhosa unidade, a que não falta outrossim a comprovante do estilo. Mesmo a
mulher não falta no livro, como acentuou Araripe Júnior, uma mulher que tem
também lirismo, mas que aparece “encharcada no lameiro sexual”.

Obra de arte, Os Sertões oferecem um quadro da vida sertaneja, da psicologia
do povo brasileiro das regiões centrais, seu fatalismo, seu sentimento da inuti-
lidade de tudo, normais naquelas paragens, que só um grande artista poderia
captar com a força com que fez Euclides. Esmagado pelo meio hostil, vítima
fatal de toda a sorte de contingências, será presa fácil do misticismo nas suas
formas inferiores. O sacrifício total, a renúncia são a contraparte normal da
descrença na solidariedade dos homens e dos governos. Sacrifício total ante o
canhão da sociedade “civilizada” que lhe move impiedosa chacina.

�

Parece de todo desnecessário exemplificar o teor literário da obra. Qual-
quer ponto do livro fornecerá matéria de intensa emoção artística. Releiam-se
as últimas páginas que, em conteúdo e intensidade trágica, dificilmente encon-
trarão similar em nossa língua. As fases da luta, a marcha das tropas desbarata-
das de Moreira César, a travessia de Cocorobó, as pinturas da natureza, a gran-
de inimiga dos exércitos, tudo mostra o poder do artista.
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Poderá perguntar-se se existe e qual é o personagem central da epopeia.
Não, não parece que haja um herói, que desse nome ao feito glorioso, como é o
caso de várias epopeias. No caso, está mais próxima das epopeias em que o he-
rói é a coletividade. É a massa anônima, a jagunçada fanática e bronca. Mas o
que parece mais real é que o grande personagem da obra, maior do que o ja-
gunço, é a Natureza. Mesmo porque o próprio jagunço com ela se confunde, é
parte dela, sai dela. Os soldados tinham a impressão de que as pedras, os ro-
chedos, as árvores se transformavam em outros tantos jagunços. “Quem sitia-
va o exército?”, perguntou Araripe Júnior. “Ninguém. A Natureza; as circuns-
tâncias”. E noutra parte: “Um exército a pôr cerco ao vento”.

Essa onipresença da natureza hostil, com a qual se associava uma humanidade
inferior e próxima dela, constitui o patos trágico do livro, pois contra ela dava cer-
to nas ações concertadas dos homens civilizados e seus instrumentos mecânicos.

Há lugar, por último, nessa interpretação estética de Os Sertões, para uma análise
da estrutura do livro. Não há modelo que se lhe possa comparar com exatidão,
fato aliás que se passa com a maioria das obras-primas da humanidade, cada uma
realizando-se segundo uma lei que é a sua própria, e criando o seu próprio padrão
estrutural. É assim a Divina Comédia, como é assim o Quixote. E muitas outras. O
próprio desenvolvimento da técnica do romance mostra como ele não obedece a
uma forma única. Em Os Sertões, há mistura de elementos de diversos gêneros, o en-
saio, o drama, a ficção, até a poesia lírica. A forma que resultou é-lhe peculiar, es-
pecífica. Está a exigir uma análise estrutural em seus elementos intrínsecos.

�

De todo esse trabalho reinterpretativo resultará a reclassificação de Os Ser-
tões na história literária brasileira como obra de arte de ficção.

Em seu excelente livro de ensaios, Motivos e Aproximações, Carlos Pontes inse-
re uma página sobre as fontes euclidianas que muito dá o que pensar. Refere
ele que Euclides, quando escreveu Da Independência à República, não sendo muito
familiarizado com a história do Segundo Reinado, e não querendo dar-se ao
trabalho de compulsar as fontes principais a fim de formar um juízo de pri-
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meira mão sobre homens e fatos, estribou-se sobretudo na obra de Nabuco so-
bre o pai. Resultou que, desconhecendo o assunto nas suas minúcias, e a des-
peito de calcar o seu relato quase palavra por palavra nas informações de Na-
buco, incorre em erros lastimáveis, confundindo datas e épocas.

Um jovem estudioso e pesquisador baiano de assuntos históricos e literá-
rios, José Calazans, está, a esse respeito, levando a cabo um trabalho da maior
importância para as nossas letras. Trata-se do levantamento das fontes e do es-
tudo da gênese e desenvolvimento de Os Sertões. Partiu ele de uma pesquisa das
obras que teria Euclides lido, dos jornais que lhe teriam fornecido informes,
dos relatórios sobre os acontecimentos que lhe pudessem ter servido de base.
Leu tudo o que encontrou nas bibliotecas, e arquivos baianos em documentos
da época, em jornais, e revistas, ou em coleções privadas, relatos, correspon-
dências, livros de notas. E passou a cotejar com passagens de Os Sertões, resul-
tando desse trabalho de comparação ficar em evidência quanto deve o seu
grande autor àquelas fontes para a elaboração de sua obra-prima.

As pesquisas de José Calazans na Bahia, que ele publicará quando julgar com-
pletada a sua tarefa com o exame de algumas outras fontes julgadas importantes,
confirmam inteiramente as que vem realizando no Rio de Janeiro o crítico Eu-
gênio Gomes, baseado em documentos existentes na Biblioteca Nacional, e pu-
blicadas no livro Visões e Revisões. E confirmam, outrossim, a tese aqui aventada
pelo autor desta nota, de que a organização de Euclides era menos a de um histo-
riador e homem de ciência do que de um ficcionista; e de que Os Sertões eram an-
tes uma obra de ficção do que um ensaio histórico-sociológico. À luz de tais es-
tudos, parece indiscutível que Os Sertões são um poema épico em prosa, a ser clas-
sificado na linha da Ilíada e da Canção de Rolando.

O método de Euclides, conforme está revelado nesses trabalhos, não é o do
historiador. Não tem a objetividade, a fidelidade aos fatos, a imparcialidade, o
respeito ao documento, característico do método histórico. A vida real, o
acontecimento, só lhe serviam como escorva para a imaginação criadora. O es-
critor partia habitualmente dos fatos, mas não permanecia preso a eles, defor-
mava-os, modificava-os, pela lente de sua imaginação. Submetia-os ao proces-
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so de transfiguração artística. Cotejando-se um relato de um episódio com o
que apareceu depois em Os Sertões, verifica-se a diferença que vai do copista ou
cronista ao artista. E artista é o que era Euclides, antes de tudo.

A diferença entre os textos – o da fonte e o da obra – era conseguida pelo ge-
nial escritor graças a todos os recursos artísticos e retóricos, mormente à custa
da amplificação estilística a que se refere Eugênio Gomes, segundo, aliás, aquele
processo, bem definido por Gilberto Freire, de “engrandecer e glorificar as fi-
guras, as paisagens, os homens, as mulheres, as instituições com que se identi-
ficavam”1. E esses seus recursos habituais são os da epopeia, que, pela sua na-
tureza heroica, exige o gosto do descomunal, do grandioso, do sobre-humano.

Parece, pois, fora de dúvida, que o livro participa antes da natureza dos poemas
heroicos e consoante essa natureza é que deve ser encarado e estudado. Resta ser ana-
lisado na sua estrutura interna, nas suas formas estilísticas, na sua constituição ínti-
ma, que devem estar de acordo com as da epopeia tradicional. De qualquer modo,
todavia, livro de ciência é que não é. Euclides era um artista, um ficcionista, um cria-
dor de tipos, tal qual um romancista. Via a realidade, diretamente ou através de do-
cumentos ou testemunhos, e construía seu retrato de acordo com seu temperamen-
to, com sua visão transfiguradora. Há inúmeros episódios inteiramente deformados
no livro. E os tipos não são reconhecíveis como reais, mas como personagens que fi-
gurariam de bom grado em um romance. Em tudo entrou o pincel do artista, ao
qual não é possível, mesmo que seja um naturalista, uma absoluta fidelidade à reali-
dade. E a modificação nos episódios, cenas e tipos favorece a obra, tornando-a obra
de arte, fazendo-a atravessar o crivo do espírito criador do artista.

Assim, tais descobertas não diminuem, como poderá parecer, o valor do li-
vro, ao contrário, aumentam. Não seria ele a estupenda obra de arte houvesse
ficado no plano dos relatórios existentes sobre a campanha e o próprio diário
do escritor. Em vez disso, subiu à categoria da arte, ganhou, portanto, to-
mou-se uma obra-prima de literatura. E como tal, como obra de arte literária,
e não de ciência ou história, é que persistirá.

180

Afrânio Coutinho

1 Apud GOMES, Eugênio. Visões e Revisões. Rio de Janeiro, 1958.



Caminhos do Quinto
Império

Paulo Bomfim

Um país que procura renegar seu passado perde pé no presen-
te e não deixa acontecer o futuro.

A frustração do povo brasileiro diante das “eruditas” comemora-
ções do 5.o centenário da descoberta do Brasil, machucou o incons-
ciente coletivo de uma nação que se sabe herdeira de glórias que, em-
bora contestadas, vivem em suas raízes.

Afinal, quem descobriu o Brasil não foi Pedro Álvares Cabral, o
Brasil foi descoberto pela língua portuguesa.

Antes disso, sonhado nas flores do verde pinho que se transfor-
mariam no madeirame das futuras caravelas. O Brasil veio nascendo
no trovar de D. Diniz, neto de Afonso, o Sábio, e descendente de
Eleonor de Aquitânia, filha de Guilherme de Aquitânia, em cujo
sangue se espelhavam os tribunais de amor.

Nossa certidão de nascimento foi um documento literário, a
carta de Pero Vaz de Caminha; oficiando o batismo da terra des-
coberta, encontramos um magistrado que se tornara frade fran-
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ciscano, Frei Henrique de Coimbra; e nossa crisma foi o prefácio de Luís
de Camões para a primeira História do Brasil, de seu amigo Pero de Maga-
lhães Gandavo.

O cérebro da esquadra cabralina chama-se Duarte Pacheco Pereira, o
“Aquiles lusitano”, autor de Esmeraldo de Situ Orbis, sábio e guerreiro, persona-
gem de Os Lusíadas.

Martim Afonso de Sousa e sua mulher Ana Pimentel estão presentes no
Auto das Fadas, de Gil Vicente, e o primeiro bispo do Brasil, Pero Fernandes
Sardinha, que havia sido professor de Teologia nas universidades de Paris, Sa-
lamanca e Coimbra, foi mestre de Inácio de Loyola.

Sempre a língua portuguesa descobrindo o Brasil!
Mem de Sá, nosso terceiro Governador-Geral, era irmão do poeta Sá de

Miranda, outro sábio do Renascimento.
Na Guerra Holandesa, encontramos em nosso litoral a figura ímpar de D.

Francisco Manuel de Melo, e um século e meio depois, esse mesmo litoral era
visitado por outro poeta notável, Manuel Maria Barbosa du Bocage.

No Século de Ouro de Espanha, Lope de Vega escreve “El Brasil Restituí-
do”, uma de suas peças menos conhecidas hoje.

Do alto dos púlpitos, Padre Antônio Vieira prega suas cruzadas com a es-
pada do idioma português.

Na década de 1920, o casamento de Antônio Ferro com Fernanda de Cas-
tro, tendo como padrinhos Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade, tem um
significado de manifesto da modernidade em São Paulo.

Em 1972, falamos em Portugal sobre um possível paralelo entre os moços
de 1922 e a geração dos “Vencidos da Vida”; entre as conferências do Cassino
Lisbonense e a Semana de Arte Moderna do Teatro Municipal de São Paulo;
entre Mário de Andrade e Antero de Quental. Ambos oscilando entre o sagra-
do e o profano, entre a religiosidade de suas raízes espirituais e o socialismo de
suas antenas intelectuais. Ambos chefes de escola, misóginos e solitários, cami-
nhando sob o fascínio da morte. Antero e Mário, duas vidas tragicamente cei-
fadas, que o tempo vai transformando em lenda.
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O Brasil presente na obra de Ferreira de Castro e Vitorino Nemésio, o Bra-
sil paixão de Jaime Cortesão (cuja filha Maria da Saudade foi casada com Mu-
rilo Mendes) e Fidelino de Figueiredo (cuja filha Helena foi casada com
Antônio Soares Amora). Brasil, arquitetura de Ricardo Severo e amor definiti-
vo de Jorge de Sena!

Em São Paulo, no bandeirismo, surge o 11.o canto em Os Lusíadas. Em Por-
to Feliz, a caravela de Cabral se transfigura em canoa monçoeira partindo da-
quela Sagres cabocla rumo ao coração irrevelado de uma terra onde o quinto
império da língua portuguesa aguarda seu destino!
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Mathias Aires e a
Carta sobre a Fortuna

Fernando Fortes

Passou, inexplicavelmente em brancas nuvens, o tricentenário
de nascimento de Mathias Aires Ramos da Silva de Eça, o

maior moralista nascido no Brasil, em Santos, 1705; é ele o autor da
obra-prima Reflexão sobre a Vaidade dos Homens, Lisboa, 1752, que,
além de várias edições na época, foi exumada e fac-similada pelo
nosso Solidônio Leite em 1914.

Mathias Aires escreveu pouco: deixou-nos, além da Reflexão, a
Carta sobre a Fortuna, que em boa hora a ABL torna pública, corrigin-
do o esquecimento. Além desses, mais um livro sobre Problemas da
Arquitetura Civil, após o terremoto de Lisboa, fruto de seus estudos
em Baiona (França), e ainda as desconhecidas Lettres Bohemienes.

Ele era filho de um comerciante português, que se infiltrou, como
espião, na armada francesa, durante a invasão do Rio de Janeiro, for-
necendo preciosas informações do estrangeiro aos aliados; talvez
por isso, tornou-se, com os favores do rei, imensamente próspero,
regressando a Portugal como o homem mais rico do reino, agracia-
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do com o cargo de Provedor da Casa da Moeda; Mathias Aires ainda não
chegara à adolescência.

Mais tarde, formou-se em cânones, na Universidade de Coimbra e, com a
morte do pai, herdou a fortuna e a Casa da Moeda. Celibatário até à maturida-
de, misógino e socialmente arredio, isolou-se numa quinta, nos arredores de
Lisboa, de onde não saía nem para ouvir missa, que era rezada, para ele, em sua
capela particular.

Ao fim da vida, perdeu os favores e cargos do rei e brigou com sua irmã,
Maria Dorotheia, primeira escritora feminina brasileira, autora das Aventuras de
Diophanes, também editadas no século XVIII.

Mathias Aires preparou, cuidadosamente, seu casamento, chegando a dizer,
em carta, a um amigo: “Arranje-me uma esposa honesta e de bons hábitos; não
precisa ser bonita, basta que não meta medo”.

Os críticos e ensaístas brasileiros hão de dizer que Mathias Aires não nos
pertence; é cria de Portugal e só nasceu aqui por acaso; certo, mas sendo ele um
dos maiores escritores da língua, já é honra bastante, para nós, que haja nasci-
do no Brasil; depois, como verão ao ler o texto desta Carta sobre a Fortuna, sua
linguagem é ágil, moderna, escorreita, de ritmo mozartiano; tão pouco portu-
guesa e clássica, que poderia ter sido escrita, hoje, por um dos nossos; em
suma, bem mais parecida conosco, do que a dos brasileiros do século XIX.
Afora isso, seu charme de cético e ironista, faz lembrar um Álvaro de Campos
ou um Machado de Assis, 150 anos antes, com estilo mais solto e menos re-
buscado.

Mathias Aires foi patrono da cadeira 6 dos 20 sócios-correspondentes da
ABL. Lembro, ainda, que o nosso saudoso Acadêmico Barbosa Lima Sobri-
nho estreou na imprensa com um artigo sobre a Reflexão; havendo, também,
uma preciosa introdução de Tristão de Ataíde, numa edição da Livraria Mar-
tins, 1942; Mas o maior estudioso do autor foi Ernesto Ennes, o qual, além do
livro Dois Paulistas Insignes, publicou um infólio, com manuscritos e extensa do-
cumentação inédita e, mais tarde, uma edição moderna da Carta sobre a Fortuna e
Reflexão em Portugal.
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Não seria demais ressaltar que Mathias Aires, no seu tratado sobre a vaida-
de dos homens, alcança, muitas vezes, em suas análises psicológicas, a profun-
deza de um Freud avant la lettre, tamanho é o seu poder de penetração.

Quanto à Carta sobre a Fortuna, só veio a público, postumamente, na terceira
edição de Reflexão sobre a Vaidade dos Homens, em 1788, por iniciativa de seu filho
único. Aí, podemos descobrir um pouco do fundo de Mathias Aires: ao des-
prezar seu reconhecimento da fama, ele se mostra sem vaidade, porque possui,
oculto, imenso orgulho de quem se acha superior aos afamados de sua época;
para tanto, ele usa o irônico artifício de ser avesso à fama, para ressaltar o ab-
surdo que rege as leis e oportunidades da existência; é esse aliás o segredo de
todo seu fascínio, que jamais beira o cinismo; porque ele, tal como Kafka o fa-
ria muito mais tarde, descreve o absurdo como se fosse uma coisa normal; e
tudo isso, numa harmonia admirável entre fundo e forma, o que só os grandes
logram realizar.

� Carta sobre a Fortuna, de Mathias Aires

Meu amigo e senhor, agradeço a v. m. o desejo que me mostra, de que eu
tenha maior fortuna. Não se preocupe tanto a meu favor, porque a fortuna
que tenho é a mesma que devo ter. O merecimento é o que faz a fortuna, e
quem o não tem, que fortuna há de esperar? Falo sinceramente, e sem hipo-
crisia. No tempo que já passou por mim, tive esperanças, agora nem essas
tenho, e isto porque conheço melhor, sei o que falo e o que mereço, por
isso sei que não devo esperar nada, esperem os outros e vivam no tormento
de esperar.

Eu, hoje, só tenho por fortuna o não esperar a fortuna. Contento-me
com a privação da desgraça sem aspirar a presença da ventura; e acho que o
não ser desgraçado é o mesmo que ser venturoso. E, se entre uma e outra
coisa, há um estado neutro, contento-me com o meu estado, ainda que pro-
penda para a desgraça; contanto que não seja desgraça inteiramente, a som-
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bra da ventura me basta. A realidade, não sei se me bastaria, porque o nosso
coração é insaciável, e daquilo, a que uma vez tomou o gosto, nunca se far-
ta. Daqui vem que se conservar na ignorância da ventura é discreta provi-
dência, porque ninguém chora por um bem que não conhece. A saudade
supõe um objeto conhecido. Aquele que é ignorado apenas se apetece.
Quem conhece a fortuna, por vê-la em outrem, tem pouca razão para ado-
rá-la. E é o mesmo que conhecer o mundo no mapa em que está pintado; ou
também, é como quem olha para o Sol sem admiração, e apenas com o re-
paro inadvertido e vago. O mar, por mais que encrespe as suas ondas, não
serve a quem o vê como espetáculo admirável. Então, admiramos o túmido
elemento mais pela raridade que pela elevação.

O subir mais alto não é muito natural; o estar no mesmo ser é seguir a or-
dem do universo. Os que sobem, é porque têm no merecimento as asas. Os que
não sobem, é porque a falta de merecimento igual lhes serve de peso que os
abate. Porém, devemos consolar-nos, advertindo que não ter merecimento não
é pecado nosso. E que culpa temos nós de que a natureza tenha sido tão avara:
parece que há um limo perfeito e outro tosco; e que foi deste que nós nasce-
mos, e daquele nasceram os venturosos. As aves não são todas águias. Umas al-
tamente se remontam, outras só sabem passar de um raminho para outro.
Umas desaparecem na imensa região do ar, outras sempre se deixam ver no es-
paço limitado de um prado humilde. As que têm maior alento sobem a mais
alta esfera, as que têm menos vigor voam pesadas e rasteiras.

Eu já perdi de vista os lugares eminentes. Os meus olhos só se inclinam para
baixo, e para cima não se podem dirigir sem violência. Tudo quanto vejo é
com olhos desenganados. Talvez, por isso, veja as coisas como são e não como
se mostram. Porque o desengano tem virtude e força para arrancar da formo-
sura o véu cadente e mentiroso, de que o teatro da vida se compõe. A fortuna
não é tão bela como parece e creio que o cálice da fortuna, muitas vezes menos
amargo que o da desgraça. Também a fortuna tem seu cálice e suas amarguras,
e essas talvez sejam mais penosas de se tragarem. Porque na desgraça o costu-
me de sentir tira a parte mais cruel do sentimento. Ao menos a desgraça não
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engana. E tem de bom ser um mal que não se finge; ela é verdadeira e se aparece
tal qual é. A fortuna sempre se disfarça semelhante à beleza enganadora, que,
para ser mais apetecida, reveste-se de ornatos lisonjeiros e aparentes. Quem
duvida que a beleza que se enfeita, ou se cobre de artifícios é para encobrir al-
guma fealdade natural.

Conheço a fortuna sem que a fortuna me conheça. Quando a vejo, é de
tão longe que é impossível que ela chegue a mim ou eu a ela. Somos ambos
inacessíveis. É verdade que eu não a busco, nem nunca a busquei ansiosa-
mente. Porque sempre entendi como um sujeito menos próprio a ser favo-
recido. Além disso, a fortuna quer que a busquem com fé e audaciosamen-
te, ela se enamora da resolução constante com que a buscam. Timidamen-
te, ninguém a encontra: ela só se entrega ao valor e foge à covardia; quer
que a rendam por força e não por suplicação, semelhante a uma mulher li-
vre, que, ainda que se entregue por vontade, quer que pareça ter-se entrega-
do forçadamente.

E, com efeito, sem rogar, nada se alcança. Eu não sei pedir o que sei que
não mereço. Sou religioso nesta parte, e com engano não quero nada, nem
mesmo a fortuna. Ela não me pode tirar o conhecimento próprio de que a
não mereço, e aquele conhecimento servir-me-ia de flagelo, não de ventura,
porque preferiria antes escolher a desgraça – sabendo merecer fortuna – do
que a fortuna, sabendo merecer desgraça. Quero as coisas mais justamente
que felizmente, porque toda consciência parece se afligir com a ventura des-
merecida, e mais satisfeita por merecer do que por alcançar. A verdadeira fe-
licidade deve ser interior, e o contentamento não é puro quando vem de uma
falsa causa. A coroa da vitória só desvanece ao que triunfou, e não ao que
simplesmente a põe na cabeça. Porque a fortuna errada mais injuria do que
enobrece. O prêmio não o torna ilustre, o merecê-lo sim, e o conseguir por
graça da fortuna não costuma atrair um peito honrado. Esse só se paga do
que consegue por graça da virtude. Assim, se aceito o que não me devem, nis-
so sou já castigado; porque o coração me insinua sempre que a ação de rece-
ber foi indigna e torpe.
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Todos acusam fortuna de injustiça, porém a injustiça está só em quem a
acusa: mas nem o mesmo merecimento tem direitos para a acusar, porque a
fortuna de sua natureza só a liberalidade, ou a falta de liberalidade, nunca se
pôs em acusação tudo quanto a fortuna distribui é por favor e – no que vem de
um princípio de favor – não se dá positiva obrigação; salvo se a nossa presun-
ção é tal, que entendamos seriamente que a fortuna nos deve algum tributo, e
quem o entender até nisso mesmo mostra ser indigno da fortuna, e que esta lhe
não deve nada; porque o querer merecimento próprio é confissão ou prova de
desmerecimento; a incredulidade que nega parte é perdoável; a credulidade é
viciosa; a falência é um vício quase universal, e a fortuna comumente despreza
todos os Narcisos; quer que a busquem animosamente, mas não presunçosa-
mente, com diligência, não negligentemente, ou com desdém, por isso há pou-
cos venturosos, porque poucos há que saibam o medo com que a fortuna se
procura, e em saber aquele modo, consiste o meio; ou o segredo de a achar uns
seguem o caminho da lisonja, outros o da importunidade, alguns o das armas,
e outros; das letras, alguns sem modo certo, nem, meio determinado seguem o
caminho de procurarem a fortuna por aquele meio, e modo, que a mesma for-
tuna lhe descobre, Sol tibi igna dabit.

Eu que não sou lisonjeiro, nem importuno, e não sou erudito, nem guerreiro,
que caminho posso ter para a ventura, sem guia, sem norte e sem luz que me
conduza, mal poderei achar aquela Deusa escondida e inconstante; ao pri-
meiro passo me retiro, e desconfio antes de empreender, porque julgo im-
prudente ação: o querer eu uma fortuna, que me não quer; quem navega sem
estrela tem por certo o naufragar, e quem só dá passos errantes, que fortuna
pode ter; a fortuna não é cega como dizem; ela vê a quem escolhe, e mostra
que vê bem, porque escolhe bem, os que não são dos escolhidos, creem ser
cegueira da fortuna o que é só cegueira sua; julgam ser usurpação a fortuna,
que a outros se comunica. Que injusto pensamento; a fortuna não se vende,
ela mesma é, que se dá; e para dar-se a si tem livre o seu arbítrio, e assim não
devemos murmurar da ventura alheia; mas sim da nossa desventura, devemos
conformar-nos, magoar-nos não; porque a mágoa é queixa, e virtude é a con-
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formidade. Quem se magoa reprova o que a fortuna fez; quem se conforma
aprova o que ela faz, entre um e outro extremo, o melhor partido é aquele
que a fortuna quer, não aquele que nós queremos; porque nós enganamo-nos
a nós mesmos; e a fortuna não engana a si, ela sabe para onde vai, e de onde
vem; nós conjeturamos, e ela acerta; caminhe a nossa embarcação para onde
o vento a leva, não para onde o vento a encontra, deixemos à fortuna o gover-
nar o mundo, e para nós tomemos o governo de nós mesmos, porque só a
fortuna sabe navegar em alto mar, e nós apenas navegamos nas limitadas on-
das de um fundo limitado, a esfera da fortuna é dilatada, e a nossa é mui pe-
quena, e mal se vê, e assim que podemos esperar de nós; esperemos tudo da
fortuna, ainda que seja da fortuna alheia, porque desta sempre pode vir-nos
alguma bem; a fortuna é como a luz, que se espalha abundantemente, e aclara
os espaços mais remotos; recebamos a luz ainda que seja alheia, e que o cen-
tro dela esteja de nós tão afastado quanto vai do Sol à Terra; devemos enten-
der que a fortuna tal, que estando em um sujeito, é como se estivesse em to-
dos, porque a todos se estende seu influxo; e, assim, se a comodidade é nossa,
devemos estimar que o trabalho seja de outrem, que importa que esteja de
nós tão apartado esse assento etéreo, em que giram os orbes luminosos, se a
nós se comunicam as delícias de um astro favorável, frutífero, e benigno.
Com o tempo, perdi o amor, a vaidade, a esperança, estou, pois, sem esperan-
ça, sem vaidade, e sem amor. Estes eram os fortes laços, que me prendiam; já
se quebraram, agora não sei verdadeiramente o que me prende; um resto de
vida da belíssima prisão, e de pouca duração, por isso vivendo retirado não
sigo as bandeiras da fortuna, e já lhe disse a Deus: milito nos campos do de-
sengano, campos solitários, ou menos frequentados; porém mais seguros,
neles considero a fábrica inocente de uma rosa inculta, de um lírio triste, de
uma açucena virginal; estes são os meus objetos, os meus cuidados, e os meus
empenhos são os mestres, que me ensinam fielmente, mestres mudos, mas se-
veros, a bem considerá-los, a rosa me insinua, que a formosura é como som-
bra leve e passageira, o lírio na sua cor me diz que toda a alegria se converte
em luto; a açucena indica que, se a virtude é permanente, que lições podem
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haver mais verdadeiras, fáceis de aprender, difíceis de observar; a mocidade
louca só gosta de loucas instruções e zomba galantemente das que são menos
galantes; mas que pouco dura o enredo que diverte, e quão depressa chega a
tragédia, em que o mesmo enredo acaba!

Assim nada espero da fortuna, nem a fortuna de mim pode esperar nada;
porque o meu talento foi discursivo sempre, operativo nunca, e a fortuna quer
obras, e não palavras, quer quem pratique mais, e especule menos, porque toda
a especulação por si mesma é vã; a teórica toda é substancial; esta se compõe de
uma sólida matéria, aquela de acidentes invisíveis; é como a voz sonora, que o
ar a forma, e a dissipa, e que tem o seu fim, na mesma causa de que nasce o seu
princípio; alguns há, que o que discorrem, obram; eu debuxo, e não sei pintar o
que eu mesmo debuxei; sei delinear, executar não, e sempre na execução até me
perco, semelhante ao Náutico imperito, que sabendo a Carta, e sabendo os ru-
mos, em largando as velas logo se perde; de que serve, pois, a Arte, que se na
imaginação se mostra, e fora dela se desvanece? Muitos sabem idear; praticar,
poucos. De que serve também uma ideia concertada a quem ignora o como se
deve usá-la? É o mesmo que instrumento, delicado na mão, que ignora o meio
de o tocar; o esgrimir de pouco vale a quem não sabe pelejar deveras, mestre
foge muitas vezes, e não se fia na destreza, que insinua; eu sou o fugitivo esgri-
midor; o Músico ignorante, o Náutico imperito. Tudo sei para dizer, mas para
fazer só sei, que não sei nada; as minhas artes todas são em pensamento, e por
isso são justamente desgraçadas, porque a fortuna não pode fazer milagres, e
que pode fazer de uma matéria, que não se move, e que, sendo inteligente, é
sem ação, inútil inteligência. Semelhante à arvore frondosa, que produzindo
flores, não sabe produzir frutos.

E nesta forma não posso queixar-me da fortuna; antes reconheço com legí-
tima razão, que o favor que a mim me nega é porque o deu justamente a ou-
tros; o seu ofício é laurear o merecimento, e não o fazê-lo. Serve para ornar o
merecimento feito, não para o fazer de novo; não há, pois, iniquidade na fortu-
na; ao menos eu; e para mim só justiça lhe conheço, já do berço trazemos com
nosso a nossa sorte, e parece que em nós mesmos a fabricamos, sendo artífices
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da desgraça, e da fortuna. Deixemos, pois, a fortuna em paz; e eu sou o primei-
ro que só acuso a minha incapacidade, ou a minha inércia, esta foi unicamente
o arquiteto de estado de sonolência, em que me acho, e naquela se fundou o ser
em que estou de não ser alguma coisa, mas com tudo sou o mesmo, que sempre
fui, não mudei para mal, nem para bem, e neste artigo estou como vim ao mun-
do, só com a diferença dos anos, que têm passado; deles o estrago sempre foi
universal, e se passaram por mim, também, por todos têm passado; todos so-
mos companheiros naquele gênero visível da desgraça, e desgraça que vai cres-
cendo; diminuindo, nunca; caminhamos igualmente com o mesmo passo e
sem poder por modo algum retroceder; somos comilões diferentes na data,
mas os mesmos no exercício.

E assim chegou o tempo em que o mais acertado é pendurar as armas,
não como armas vencedoras, mas sim como despojos infelizes de uma já
cansada guerra, eu qual inválido soldado larguei o apresto militar, não vo-
luntariamente, mas por não poder suportar-lhe o peso, apenas posso su-
portar o vivo esqueleto, em que confino; deixei os vícios do amor, da vaida-
de e da esperança; porque eles primeiro me deixaram; amigos infiéis esque-
cidos do meu passado obséquio, e lembrados da minha inaptidão presente,
foram meus no tempo alegre e já me desampararam neste tempo triste, in-
justa recompensa de uma tirana sociedade, quem dissera e que havia de
achar o amor ingrato, a vaidade sem o vigor, e a esperança desanimada; se
estes vícios me deixaram, sendo meus, ou sendo uma grande parte de mim
mesmo, como pode a fortuna não deixar-me, não havendo sido minha;
aqueles nascerão comigo, e comigo se criaram, provindos da minha nature-
za, e consubstanciais a mim; e ainda sendo assim já se apartaram; a fortuna,
porém, sempre foi parte diversa, nunca unida, mas sempre separada, sem
comércio meu, e sem chegar a mim, nem ainda passageiramente, e nesta si-
tuação mal pode a fortuna ter lembrança, de quem nunca se lembrou, e de
quem nunca viu; e se agora me chegasse a ver seria mais por cegueira sua,
que por fortuna minha, seria mostrar, que foi injusta, buscando-me cansa-
do, quem vigoroso não me quis.
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E, com efeito, tem menos estimação a fortuna, que vem tarde, porque vem
como aparato funeral, e na imagem de uma honra antecipada traz consigo a de
ser a última; infeliz fortuna, ou ventura desgraçada, pois que, quando chega,
acha sem alento os braços, que a recebem, acha os olhos já com pouca luz, e o
coração palpitando, frio, e lentamente que glória adquire a fortuna errante, em
buscar um corpo tímido, em que a morte está fazendo os feris ensaios; melhor
é deixá-lo na tranquilidade escura do silêncio do que o assombrar com a clari-
dade inquieta de uma luz tumultuosa; porque a fortuna, que está cercada de
resplendores, aflige e mortifica os olhos consumados a não verem; daqui vem,
que a fortuna muitas vezes chega mais como castigo, do que como prêmio; al-
gumas vezes há de ler a fortuna aborrecida, e certamente o é, quando vem tar-
de, ou ao tempo, que já se não espera, então já não é fortuna, é delírio da fortu-
na, e quem se acomoda a ela é por resignação, ou vontade de constância, não
por vontade de inclinação, é mostrar constância no desejo, mas no acerto des-
vario, porque a fortuna, quando chega tarde, é fortuna de compaixão, não de
eleição, indica que foi solicitada, ou extorquida, e não merecida, concedida
para contentar um corpo meio morto, e não para ilustrar um vivo; ou vem
como fortuna de remédio, que se aplica ao enfermo, que o não tem, e que se dá
por consolação, não por obrigação, por dispensa, e não por recompensa, e ver-
dadeiramente de que vale uma fortuna, que quando chega é só para se despe-
dir, e não para ficar, é que assiste como testemunha autorizada, que vem ver o
fim da obra sem ter visto o seu princípio; de que serve uma ventura sonhada,
pois não tem mais duração, que em quanto dura o sonho, inútil felicidade,
pois é como a faísca, por instantes se está reduzindo a cinza; é felicidade imagi-
nada, lograda não, ou ao menos mal lograda.

Bem sei que tudo no mundo é transitório; porém, entre as mesmas coisas,
que vão passando, algumas passam mais depressa do que outras; em umas há
tempo de se verem, em outras não, e estas, ao mesmo tempo que aparecem, de-
saparecem, a mesma vida é um verdadeiro trânsito, mas, com certa e determi-
nada duração, se compõem de um espaço incerto, e a mesma incerteza do léu
espaço é o que a faz parecer durável, porque o fim, que se não vê, nem se co-
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nhece, julgamos que está longe; nos primeiros períodos da vida a fortuna deve
achar em nós sensibilidade para a desejar, e para a receber, porém no tempo da
vida entrando a declinar, ou a inclinar para o seu fim, a nossa sensibilidade
também declina e já não apetecemos com ardor, nem sabemos desejar excessi-
vamente: todas as nossas faculdades ainda mentais e em descanso, e vão per-
dendo a maior e melhor parte da sua primeira atividade, semelhante ao curva-
do arco, que insensivelmente perde a força que continha a corda dilatada; neste
estado, se a fortuna vem a nós, é o mesmo que um espírito insensato, e vaga-
bundo, que pretende animar o corpo de um cadáver, porque com efeito tam-
bém há desejos cadaverosos, e estes são os que intumescem de esperar, e que,
ainda quando a fortuna os satisfaz, ficam como embaraçados, sem ficarem sa-
tisfeitos à maneira daquele, a quem o raio tocou sem ofender, mas que sempre
fica estupefato, e temeroso a qualquer ruído, ou estrondo leve.

Porém, não há regra certa nos graus de desejo, e de esperança, porque alguns
há que esperam e desejam com tão firme e confiante veemência, que ainda
quando estão morrendo, estão esperando, e desafiando, parece-lhes que mor-
rem, se não esperam, sustentam o desejo como prova de que vivem felizes; na-
turezas, que por aquele modo vão enganando o tempo, sem que o tempo os
desengane; ao menos enchem de vida todo o tempo, que vão vivendo, porque
não terão dela parte alguma, pelo modo de viver, e quem conserva as paixões
humanas em quanto vive, parece que vive mais do que quem as larga muito an-
tes de morrer; outros há que não são tão desejosos, nem tão expectativos, por
isso não resistem e largam facilmente os afetos do desejo e da esperança; a esta
porque os aflige e àquela porque os perturba; os impacientes nem sabem dese-
jar, nem esperar pela fortuna; por isso raramente a acham; porque a fortuna
sempre exige paciência e este é muitas vezes o preço porque se vende, e o mais
certo merecimento porque se dá, e com razão, porque a paciência, não só é vir-
tude humana, mas favor celeste; ela vence mais, sem fazer nada, do que outros
muitos meios, fazendo muito; a sua inação tem mais poder do que a ação da-
queles meios, que parecem ser mais poderosos, e é um remédio universal, que
aproveita para tudo sem a nada fazer mal; só tem de menos boa a paciência o
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ser numa virtude humilde, e feita se para sofrer, maneira da peça de um enge-
nho, de que todo o exercício consiste em andar rasteira, e abatida, porém, nisso
mesmo consiste também o artifício: porque a máquina do engenho não se
move enquanto a pela humilde a não faz mover. A paciência, ou o sofrimento,
supõe desprezo e este sempre é duro; sendo que não há desprezo que moleste
quando a paciência é grande, e o sofrimento humilde muralha impenetrável
aos ataques do desprezo. Alem disto não há cousa que cause nojo a quem tem a
fortuna por objeto; porque a fortuna sempre foi considerada como a bela
dama, de quem os mais ásperos rigores são favores declarados, e por eles deve
passar o amante, que pretende ser bem-sucedido.

Contudo, eu nunca me enamorei tão cegamente da fortuna, por isso nunca a
tive, nem espero ter: sempre olhei para a fortuna como para umas tantas coisas,
que, sendo admiráveis por si mesmas, admiram-se por costume, e também por
costume já se não admiram; fazemos caso delas por opinião, e mais pelo caso,
que vemos, que os outros fazem, que por aquele, que nós mesmos quereríamos
fazer; estimamo-las pela estimação dos outros.

Não pela nossa; e nisto seguimos o exemplo seguido, o respeito é um dos
atributos da fortuna, e talvez, que seja o principal, porque a fortuna se deseja
tanto; mas quanto a mim achara eu, que aquele atributo importuno e vão
mais mortifica do que lisonjeia, porque as mais das vezes o respeito é como a
moeda, que, aceitando-se por boa, intrínseca, e verdadeiramente, é falsa, ou
também como os rogos, que te fazem no perigo da tormenta, o retrato do
milagre costuma ser a primeira de todas as promessas; porém, passada a tor-
menta, e o perigo, já não lembra o milagre, nem o seu retrato: o respeito, que
a fortuna tem é respeito de interesse, não de amor; e é como obrigação vio-
lenta, não livre; ou como vontade involuntária, não arbitrária; que pouco
vale um respeito semelhante, e que pouca estimação merece! Um tal respeito
dirige-se ao lugar, não à pessoa; à fortuna, e não ao afortunado: é obséquio
injurioso, e caviloso, pois que, com fingido subscrito, caminha indiretamen-
te é um ataque falso, que se faz em uma parte, para em outra se fazer o verda-
deiro; o incenso, que não é puro, mais escandaliza do que agrada, porque

196

Fernando Fortes



tendo-se de incenso o fumo, não tem a suavidade, falta-lhe a fragrância, que
deleita, e sobra-lhe a exalação, que ofende.

De nada são os homens tão avaros, que de um respeito sincero, e verdadei-
ro, e de nada são mais liberais, que de um respeito simulado, e dependente; o
formulário de um e outro respeito é o mesmo, um bem é a mesma cerimônia,
ou ritual aparente, e manifesto de cada um deles; porém não é a mesma a inten-
ção, ou dedicação de quem se mostra respeitoso, porque a verdade se está no
interior, e o engano no frontispício; a devoção não está no joelho, que se do-
bra, mas no coração, que se não vê dobrar; a genuflexão só serve de sinal, e
todo o sinal ostenta em matéria suposta, que pode ser, ou não ser, afim como
se supõem; mas que importa, a fortuna costuma ser tão pouco melindrosa, que
daqueles sinais se paga, e com eles se contenta por mais, que os reconheça sus-
peitosos; conhece a adulação sofisticada do respeito, mas nem por isso o des-
preza, porque é como mercadoria, que se aceita com todas as avarias, ou como
fazenda de contrabando, que não tem proibição para usar-se desta, a fortuna
tem aquela urbanidade; recebe sem exame o que lhe dão, e basta-lhe, que o res-
peito tenha a figura disso; ainda que não tenha nada mais, basta-lhe, que a está-
tua tenha a forma racional, ainda que em si não seja mais do que um mármore
polido, se bem que há muitas coisas em que a substância esteja nos acidentes, e
a existência na mesma falta de existir.

Eu não quisera um respeito semelhante porque amo a verdade em tudo
aquilo em que a verdade se dispensa; nenhum fingimento pode agradar-me
nunca, nem tive arte para fingir; mostro-me como sou, e que ainda os meus
mesmos pensamentos se estão deixando ver pela interposta e mal cerrada
cortina do meu semblante, por isso tudo quanto digo é o mesmo, que tudo
quanto penso; de sorte, que para mim não reservo nada, como se em muito
não houvesse parte que não fosse parte exterior, visível, e conhecida, propen-
do para uma estupidez no excesso da verdade, e tudo o que não é excessiva-
mente verdadeiro, faz-me repugnância natural, como alguma cousa que fi-
zesse arrepiar-me; causando-me cócegas insuportáveis, e assim sou vicioso
no excesso da verdade, assim como outros o são no excesso da mentira; isto
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não é, nem nunca foi, virtude. É temperamento porque a verdade opera em
mim como por um mal necessário, por compleição, e não por consciência,
por gênio, e não por escrúpulo, e, com efeito, amo a verdade, porque o meu
conceito me representa mais bela, do que tudo quanto há, e mais apetecível
do que tudo quanto se apetece; talvez que haja algum achaque, que faça um
sujeito verdadeiro, assim como pode haver também, para fazê-lo mentiroso,
se o é, ficarei crendo, que sou verdadeiro por achaque; alguma enfermidade,
que havia de haver, que, sendo útil em si mesma, o mal se estaria em falar
dela: não sei se a verdade pode vir por desordem da natureza, o que sei sem
paradoxo é que há temperamentos verdadeiros e outros mentirosos; nestes, a
mentira não é tão culpável, naqueles a verdade não é tão louvável, porque
tudo o que se faz por índole nativa é menos estimável do que aquilo que se
faz unicamente por virtude, e esta parece que recebe o seu lustre mais pom-
poso da oposição, quem encontra, e vence; porque onde não há próprio ven-
cimento, também não há virtude própria, e a vistoria sem combate se mostra
a fraqueza do vencido, não a fortaleza do vencedor.

Daqui vem que nenhum respeito dos que a fortuna comumente concilia
acharia em mim grande agasalho, se em mim se achasse, que tudo havia pare-
cer-me um laço sutil, e lisonjeiro, fabricado para prender a minha simplicida-
de, e captar a minha benevolência; e nesta desconfiança talvez menos bem fun-
dada seria eu como a ave cautelosa e tímida, que sempre está de sentinela con-
tra as incidiárias artes do caçador astuto e vigilante; e afilai naquele mesmo
caso e suposição o pretendente, que me respeitasse menos, seria a quem eu
atendesse mais, o cortesão rasgado e consumado da ciência dos políticos agra-
dos, e versado na prática de respeitos estudados, menos propício me acharia,
do que o rústico, grosseiro e imbecil; deste, a imbecilidade verdadeira havia de
preocupar-me mais do que o outro; o ar dobrado profundamente reverente, e
cheio de festejo; de sorte, que para mim seria necessário tomar diverso expe-
diente, e seguir método diverso.

A minha atenção sempre se volta para a verdade, como se esta fosse um ins-
trumento que tivesse força necessária para voltar-me; porque a verdade me
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move como se fosse um artifício natural, verme, e quando a busco é com amo-
rosa indagação, e se consigo achá-la, fico com o mesmo contentamento daque-
le que achou o amor perdido; e nesta forma todos os respeitos que a fortuna dá
não são capazes de atrair o meu desejo, porque, se a mim se dirigissem, eu os
creria fabulosos, assim como os creio verdadeiros, quando a outrem se diri-
gem; e, em qualquer estado, que a fortuna me pusesse, nunca poderia persua-
dir-me, que com razão merecia algum respeito verdadeiro; e todo aquele que a
mim se encaminhasse, eu o julgaria respeito mercenário, e por isso mesmo sem
valor; antes quero a verdade, que me magoa, do que aquela, que me lisonjeia,
para esta tenho incredulidade, e entendo ser composta de lisonja; da outra faço
mais conceito, porque tudo o que escandaliza cura.

Na situação particular em que me acho, se alguém me busca, entendo
firmemente que não é por amor de mim, mas por causa de alguma coisa mi-
nha; logo confedero, e digo, que me quererá, ou que interesse lhe ensinou a
minha porta, e o meu nome; nesta consideração remeto a visita para a de-
pendência, que é a quem se fez; e eu ou não estou em casa, ou estou doente:
por este modo, faço-me invisível, de forte, que quem me puser a vista há de
ter habilidade; e se alguém tem comigo algum negócio, deve ter o trabalho
de se explicar por letra; porque de cara a cara não é fácil, salvo se topar co-
migo de improviso; e neste caso, quem o paga é quem deixou a porta aber-
ta, ou a vidraça por fechar; por este modo me livro de comprimentos abor-
recíveis, de amizades perigosas, de novelistas mentirosos, e de importunos
maldizentes. Bem vejo que, seguindo este modo de viver, estou no mundo
sem saber do mundo nada; porém isso mesmo é o que eu quero, e tão regu-
larmente, que nem quero saber o que tenho para jantar, senão depois da
mesa posta; a minha curiosidade se tem por objeto a natureza, o mundo
não, esse cuidado toca a quem o fez, ou o governa, a mim me compete o ver
o meu termômetro para saber se faz mais, ou menos frio que no dia antece-
dente; costumava eu ter as Gazetas de Londres e Amsterdã, porém já me
desfiz disso, porque achei ser fatuidade o querer saber notícias daqueles
que não querem saber de mim; e afilai já me não importam as façanhas de
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El Rei de Prússia; estas devem importar ao seu Panegirista, não a mim, que
lhe não hei de escrever a vida. O saber sucessos pertence privativamente à
gente deste ofício, porque a eles toca a arte de desbastar os homens, como a
mim pode tocar-me a arte de desbastar as couves no canteiro da minha hor-
ta. Agora pasmo de mim mesmo quando considero que, sem necessidade
alguma, assentei praça de Engenheiro voluntário no último sítio de Gibral-
tar, de donde tirei as indeléveis certidões, que ainda conservo autenticadas
em forma de cicatrizante; durou pouco o sítio, por isso fiquei eu durando;
há umas ciências em que a melhor ciência é não fazer nada dessas, deste gê-
nero sábias ciências, para quem não é militar; atualmente devo à saudosíssi-
ma memória do Senhor Rei Dom João o V. o querer servisse da minha
pouca inteligência, mandando-me passar Patente de Tenente Coronel do
Regimento do Cais, cuja graça não teve efeito porque a paz sobreveio feliz-
mente, antes que começasse a guerra; hoje já não posso sustentar na mão a
espada, e o mais, que posso fazer é o sustentar-me a mim; lembra-me o que
disse Ouvídio: Torpe miles fenex, torpe fenilis amor.

E nesta forma não há para mim mais mundo do que a casa em que habito,
e as minhas quatro paredes são para mim as quatro partes do mundo conheci-
do, vivo como no ermo, porque vivo se os meus livros me acompanham fiel-
mente; só deles me não aparto; eles foram os meus mestres, e o estão sendo
ainda, porém para que aprendo eu, se o tempo me está dizendo que tenho
pouco tempo para aprender e menos para gozar! Bem sei que a minha idade
não é muito adiantada, porém eu quero adiantar o desengano, para que não
seja a idade o que por força me desengane; sempre gostei muito da cantiga
quando disse, quero deixar o mundo antes que o mundo me deixe, quero an-
tecipar-me já, para não estranhar depois que me acostumar, porque a lição
não se estuda na mesma hora em que se dá; quem começa a sentir com ante-
cedência, sente menos quando chega a ocasião do sentimento; este, quando
está cansado, fica a modo de dormente, e sem atividade para atormentar; ou
ao menos atormenta menos, porque não só na paciência se faz calo, mas tam-
bém na dor; o mal, que se padece por vontade não aflige tanto, e fica sendo
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mal, que não assusta, porque o mal habituado, passa em natureza, e perde
muita parte do eu. Rigor e aspereza, daqui vem que o familiarizar com qual-
quer fatalidade é segredo certo para a fazer menos fatal é como a fera domes-
ticada, em que se encontra já menos fereza: o instrumento usado é mais fácil,
e mais leve de mover; aquele que ainda é novo não trabalha sem resistência; e
assim as incomodidades, que a velhice traz consigo, e as tiro aplicando em
mim, e desta sorte quando vierem, já acham feita a obra, que vêm fazer; en-
contram-se consigo mesmas, e o mais que hão de fazer é deixar-me no estado
em que me acharam; poderão acrescentar alguma coisa mais; porém, tudo
não, e ainda para o mesmo acrescentamento já me vou armando e preparan-
do; estou-me exercitando em peleja fingida para entrar mais dentro na peleja
verdadeira; isto vem a se repercutir o dano pelo mesmo dano premeditado;
enfraquecer o assalto pelo mesmo assalto prevenido; e adormecer o mal, pelo
mesmo mal despertado antes.

Sendo aquela a minha filosofia, bem se deixa ver que a fortuna para mim
já não é matéria de importância; só cuido em ir vivendo mansamente, e sem
ruído, como quem vai escorregando lentamente, e não como quem vai an-
dando atrevidamente; os meus passos não vão para adiante; o mais que espe-
ro deles é que se sustenham no lugar em que se acham; não tenho mais obje-
to, que a mim mesmo; e a mim mesmo como sou, e não como poderia ser;
porque não sendo nada, ainda poderia ser menos do que sou: em tudo a di-
minuição é mais fácil, do que o aumento, porque tudo diminui naturalmente
e cresce com mais dificuldade, e com efeito não vejo coisa alguma, em que
haja de crescer; ainda vejo alguma coisa, em que diminuir. Pela bondade de
Deus, tenho saúde, e tenho um decente patrimônio para viver decentemente;
em cada um destes pontos principais, pode suceder notável decadência, cres-
cimento não, e assim me contento com a minha situação vulgar e me julgo fe-
liz em conservar-me nela; como aquele, que se crê ditoso quando o assalto da
podegra não é forte, porque o padecer menos é fortuna respectivamente a
quem padece mais, nem podemos negar absolutamente, que também há for-
tuna nos grãos de padecer.
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Não duvido que, se uma fortuna mais brilhante me buscasse, eu a recebesse
alegremente, mas não sem sobressalto pelo desacostume, e talvez, que enten-
desse ser como visita da saúde quando busca o eu ferino, que está para expirar;
se bem que não receio que a fortuna possa acabar-me, porque vivo tão escon-
dido, que até me escondo de mim mesmo, e se fortuitamente alguém me vê é
na figura de quem seja, e não de quem aparece; semelhante à corça temerosa,
que até da sua sombra vai fugindo; isto vem, de que já me não agrada o comér-
cio comum dos homens; não aceito na sociedade aquele gosto que os poucos
anos me inspiravam; e ainda, que não estou no meio da velhice, com tudo já te-
nho entrado em seus limites, passei a fronteira da mocidade, e de tudo a perdi
de vista; neste estado a fortuna não tem graça, porque já nos acha sem verdura;
a folha seca, sempre é triste, e por si mesma se desfaz. A fortuna, que vem cedo,
parece, que vem unir-se a nós e fazer conosco um mesmo corpo; a que vem
mais tarde, fica sendo cousa estranha, separável e distinta; é adorno superficial,
empreitado por pouco tempo.

Muitos ânimos há que têm valor, para esperarem muito; a mim qualquer
cousa me desmaia, e custa-me mais o esperar pela fortuna do que o não es-
perar por ela; porém, eu, em que hei de fundar as minhas esperanças, que
tenho eu para animar-me; e se tenho alguma é porque conheço que nenhu-
ma tenho; e por isso qualquer fortuna, que eu tivesse, seria fortuna de pie-
dade, não de justiça, seria fortuna de esmola; para tudo sou inútil, ainda
para a mesma inutilidade, sombrio, sem melancolia, e taciturno por nature-
za; este é o meu retrato; é parecido, e verdadeiro, porque é feito pelo mes-
mo original; e assim, que fortuna há de ser esta, que em mim pode assentar
bem, salvo se for alguma fortuna sem tino, ou desvairada, porém fortuna
bem ajuizada não. A fortuna não quer quem desconfia, e eu sempre fui des-
confiado, mas sempre assim fui por humildade, por orgulho nunca: presu-
mido nunca fui, porque nunca achei em mim fundamento justo para a mi-
nha presunção, para o meu abatimento sim; só tenho de bom, se é que isso é
bom, o ser facilmente acostumável, como se fosse matéria disposta para o
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bem, e para o mal; este não me desespera, aquele acha em mim conformida-
de; não me entorpeça a pena grande, nem o grande bem me transporta; os
meus sentidos sempre guardam o uniforme, e estão indiferentes, assim para
o desgosto como para a felicidade; considero que estes dois extremos fo-
ram feitos igualmente para o homem; daqui resulta que amo a vida sem
amor, e sem ódio aborreço a morte; porque sei que uma e outra coisa serão
feitas para mim, e para todos; uma não é mais natural do que a outra é.
Ambas se hão de verificar infalivelmente; a dúvida não está no sucesso, mas
na hora em que há de suceder.

De que serve, pois, a fortuna humana de fazer a vida excessivamente
amável? Oh, que infausto amor, e que infausta felicidade! Pois toda me leva
e arrebata para um bem, que há de deixar-me; e a quem eu também hei de
deixar; não é melhor ser desgraçado do que feliz, com aquela condição de
que serve uma ventura tão veloz, em que nem um instante só tenho certeza
de a ter segura; e em que quando a abro, apertadamente, e com mais fineza,
ela então me desampara, deixando iludidos os meus braços, e enganados os
meus olhos.

Quem há, que não conheça, que é delírio sem desculpa o fazer estimação
de uma sombra errante. Fugitiva, de um hálito, que no ar se forma, e no ar
desaparece; de uma luz sempre trêmula, e sempre vacilante, de uma exala-
ção inconstante, e vaga? E se vim ao mundo, para ser precisamente louco,
seja de uma loucura minha, e não de todas; direi para mostrar-me delirante,
que as ondas do mar nunca se movem, que posso esconder no seio um fogo
ardente, e que sei suspender do amor o ardor violento. Não quero, pois,
buscar a fortuna humana e fiz bem de a não haver buscado; quero estar livre
para acabar com liberdade; não quero que as delícias da vida me sirvam
para aumentar as amarguras da morte; esta, quando chegar, há de achar-me
pronto sem ter fortuna de que me despedir; não hei de olhar para a ventura
com os olhos de saudade, porque não tenho ventura, de que me aparte, nem
felicidade de que apartar-me, me enterneça; as lágrimas não hão de ser pelo
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que deixo; antes hei de rir-me do pouco que tenho para deixar. Não hei de
ter pena de que a minha fortuna acabe; basta que a tenha de acabar eu. Hei
de imaginar e ver que lá tem fim a minha vida, mas não hei de sentir que te-
nham fim as fortunas minhas; estas não hão de estimular a minha dor, nem
agravar o meu sentimento. A morte não há de tirar de mim senão a vida, a
pompa, o fausto e a grandeza; não há de tirar-me porque nada disso tenho;
são alfaias usadas para outros, para mim nem novas são, e por fim não hei
de ter a mágoa, de que a morte as despedace, nem faça com elas o lúgubre
aparato do seu triunfo; a parda roupa, que me cobre, a barraca humilde que
me alberga, o campo verde que me alimenta, o bosque solitário que me di-
verte; estes hão de ser os únicos despojos de que a morte há de privar-me;
despojos pobres, e que só servem para injúria da vitória; ou outros, que me-
recerem os obséquios da fortuna hão de ver as exéquias dessa mesma fortu-
na merecida; e ainda cercados daqueles resplendores, de que a fortuna se
reveste; e ainda rodeados do luzido enleio, de que a ventura se acompanha,
hão de ver, que por instantes a luz se apaga, se extingue, se desvanece, e em
um labirinto de conceitos diferentes hão de sentir menos o golpe, que há de
acabar a vida, do que aquele, que há de ferir descarregado na fortuna; então
corrido o véu do desengano, este há de mostrar em um momento que a for-
tuna não é mais do que um encanto enganador, um sonho mentiroso, uma
aparência vaidosa. Eu, porém, a quem a morte há de achar sem aquelas cir-
cunstâncias, não tenho nada que deixar, nem tenho cousa alguma em que
me seja custoso o desapego; antes na morte hei de ganhar, o que na vida es-
tou perdendo, porque, das razões que tenho para temer a morte, há de vir
resgatar-me, por isso hei de largar sem susto a ciência e o teatro.

Por esta forma tenho respondido ao que vossa majestade me insinua da
fortuna; já vão o caso que falo dela e a razão que tenho para o não fazer. Fico
à obediência de Vossa Majestade. Que Deus guarde muitos anos.

Amigo e menor criado de vossa majestade Mathias Aires Ramos da Silva
de Eça.
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Todas as palavras que se acharem nesta Carta em que venham os nomes de
fortuna ventura, e outras algumas, que pareçam contrárias ao uso, cerimônias e
costumes da nossa Santa Religião, não postas aqui com outro fim, mais do que
por ornato de eloquência e para fazer uma frase mais levantada; e em nada quer
o autor que se tornem como verdadeiras divindades no errado sentido em que
as tomais e costumam usar delas os Fatalistas, mas sim conforme ao uso de
uma Teologia; que tudo submete como verdadeiro católico às determinações
da Santa Madre Igreja.
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Conselheiro Tarqüínio Bráulio de Sousa Amaranto



Três Irmãos
do Recife

Fab io de Sousa Coutinho

À memória de minha mãe,
Martha Garcia de Sousa Coutinho

Em sua preciosa História da Faculdade de Direito do Recife, Clóvis
Beviláqua brinda os leitores com um sem-número de passa-

gens interessantes e curiosas, envolvendo alunos e professores de
uma das duas primeiras academias jurídicas do país (ambas criadas
por Decreto Imperial de 11 de agosto de 1827). A outra é a do Lar-
go de São Francisco, São Paulo, as igualmente célebres Arcadas.

Das mais fascinantes dessas narrativas é a que conta a trajetória de
três irmãos que, com pequenos intervalos temporais, se tornaram, na
segunda metade do século XIX, lentes catedráticos (que é como en-
tão se chamavam os professores titulares) do venerável templo per-
nambucano de saber. Trata-se de uma situação única na vida univer-
sitária de nosso país, provavelmente jamais repetida em qualquer
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tempo, em qualquer ambiente docente das dezenas de universidades públicas
brasileiras. A impressionante densidade familiar e cultural que a inédita cir-
cunstância comporta é atribuída aos irmãos Braz Florentino Henriques de
Sousa, Tarqüínio Bráulio de Sousa Amaranto e José Soriano de Sousa, nessa
ordem cronológica de idade e de ingresso no grau máximo da vida acadêmica
do Recife.

O mais velho, Braz Florentino Henriques de Sousa, nascido em 1825, ba-
charelou-se na Turma de 1850 e doutorou-se em 1851. Deixando os bancos
acadêmicos, entrou para a redação do Diário de Pernambuco e aí permaneceu até
1855. Nesse ano, por ocasião da reforma dos cursos jurídicos, mereceu a no-
meação de lente substituto da Faculdade do Recife, por indicação de Nabuco
de Araújo. Em 1858, coube-lhe a promoção a catedrático de Direito Público e
Constitucional (2.o ano), sendo, a seu pedido, transferido para a cadeira de
Direito Civil (decreto de 1.o de maio de 1860). Como professor de Direito
Civil, foi escolhido para fazer parte da comissão incumbida de dar parecer so-
bre o projeto do Código Civil, elaborado pelo grande Teixeira de Freitas, e se-
guiu para o Rio de Janeiro, em 1865.

Em 1869, Braz Florentino foi nomeado Presidente da Província do Mara-
nhão, e, no exercício desse elevado cargo executivo, veio a falecer, em 29 de
março de 1870. Tinha apenas quarenta e cinco anos de idade; ainda não pude-
ra realizar tudo o que o seu enorme talento, naturalmente, produziria, se tives-
se vida mais prolongada. Os escritos maiores de Braz Florentino são: O Casa-
mento Civil e o Casamento Religioso, Recife, 1859; O Poder Moderador, Recife, 1864;
O Recurso à Coroa, Recife, 1867; e Lições de Direito Criminal, Recife, 1872. Na dic-
ção de Beviláqua, O Poder Moderador é trabalho, sem contestação, mais erudito e
mais lógico, como aplicação dos princípios e como desenvolvimento da tese
da Constituição Monárquica, do que o livro de Zacarias de Góes e Vasconce-
los, Da Natureza e Limites do Poder Moderador.

O poder moderador era um enxerto do Absolutismo, introduzido na carta
constitucional de 1824, que nos outorgou Pedro I. Mas era preciso estudá-lo
na sua essência e no seu funcionamento, segundo estava organizado. Foi o que
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fez Braz Florentino, numa análise demorada, rigorosa, abundantemente docu-
mentada com a lição dos mestres estrangeiros (Benjamin Constant, Lanjuinais
e Clermont Tonnerre), importando dizer que, quanto se escreveu sobre a ma-
téria, foi chamado à colação. É obra que denota formidável esforço mental,
tendo sido reeditada, mais recentemente, em 1978, em coedição do Senado
Federal com a Editora da Universidade de Brasília, com introdução de Barbo-
sa Lima Sobrinho, extraordinário jurista, jornalista e político pernambucano.

O segundo do trio de irmãos de uma família nordestina que teve o privilé-
gio de contar com três filhos na congregação de professores da Faculdade de
Direito do Recife foi Tarqüínio Bráulio de Sousa Amaranto (Tarqüínio de
Sousa), que integrou a Turma de 1857 e tomou posse de sua cadeira na mes-
ma instituição em 1860, quando ainda vivia Braz Florentino.

É descendente direto de Tarquínio de Sousa o notável historiador (e Mi-
nistro do Tribunal de Contas da União – TCU) Octávio Tarquínio de Sousa,
autor, entre outras obras fundamentais de nossa historiografia, da monumen-
tal História dos Fundadores do Império do Brasil. Nela, Octávio Tarquínio registra,
com sutileza, argúcia e elegância, o papel desempenhado por seu avô, o Conse-
lheiro Tarquínio Braúlio de Sousa Amaranto, nas lides políticas do Império.

Irmão mais moço de Braz Florentino e de Tarqüínio de Sousa, e, como eles,
lente da Faculdade de Direito do Recife, José Soriano de Sousa nasceu em 15 de
setembro de 1833, na Paraíba, e faleceu, no Recife, a 12 de agosto de 1895. For-
mou-se em Medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro (1860) e em Filosofia pela
Universidade de Louvain, Bélgica. Num concurso em que o contendor era a figura
solar de Tobias Barreto, Soriano de Sousa obteve a cadeira filosófica do Ginásio
Pernambucano. Com a reforma de Benjamin Constant, foi nomeado lente de Di-
reito Constitucional, tomando posse de sua cadeira a 12 de março de 1891.

Sua obra de jurista e filósofo é extensa e importantíssima, com destaque
para Ensaio Médico-Legal, cuja primeira edição é de 1862 (Recife), e a segunda de
1870 (Paris); Compêndio de Filosofia, Ordenado Segundo o Dr. Angélico, S. Tomás de
Aquino, Recife, 1867; Lições de Filosofia Elementar, Racional e Moral, Recife, 1871;
Elementos de Filosofia do Direito, Recife, 1880; Apontamentos de Direito Constitucional,
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Recife, 1883; Pontos de Direito Romano, sob o pseudônimo Vico, Recife, 1884; e
Princípios Gerais de Direito Público e Constitucional, Recife, 1893. Seus compêndios
de filosofia foram, por muitos anos, os adotados nos liceus do Norte, antes da
República, representando, no gênero didático, o que de mais sólido e profun-
do se escreveu sobre filosofia no Brasil.

A respeito de Soriano de Sousa, como jurista, Clóvis Beviláqua afirmou que
seus estudos de Direito Constitucional, sobretudo os Princípios Gerais de Direito
Público e Constitucional, “são de valor didático muito apreciável, pela clareza e se-
gurança de doutrina, que é, em matéria constitucional, de excelente cunho”.
Clóvis destacou, também, que Soriano de Sousa “assimilou, muito inteligente-
mente, o constitucionalismo americano, e, sobre esta base, construiu o seu sis-
tema, tendo em vista a nossa organização republicana”. Numa época em que se
estavam absorvendo, ainda, as novas doutrinas constitucionais, Soriano de
Sousa soube ser criativo e pioneiro, apresentando um projeto de Constituição
para o Estado de Pernambuco que mereceu o aplauso dos expertos.

Filho e homônimo do caçula dos “Três Irmãos do Recife”, o Ministro José
Soriano de Sousa Filho integrou por um bom período o Supremo Tribunal
Federal (STF), deixando em nossa mais alta corte um legado de votos que
contribuíram para forjar a melhor jurisprudência brasileira numa vasta gama
de matérias, tão ampla era a competência do STF sob a égide de nossa primei-
ra carta republicana.

Além dos já citados Ministros Octávio Tarquínio de Sousa e José Soriano
de Sousa Filho, uma plêiade de operadores jurídicos se apresentou nas gera-
ções seguintes aos “Três Irmãos do Recife”, todos visceralmente ligados ao
culto do Direito, à busca de justiça, à magistratura e à advocacia.

Um filho de Braz Florentino, Celso Florentino Henriques de Sousa, ba-
charelou-se com a Turma de 1881 da histórica faculdade recifense. Foi juiz de
Direito em Campina Grande (PB), Deputado Federal por Pernambuco e ad-
vogado estabelecido no Rio de Janeiro, militando até os últimos dias de vida.
Um neto de Braz Florentino, José Augusto Garcia de Sousa, formou-se com a
Turma de 1907 do Recife, a mesma a que pertenceu o estupendo poeta
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pré-modernista Augusto dos Anjos. Um bisneto de Braz Florentino, David
Garcia de Sousa, bacharel pela PUC – RJ, é veterano advogado na Cidade
Maravilhosa. Três irmãos (José Augusto, João Carlos e Luís Alberto Garcia
de Sousa), trinetos de Braz Florentino, todos bacharéis pela Faculdade de Di-
reito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, são advogados de
nomeada na antiga capital da República. Um quarto trineto de Braz Florenti-
no, bacharelado na Turma de 1974 da UERJ, advogado no Distrito Federal e
autor das mal-traçadas que ora se concluem, é pai do advogado e servidor pú-
blico Pedro Mäder Gonçalves Coutinho, bacharel pela Faculdade de Direito
da Universidade de Brasília (Turma de 2005).
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Mundo em crise,
decadência do Ocidente
e outros temas amargos

Nelson Saldanha

Não me identifico com esta humanidade tão numerosa
CLAUDE LÉVI-STRAUSS, 2007

Há algo de certo na ideia hegeliana de aufheben: na história,
cada momento que sucede a outro o elimina e, ao mesmo

tempo, o preserva. Esta ambivalência é visível em certos processos
marcantes: uma conjuntura que emerge e cancela (ou agride) valo-
res e estruturas que vinham tendo vigência simultaneamente os
mantém naquilo que poderíamos chamar “essencial”. No caso,
componentes do mundo grego que permanecem no romano (em
verdade formaram o mesmo orbe histórico-cultural); elementos
do mundo romano que seguem existindo no medievo, senão no
chamado Renascimento.
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Esta perspectiva ajuda a compreender os processos históricos como cumu-
latividade. Permanência da sociedade colonial dentro dos países tornados “in-
dependentes”, na América Latina. Possivelmente, adoção de parcerias dentro
de nações africanas que passam a ter acesso a novas tecnologias e nova lingua-
gem, sem renunciar ao seu passado.

Um determinado modo de entender a história admite que aos “momentos”
em que ocorre esta duplicidade (a estrutura que desaba e a que permanece)
correspondem as chamadas crises. E mais: em certos casos se vê, sempre com
visos de verdade, que o processo histórico em causa envolve uma decadência,
em certas vezes ao menos. Decadência como enfraquecimento das convicções
e das vivências profundas: como uma paridade de saturação e esvaziamento, a
saturação das muitas coisas acumuladas, inclusive pela tecnologia, e o esvazia-
mento das certezas, as éticas e as estéticas, as filosóficas e as religiosas.

�

Citações seriam intermináveis. La rebelión de las masas, de Ortega; o sempre ci-
tado Spengler (nem sempre lido); o sempre revisor e abrangente Sorokin. Jac-
ques Barzun, em From Dawn to Decadence. As frases de Sombart, no livro sobre o
burguês, inclusive aquelas sobre o amor de coisas superficiais como a velocida-
de e a quantidade.1

Seriam intermináveis, também, as referências aos sintomas e expressões do
“mal estar da cultura”, que afeta basicamente o Ocidente e que, por conta da
planetarização (e “globalização”) da espécie humana, pode-se dizer do mun-
do. Se bem que neste caso a expressão nem sempre caiba inteiramente, por-
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quanto falar em crise – mais ainda em decadência – pressupõe obviamente co-
nhecer (ou ter conhecido) fases nas quais o contexto que se considera em crise
esteve “melhor”; o que não ocorre com as novas gerações.

Mas, dizia, expressões: aumento descontrolado de populações, atritos cons-
tantes, violência (criminalidade) em alta; problemas graves na escola e na famí-
lia, basicamente na formação das pessoas. Toda aquela amadurecida cultura
dos séculos XIX e XX, nos países europeus, bem como nos mais “ocidentali-
zados” da América Latina (nas cidades maiores principalmente), vai sendo
apagada ou esquecida, enquanto assumem o predomínio as formas mais “mo-
dernosas”, mais norte-americanizadas, de vida e de valoração.

�

Para a assimilação de conceitos como “crise” ou “decadência”, por parte de
alguém ou de algum grupo ou estamento, faz-se necessário, dizia, haver o co-
nhecimento do passado daquele grupo (que pode ser o mesmo do observa-
dor). Além de, de alguma forma, simpatia para com os valores vigentes naque-
le passado. A isto corresponde, aliás, a contraposição entre pessimistas e oti-
mistas no concernente ao passar do tempo e às alterações da condição humana.
E também a posição dos que aceitam ou não conceitos como “progresso”,
“elite” e outros (independente do fato de muitos dos que empregam tais con-
ceitos, sobretudo o de elite – bem como o de “burguês” – não saberem bem o
que significam).

Estes temas estão todos em ebulição em nosso tempo (nos últimos cin-
quenta anos mais ou menos), justo por conta da extensão das ideias de crise e
de decadência: recorde-se que Saint-Simon chamava épocas orgânicas as que
propiciam o progresso e a estabilidade, e épocas críticas as que correspondem
à agitação e ao tumulto. Estão em ebulição, quer nos livros que aparecem, quer
na imprensa periódica, bem como na linguagem dos políticos e em qualquer
posição política. Estão na linguagem corrente da chamada modernidade (tal-
vez digam que na da “pós-modernidade” os que aceitam este termo). Na lin-
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guagem do Ocidente envelhecido (e em crise!), saturado de revisões históricas
e de textos sobre o passado2.

Textos sobre o passado europeu, preferentemente. Ou sobre um passado
abrangente, cujos contornos foram desenvolvidos pelo pensamento histórico
europeu. Alusões a momentos, ou figuras, que apontam para uma Europa em
sua passagem para o declínio (assim a frase, citada por Alfonso Reyes, que
chama a Goethe “o último que pôde desfrutar da perfeição da Europa”).

�

Todas as “grandes culturas”, ou quase todas, tiveram um pensamento sobre
o passado. Lendas concernentes a tempos remotos, relatos sobre origens, com
ou sem dilúvio. Da Grécia veio a sempre repetida alusão às quatro “Idades”, a
do ouro, a da prata, a do bronze e a do ferro, descritas por Hesíodo em termos
dramáticos.

O “culto do passado”, transmitido através de gerações (gerações de poetas,
inclusive), foi durante certa fase do século XIX um “culto das ruínas”, expres-
são que habitualmente se emprega usando como ilustração o famoso retrato
de Goethe deitado entre ruínas. No mesmo século XIX, formar-se-ia, com juí-
zos e imagens herdados do XVIII, a ciência histórica contemporânea, iniciada
de certo modo com a arqueologia do tempo de Champollion e de Rawlinson,
e com as obras de Chateaubriand e de Lamartine. Essa ciência histórica, cujo
primeiro apogeu se situa mais ou menos na geração de Gibbon e depois na de
Ranke e na de Mommsen, chegaria aos fins do oitocentos com um alimento
novo trazido pela teoria da cultura, que começa com autores ingleses (inclusi-
ve Tylor e Frazer) e que passaria ao século XX como teoria “das culturas” for-
mulada por Danilevski, por Frobenius, por Spengler. Essas teorias trouxeram
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para o pensamento social um importante relativismo, e também algumas revi-
sões, como aquela referente às designações aplicadas desde o humanismo às fa-
ses do próprio Ocidente3.

A mesma teoria das culturas ensinou os ocidentais a pensarem na caracteri-
zação geral de cada uma das civilizações (é uma diferença terminológica que
sob certo aspecto não tem maior relevância). E também a reconhecer o “espíri-
to” – no tempo de Frobenius e de Spengler se falava em alma – de cada uma
daquelas grandes formações históricas, reconhecível através dos edifícios e dos
telhados, das praças e dos trajes, como se fossem a fisionomia coletiva dos ha-
bitantes. E com isto a assumir um certo pessimismo que nasce em geral nos lu-
gares historicamente mais velhos. Do mesmo modo uma certa melancolia, que
atinge de preferência os estamentos mais cultos: melancolia que obviamente
não assumem as crianças nem o chamado homem comum, e que contrasta com
a tranquila banalização da vida, denunciada desde inícios do século XX por
diversos pensadores.

Falávamos do tema. De certa forma é no orbe europeu – parte originária do
próprio “Ocidente” – que ocorre de modo mais direto e mais inteligível aque-
la melancolia, que já se notava na literatura das primeiras décadas do século
XX e nas desesperadas tentativas dos artistas para “criar algo novo” e para
aturdir o juízo das pessoas. Mas as gerações seguintes se educaram naquelas
tentativas, e também na sociologia daquelas décadas.

Daí que o pessimismo difuso tenha sido de certo modo sociologia do co-
nhecimento (além de linguística) e por vezes tenha produzido estudos extre-
mamente persuasivos. A sociologia do conhecimento envolveu um compo-
nente de pessimismo, e isto se acha em Scheler, em Huizinga e em Mannheim.
A ela correspondeu a chamada “crítica da contemporaneidade”, já nos anos
que antecederam à guerra de 1939-45 e ao advento das grandes ditaduras, na
verdade “regimes de massa”. Ambíguos regimes, socializantes e ao mesmo
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tempo antidemocráticos, fórmula que existiu em quase todos os Estados auto-
ritários da época, inclusive na América Latina. A sociologia do conhecimento
teve, em sua origem, relação com as diversas tentativas de olhar “para dentro”
da sociedade e do próprio ser humano, que vieram com a secularização cultu-
ral, abrangendo o aumento dos estudos econômicos nos séculos XVIII e XIX
(inclusive Marx) e também os esforços de Freud para buscar nos refolhos da
vida psíquica o sentido mais íntimo do pensar e do querer. A sociologia mes-
ma, ligada ao espírito leigo do século XVIII (Comte continuador do iluminis-
mo), foi ao mesmo tempo negação do século XVIII, negação do “espírito de
geometria” e do luminoso otimismo de Voltaire e Rousseau. E com isso (vol-
tamos aqui ao tema do pessimismo), foi uma ciência de constatações e de rea-
lismos, contrária ao saber ainda meio metafísico do setecentos. Eu diria, for-
çando um pouco o desenho, que ela dominou a cena entre 1860 e 1940, ce-
dendo vez a outros pessimismos, mais explícitos, os do século XX, marcados
pelas duas “Grandes Guerras” e por embates políticos mais amplos4.

Houve, então, o “mal estar” dos românticos (inclusive Jacob Burkhardt), que
veio a ser algo mais do que o mal du sciècle, e depois a crítica da civilização baseada
na teoria das culturas. Veio a crítica da contemporaneidade, e também a teoria
específica da decadência (não apenas em Spengler), bem como o pessimismo di-
fuso. O cinema contribuiu para a crítica do capitalismo e da massificação: na-
quele clima se situam os filmes de Chaplin tanto como as queixas de Ortega.

Vale insertar aqui um tópico sobre a América Latina (que alguém já cha-
mou “extremo Ocidente”). Na imagem dos “impérios”, vinda da Bíblia e das
alusões antigas, não cabe o continente americano, descoberto aos poucos a
partir de Colombo. Entretanto, a fixação das posses territoriais, com a “colo-
nização”, definiu uma América do Norte (que encamparia o nome de “Améri-
ca”), e outra do Sul (ou outra “Latina”, já que a do “Sul” não abrange nações
como o México ou Honduras).
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Desde os começos, a América Latina manteria essa ambivalência: uma parte
mais europeizada, outra menos, isto é, mais ligada às origens e às etnias autóc-
tones.

�

Um trecho decisivo da formação da crise no Ocidente se situa mais ou
menos entre 1870 e 1914. O “mundo” nos séculos XVIII e XIX foi o do ra-
cionalismo teórico-político, do cientificismo e da estruturação do capitalis-
mo, com as respectivas teorias econômicas: paralelamente, alteração das rela-
ções entre cidade e campo, e da experiência ou vivência das cidades, com a
transformação dos antigos servos em operários. As revoluções de 1789 e de
1848 na França, as mudanças na vida-de-família, coisas que tais afetaram,
sem o impedir, o éssor do padrão burguês de vida, com seus aspectos negativos
e positivos. O início do grande crescimento das comunicações logo traria a
mundialização dos problemas e das decisões. Expansão do Ocidente como
modelo e como presença, influindo sobre estilos e sobre mentalidades, em-
bora sigam sendo o centro efetivo (e “fisionômico”) do modo ocidental as
casas com telhado inclinado por causa do inverno e a tonalidade sépia das
construções urbanas.

�

Ecos, ainda, do espírito romântico: ímpeto, interrogação e autoconsciência
histórica. Criatividade hipertrofiada e esvaziamento de crenças. Os turistas,
derramados como de uma grande garrafa, enchem as ruas feéricas de Nova
York, tanto quanto as ilustres vielas de Veneza. A TV “globaliza” as modas e
impõe ao público as figuras e os best sellers mais efêmeros.

Mundo em crise significa crise de valores, obviamente, bem como de pautas
de conduta. Crise da religiosidade, da família e da moral. E por certo nas rela-
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ções entre moral e política, e na moral sexual (o público e o privado), tudo
agravado pelas máquinas incríveis e pelo poder ilimitado dos meios de comu-
nicação. Crise como distorção e perda das referências. Desvalorização da vida
humana (tema cheio de ambiguidades e equívocos), em paralelo ao aumento
irracional das populações, um problema seríssimo. Crise das esperanças. Crise
do humano: o humano como medida de todas as coisas, certamente, e também
como justificação delas.
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Um Alencar flâneur:
O Rio de Janeiro de
seu tempo

Fernanda Coutinho

O olhar é poliglota e sabe todas as línguas
melhor do que qualquer diplomata.

JOSÉ DE ALENCAR

Quando pensei em uma forma de abordar as crônicas de
Alencar, escritor que completa 180 anos de nascimento,

neste 2009, fiquei um tanto aturdida pela riqueza de possibilidades
de apreciação do texto, uma vez que a multiplicidade de retratos do
Rio que dele surge é bastante expressiva, daí, de início, uma retifica-
ção quanto ao título deste breve ensaio. Talvez ficasse mais perti-
nente acrescer-lhe uma pitada restritiva, digamos: Algumas impres-
sões do Rio de Janeiro nas crônicas de Alencar. Isso só para ajustar
melhor o foco de análise.
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O propósito aqui é muito mais suscitar uma discussão que vai ter a noção
de passeio como elemento condutor. A primeira forma de verificar a produ-
tividade dessa ideia é justamente colocar a possibilidade das ricas interseções
passíveis de serem construídas entre Literatura e História. A perspectiva de
análise é, portanto, interdisciplinar, o que bem se enquadra nos parâmetros
da Literatura Comparada, ramo de estudo que favorece um deambular entre
tipos de narratividade diversos, como é o caso das duas modalidades há pou-
co mencionadas. Assim, o que se pretende assinalar, quando falamos de pas-
seio, é justamente todo um matiz semântico inserto em palavras como trân-
sito, entrecruzamento, viandante, estrada, paisagem. Sabe-se que, etimologi-
camente, passear provém do Latim vulgar passare, sendo frequentativo de
pandere “estender”.

Mudam-se os tempos, mudam-se os entendimentos acerca das palavras. A
princípio, passare teria como significado “dar passagem”, “deixar passar”,
transformando-se depois em “ir através”, conforme Antenor Nascentes. Na
segunda acepção, aproxima-se mais de perto de conduzir/conduzir-se e, por-
tanto, de passeio como atividade de recreação.

A título de preâmbulo, é interessante assinalar que a questão do passeio foi
problematizada pela Filosofia, aí, numa outra inflexão: o passeio como um há-
bito higiênico da alma. Basta pensar em várias passagens dos Ensaios de
Montaigne, que sublinham esse aspecto, e, naturalmente, já está na cabeça de
todos Os Devaneios do Caminhante Solitário, de Rousseau, em que através de dez
caminhadas o escritor-filósofo equaciona questões ligadas a uma das matrizes
básicas de seu pensamento, a subjetividade. O belo título do livro traz à cena
não apenas o sujeito da ação, o indivíduo que passeia, mas também o ato em si,
uma vez que, na raiz do verbo rêver, está reexvagare, “vagabundear para fora”,
numa tradução literal, segundo W. von Wartburg1. Assinale-se que, antes de
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Rousseau, nos séculos XVI e XVII, a rêverie identificava a ideia de mergulho na
interioridade. Rousseau vai provocar um deslocamento na significação do vo-
cábulo, pois a rêverie, no seu caso, conserva o sentido primitivo: “um vagar, um
vagabundear predominantemente físico”, de acordo com Fúlvia Moretto2. Os
devaneios do caminhante solitário equivalem, assim, a tipos de passeio de
onde pode ser extraída toda uma fenomenologia das sensações, que transpare-
cem nas marcas deixadas na memória pelos lugares e seus sons, cores, sabores e
odores. Nem por isso, contudo, o filósofo setecentista descurou do passeio em
busca do íntimo de seu ser.

É no século XIX, porém, que o passeio, entendido como prática social,
vai-se firmar como decorrência do aparecimento de um décor, forjado pela nova
arquitetura urbana. A cidade e seus habitantes criam novos liames de afetivida-
de, pois agora o corpo da urbe é ele mesmo uma rota para o entretenimento,
haja vista os amplos corredores representados pelos bulevares, cujas margens
atiçam os olhos dos transeuntes para as dádivas do tempo moderno: as facha-
das das casas, a provocadora verticalidade dos primeiros edifícios, as vitrinas
das lojas chiques, a agitação dos cafés en plein air. Sem falar nas praças, que po-
deriam figurar como locais de parada estratégicos, para conceder às crianças
espaço compatível com seu ritmo frenético; acompanhar as histórias de felizes
ou infelizes amores, através de uma leitura bem ao gosto da época: o romance,
ou, simplesmente, fruir a calma do dia.

Em A História dos Tempos Livres: o Advento do Lazer, Alain Corbin faz um contra-
ponto entre trabalho e ócio, entendendo o último como uma sabedoria, um re-
finamento no gasto das horas, em que estaria implícita a sutileza do savoir vivre.
Nesse livro, sumarizado, aqui, de forma extrema, o “historiador do sensível”,
título que lhe coube pelo mérito de expor com argúcia e leveza, a um só tempo,
o que se poderia entender como uma sociologia do cotidiano, vai-se deter no
que chama de “distribuição dos tempos sociais”. Dentre outras finas observa-
ções, Corbin aponta o século XIX como o momento em que o trabalho passa a
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ser mensurado pelo tempo gasto em sua execução. Segundo ele, “cada vez mais
conscientemente, a semana divide-se entre o tempo pessoal e o tempo destina-
do ao patrão”3. Daí emerge toda uma potencial vivência dos lugares da cidade,
em outras palavras, é como se daí por diante a palavra de ordem fosse: passear.
Nesse tocante, haveria um rico manancial de situações ficcionais a serem ob-
servadas, em que as personagens se deslocam grave ou alacremente pelas vias
públicas, como é o caso de muitos cenários pintados por Balzac ou Maupas-
sant, para ficar em apenas dois autores. Mas já é hora de se atentar para o pas-
seio na cidade nascida no mesmo dia de São Sebastião, um Rio de Janeiro es-
pecial, o do século XIX, vislumbrado pela sensibilidade do Alencar cronista.

É importante lembrar, de princípio, dois aspectos que se relacionam tan-
gencialmente com esse tema do passeio: o primeiro é a percepção da alma livre
do cronista, um ser habituado a percorrer espaços meio a esmo, guiado o mais
das vezes por uma dama cheia de caprichos, como é essa dama singular que
atende pelo nome de sensibilidade. O outro diz respeito à própria questão da
inserção de Alencar nos domínios do sistema literário brasileiro, quer dizer,
uma espécie de espacialização do escritor, a qual é mediada por esse gênero
particular de escrita, que é a crônica, no caso essas que foram enfeixadas no vo-
lume com o sugestivo título de Ao Correr da Pena, título, aliás, que traz igual-
mente em si uma sugestão de movimento de ágil delicadeza.

Pois bem: essas são crônicas resultantes da colaboração de um Alencar jo-
vem, bastante jovem, na vitalidade de seus 25 anos, no Correio Mercantil, no pe-
ríodo de setembro de 1854 a julho de 1855, o que vai corresponder a uma sé-
rie de trinta e sete folhetins que circulavam semanalmente. Pois foi justamente
nesse passeio, no intermezzo entre a prensa do jornal e o olhar ávido dos leitores,
que Alencar começou a firmar seu nome, no ambiente intelectual e social do
Rio de Janeiro, como diz João Roberto Faria, prefaciador da edição Martins
Fontes, de 2004. Nesse mesmo prefácio, o estudioso faz também um passeio
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que remete à fortuna crítica de Ao Correr da Pena, e transcreve o pensamento de
José Maria Vaz Pinto Coelho, um dos primeiros a reconhecer valor nesses fo-
lhetins, quando afirma: “Foi com eles que o seu autor abriu as portas da repú-
blica das letras”4. O editor José Maria Vaz Pinto Coelho vai publicar uma
parte dessas crônicas em 1874. Nesse percurso de João Roberto rumo às refe-
rências ao cronista Alencar vai ser ouvida a voz de Nabuco, que em 1875 abai-
xou o tom inflamado da polêmica que travava com o escritor cearense para di-
zer: “Os folhetins que sob o título ‘Ao correr da pena’ ele escreveu para o Mer-
cantil são o ponto de partida de sua vida de homem de letras; são eles que tor-
nam o seu nome conhecido, que o fazem entrar por uma porta do Jornal do Com-
mercio e sair por outra do Diário do Rio de Janeiro, como redator-gerente; não são
por outro lado um ensaio da adolescência, um desses improvisos da Academia;
são a manifestação do seu talento já em uma idade em que todo escritor é obri-
gado a responder pelas obras que assina. Nenhum estudo sobre o Sr. J. de
Alencar seria completo, se essa época tão importante de sua vida fosse deixada
de parte”5.

Entre 7 de outubro e 25 de novembro de 1855, Alencar escreveu a segunda
série de folhetins, em número de sete. O papel de garimpador desse texto foi
efetuado por Francisco de Assis Barbosa, que, em 1956, reuniu as duas séries
correspondentes a Ao Correr da Pena. O pesquisador (e este pode ser identifica-
do pela figura do caminhante) aponta no prefácio a razão alegada por Alencar
para a saída do Correio Mercantil, que foi, justamente, o repúdio a uma atitude
coercitiva por parte da direção do veículo de notícias, uma vez que Alencar
propunha uma discussão sobre a postura permissiva do governo quanto à
questão da especulação no mercado de ações. Em outras palavras: o cronista se
auto-propunha uma ética na escrita, que consistia justamente em ter o direito
de passear livremente pelas páginas do noticioso em que trabalhasse.
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O que ressalta à flor do texto nas crônicas de Alencar é a possibilidade de se
efetuar um exercício de imaginação: transportar-se ao Rio de Janeiro do século
XIX, tendo como guia o escritor cearense, que conseguiu se transformar em
símbolo de brasilidade, haja vista sua incontestável capacidade de representar
práticas sociais diversas, como diverso foi e continua sendo o Brasil.

O fato de se estar inserido no século XIX credencia a imaginação a voar li-
vre em direção a um país, a França, mais especificamente, sua capital, a bela Pa-
ris dos oitocentos. É de lá que vão surgir muitas referências culturais que ilus-
trarão as crônicas alencarianas, na medida em que a narrativa literária faz aí o
inventário dos costumes dessa época determinada. Alencar, em seu empenho
pelos valores da nacionalidade, não esconde seu azedume ao criticar as más es-
colhas dos brasileiros quanto aos itens de importação francesa, ao afirmar:

“Nós que macaqueamos dos franceses tudo quanto eles têm de mau, de
ridículo e de grotesco, nós que gastamos todo o nosso dinheiro brasileiro
para transformarmo-nos em bonecos e bonecas parisienses, ainda não nos
lembramos de imitar uma das melhores coisas que eles têm, uma coisa que
eles inventaram, que lhes é peculiar; e que não existe em nenhum outro pais
a menos que não [sic] seja uma pálida imitação: a flânerie”6.

A flânerie, de tão intensas reminiscências baudelairianas, é parenta próxima
do verbo promener, com maior abundância de significados que o nosso passear,
e de seu substantivo correspondente promenade, ambos dando conta de um há-
bito social que vai encontrar terreno mais propício para sua viabilização na
cena pública, aqui especificamente no espaço urbano em via de se consolidar,
como é o caso do Rio de Janeiro do tempo de Alencar. Vai-se fazer alusão
apenas ao sentido figurado do verbo promener, tomando por base as informa-
ções do Larousse: “Conduire çà et là la vue, les pensées: promener ses regards; promener ses
lecteurs à travers le passé”.
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Alencar vale-se do ato de flanar para tentar promover junto a seus leitores
uma educação do espírito e dos sentidos ao mesmo tempo: “Tudo no homem
passeia: o corpo e a alma, os olhos e a imaginação. Tudo se agita; porém, é uma
agitação doce e calma, que evoca o espírito e a fantasia, e provoca deliciosas
emoções”7. Não sem, antes, ter dado à pena um acento circunspecto: “Sabeis o
que é a flânerie? É o passeio ao ar livre, feito lenta e vagarosamente, conversando
ou cismando, contemplando a beleza natural ou a beleza da arte, variando a
cada momento de aspectos e impressões”8.

Exímio paisagista, que sempre foi, dá a conhecer os encantos do percurso
que leva ao Jockey Club, encantos capazes até de desviar da mente a obsessão
hípica:

“Fazia uma bela manhã: céu azul, sol brilhante, viração fresca, ar puro e
sereno. O dia estava soberbo. Ao longe, o campo corria entre a sombra das
árvores e o verde dos montes; e as brisas de terra vinham impregnadas da
deliciosa fragrância das relvas e das folhas, que predispõe o espírito para as
emoções plácidas e serenas”9.

Nas páginas dos jornais onde colaborou deixou ele registros culturais signi-
ficativos: de que meios de transporte, por exemplo, dispunham os fluminenses
de então para chegar ao Jockey? Fica-se sabendo, através desses assentamentos
jornalísticos, que a bela cidade podia ser atravessada em elegantes carruagens
ou simplesmente no menos aristocrático cabriolé da praça.

Os meios de locomoção, as roupas que vestiam as mulheres e os homens, os
adornos que realçavam a beleza das gentis senhorinhas e de suas vigilantes
mães, tudo isso é anotado pelo escritor, ao ressuscitar os objetos de uma época,
que compunham a liturgia do passeio, fazendo o leitor da atualidade apontar
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as lentes de seu binóculo para um tempo chamado passado. O que dizer das
luvas do “Wallerstein”, da perfumaria do “Desmarais”, das roupas confiadas
ao “Dagnan”?

Por outro lado, a denominação de Passeio Público a um logradouro da ci-
dade é, por si só, uma indicação de que a cidade se apresenta como um terreno
a ser conquistado, e oferece estímulo à índole gregária de seus habitantes. Os
Passeios Públicos nasceram com a vocação para as aglomerações, para o bur-
burinho, para os rituais de celebração coletiva, a exemplo dos primeiros passos
daquela que se tornará nossa maior festa coletiva profana, isto é, o Carnaval:

“O entrudo está completamente extinto; e o gosto pelos passeios de
máscaras tomou este ano um grande desenvolvimento. Além do Congres-
so, muitos outros grupos interessantes percorreram diversas ruas e reuni-
ram-se no Passeio Público, que durante os três dias esteve literalmente
apinhado”10.

Pela linguagem da literatura, portanto, configuram-se as modas do vestuá-
rio e o modus vivendi dos habitantes de uma cidade que julgaria estar sonhando
se alguém lhe dissesse que não tardaria muito em se tornar metrópole.

Em Ao Correr da Pena, Alencar constrói uma poética do passeio, mais que
isso até, uma metapoética, quando apresenta o próprio folhetinista como flâ-
neur: um ser buliçoso, querendo ordenar em palavras as múltiplas sensações
captadas em torvelinho pela vida dos sentidos, durante o domingo, dia de pas-
seio, por excelência: “Na segunda-feira tem a cabeça que é um caos de recorda-
ções, de fatos, de anedotas e observações curiosas. A imaginação toma ares de
pintor chinês, e começa a desenhar-lhe flores e arabescos de um colorido mag-
nífico”11. As notícias da crônica, para ele, resultam numa profusão de lem-
branças, que lhe chegam à mente pelos cinco sentidos, como confessa:
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“O ouvido a flâneur recorda a cabaleta do Trovatore. O paladar e o olfato
sentam-se comodamente à mesa da ceia. O olhar erige-se em daguerreotipeiro
e diverte-se em tirar retratos d’après nature. E o tato vai estudar praticamente
o magnetismo, para descobrir as causas misteriosas dos estremecimentos
que produz a pressão doce e tépida de uma mãozinha delicada”12.

Em “Adeus à corte”, se é com enfado que o folhetinista Alencar se reporta à
cidade do Rio de Janeiro, lembrando ao leitor que ali “já não há mais prazer
em andar por aí a arruar, vendo sempre as mesmas ruas e as mesmas casas, al-
gumas tristes e abandonadas, entregues ao gênio protetor dos lares domésti-
cos”13, não deixa de, na promenade que o afastará do Rio em direção a Petrópo-
lis, vislumbrá-lo já com os olhos da saudade, saudade de paisagens longamente
apreciadas, em tours sentimentais, quando a cidade é ela mesma objeto de
amor, deixando-se perceber de forma langorosa, como na entrega apaixonada
de uma amante: “A cidade do Rio de Janeiro vai fugindo à vista, e com o vago
da distância começa a retratar-se no horizonte como um painel magnífico ilu-
minado pela esplêndida claridade dos raios do sol”14.

Pela ideia do passeio, o escritor conduz seus leitores de forma leve e diáfana
a sítios arqueológicos de nossa história, uma vez que somos seres detentores de
uma memória paisagística e também de uma memória da sensibilidade, expres-
sa na forma da convivência com antepassados nem tão distantes de hoje, que
foram os contemporâneos de um cearense que soube tão bem ler o Rio de Ja-
neiro para todos os brasileiros.
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Lembrança de
Guilherme de Almeida

Sânzio de Azevedo

Conversando com o meu amigo poeta e ensaísta Antonio Car-
los Secchin, o mais jovem acadêmico da Academia Brasileira

de Letras, lembrei que Guilherme de Almeida, nascido em Campi-
nas, São Paulo, no dia 24 de julho de 1890, falecera na capital pau-
lista, em 11 de julho de 1969, há quarenta anos, portanto. Gentil-
mente, sugeriu o amigo que eu escrevesse algo a propósito disso, o
que faço com prazer.

“Começo falando de mim mesmo e explico a razão: é que, nos
anos de 1960, com menos de vinte e oito anos de idade, era eu re-
visor de O Estado de S. Paulo e, admirador do poeta de Messidor, fiz
durante algum tempo, por deferência do chefe da Revisão, Nel-
son Lima Neto, a leitura das provas de ‘Eco ao Longo dos meus
Passos’, crônica de Guilherme de Almeida. Guardei vários desses
originais datilografados e tenho, diante dos olhos, um deles, que
foi estampado no jornal no dia 22 de junho de 1965. Intitulado
‘Comemoração’, inicia-se com o poeta confessando:
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‘Tive ontem uma dulcíssima saudade de mim mesmo. E fui dizendo, de
mim para mim: – Faz hoje trinta e cinco anos que me recebeu a Academia
Brasileira de Letras. A límpida noite daquele junho no Rio; a grande gala
cinza-azul-claro dos salões do Petit Trianon; a bela onda paulista que me
trouxera: dona Olívia Guedes Penteado na crista espumante; o meu far-
dão novinho e cintilante com todas as ‘impedimenta’ da etiqueta: espadim,
chapéu-bicórnio, capa negra e luvas brancas; a importância, imortalizadora
mesmo, da pragmática comissão-dos-três, que me introduziu no recinto:
Alberto de Oliveira, Coelho Netto e Medeiros e Albuquerque; a leitura co-
rajosa do meu discurso-quase-poema, o qual, pela brevidade dos seus ape-
nas quarenta minutos, vinha quebrar a praxe acadêmica da hora-e-meia
pelo menos; a enternecedora resposta de Olegário [Mariano] meu
mais-que-irmão e ‘cabo eleitoral’ que me dizia: ‘Você está me reelegendo
à Academia!’...’”.

Depois, lembra o autor das Canções Gregas o fato de haver recebido a Cadeira
cujo Patrono era Gonçalves Dias; que fora fundada por Olavo Bilac, o qual ti-
vera, como sucessor, Amadeu Amaral, todos poetas.

Fora isso em 1930, oito anos após a explosão da Semana de Arte Moderna
de São Paulo, da qual o poeta fizera parte ativamente. E a crônica termina com
estas palavras:

“De benjamim a decano! Que bom! Mas... o fato é que estou perdidamen-
te saudoso de mim mesmo. E, nessa muita saudade, principalmente um ins-
tante ressalta de toda essa instância do Tempo: – aquele em que, momentos
antes da posse, de uma ‘terrasse’ interna do Petit Trianon, vendo uma estrela-ca-
dente riscar o céu e sumir na noite, pedi-lhe que me desse a glória de ser assim
efêmero, mas capaz de atrair para o céu o olhar de um humano”.

Continuo falando de mim, porque uma tarde alguns colegas do jornal me
levaram ao escritório do poeta, na Rua Barão de Itapetininga, com o pretexto
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de eu ser o revisor de suas crônicas. Tanto bastou para que, não obstante mi-
nha timidez, eu aceitasse o convite que ele me fez, para que lá voltasse. Assim,
vez por outra, estava eu subindo o elevador, para visitar o poeta, que eu há
muito admirava pelos versos românticos de Nós (“Desato a fita azul que pren-
de o maço/de tuas cartas. E, ao fazê-lo, creio/ rever ainda o doloroso enleio /
com que tu desataste o último abraço.”), pelos versos simbolistas de A Dança
das horas (“O outono despe os plátanos, tecendo, / ao longo da alameda, / uma
complicação de talagarça... / Maquinalmente estendo / o olhar vadio: um tur-
bilhão de seda / foge, num passo elástico de garça.”), ou pelos versos moder-
nistas de Meu (“Apenas as taturanas / escorrem quase líquidas / na relva que
estala como esmalte. / E longe uma última romântica / – uma araponga metá-
lica – bate / o bico de bronze na atmosfera timpânica.”).

Ainda hoje, vendo a empáfia com a qual alguns figurões olham para os po-
bres mortais, lembro fatalmente a imensa simplicidade com que Guilherme de
Almeida, então Príncipe dos Poetas Brasileiros, membro da Academia Brasi-
leira de Letras, e sobretudo um grande e respeitado escritor, falava comigo
(um jovem de menos de trinta anos de idade): conversávamos longamente so-
bre literatura, citando ele de vez em quando versos em francês, o que fazia com
extrema naturalidade, já que a língua de Victor Hugo lhe era tão familiar
quanto a sua própria: confidenciou-me um dia que seu pai, o Dr. Estévão de
Almeida, o havia iniciado em criança, simultaneamente, no estudo dos idio-
mas português e francês.

Depois, invariavelmente, numa gentileza que sempre me deixava encabula-
do, ia comigo até o elevador. Nos lábios, um riso amigo e, na lapela, o “ruban
rouge de la Légion d’Honneur”...

Não poderei nunca esquecer as palavras que escreveu para as abas de meu pri-
meiro livro de versos, que seria editado pouco antes de eu voltar ao Ceará. Inte-
ressante é que, ao me sugerir a supressão de trechos ou de poemas que lhe pare-
ceram menos felizes, mostrou-me uma caderneta marrom onde havia nada me-
nos do que vinte e dois sonetos que deveriam figurar no livro Nós, de 1917, e que
ele suprimira, a conselho de Vicente de Carvalho. Onde andará esta caderneta?
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Quando ele estava comentando meus versos de principiante, fi-lo ver que
havia ali dois poemas talvez ultrapassados por serem vazados em alexandrinos.
Ele olhou-me um tanto surpreso e perguntou:

– E o que tem isso?
O que me valeu por uma lição de arte poética.
Não me parece que o nome de Guilherme de Almeida seja lembrado hoje

como deveria, pela qualidade de sua obra. Basta dizer que foi simplesmente ig-
norado pelos que organizaram a Nova Enciclopédia Folha Ilustrada, publicada em
1996, justamente em São Paulo.

Mas os que reconhecem nele um poeta de fina sensibilidade e um virtuoso
do verso hão de sempre reler os poemas de Nós, de Messidor, de A Dança das Ho-
ras, de A Frauta que Eu Perdi, de Meu, de Raça, do Pequeno Romanceiro, de Poesia Vá-
ria, de Rosamor e de tantos outros livros que nos deixou Guilherme de Almeida.
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Prolongadores e
descontinuadores:
nacionalistas em
rota de colisão

Pedro Marques

O Carnaval. O Sertão e a Favela. Pau-Brasil. Bárbaro e nosso.
A formação étnica rica. A riqueza vegetal. O minério.

A cozinha. O vatapá, o ouro e a dança.
OSWALD DE ANDRADE, PAU-BRASIL, 1925

Momento de explorarmos as nossas reservas folclóricas, tão ricas como as que
mais o forem neste pletórico Novo Mundo, cantando ao mesmo passo a terra
morena e moça que assombra o estrangeiro pela sua exuberância prodigiosa a

desabrochar em vergéis incomparáveis exaltando o homem que a povoa e a opulenta.
OLEGÁRIO MARIANO, DISCURSO DE POSSE NA

ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 1927

No Brasil, a independência política e o primeiro pensamento
romântico alicerçam aquilo que ainda entendemos como

identidade nacional. Com maior ou menor intensidade, alguns índi-
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ces começam a pintar o quadro da brasilidade: a natureza profusa; a pluralida-
de de sertão e mar; seus complexos naturais e econômicos; as configurações
humanas que aí vicejam; as formações étnicas, os costumes, víveres, linguagens
e ritos. Na literatura, cada um desses traços identitários colabora para a com-
posição da pátria nascente, procura uma língua rebentada, mas diferente da
matriz portuguesa. Coidealizadores e poetas dessa missão, fiados na voz guia
de Gonçalves de Magalhães, o grupo em princípio circunscrito à revista Nithe-
roy (1836) convoca o literato a “criar uma literatura nacional, à altura da nação
que emergia, distinta da metrópole” (FRANCHETTI, 2007, p. 11). Possuídas
deste espírito, entregues à terra emancipada, gerações inteiras das artes à políti-
ca imaginam, concretizam e institucionalizam uma ideia de nacionalidade que
nos move. Numa prodigiosa dialética, os escritores nutrem-se dela e, ao mes-
mo tempo, abastecem-na às vezes até quando a negam. Para Afrânio Couti-
nho, de fato, não haveria “outra linha de pensamento mais coerente, mais
constante e mais antiga do que a nacionalista, nem outra que reúna maior nú-
mero de grandes figuras de nossa inteligência” (COUTINHO, 1972, p. 233).

Nossa crítica literária, conta Antonio Candido, colabora para o “movimen-
to por meio do ‘critério de nacionalidade’, tomado como elemento fundamen-
tal de interpretação, consistindo em definir e avaliar um escritor ou obra por
meio do grau maior ou menor com que exprima a terra e a sociedade brasilei-
ra” (CANDIDO, 1975, p. 116). Reformulada a partir do molde romântico,
essa tendência avaliativa mostra vitalidade ininterrupta, mesmo com o avançar
do século XXI. Assim é que, como assinala o poeta Antonio Carlos Secchin,
os versos de um Álvares de Azevedo ou um Laurindo Rabelo podem pagar,
mesmo hoje, “pelo aparente abandono dos temas nacionais em prol de um viés
cosmopolita da cultura” (SECCHIN, 2007, p. 9).

A literatura em torno dos anos 20 e 30 do século XX, entretanto, deflagra uma
colisão entre duas perspectivas nacionalistas: uma reeditada a partir do molde ro-
mântico, outra abastecida por procedimentos de vanguarda. Concorrem neste
tempo duas estratégias de valorização da identidade nacional. Num extremo,
aquela vertida do XIX, promovida pelo Estado desde o Império, já absorvida por

236

Pedro Marques



instituições de cultura e educação. Noutro, a despertada com o modernismo, ino-
vadora na dicção e nas estratégias de difusão. Em vez de herdeira passiva da tradi-
ção literária brasileira, gente como Mário de Andrade afirma-se melhor preparada
para sondar, em língua brasileira, folclore, cultura popular, o indígena, o africano,
as cores da mestiçagem (sertanejo, caboclo, caipiras, etc.) e seus espaços geográfi-
cos. Daí, a reinvenção do Brasil, surpreendido até em seus impasses socioeconômi-
cos. Gilberto Mendonça Teles entende que, efetivamente, o elemento comum dos
primeiros modernistas era “a imposição de técnicas novas sobre o tema nacional”
(TELES, 1985, p. 61). Na prática poética, porém, tanto a estratégia prolongadora
quanto a de descontinuidade, por assim dizer, alcançam resultados aproximáveis. Na
corrida por tirar a fotografia mais fidedigna do país, ambas entregam obras em que
traços convencionais e vanguardistas se apalpam.

Ao comentar a prosa modernista, Bernardo Élis acende uma luz bem-vinda
a este artigo: o modernismo não reuniu forças suficientes para romper com o
nacionalismo tradicional. Ocorreu, segundo entende, uma convivência pacífica.

“Houve novo enfoque dos temas e dos problemas locais e novo aprovei-
tamento linguístico, mas da linguagem como instrumento, como veículo. E
essa permanência das estruturas expressionais, essa sua revitalização, se fez a
partir do regionalismo”.

Foi “o regionalismo como cultura tradicionalista-nacionalista que levou
Mário de Andrade a repudiar Marinetti e os estrangeirismos e obrigou o ro-
mance do Nordeste a pegar a trilha que pegou” (ÉLIS, 2002). A observação do
crítico-romancista chama a pensar também sobre as convergências nacionalistas na
poesia do período. Para tanto, emparelho alguns fragmentos de prolongadores e
descontinuadores. A apreciação das obras totais definiria, evidentemente, diver-
gências maiores de estética e apego à realidade. Mas, por ora, basta enxergar
pontos em comum para, talvez sim, avaliar as diferenças.

Si um dia vancê quisé
passá uns dia de fome,

237

Prolongadores e descontinuadores



de fome e tarvez de sede,
e drumi lá numa rede,
numa casa de sapé,
vá passá cumigo uns tempo
nos mato do meu sertão,

que eu hei de li abri as porta
da choça e do coração.

(Catulo da Paixão Cearense, versos de “A Resposta do Géca Tatú”,
Sertão em Flor, 1919)

�

Ritmos brancos, ritmos verdes, ritmos pretos –

soluços de galés
estertor nas golilhas
arquejos sob cangas...

(Guilherme de Almeida, trecho de Raça, livro de 1925)

�

As árvores com medo estremecem... Nos campos
Perto do açude, os sapos param de coaxar.
Só, na calma da noite, andam os pirilampos.
Inconscientes, roubando as migalhas do luar.
Ai! Ai! Ai! Ai!

(Olegário Mariano, de “A Mãe-da-Lua”, acrescido em 1929
em Canto da minha Terra, 1927)
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Já sei que não tem propósito
Gostar de donas casadas,
Mas quem que pode com o peito!
Amar não é desrespeito,
Meu amor terá seu fim.
Maria há de ter um fim.

(Mário de Andrade, do poema “Tempo de Maria”, Remate de Males, 1930)

O primeiro e último excertos expressam-se em redondilhas maiores orga-
nizadas em sextilhas. Há um trato popular similar, a linguagem fala de perto,
não enfrentamos grandes ginásticas linguísticas para entender os versos.
Tanto Catulo da Paixão Cearense quanto Mário de Andrade filiam-se à cor-
rente nacionalista já na dicção. O realismo de Catulo chega aos limites da
transcrição da fala cabocla. Ambos mostram afinidades rítmicas e, principal-
mente, temáticas com a moda de viola caipira. Famoso prolongador e cons-
ciente descontinuador correm, assim, em raias paralelas, impulsionados pelo
localismo tradicional.

Para a época, o segundo e terceiro fragmentos são menos convencionais rít-
mica e visualmente. Guilherme de Almeida lança versos livres apenas com fei-
ção de métricos. À maneira do verso harmônico preconizado pelo próprio Mário
de Andrade, compõe uma tríade de versos de três sílabas na mesma linha e ou-
tra com versos de seis em linhas separadas com recuo. Olegário Mariano, de
seu canto, emprega uma sequência de interjeições após a quadra de alexandri-
nos, os quais descrevem a noite do interior. Descontinuador e prolongador,
nessa aproximação, avizinham-se no novo, isto é, na maneira de esquadrinhar
os versos sob uma inflexão oral e algo enumerativa.

Ricochetes entre nacionalismo de longa data e modernismo colocam à prova
a “lei” descrita por Antonio Candido. Diz ela que a “vida espiritual” do país
evoluiu numa constante “dialética do localismo e do cosmopolitismo”, mas não
divisa, neste período, o choque entre as duas aspirações nacionalistas. Candido
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constata que romantismo (1836-1870) e modernismo (1922-1945) são fases
obstinadas pela demarcação de uma literatura e da língua genuinamente brasilei-
ras. A primeira funda-se na superação total da “influência portuguesa”, a segun-
da quer afastar qualquer academismo importado e mesmo consolidado dentro
de casa. Denominado “pós-romântico”, o intervalo espraiado entre ambas, prin-
cipalmente de 1900 a 1922, privilegiaria a promoção da arte satisfeita consigo
mesma, da literatura de “permanência” e de “conservação” de certas originalida-
des românticas e, depois, realistas, naturalistas, parnasianas e, acrescento, simbo-
listas (CANDIDO, 1975). Na produção caracterizada pelo nativismo, a repre-
sentação da paisagem e do homem passearia pela idealização, pelo pitoresco,
pelo ornamental. Somente parte do modernismo é que iria investigar, reinterpre-
tar e trazer à tona a verdadeira realidade, inclusive com suas carências e agruras.
Ainda que se assuma tal posição, creio que o modernismo espargido de São Pau-
lo não pôde segurar o vento nacionalista soprado do século XIX. Ao redor dos
anos 20 e 30, o debate literário e crítico-literário é menos aquecido por tensões
entre localismo feroz e conformismo aos padrões europeus; ou entre o “dado lo-
cal” e os “moldes herdados” do Velho Mundo. Trata-se de uma peleja entre na-
cionalismo prolongador (cultivado por Olegário Mariano, Catulo, ou Humberto de
Campos, ou Amadeu Amaral) e nacionalismo descontinuador (Mário de Andrade,
Oswald de Andrade ou Guilherme de Almeida).

A interpretação positiva acerca da ruptura modernista e de seus supostos
avanços em relação às alternativas anteriores, inclusive por dentro da tradição
nacionalista, tem sido hegemônica. Do mesmo modo, o julgamento de que a
responsabilidade pelo “salto adiante” caberia a poucas cabeças à esquerda.
Mas será isso “consenso unânime da história literária”, como já escreveu e de-
pois modalizou Alfredo Bosi? Para o crítico, em vez do “sertanismo estiliza-
do”, do “jeito parnasiano de falar da vida rústica”, das “sensaborias do penúl-
timo nativismo”, a nova lavra teria germinado artistas e intelectuais “mais in-
formados e mais inquietos”; dispostos a “desentranhar a poesia das origens, o
substrato selvagem de uma ‘raça’”; prontos para “intuir o modo de ser brasilei-
ro aquém da civilização, ou, então, surpreendê-lo na hora fecunda do seu pri-
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meiro contato com o colonizador”. Tais seriam as qualidades de Oswald de
Andrade, Mário de Andrade e Alcântara Machado que, “paulistas por exce-
lência do movimento”, esquivaram-se da “Anta” (Cassiano Ricardo, Menotti
Del Picchia e Plínio Salgado), isto é, do “nacionalismo clânico, de direita”
(BOSI, 2003).

Ivan Junqueira também reanima a imagem que certos modernistas revela-
ram de si: “os índios de Macunaíma (...) já não lembram os apolíneos e triunfan-
tes indígenas de Gonçalves Dias e José de Alencar: são eles agora, como qual-
quer brasileiro, ‘heróis sem nenhum caráter’, ou anti-heróis mais condizentes
com a nossa miséria ancestral” (JUNQUEIRA, 2004, p. 638). A apreciação, de
amplitude inconteste, é hoje testada no ponto em que opera por exclusão do
menos “realista”. É que se havia quem a lançasse, já na década de 1870 sobre o
romantismo e o gentio de Alencar, consigo aplicar o mesmo critério ao mo-
dernismo. A ação do tempo, de maneira semelhante, também deve ter corroí-
do os índios modernistas que, distante das expectativas do século XXI, podem
pronunciar uma língua de encomenda ou exibir gestuais afetados.

Embora predomine a convicção do modernismo como responsável pela
descida às entranhas do Brasil, o mesmo não sucede com a aprovação de seus
atores. Haroldo de Campos (1981) endossa, como Alfredo Bosi, duas das po-
sições incisivas de Antonio Candido e, em certo sentido, dos próprios moder-
nistas. Primeira: apenas São Paulo disporia de condições mentais, sociais e
econômicas para espocar um projeto de revisão com tamanha potência. Se-
gunda: as técnicas e os interesses primitivistas das vanguardas podiam ser me-
lhores desempenhados por nós. Afinal, diferente da Europa, os interiores e até
os recessos das cidades brasileiras eram mananciais de folclore, feiticismo e he-
ranças tribais. O novo nacionalismo medraria nesse terreno, convertendo-se
aos poucos no diferencial das vanguardas tropicais quando confrontadas às
opções externas. Trata-se de um inventivo recapeamento do caminho desbra-
vado pelos românticos. A discussão ganha ainda mais tensão quando, para
ombrear com os modernistas, seus adversários responderam com o nacionalis-
mo tradicional curiosamente contagiado pelas inovações. Esse pé lá outro cá,
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pôde orientar prolongadores cujas peças híbridas – Canto de Minha Terra (1927),
de Olegário Mariano, ou, em certos aspectos, Poemas (1927), de Jorge de Lima –
atraem para um localismo, entre patriótico e bricoleur, técnicas recentes, como o
verso livre e a colagem nacionalista (MARQUES, “Modernismo não?”, 2007).

Ao circunscrever, à maneira de Candido e Bosi, alguns paulistas como cére-
bros do modernismo, Haroldo de Campos atribui a Oswald de Andrade a proa
da vanguarda. Típico dele, entender a dianteira de todo contexto literário, tupi-
niquim ou estrangeiro, naqueles que exibem algo que toma como antecipató-
rio da poesia concreta. Os experimentos de Mário de Andrade, por exemplo,
são subestimados para que a “radicalidade” oswaldiana emerja absoluta.

“A revolução – e a revolução copérnica – foi a ‘pau-brasil’, donde saiu
toda uma linha de poética substantiva, de poesia contida, reduzida ao essen-
cial do processo de signos, que passa por Drummond na década de 30, en-
forma a engenharia poética de João Cabral de Melo Neto e se projeta na
atual poesia concreta”. (CAMPOS, 1981)

Como ninguém, Oswald teria erguido uma obra repleta de experimentos
formais, ao mesmo tempo “brasileira e de sua época”, lançando a cada instante
a mirada crítica sobre “as contradições da realidade”. Mário, sobretudo o de
Pauliceia Desvairada (1921), fora incapaz de questionar a retórica parnasiana no
cerne, preferindo “o verso fluir longo”. Incorreu no erro capital de enjeitar
Mallarmé, de levar “a sério (...) a estética parnasiana”, de jamais ter “desapega-
do inteiramente de sua poesia aquele mal da eloquência”. No tribunal de Harol-
do, Mário de Andrade está mais para prolongador que para descontinuador.

Já sob um ângulo assumido por menos críticos, professores e escritores,
Lêdo Ivo considera erro historiográfico estabelecer o modernismo como nos-
so movimento “seminal”:

“Jungidos aos comprometimentos políticos e aos cacoetes tribais, os
modernistas foram parcos ou débeis no processo de aprofundar a realidade,
seja esta íntima ou ambiental. E a propalada descoberta ou redescoberta do
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Brasil – que, segundo seus teóricos e praticantes, seria a suprema contribui-
ção da Semana de Arte Moderna à nacionalidade – está longe de ungir-se
dos santos da verdade”. (IVO, 2004)

Convocando José Lins do Rego e Gilberto Freire, sustenta que a densidade
brasileira explodiria mesmo em escritores desvinculados da animação paulista.
O drama do homem nacional brotaria do corte profundo operado por Lins do
Rego, José Américo de Almeida, Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz ou Jor-
ge Amado, jamais da “prosa homeopática de Oswald de Andrade” ou do “estili-
zado caipira tarsilesco”. No plano ideológico, os modernistas seriam, em regra,
direitistas, “enquanto os escritores nordestinos de 30 se revelarão, em suas ex-
pressões mais significativas, elementos de esquerda. Mais de um corifeu de 22 se
distinguiu como suporte artístico, intelectual, jornalístico ou burocrático do
Estado Novo” (Idem, ibidem). O enaltecimento do regionalismo de 30, note-se,
opera também por exclusão, mas na direção inversa de Haroldo de Campos. Em
ambos, o critério de valor seleciona os melhores a partir de duas bases funda-
mentais: 1) mergulho sem precedentes em nossa realidade visando à intervenção
em padrões conservadores; 2) invenção verossímil e original da língua literária.

Num ligeiro texto de 1939, Mário de Andrade pôs-se a resenhar a História
Breve da Literatura Brasileira, do português José Osório de Oliveira. O principal
defeito indicado por ele na obra serve hoje de alerta aos interessados pelo mo-
dernismo, que às vezes apenas endossam ou desenvolvem os pareceres confec-
cionados pelos modernistas e colaboradores. O autor de Remate de Males mos-
tra-se preocupado com as aproximações excessivas entre crítico e objeto. Para
ele, em “seus juízos críticos”, Oliveira serviu-se demais “dos próprios juízos
críticos já expendidos por brasileiros sobre nossa literatura. [...] Pra nós seria
mais útil ouvir a própria palavra do crítico português” (ANDRADE, 1972).

Roberto Schwarz introduziria, justamente, certo olhar forasteiro acerca das
tensões entre o localismo tradicional e ruptor. Ao examinar o espólio modernis-
ta – com ênfase na observação “pau-brasil” – reconhece a abertura em direção à
linguagem inovadora. Concorda que o “programa primitivista” de nossas van-
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guardas ambicionou limpar da figuração da realidade nacional as “alienações”,
“preconceitos”, a “crosta oitocentista de literatice e complicações psicológicas”
e a “interioridade sofrida e decadente do período anterior”. Assumindo que a
grande obra é aquela apta a “formalizar, explorar e levar ao limite revelador as
virtualidades de uma condição prática”, Schwarz receia que Mário de Andrade,
Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, por exemplo, tenham faltado com a
crítica às desigualdades sociais, às hierarquizações perversas, aos antagonismos
entre dois Brasis conservadores: um atrasado (quase colonial) e outro (burguês)
em rota desenvolvimentista. Enfeixariam uma modernidade acanhada

“em romper com o passado ou dissolvê-lo, mas em depurar os seus elementos e
arranjá-los dentro de uma visão atualizada e, naturalmente, inventiva, como que
dizendo, do alto onde se encontra: tudo isso é meu país” (SCHWARZ, 1987).

À audácia da linguagem disposta a rachar com o passado não correspondeu,
segundo percebe, a um tratamento ideológico dos assuntos, gerando uma arte
de “pura solução técnica”, indiscriminadamente orgulhosa até das carências
nacionais.

� Pobre alimária
O cavalo e a carroça
Estavam atravancados no trilho
E como o motorneiro se impacientasse
Porque levava os advogados para os escritórios
Desatravancaram o veículo
E o animal disparou
Mas o lesto carroceiro
Trepou na boleia
E castigou o fugitivo atrelado
Com um grandioso chicote

(OSWALD DE ANDRADE, 1925)
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Na apreciação de “Pobre alimária”, Roberto aprova a condução inovadora
da linguagem. A tomada sintética e bem humorada da cena, que contrasta va-
lores da nova malha urbana com os da antiga ruralidade, não apaga do estudio-
so a sensação de “pitoresco” e de “infantilidade”. Trata-se, aliás, de uma per-
cepção análoga a que Haroldo de Campos imprime sobre os poemas
“pau-brasileiros” de Blaise Cendrars. Escreve Schwarz: “Veja o leitor se o con-
junto não sugere um causo observado, cujo narrador tem a maneira rude e es-
pirituosa do paulista do interior (um sujeito lírico e vanguardista?), com uma
palavra para cada coisa, de preferência familiar e um pouco bruta” (Ibidem).
Sob esse aspecto, a avaliação constata que o nacionalismo modernista era infil-
trado pela brandura da tradição prolongadora, o que, em um ou outro caso da
nova safra, provocava recuo experimental. Pascoal Farinaccio, nesse contexto,
chega a questionar a própria assunção do nativismo:

“O pensamento crítico dos modernistas, muito carregado de nacionalismo, reve-
lou-se sobretudo como exigência de expressão artística do elemento local. Tal
exigência, como não poderia deixar de ser, funcionou como entrave ao livre de-
senvolvimento de recursos formais e temáticos” (FARINACCIO, 2001, p. 38).

De fato, nosso modernismo não fez vigorar qualquer atitude vanguardista
semelhante a de Kasimir Edschmid que, no manifesto Expressionismo na Poesia
(1918), sustentava a poética “supranacional”, em lugar da alemã ou da francesa.

O critério nacionalista pesa sobre as interpretações do e sobre o período. A
lente do estudioso varia geograficamente ao posicionar-se quanto à linguagem
da terra e a essência de um país de tamanhas dimensões. A oralidade paulista
cantando num verso não é necessariamente reconhecida em Alagoas. O escri-
tor procura forjar e o crítico tende a reconhecer brasilidade na língua literária e
nos quadros humanos chegados a seus sotaques. Em matéria de nacionalismo,
o intérprete chama de prolongadora a obra que lhe parece inverossímil, retró-
grada ou submissa ao estrangeiro. Se um poeta soa estética e ideologicamente
conservador, linguisticamente artificial e tematicamente pitoresco, para que
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estudá-lo? O ascenso ou descenso de escritores nas narrativas historiográficas
depende, portanto, do seu empenho nacionalista (Castro Alves vs. Gonçalves
Dias) e da direção que traça para seu localismo (Oswald de Andrade vs. Ole-
gário Mariano). O nacionalismo costuma contribuir para a perenidade de
muitas obras, mas tendências taxadas de tradicionalistas ou “à direta” costu-
mam condená-las.

Para a maioria das linhas crítico-teóricas do século XX, o poeta identifica-
do com práticas de vanguarda (entendida como ruptura ou transgressão da or-
dem artística) está há meio palmo da avaliação favorável e da eleição para o câ-
none historiográfico. Fábio Lucas distingue dois momentos típicos que ten-
dem a se alternar na arte: os de imitação (academismo) e os de criação (van-
guarda). Os primeiros estabelecem um “padrão coletivo”, que vem a se tornar
o “critério de avaliação do bom gosto admitido, sancionado pela adoção de
modelos exemplares. O escritor faz o jogo da diferença dentro da igualdade,
exercendo variações dentro de marcos determinados” (LUCAS, 1985). Deste
lado estaria a poesia de Olegário Mariano e Catulo da Paixão Cearense. Nos
segundos, a vanguarda “pretende postar-se no ponto extremo de um dizer ja-
mais elaborado, iniciando caminhos, abrindo fronteiras” (Idem, ibidem). Ela de-
penderia, necessariamente, da linguagem tornada habitual, do clichê, “dos ou-
tros para se instaurar como tal. Ela inexistiria sem o jogo comparativo com os
demais. Ela se exclui dos demais ou a eles se opõe para proclamar-se ‘na fren-
te’” (Ibidem). Nesta outra margem, encontraríamos parte da produção de Gui-
lherme de Almeida e Oswald de Andrade, dedicados em dilacerar procedi-
mentos estabelecidos. Mas, do ponto de vista temático e da afirmação da iden-
tidade brasileira, descem todos o mesmo rio, são todos acadêmicos. As van-
guardas modernistas seriam, nesse sentido, apenas relativas.

Ainda que se valorizem gestos literários avant-garde, é preciso reconhecer a
linguagem à qual se opõem. Para medir a inovação de Mário de Andrade, há
que se percorrerem as páginas de um Amadeu Amaral. Aceitar o produto van-
guardo-nacionalista como único digno de nota parece hoje pouco sustentável.
Temas locais em brasileiro, sob a pele vanguardista, não garantem qualidade
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ou interesse a priori. Desfazer e explicar as tramas dos “academismos” é, de re-
pente, a primeira suspeita sobre o slogan: “Se é nacional e de vanguarda, é bom”.
Porque, como ressalta Paulo Arantes, “a consciência nacional não resulta do
despertar para a vida autoconsciente de uma realidade nacional prévia que ja-
zia adormecida, alienada de si mesma, à espera de uma ressurreição, mas é a in-
ventora de nações onde elas nem existem” (ARANTES, 2006, p. 36, grifo meu). Sonha-
mos o Brasil, tramamos a identidade nacional, criamos literatura para repre-
sentá-la, geramos crítica para validar tais textos. Mas todo um manancial de
águas quase intocadas do passado ao presente nos espreita. Chega a hora da
poesia e dos estudos literários incluírem, refazerem outras imagens e represen-
tações. Afinal, sob a sombra tremulante da bandeira nacional, o próprio país se
reinventa.
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Virzi, Antônio,
Arquiteto: o espaço
em trânsito

Augusto Ivan de Fre itas Pinhe iro

No limiar dos anos de 1930, o Palacete Villiot (1929) de
Antônio Virzi, em Copacabana e a Vila Operária

(1931) de Lúcio Costa e Gregori Warchavchik, na Gamboa, am-
bos no Rio de Janeiro, marcaram, respectivamente, o final do sé-
culo XIX e o alvorecer do XX. Encerrava-se ali o século do Ro-
mantismo e emergia o do Modernismo. Este texto busca tratar
do Tempo, matéria que as cidades sabem tão bem cinzelar e da
obra do arquiteto Antônio Virzi, símbolo privilegiado da traves-
sia entre dois séculos.

Algumas cidades têm a capacidade de espelhar no seu território
construído as relações econômicas, sociais e culturais das forças que
ali operam, influenciando-as muitas vezes, transformando-se em ce-
nários privilegiados, agentes modeladores e, muitas vezes, em sím-
bolos eloquentes de seu tempo.
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No início do século XIX, o Rio de Janeiro foi protagonista de um desses
fenômenos, que o levaram à completa transfiguração, evoluindo de simples ca-
pital-entreposto de uma das colônias portuguesas a centro nevrálgico de um
vasto Reino que dominava terras espalhadas por quase todos os continentes.
Nas ruas, as línguas mais faladas ainda eram provavelmente as africanas.

A chegada da corte portuguesa ao Brasil e as grandes mudanças por ela in-
troduzidas na vida econômica, social e cultural da antiga vila colonial transfor-
maram completamente a face da cidade: ruas foram pavimentadas, casas mais
nobres foram erguidas, teatros construídos, escolas de ensino superior foram
fundadas e mesmo um Jardim Botânico foi criado. Cientistas, pesquisadores,
arquitetos e artistas estrangeiros começaram a circular junto aos antigos mora-
dores, aos nobres da corte e aos novos comerciantes, beneficiando-se da aber-
tura dos portos brasileiros para o exterior e iniciando um período de múltiplas
trocas e de intenso convívio social.

Toda esta súbita ebulição fez com que também os velhos costumes e hábi-
tos coloniais fossem abolidos e novas práticas culturais introduzidas na rotina
da outrora modesta capital nos trópicos.

A arquitetura não deixou de se fazer representar neste cenário, impregnan-
do o novo espaço com sua presença e seu significado. Se tudo se movimentava,
também ela deveria se transformar para não correr o risco de se imobilizar e fi-
car marcada pelo estigma do atraso. Nesse percurso, os primitivos casarões co-
loniais, com seus muxarabis severos, foram pouco a pouco dando lugar a so-
brados mais imponentes de dois a três pavimentos. Os telhados tradicionais
com seus longos balanços de telhas canal que projetavam sombras sobre as fa-
chadas foram sendo substituídos por platibandas destinadas a esconder as ve-
lhas telhas que aqui chegavam como lastros dos navios. A alvura da cal, que fa-
zia todas as fachadas das casas se parecerem, foi sendo substituída pela varie-
dade das cores, possibilitada pelos novos pigmentos vindos da Europa. As ja-
nelas perderam as gelosias, alongando-se e ganhando profusões de balcões que
se debruçam sobre os caminhos recém-pavimentados para a passagem das car-
ruagens da nobreza.
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A horizontalidade presente nas ruas passou a ser interrompida cada vez mais
pelas camarinhas que se elevavam na parte central das fachadas alongando-as e
encimando-as com tímpanos triangulares, estátuas e compoteiras de louças,
que emprestavam mais nobreza e elegância à sua arquitetura. Jardins floridos
surgiam ora na frente, ora na lateral das casas mais distantes do centro urbano,
como as chácaras próximas de Laranjeiras, do Flamengo, de Botafogo, do Jar-
dim Botânico e da Gávea, ao sul do Catumbi, do Rio Comprido, da Tijuca, Vila
Isabel e Grajaú, ao norte. A cidade como espaço colonial agonizava rapidamente
e com ela sua velha arquitetura feita de extensas e monótonas paredes de alvena-
ria interrompidas apenas por pequenos vãos de janelas e portas, que algum via-
jante estrangeiro zombando dissera: “Quem já viu uma, viu todas”.

Os espaços não mudam por si sós, eles possuem os seus artífices. Assim, so-
bre os despojos da velha São Sebastião do Rio de Janeiro nascia, sob o risco dos
arquitetos da Missão Francesa, a cidade neoclássica. Mais imponente, mais del-
gada, mais rodeada de jardins, mais colorida e mais afetada, mais aberta e civili-
zada. Se o estilo era clássico, o arquiteto era Grandjean de Montigny e se o Rio
ficou assim, seu povo foi tratando de se adaptar. Novos usos, novos costumes.
Pouco a pouco foram desaparecendo os vestígios da antiga capital do vice-reina-
do colonial. Nas ruas, falava-se predominantemente o português.

E assim foi durante quase todo o século XIX, até que um novo tempo se in-
sinuou. O café substituiu o ouro como principal produto comercial da nação
recém-liberta dos laços coloniais. O Império independente do Brasil seguiu-se
ao Reino. A escravidão foi abolida. A Monarquia foi banida pela República.

A imigração estrangeira se intensificou. A pequena burguesia comercial e
administrativa ganhou projeção e espaços novos na cidade, o bonde e os trens
surgiram e apareceram em torno das estações os subúrbios populares ao norte
da cidade. Já não eram mais os 50.000 habitantes de cem anos atrás, o século
XX vai encontrar a cidade com 800.000 moradores e muitos problemas.

Novas transformações se impuseram. Um novo porto, moderno, foi cons-
truído. As ruas se alargaram, os velhos becos e travessas praticamente desapare-
ceram, as praças arborizadas substituíram os antigos largos e as novas vias de cir-
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culação faziam a cidade se estender languidamente ao longo das praias. Aliás, es-
tas, até bem pouco tempo atrás desprezadas como espaço social, começam a ga-
nhar relevo no imaginário urbano. Mundana estava se tornando a cidade.

Footing nas avenidas, lojas de modas, livrarias, cafés, teatros. Em breve, as
ruas estariam povoadas também pelos pequenos cinemas e veículos motoriza-
dos. As copas generosas dos oitis ajudavam a sombrear os espaços das aveni-
das, naquele momento ornadas de prédios muito diferentes dos antigos casa-
rões coloniais e mesmo dos sofisticados palacetes neoclássicos do Império.

A República era cosmopolita e, assim como o povo brasileiro, que foi gra-
dativamente se transformando pela mistura com outras nacionalidades, tam-
bém os edifícios se adaptavam aos novos tempos, internacionalizando-se.
Aspirava-se na cidade aos ideais franceses, e não mais portugueses, e sonha-
va-se com o Rio transformado na Paris dos Trópicos.

Os prédios cobriram-se de ornatos da arquitetura eclética, enfeitando-se
além do limite do exagero, reclamaram, depois, os puristas. O fato é que a ci-
dade mudou sua face mais uma vez: a terceira, em um século. Colunas dóricas,
colunas jônicas, colunas coríntias, cariátides e grifos enfeitavam as edificações
mais imponentes. Guirlandas de flores, cabeças de divindades gregas ou roma-
nas, cornucópias e folhas de acanto arrematavam os frontões dos edifícios.
Tudo era permitido e de preferência reunido, na mesma fachada. Mercúrios,
Medusas, Dianas, Minervas e até mesmo animais como leões, jacarés e peque-
nos mamíferos, vegetação em estuque e palmeiras subindo de baixo a cima nas
fachadas, povoavam a imaginação dos construtores e as paredes das edifica-
ções, num estilo arquitetônico que tinha mais a ver com o sonho de um passa-
do não vivido do que com a realidade.

Ogivas góticas, arcos românicos, cúpulas bizantinas, mosaicos e azulejos re-
criavam a natureza nos interiores, nos pisos, nas varandas e até nas fachadas.
Ramos de plantas e flores estilizadas se transformavam em gradis de ferro capri-
chosamente elaborados e colocados nas sacadas e bandeiras de portas, vitrais ilu-
minavam os interiores dos prédios trazendo e filtrando a luz do dia e colorin-
do suas janelas e claraboias. Sobre tudo e, sobretudo, cúpulas, muitas cúpulas,
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e torres, e torrões, e torrinhas (tolices diria Mário de Andrade), revestidas
também por quase tudo: telhas de barro, de ardósia, de cobre (as mais nobres)
ou estuque puro. A regra parecia ser a não existência de regras. O Rio foi cha-
mado de cidade Belle Époque, os homens no centro da cidade de almofadinhas e
as mulheres de cocottes. Flanava-se sem pressa pelas ruas. Cumpria-se o ritual
do trottoir. O artífice dessa face urbana civilizada e meio frívola foi o Prefeito
Pereira Passos, discípulo espiritual do Barão de Haussman e enfeitiçado pelas
reformas realizadas por ele em Paris, sob Napoleão III. Nas lojas, aliás, maga-
zins, falava-se corretamente francês.

Mas não durou muito este tempo. Apenas o suficiente para Machado de
Assis escrever sobre ele. Os ares estavam mais para João do Rio e Lima Barre-
to. Os veículos começaram a circular com mais intensidade. As primeiras in-
dústrias se instalavam no Jardim Botânico, em Laranjeiras e em Vila Isabel.
No rastro delas, a população também se deslocava.

Alguns túneis já haviam sido perfurados abrindo novos caminhos para a ex-
pansão da metrópole, promovida a Capital Federal. A expansão foi seguindo o
caminho das praias, transformadas em balneários, como na Riviera francesa.
Chalés normandos, solares espanholados, palacetes aportuguesados, tudo para
aumentar os ares cosmopolitas da cidade. Aqui e ali, principalmente no Cen-
tro da cidade, com a abertura de novos espaços de ocupação pela demolição
do Morro do Castelo, ainda se viam misturados alguns edifícios classicistas e
outros francamente protomodernos ou Art déco e alguma sobra ainda de Art
nouveau.

O asfalto começava a cobrir a já antiga pavimentação em paralelepípedos e
as pedras portuguesas, as calçadas. A beira-mar foi se tornando um caminho
contínuo, permitido pelos túneis e aterros da orla oceânica. Os tempos moder-
nos chegavam e, com eles, os bondes e trens elétricos cada vez mais velozes, as
casinhas com azulejos de santos nas fachadas povoavam os cada vez mais lon-
gínquos subúrbios. Os pequenos, e em breve, os grandes cinemas, pipocavam
de norte a sul. O Cristo Redentor encantou a cidade e o mundo ao se elevar,
sereno e protetor, sobre o morro do Corcovado.
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Os tijucanos de então formavam um povo à parte, pioneiros, se arriscavam
a um piquenique na Barra da Tijuca e as sereias, outras entidades recentes na
cidade, se banhavam em Copacabana e depois iam frequentar o Cassino da
Urca, o novo bairro carioca, nascido de um aterro sob o Pão-de-Açúcar. Aqui
e ali pequenas casas de lata e madeira denunciavam a existência de pobres na
cidade maravilhosa. Os carros eram ainda importados e já se começava a falar
um pouco de inglês no Rio de Janeiro.

A era moderna já se encontrava instalada no coração das pessoas, mas ainda
não se alojara nos prédios da metrópole. Faltava alguma referência, algum sím-
bolo, algum formulador para dar uma face a esse período. Ainda havia uma so-
bra de romantismo a ser revelada, vivida e depois descartada, e o modernismo
apenas estava sendo gestado. E foi aí, exatamente nesse espaço de tempo, que se
instalou um arquiteto italiano, siciliano de Palermo, chegado ao Rio em 1910,
aos 28 anos, para aqui construir um pequeno mundo de sonhos, de evocações,
de luz e de sombras. Seu nome, Antônio Virzi. Sua obra, outrora um vasto re-
pertório de audácias ou fogos de artifícios, conforme Lúcio Costa, encontra-se
reduzida hoje a menos de meia dúzia de prédios. Sua contribuição como arqui-
teto é hoje pouco conhecida, mas pelo menos duas de suas realizações conquis-
taram o imaginário carioca. Infelizmente, ambas foram demolidas e seu desapa-
recimento muito lamentado, como só ocorreu com o do Palácio Monroe. Mas
esta é outra história. Os dois prédios de Virzi são o do Elixir de Nogueira1 e o
Palacete Martinelli2. Quase todo mundo com mais de 50 anos os conheceu, ou
então não estava nada atento enquanto eles habitavam entre nós. Art nouveau?
Neogóticos? Neorromânicos? Medievo-Toscanos? Art déco? Puglieses? Lombar-
dos? Talvez tudo isto. Quase espetaculares, impressionantes, embora não pela
escala, mas pela maneira como intrigavam os passantes.
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1 Prédio para os Laboratórios do Elixir de Nogueira, Rua da Glória n.o 214, Glória, Rio de Janeiro,
inaugurado em 1916 e demolido em 1970.
2 Palacete Martineili, Avenida Oswaldo Cruz n.o 149, Botafogo, Rio de Janeiro, inaugurado em 1919
e demolido em 1976.



Quem não se teria impressionado com as estátuas que, como certa vez dis-
seram, se não estivessem aprisionadas no cimento de que seus corpos eram fei-
tos, estariam saindo do prédio do Elixir em plena Rua da Glória? Quem não se
debruçou nas grades que fechavam os jardins do Solar Martinelli para tentar
entender aquilo que parecia ora gruta, ora claustro, ora castelo, mas que era
tudo isto e mais, era um soturno e magnífico prédio da Rua Oswaldo Cruz,
quase na enseada de Botafogo? Até Drummond comoveu-se com esta arquite-
tura de sonho, ou pesadelo, segundo ele, e carpiu a sua morte:

“O horror da imagem compensava-se até certo ponto pela arquitetura
plantada a cavaleiro do mar, no centro do Rio: uma casa feita para filial e
depósito da firma de Pelotas, que produzia o elixir mágico. Ali, o estilo art
nouveau, florescente na Europa por volta de 1900, e decalcado com um espí-
rito brasileiro que às vezes consegue nacionalizar a cópia introduzindo-lhe
uma pitada de tropicália, criou um composto delirante de volumes, com es-
culturas se alastrando pela fachada em meio ao torcicolo geral e colorido de
elementos decorativos. Não se identificava na obra a marca de um Gaudi,
por exemplo, que deixou na Espanha construções nascidas do sonho (ou do
pesadelo) de um arquiteto capaz de inverter e subverter as leis da matéria,
como já se disse. Mas quem passasse em frente parava e espantava-se. Não
tinha por onde fugir: a coisa impunha-se ao espectador bestificado. Era a
mais curiosa, a mais imprevista, a mais sensacional construção levantada na
Guanabara, onde costumava brotar do chão coisas que vou te contar. [...]
Adeus, edifício do elixir de Nogueira. Não és o primeiro marco do passado
urbano a quem dedico uma elegia. Já me chamaram mesmo de carpideira de
casas e coisas velhas. [...] O progresso é às vezes uma espécie de sífilis, que
corrói e mata. E contra esta o remédio de Pelotas, da Viúva Silveira & Filho,
não pôde”3.
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3 ANDRADE, Carlos Drummond de. “Adeus Elixir de Nogueira”. Site da Associação Médica de
Barbacena, Amba@barbacena.com.br, original sem referências de fonte e de data.



Foram-se muitos desses prédios-sonhos de Virzi como o do Elixir, mas en-
tre os que ainda sobreviveram, graças ao tombamento e à preservação, quem
não terá notado ainda os muito exóticos e misteriosos Villinos Silveira (1915),
na Glória4, e Villiot (1929), na Sá Ferreira em Copacabana5, este felizmente
transformado em biblioteca pela Prefeitura? Da mesma maneira o estranho
galpão ainda de pé no bairro da Cidade Nova, cuja fachada remete a uma preo-
cupação estética incomum até hoje neste tipo de construção6.

E o de Gragoatá (1929), em Niterói7, encaixado em ângulo inusitado para
buscar o máximo de luz e espaço permitido a um arquiteto para levantar o seu
prédio num mínimo de terreno. E quem, mais curioso, não se espantaria com a
fachada pesadamente românica da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes em
Vila Isabel8, apenas tornada estranha pela torre enviesada que anuncia a obra
de alguém que certamente refletiu muito antes de projetá-la? E se ali entrar vai
estranhar mais ainda a luz difusa vinda do alto e do fundo, iluminando um al-
tar-gruta instalado em um dos cantos da igreja, inclinado, para a luz não cegar
os olhos de quem chega.

Virzi, o homem dos Palacetes, Villas e Villinos, o homem da luz transversa,
das claraboias, das escadas sanfonadas, dos frisados, do portão-borboleta, dos
laçarotes nas colunas, das plantas oblíquas, da arquitetura noir feita de cla-
ro/escuro, de luz e sombras.

Paulo F. Santos (1904-1988), professor, arquiteto e autor dos livros For-
mação das Cidades no Brasil Colonial e Quadro da Arquitetura no Brasil, no processo de
tombamento9 do Villino Silveira da Glória, considera que a obra de Virzi
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4 Villino Silveira, Rua do Russel, n.o 734, Glória, Rio de Janeiro, inaugurado em 1915.
5 Palacete Villiot, Rua Sá Ferreira, n.o 80, Copacabana, Rio de Janeiro, inaugurado em 1929.
6 Galpão, Rua Aníbal Benévolo, n.o 313/315, sem data da construção.
7 Casa na Rua Coronel Tamarindo, n.o 67, Gragoatá, Niterói, inaugurada em 1929.
8 Igreja N. S.a de Lourdes, Boulevard 28 de Setembro, n.o 200, Vila Isabel, Rio de Janeiro,
inaugurada em 1943 (projeto de 1928).
9 Antônio Virzi, de Irma Arrestizábal e Piedade Epstein Grinberg, in Arquitetura Revista, n.o 7,
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pp. 4 a 27, nota n.o 13 do
Processo n.o 825-T-70, DPHAN/DET, Seção de História, Proposta de Tombamento da casa
à Rua do Russel, 734, Rio de Janeiro, RJ, 1989.



“... se situa face à arquitetura no Brasil da época em condições semelhantes à
obra de Gaudi para a da Espanha, o que cria uma aproximação entre este ar-
quiteto, que a crítica moderna conduziu ao primeiro plano entre os albôres
do movimento moderno, e o nosso arquiteto, ambos com uma força de ori-
ginalidade e graça inventiva, que os colocam como valores isolados entre os
seus contemporâneos ...”.

Parente ilustre de Gaudi, Mackintosh, de Victor Horta e de Frank Lloyd
Wright, mas também de J. Carlos, Eisenstein, Fritz Lang, Mano Peixoto e
Ismael Nery, Antônio Virzi foi o nosso arquiteto da travessia do século, da
transição da arquitetura eclética em direção ao modernismo. O homem-rótula
que, sem medo e, talvez, sem saber, articulou dois tempos quase inconciliáveis
não houvesse sido ele o mago da passagem, o articulador hábil de percursos. O
homem da luz que guia a arquitetura em direção ao sentimento. Da ponte en-
tre o romantismo e o modernismo. Único. Sem seguidores nem antecessores.
Solitário navegador entre dois séculos, tão próximos mas tão diferentes. Ho-
mem-arco onde as pontas da história se encontram sem precisar voltar à sua
Palermo natal.

Sintomaticamente, uma de suas últimas obras no Rio veio a encerrar o lon-
go período do Romantismo oitocentista e abrir as portas para os tempos do
Modernismo: o Palacete Villiot, joia do Art déco, de sua autoria, foi concluído
quase ao mesmo tempo que a Vila Operária da Gamboa, dos arquitetos mo-
dernistas Warchavchik e Lúcio Costa, este último, autor da proposta de tom-
bamento do Villino Silveira, deixou registrado no processo10, ao se referir à
obra, um entusiasmo que surpreenderia alguns:

“Concebida plasticamente, a construção como que ‘desabrocha’: plantas,
cortes, elevações, a escada, a varanda, o torreão, o jogo dos planos, os espa-
ços internos, os volumes – tudo se entrosa e integra, com graça, inventiva e
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10 Idem, ibidem.



apuro de execução inexcedíveis, constituindo, assim, um todo orgânico e
vivo de raro poder de sedução Trata-se, portanto, de uma preciosidade ar-
quitetônica, obra de arte sem igual no país ou alhures, cuja preservação im-
porta assegurar”.

O arquiteto siciliano Antônio Virzi chegou ao Rio em 1910, aos 28 anos.
Aqui viveu sua vida e construiu a maior parte de sua obra. Morreu em 1954,
aos 72 anos, sempre no Brasil. Felizmente sem ver sucessivamente demolidos a
Vila Marinha (na década de 1960)11, o Palacete Smith Vasconcellos
(1964)12, o Elixir de Nogueira (1970) e o Palacete Martinelli (1976), entre
muitas outras edificações da cidade, vitimadas pelo ímpeto destruidor que
marcou indelevelmente a paisagem carioca das décadas de 1960 a 1980, apa-
gando na sua trajetória grande parte da memória urbana e arquitetônica do
Rio de Janeiro.
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11 Vila Marinha, Rua Senador Vergueiro, n.o 250, Flamengo, Rio de Janeiro, inaugurada em 1913 e
demolida nos anos de 1960.
12 Casa Smith Vasconcelos, Avenida Atlântica, n.o 680, inaugurada em 1915 e demolida em 1964.



2009: o primeiro
semestre literário

André Seffr in

O centenário de morte de Machado de Assis motivou em
2008 centenas de edições e reedições, o que parece ter ate-

nuado ou até mesmo ofuscado o movimento editorial em torno do
centenário de nascimento de João Guimarães Rosa. A segunda edi-
ção atualizada da Ficção Completa (Nova Aguilar) de Rosa, organiza-
ção de Eduardo F. Coutinho, publicada em dois volumes no início
de 2009, é registro tardio, mas necessário, ao qual podemos juntar
uma coletânea de ensaios, Bem e Mal em Guimarães Rosa (Uapê/PUC-RJ),
organização de Eliana Yunes e Maria Clara Lucchetti Bingemer. Do
ano passado é a tiragem especial Rosa Centenário: Três Contos do Sagarana
pela Confraria dos Bibliófilos do Brasil, com ilustrações do extraor-
dinário Adir Botelho, infelizmente restrita aos sócios.

Dadas as circunstâncias, antes de abordar o movimento edito-
rial do primeiro semestre de 2009, é preciso complementar o ante-
rior, com lançamentos dos últimos meses de 2008. Para início de
conversa, o balanço poético: Melhores Poemas (Global), de Alphon-
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sus de Guimaraens Filho, organização de Afonso Henriques Neto; Melhores
Poemas (Global), de Sousândrade, organização de Adriano Espínola; Palavras
e Pétalas (Desiderata), de Cecília Meireles, organização de Antonio Carlos
Secchin; Bandeira de Bolso: uma Antologia Poética (L&PM), organização de Mara
Jardim; A Cidade e as Musas (Desiderata), de Manuel Bandeira, organização de
Antonio Carlos Secchin; Talhe Rupestre: Poesia Reunida e Inéditos (Edufrn), de
Paulo de Tarso Correia de Melo, organização de Carlos Newton Júnior;
Cancioneiro Carioca e Brasileiro (Annablume), de Glauco Mattoso; Fábrica de Ri-
tos (Thesaurus), de José Santiago Naud; Ó (Iluminuras), de Nuno Ramos;
Um Estrago no Paraíso (Sudoeste), de Eudoro Augusto; Autobiografia: Poemas
(Fundação Cultural Capitania das Artes), de Nei Leandro de Castro; Monolí-
tico (Design), de Luiz de Miranda; A Fábrica do Feminino (7Letras), de Paula
Glenadel; Peso Morto (7Letras), de Alexandre Rodrigues da Costa; As Águas do
Espelho (Editora da UFPE), de José Rodrigues de Paiva; 50 Poemas Escolhidos
pelo Autor (Galo Branco), de Lina Tâmega Peixoto; Cage/Jaula (Host), de
Astrid Cabral, edição bilíngue (português/inglês) em tradução de Alexis Le-
vitin; e Estranhos Próximos (Edição do autor), de Ésio Macedo Ribeiro, livros
que circularam sem muito alarde, o que também aconteceu com os romances
A Longa Migração do Temível Tubarão Branco (Fundação Cultural de Curitiba), de
Lourenço Cazarré; Minúsculos Assassinatos e Alguns Copos de Leite (Rocco), de Fal
Azevedo; Quando os Demônios Descem o Morro (Casa & Palavra), de Rui Mou-
rão; Todos os Cachorros São Azuis (7Letras), de Rodrigo de Souza Leão; Duas
Águas (L&PM), de Luís Augusto Fischer; e Marcelino (Imago), de Godofredo
de Oliveira Neto. O mesmo se pode dizer das reuniões de contos Beco da Fome
(Desiderata), de Orígenes Lessa; A Invasão de Mariana e Outros Relatos Fantasiosos
(Edição do Autor), de Antonio Silva Michilim Filho (pseudônimo de Anto-
nio Manoel dos Santos Silva); Trocando em Miúdos (Record), de Luiz Paulo
Faccioli; e As Marcas do Fogo e Outras Histórias (7Letras), de Aleilton Fonseca,
edição bilíngue (português/francês) em tradução de Dominique Stoenesco.
E, para terminar, os ensaios Dr. Alceu: da Persona à Pessoa (Paulinas), de Candi-
do Mendes; Por Que Ler Oswald de Andrade (Globo), de Maria Augusta Fonse-
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ca; Monteiro Lobato Livro a Livro: Obra Infantil (Imprensa Oficial do Estado de
São Paulo/Unesp), organização de Marisa Lajolo e João Luís Ceccantini,
Profissão Artista: Pintoras e Escultoras Acadêmicas Brasileiras (Edusp), de Ana Paula
Cavalcanti Simioni, livro pioneiro em nossa bibliografia de arte; Entre a Corte e
a Cidade: o Rio de Janeiro no Tempo do Rei (1808-1821) (José Olympio), de Sérgio
Barra; Pátria e Comércio: Negociantes Portugueses no Rio de Janeiro Joanino (Ouro Sobre
Azul), de Isabel Lustosa e Théo Lobarinhas Piñeiro; Vida Social no Brasil nos Me-
ados do Século XIX (Global), de Gilberto Freire; A História do Brasil de Frei Vicente
do Salvador (Versal), organização de Maria Lêda Oliveira Alves da Silva; e O
Escritor e seus Intervalos (Ideia), segundo volume do excelente jornal literário de
Hildeberto Barbosa Filho, diário íntimo, mas, antes de tudo, diário de leituras,
de leitor profissional, intenso e transfigurado. Nesse sentido, lembra o Diário
de Paulo Hecker Filho, publicado em 1949 e hoje esquecido.

E é no mínimo pitoresca a paisagem poética brasileira neste primeiro se-
mestre de 2009. Apesar de datado de 2007 e 2008, a reunião Poesia Completa e
Prosa (Nova Aguilar/Massangana) de Joaquim Cardozo, organização de Eve-
rardo Norões, só chegou às livrarias nos primeiros meses deste ano. Deixa de
fora o teatro de Cardozo, mas dá especial atenção à prosa desse que é, sem fa-
vor, um dos grandes poetas brasileiros do século XX. Apesar de respeitado
por seus pares (sobretudo por seus pares de geração), permanece subestimado
em nosso tempo. E, assim, em boa companhia, outros poetas tomam seu lugar
na estante: Pequena Enciclopédia da Noite: Poemas Escolhidos (Quasi) e O Derradeiro Jó
(R&F), de Carlos Nejar; Entremilênios (Perspectiva), de Haroldo de Campos;
Melhores Poemas (Global), de Lindolf Bell, organização de Péricles Prade; A Má-
quina das Mãos (7Letras), de Ronaldo Costa Fernandes; Lar, (Companhia das
Letras), de Armando Freitas Filho (como se pode observar, com vírgula no tí-
tulo); Poesia Matemática (Desiderata), de Millôr Fernandes; Exercícios de Utopia
(Expressão Gráfica), de Francisco Carvalho, Minerar o Branco (Arte Paubrasil),
de Ronaldo Werneck; Sinais do Mar (Cosac Naify), de Ana Maria Machado;
Passageira em Trânsito (Record), de Marina Colasanti; 50 Poemas Escolhidos pelo Au-
tor (Galo Branco), de Alice Spíndola; A Teoria do Jardim: Poemas (Companhia das
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Letras), de Dora Ribeiro; Venho de um País Selvagem (Topbooks), de Rodrigo
Petrônio; Quando todos os Acidentes Acontecem (7Letras), de Manoel Ricardo de
Lima; Terraço das Estações (Orobó), de Francisco Orban; Aqui (P55), de Vanessa
Buffone; Tempo Comum (7Letras), Lucinda Persona; Crack (Meca), de Cláudio
Portella; mais as reedições de Livro de Sonetos (Companhia das Letras), de Vini-
cius de Moraes, organização de Eucanaã Ferraz; Velório sem Defunto (Globo), de
Mário Quintana; 13 Bilhetes Suicidas (Batel), de Cláudio Murilo Leal; e As Cores
do Tempo (Calibán), de Majela Colares. A edição reformulada de Estrela da Vida
Inteira (Nova Fronteira), de Manuel Bandeira, acompanhou a primorosa reedi-
ção de Apresentação da Poesia Brasileira (Cosac Naify), a melhor até hoje realizada
desse ensaio modelar acompanhado de antologia e que teve dezenas de edições
nos seus mais de 60 anos de existência. Nesse grupo das antologias modelares
do período, temos pelo menos mais três indispensáveis: O Cangaço na Poesia Bra-
sileira: uma Antologia (Escrituras), organização de Carlos Newton Júnior; Livro
dos Poemas (L&PM), organização de Sérgio Faraco; e Antologia Poética de Traduto-
res Norte-rio-grandenses (Editora da UFRN), organização de Nelson Patriota,
esta em 2008.

O romance se mantém tradicionalmente aceso e, por vezes, bem aceso com
Julia e o Mago (Record), de Cecília Costa; Yuxin (Companhia das Letras), de
Ana Miranda; A Misteriosa Morte de Miguela Alcazar (Bertrand Brasil), de Louren-
ço Cazarré; Olhos Secos (Rocco), de Bernardo Ajzenberg; Bendito assalto (Leitura),
de Domingos Pellegrini; O Gato Diz Adeus (Companhia das Letras), de Michel
Laub; Pornopopéia (Objetiva), de Reinaldo Moraes (cujo título propositalmen-
te ignora o novo acordo ortográfico); Hotel Novo Mundo (34), de Ivana Arruda
Leite; O Filho da Mãe (Companhia das Letras), de Bernardo Carvalho; O Pastor
das Sombras (Pulsar), de Luís Giffoni; O Conto do Amor (Companhia das Letras),
de Contardo Calligaris; Os Aparados (Record), de Leticia Wierzchowski; Outra
Vida (Alfaguara), de Rodrigo Lacerda; O Juramento (Arx), de Miguel Reale Jú-
nior; Leite Derramado (Companhia das Letras), de Chico Buarque; aos quais po-
demos acrescentar o quase-romance travestido de memórias Coração Andarilho
(Record), de Nélida Piñon. Há muitos outros autores, revelados por prêmios
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literários ou já firmados no segundo ou terceiro livro: Delacroix Escapa das Cha-
mas: um Romance em 4 Tempos (Record), de Edson Aran; O Sétimo Selo (Record),
de José Rodrigues dos Santos; Elza, a Garota (Nova Fronteira), de Sérgio Ro-
drigues; A Arte (Escrituras), de João Rodrigues Fontes; Peixe Morto (Autêntica),
de Marcus Freitas; O Arroz de Palma (Record), de Francisco Azevedo; Suíte
Dama da Noite (Record), de Manoela Sawitzki; Os Anões (7Letras), de Luís
André Nepomuceno; Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos: Duas Novelas (Re-
cord), de Ana Paula Maia; Amor e Tempestade (Summa), de Thales Guaracy;
Mundos de Eufrásia (Record), de Claudia Lage; Pivetim (SM), de Délcio Teobal-
do; Nosso Grão Mais Fino (Alfaguara), de José Luiz Passos; Fantasma (7Letras),
de Francisco Slade; O Momento Mágico (Record), de Marcio Ribeiro Leite; e
Areia nos Dentes (Não), de Antônio Xerxenesky.

Cabem aqui algumas reedições importantes de: O Marido da Adúltera (ABL), de
Lúcio de Mendonça; A Estrela Sobe (José Olympio), de Marques Rebelo; Olha para
o Céu, Frederico! (José Olympio), de José Cândido de Carvalho; O Senhor Embaixa-
dor (Companhia das Letras), de Erico Verissimo; Um Romance de Geração (Com-
panhia das Letras), de Sérgio Sant’Anna; Informação ao crucificado (Alfaguara), de
Carlos Heitor Cony; Esta Noite ou Nunca (Global), de Marcos Rey; Partilha de Som-
bra (Leitura), de Walmir Ayala; As Meninas (Companhia das Letras), de Lygia
Fagundes Telles; Os Pastores da Noite (Companhia das Letras) e Tieta do Agreste
(Companhia das Letras), de Jorge Amado; O Brasileiro Voador (Record), de Már-
cio Souza; O Sorriso do Lagarto (Alfaguara), de João Ubaldo Ribeiro; Major Calabar
(José Olympio), de João Felício dos Santos; O Pêndulo do Relógio e Outras Histórias
de Pau-d’Arco (Amarilys), de Charles Kiefer; e Desabrigo e Outras Narrativas (José
Olympio), de Antônio Fraga, organização de Maria Célia Barbosa Reis da Silva,
que inclui reportagem histórica da revista Istoé, escrita por Maria Amélia Mello,
que em 1978 visitou o autor em Queimados, subúrbio do Rio, e concluiu que
“nem as mais abertas inteligências literárias se sentiam, na verdade, à vontade em
conviver com a irreverência verbal de Antônio Fraga”.

Clássicos do conto também são agora reeditados, a exemplo de Contos em
Verso (Martins Fontes), de Artur Azevedo, organização de Flávio Aguiar; Onze
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Contos (Confraria dos Bibliófilos do Brasil), de Monteiro Lobato; Novelas Nada
Exemplares (Record) e Cemitério de Elefantes (Record), de Dalton Trevisan; A Mãe
e O filho da Mãe & A Máquina de Fazer Amor (Leitura), de Wander Piroli; Antes do
Baile Verde (Companhia das Letras), de Lygia Fagundes Telles; e das antologias
Melhores Contos (Global), de Salim Miguel, organização de Regina Dalcastagnè;
Contos (Nova Alexandria), de Domingos Pellegrini; Os Melhores Contos Brasileiros
de todos os Tempos (Nova Fronteira), organização de Flávio Moreira da Costa; e
O Conto Regionalista (WMF Martins Fontes), organização de Luiz Gonzaga
Marchezan. Entre veteranos, novos e novíssimos, a safra do conto é igualmen-
te boa e assume eventualmente formas híbridas, por vezes próximas da novela
ou da prosa poética e até da crônica, à maneira de Trevisan e Piroli, primordial-
mente realistas, ou à Clarice Lispector, mais centrada nos conflitos íntimos.
São dois segmentos predominantes, mas grande parte da prosa curta contem-
porânea segue outras veredas, à espera de seus intérpretes críticos: Cine Privê
(Companhia das Letras), de Antonio Carlos Viana; Meu Amor (34), de Beatriz
Bracher; A Cidade Ilhada (Companhia das Letras), de Milton Hatoum; Contos
Hediondos (Demônio Negro), de Glauco Mattoso; Era outra vez (Companhia das
Letras), de Livia Garcia-Roza; Mentiras do Rio (Record), de Sergio Leo; Inverda-
des (7Letras), de André Sant’Anna; Eu Perguntei pro Velho se Ele Queria Morrer e Ou-
tras Estórias de Amor (7Letras), de José Rezende Jr.; Senhor Krause (Revan), de
Alberto Lins Caldas; Ao Longo da Linha Amarela (P55), de João Filho; 3 Vestidos e
meu Corpo Nu (P55), de Marcus Vinícius Rodrigues; O Sol que a Chuva Apagou
(P55), de Állex Leilla; As Receitas de Mme. Castro (P55), de Aninha Franco; Para
uma Certa Nina (P55), de Adelice Souza; Vestígios da Senhorita B. (P55), de Renata
Belmonte; Três Contos Ilusionistas (7Letras), de Daniela Beccaccia Versiani; Abis-
mo Poente (Ficções), de Whisner Fraga; e Liturgia do Sangue (Leitura), de ReNato
Bittencourt Gomes (com o simbolismo gráfico), apresentado por Moacyr
Scliar como “obra de um escritor que já tem seu lugar garantido na nova litera-
tura brasileira”. De fato, portador de uma estranheza e de uma áspera inquie-
tação existencial, ReNato Bittencourt Gomes escreve nas franjas do mítico,
com um lirismo, um barroquismo e um simbolismo à Jorge de Lima (o prosa-
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dor mítico de A Mulher Obscura), Clarice Lispector ou Raduan Nassar. É desses
autores que trabalham o texto naquele hemisfério em que as classificações de
gênero não passam de rótulos ou selos comerciais. Nos longes da paisagem
humana, traduzem a dor (e a torturante beleza) de viver em franco convívio
com o sagrado e o demoníaco. Excêntricos manipuladores de matéria autobio-
gráfica, revelam-se febrilmente e numa língua literária de forte plasticidade.

No ensaio, predomina o alto nível de excelência, principalmente com Cinzas
do Espólio (Record), de Ivan Junqueira; O Controle do Imaginário & A Afirmação do
Romance: Dom Quixote, As Relações perigosas, Moll Flanders, Tristram Shandy (Compa-
nhia das Letras), de Luiz Costa Lima; e Lição de Kafka (Companhia das Letras),
de Modesto Carone; seguidos de A Academia Brasileira de Letras: Subsídios para sua
História (1940-2008) (ABL), org. José Murilo de Carvalho; Pequeno Guia Histó-
rico das Livrarias Brasileiras (Ateliê), de Ubiratan Machado; Ensaio sobre o Jardim
(Global), de Solange Aragão; O Leitor Apaixonado: Prazeres à Luz do Abajur (Com-
panhia das Letras), de Ruy Castro, organização de Heloísa Seixas; No Mundo
dos Livros (Agir), de José Mindlin, A Escola e a Letra (Boitempo), organização de
Flávio Aguiar e Og Doria; Nefelomancias: Ensaios sobre as Artes dos Romantismos
(Perspectiva), de Ricardo Marques de Azevedo; Estado Crítico: à Deriva nas Cida-
des (Publifolha); de Guilherme Wisnik; O Destino do Jornal (Record), de Louri-
val Holanda; O Crime do Restaurante Chinês: Carnaval, Futebol e Justiça na São Paulo
dos Anos 30 (Companhia das Letras), de Boris Fausto; Ética, Jornalismo e Nova Mí-
dia (Jorge Zahar), de Caio Túlio Costa; A Imprensa e o Dever da Liberdade (Contex-
to), de Eugênio Bucci; Seleção Natural: Ensaios de Cultura e Política (Publifolha); de
Otavio Frias Filho; O Projeto do Renascimento (Zahar), de Elisa Byington; A Ino-
cência de Pensar (Escrituras), de Floriano Martins; Literatura da Urgência: Lima Bar-
reto no Domínio da Loucura (Annablume), de Luciana Hildalgo, Branco sobre Branco
(Ateliê), de Guilherme Zarvos; Olga Savary: Erotismo e Paixão (Ateliê), de Marle-
ine Paula Marcondes e Ferreira de Toledo; Os Idiomas da Esfinge: Ensaios Heterodo-
xos e Outras Leituras (Ideia), de Hildeberto Barbosa Filho; sem esquecer um li-
vro inusitado, instaurador de códigos novos: Meu Destino É Ser Onça (Record),
de Alberto Mussa, “mito tupinambá restaurado por Alberto Mussa”, segundo

265

2009 : o pr ime iro semestre l iterário



o próprio. E, em tom mais biográfico do que propriamente crítico, Empréstimo
de Ouro: Cartas de Machado de Assis a Mário de Alencar (Ouro Sobre Azul), organiza-
ção de Eduardo F. Coutinho e Teresa Cristina Meireles de Oliveira; Pio e Má-
rio: Diálogos da Vida Inteira (Sesc SP/Ouro Sobre Azul), de Mário de Andrade e
Pio Lourenço Corrêa; Eles Foram para Petrópolis: uma Correspondência Virtual na Vi-
rada do século (Companhia das Letras), de Ivan Lessa e Mário Sérgio Conti; Bla-
blablogue: Crônicas & Confissões (Terracota), organização de Nelson de Oliveira;
Para Sempre Teu, Caio F.: Cartas, Conversas, Memórias de Caio Fernando Abreu (Re-
cord), de Paula Dip; O Culto da Saudade na Casa de Eudoro Corrêa (Expressão Grá-
fica), de Regina Cláudia Oliveira da Silva; que lembra os 50 anos da morte de
Gustavo Barroso, o opúsculo Posse no Pen Clube do Brasil, de Teresa Cristina Mei-
reles de Oliveira, discurso de posse da autora (na referida casa) e discurso de
recepção pronunciado por Alberto da Costa e Silva; e a nova edição de Memórias
– A Menina sem Estrela (Agir), de Nelson Rodrigues. E este parágrafo estaria in-
completo sem a notícia de duas reedições: Três Panfletários do Segundo Reinado
(ABL), de R. Magalhães Júnior; e Frases Feitas (ABL), de João Ribeiro.

No que concerne à crônica, a frequência editorial não arrefeceu: Melhores
Crônicas (Global), de João do Rio, organização de Edmundo Bouças e Fred
Góes; Melhores Crônicas (Global), de Coelho Neto, organização de Ubiratan
Machado; 50 Crônicas Escolhidas (BestBolso), de Rubem Braga; O Pasquim: Edi-
ção Comemorativa 40 Anos! (Desiderata), de Millôr Fernandes e outros; O Dese-
nho da Vida (Calibán), de Walmir Ayala; Crônicas da vida e da Morte (Rocco), de
Roberto DaMatta; Passe de Letra (Rocco), de Flávio Carneiro; com as reedi-
ções de Cinematógrafo (ABL), de João do Rio, com prefácio de Lêdo Ivo; Amé-
rica (Globo) e Literatura do Minarete (Globo), de Monteiro Lobato; e Garoto Li-
nha Dura (Agir), de Stanislaw Ponte Preta. Destaque especial para as Crônicas
Inéditas 2 (Cosac Naify), de Manuel Bandeira, organização de Júlio Castañon
Guimarães – 14 anos de atividade do cronista, de 1930 a 1944, em que pre-
ponderou a face do Bandeira crítico de arte. Nesse âmbito da crítica de arte
exercida por poetas (uma tradição que começa em Gonzaga Duque e passa
por Mário de Andrade, Sérgio Milliet, Joaquim Cardozo, Lêdo Ivo...), deve-
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mos incluir O Quadrado Amarelo (Imprensa Oficial do Estado de São Paulo),
de Alberto da Costa e Silva, que contém matéria sobre arte, e Maria Leontina:
Pintura Sussurro (Arauco), co-autoria de, entre outros, Lélia Coelho Frota,
Ferreira Gullar e Walmir Ayala. E, nas artes plásticas propriamente ditas,
Espelho Diário (Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/ Edusp/Editora
UFMG), de Rosângela Rennó e Alícia Duarte Penna, é livro que não deixa
de apresentar seus componentes literários.

A dramaturgia tem aqui pelo menos três representantes de peso: A Pele do
Lobo e Outras Peças Curtas (Hedra) e Melhor Teatro (Global), de Artur Azevedo;
Doce Deleite (Record), de Alcione Araújo; e Teatro Completo (Agir), de Caio Fer-
nando Abreu, organização de Luís Artur Nunes e Marcos Breda. Para o final
ficaram alguns livros de gênero indefinido: Dicionário Amoroso da Língua portuguesa
(Casa da Palavra), organização deJorge Reis-Sá e Marcelo Moutinho; Dicioná-
rio de Citações da Ficção de Carlos Nejar (Batel/ABL), organização de Paulo Rober-
to do Carmo, contando ainda com a reedição de Obra Imatura (Agir), de Mário
de Andrade, coletânea de três em um, ou seja, Há uma Gota de Sangue em Cada Poe-
ma, Primeiro Andar e A Escrava que não É Isaura – respectivamente poesia, ficção e
ensaio. E assim termina outro breve sumário do presente literário e editorial.
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Igreja Nossa Senhora da Corrente,
Penedo, Alagoas.



Poesia

Sab ino Romariz

� “O Lírio”

O poeta alagoano Sabino Romariz nasceu em Penedo, em 15 de
março de 1871 e faleceu na mesma cidade, presumivelmente em 28
de março de 1883. Foi, por excelência, um provinciano, enraizado
no burgo nativo que, na foz do rio São Francisco, ainda hoje guarda
as marcas de seu passado colonial.

Além de poeta, foi jornalista, professor e funcionário público.
No seu registro bibliográfico, figuram os livros Lama Sebacthani, Si-
moun, Toque d’Alva, Bibliário e Madalena, todos de poesia, e os dramas
Quixaba, pela coragem e Baiuca. Uma antologia de sua obra poética foi
publicada há alguns decênios pela Fundação do Penedo, organi-
zou-a o poeta e ensaísta Cassiano Nunes.

A poesia de Sabino Romariz repercute os movimentos da época
em que viveu. O Romantismo tinge muitos dos seus poemas. O
Parnasianismo é a marca dominante. Victor Hugo está presente
nas suas antíteses e apóstrofes: a esta influência se soma a de Guer-
ra Junqueiro, que, com o seu lirismo indignado e declamatório,
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tanto contagiou a poesia brasileira daquela época. E ainda sobressai, na tor-
rente lírica de Sabino Romariz, um límpido veio simbolista.

De toda a sua obra, devorada pela voragem do tempo e dos dias, sobreviveu
apenas o soneto “O Lírio”, de teor ostensivamente simbolista e, na verdade,
uma pequena e imperecível obra-prima que lamentavelmente não logrou ser a
descoberta nem acolhida por Andrade Muricy no monumental Panorama do
Movimento Simbolista Brasileiro.

É este soneto que ora reproduzimos para que ele volte a respirar a claridade
de um singelo reconhecimento, inclusive como símbolo das vidas e obras dos
poetas que, tendo vivido e morrido nas províncias natais, longe das fanfarras e
do rumor da vida literária metropolitana, tiverem os seus nomes e versos irre-
mediavelmente apagados pelo tempo, e hoje fazem parte de um tesouro poéti-
co escondido e talvez irrevelado para sempre.
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O Lírio

O lírio era uma flor imaculada,
Casta como um sorriso de Maria;
Flor de uma alvura tal que parecia
Ter sido feita de hóstia consagrada.

Em Getsemâni, a face ensanguentada
Jesus tragava o cálix da agonia
e uma gota de sangue luzidia
Sobre um lírio caiu cristalizada.

E nisto flor, sem mancha concebida,
foi-se tornando como que dorida
Tomando aquele tom violáceo, frouxo...

E de como era outrora alvinitente
O lírio da Judeia, finalmente
Crepuscular ficou, tornou-se roxo.
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Visão parcial do
Rio São Francisco.



Poesia

Leda Guerra

A danação da Palavra
A palavra fica tatuada no corpo
Inscrita em movimentos cabisbaixos
Dança esquisita de corpos desajeitados
Ritmos desencontrados
Fuligem da cana e assombro
Esse é o meu lugar: um reino onde as flautas desafinam
Os navios naufragam
E a inocência implora animação de palhaços

Festas
Desejos de festas de aniversário
Fantasias cintilam
Sonhos de balões,
Saquinhos de papel crepom
Sopro de velas
Sopro...
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As mãos da infância não sentem
Em que trapos a realidade é tecida
Olhos da infância não enxergam
As casas e os circos penhorados
Ouvidos da infância não escutam
Que o silêncio é fragmento da dor
Os sentidos da infância não percebem
Que em festas de panelas emborcadas
Só a desventura é convidada de honra

Abismos

Ele sumiu no silêncio da existência
Sua mãe gritou como se quisesse explodir o mundo.
Fios de linha podre entrelaçam miséria e morte.
Meu olhar verde-oculto a tudo assiste
pelo espelho da escuridão da infância,
Nas mãos carrego sementes
E o meu amor se enfeita toda vez que a dor é infinita.

Para alguns poetas

Liberta-te aleivoso poeta
Liberta-te de tanta amargura
Que te aprisiona no sarcasmo
Olha a dor do mundo
A realidade implorando poesia
Liberta-te
Ou cala-te para sempre
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Proteção

Não perca a senha
Que te livra
Da danação da palavra
Não escute os assobios
Dos fantasmas que te chamam
O sonho possui a chave dos mistérios
Que te salvarão
Dos rivais
Da vida e da poesia

Dicotomia

Do lado de lá as melodias brotavam
E o perfume do silêncio exalava suas folhas recém nascidas
Do lado de lá o amor prometido caía sobre mim como cai
a complacente delicadeza sobre a brutalidade dos dias
Do lado de lá eu cantava como quem reza uma oração da tarde
Do lado de lá a luz do sol me saudava em promessas de primavera
Do lado de cá as minhas mãos estavam vazias
E eu contemplava essas feridas
Que jamais se transmutariam em cicatrizes
Do lado de cá eu espreitava, proibida, o lado de lá
E descobria, em mim, um desatinado coração

Amoroso e louco, vislumbrando o infinito
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Ilustração de Ciro Fernandes.



Poesia

Mário Alves de Olive ira

Lanche erudito

a Márcio Chavadian

Em torno dessa mesa, todo dia,
matamos nossa sede, nossa fome,

e quanto mais se bebe, mais se come,
mais se engorda de brisa e poesia.

Prazer de mastigar o pão torrado
molhado em café quente e humanismo,

sorver aos goles, Bíblia, cristianismo,
sondar se o mel do mal contém pecado.

Falar de futebol, filosofia,
passando de Pelé a Kierkegaard,
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entre fumaça, pó, e muito alarde,
lembrar o novo tema: ecologia.

Cinema e diretores, prato cheio
para o mingau-de-aveia da cultura;

delícia de sabor fica a mistura
de pão com queijo, René Clair no meio.

Um pulo na pintura, e besuntamos
a boca de manteiga e de fovismo;

cubinhos de Picasso e de cubismo
para tirar o gosto ... e terminamos.

Levanta-se por fim, deixa-se a mesa,
levando-se dali o que se pode:

fatias de alegria, de beleza,
farelos de Fellini no bigode.

Paz

A
pomba não pergunta enquanto cata
o milho
ou
quando o ninho faz
o quanto pesa cada gesto desses
no símbolo da Paz.
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A vida é sua guerra: dá trabalho
trazer o ramo ao bico,
dá
trabalho
voar,
trabalho dá posar para Picasso
sem piscar.

Assim
alheia à ONU e às campanhas
pedindo
a
paz dos povos,
a pomba pede a paz é dos filhotes
e
cuida de seus ovos.

Poema úmido

Chegando então a chuva, veio março,
molhou todo o papel dos calendários,

os dias escorreram nas paredes
atrás do fundo podre dos armários.

Deu lodo junto ao tanque, a samambaia
desceu pelos portais em grossas pencas,

infiltrações de verde sobre as lajes
cobriram-nas de musgos e de avencas.
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Os livros nas estantes deram mofo,
mofaram sob as camas os chinelos.

De dentro dos sapatos e das botas
romperam de imprevisto os cogumelos.

A vida umedeceu nas prateleiras
entre potes de barro e tardes frias,

pisou em poça d´água nas calçadas,
escorregou em limo muitos dias.

Por fim, arroz e trigo deram brotos,
nasceram tinhorões, o sol surgiu,

e como no princípio dos princípios,
partiu levando março e trouxe abril.

Três por quatro

Eu sou assim como se fosse feito
de estopa, de cortiça, de isopor:
no coração de látex, anódino,
transitam mal as emoções, a dor.

Os olhos dizem, só não contam tudo
do muito que retenho disfarçado.
Do signo de câncer, caranguejo,
vou lento e defensivo: pelo lado.
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Às vezes rompo a crosta, vou à tona,
deixo escapar o sentimento exangue.
Os astros não perdoam: sou de julho,
cada gota de amor me custa sangue.

Bílis

Arde a vida no sangue e fere as veias
com seu tropel de gatos em demência,
e é sempre dor mais fina, mais ardência,
quando transborda e livre se incendeia,

quando desfecha golpes de clemência
nos pátios, corredores de cadeia,
nos muros e masmorras onde freia,
onde estrangula a doce displicência.

Dói a vida na pele e dói nos pêlos:
na via-crúcis íngreme das rugas,
na queda e na brancura dos cabelos.

Dói a vida nos lados, fora e dentro,
e o resto são comédias e são fugas
à dor atroz e funda que há no centro.

Capacho

Seu lugar é no chão. Colado à porta
do chefe, do patrão, do presidente.
Mais por destino do que por escolha,
do lado de fora: invariavelmente.
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O seu lema é servir. Seja a quem seja.
Diz “Bem-vindo” ao primeiro que surja:
“Limpe aqui o sapato”, “Volte sempre”
“Prazer é todo nosso”, “A casa é sua”.

Nos dias de faxina vêm buscá-lo:
dão-lhe surras nas áreas de serviço.
Desprende um pó recôndito de mágoas
mas volta mais macio e submisso.

Fabrica-se de fibra. Não da mesma
que entra na composição do homem.
A fibra do capacho é de uma espécie
adequada a que o pisem, que o domem.

Construções

Veja você: na construção da casa
gastou-se todo o esforço do casal.
A casa ficou pronta, ficou sólida,
o lar porém desfez-se no final.

Tudo foi feito no rigor da técnica,
não se falou em preço, economia.
Veja você quanto tijolo usou-se,
quantas lajotas, telha e esquadria.

Os azulejos, os ladrilhos postos
combinam nos padrões, nos coloridos.
Veja você a qualidade em torno,
nos móveis, nos armários embutidos.
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No muro, nas paredes e nas portas,
buscou-se, mais que tudo, segurança.
Um bom projeto, quando bem traçado,
resguarda o morador da vizinhança.

Um bom projeto sabe a conta certa
de vergalhão, de pedra, de cimento.
Só que não sabe a quantidade exata
do amor na engenharia do aposento.

Sabe prever as corrosões, os danos,
infiltrações, ferrugens, maresia.
Só não se ocupa das porções de sonho
que escorrem pelo tanque, pela pia.

Um ramo ao bico

Levo-te, ó ramo, nesses ventos ávidos
por sobre estepes, mares, cordilheiras,
te levo e com tal zelo que assim visto
és muito mais que um ramo de oliveira.

Depois das hecatombes, dos dilúvios,
depois da chuva atômica, da guerra,
te levo e levarei para que o verde
possa de novo se espalhar na Terra.

Voar é com os pássaros ... e eu voo,
minha missão é esta, a de levar-te:
a Paz pode também, tal como os ramos,
brotar nos corações em toda parte.
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Sagres

O Infante D. Henrique amava os mares;
não o mar.
Quem ama o mar contenta-se de vê-lo,
de escutá-lo, e mergulhar.

O Infante D. Henrique amava os longes,
a ilusão.
Quem ama o perto, nada quer com velas,
com caravelas, com navegação.

No entanto, perto ou longe, mar ou mares,
tudo é matéria de se apaixonar:
há quem procure e encontre continentes
que outros hão de amar.

Da fábrica

Cedo ou tarde vem o tempo
de graxa, matéria-prima,

em que do pé do operário
faz-se sapato e botina,

em que do míope dos olhos
faz-se lente-de-contato,

em que se fazem pulseiras
do metal que tem no braço.

Cedo ou tarde vem o tempo
também de aproveitamento,
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quando das mãos e dos dedos
fazem-se anéis, ornamentos,

quando se fazem medalhas
de seu peito oxidado

quando se põe seu açúcar
no vinagre do mercado.

Cedo ou tarde finalmente
chega um tempo de avareza,

quando a fábrica lhe pede
mais do que pele e magreza,

quando mais que seu retrato
do cartão-de-identidade,

pede a inóspita, a inaudita
matéria-prima: a vontade.

Desde então notam-se novas
e estranhas coisas na usina,

uma imprevista aspereza
nos motores, nas turbinas,

um desgaste prematuro
nas tarraxas e arruelas,

por onde passe o polvilho
do vidro-em-pó das ideias.

Porque se dá que no sonho
se escondem folhas de lixa,
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como no embrulho dos presos
às vezes põe-se uma lima,

porque se dá que a vontade
tem sua certa espessura,

quando passada ao cilindro
deixa pedaços, ranhura.

Fórmula 1

a pista é toda sua
é sua a cidade

:
feroz cidade
voraz cidade
veloz cidade

dada a partida
arranque e não pare

não repare
:
dispare

saia na frente
não saia da frente

pele
apele

atropele
escalpele: tudo o impele
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não desculpe
culpe
não recalque
calque
não distraia
traia
não se abata
bata

pise
com
gosto
pise
no
rosto: conserve seu posto

suba
na
vida
vença a corrida:

convença
a
torcida
:
decida
presida
progrida
:
agrida
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Antônio Osório



O Enigma dos Homens
� Poemas do Lusitano e Universal

Antônio Osório

Apresentação e Seleção
Carlos Nejar

O Poeta Antônio Osório nasceu em Setúbal, Portugal, em
1933, filho de pai lusitano e de mãe italiana, com origem

sarda. Pertence à Academia de Ciências de Lisboa. É editor fundador
da coleção “Ponte Velha”, com este que ora subscreve, editando
autores portugueses, pela editora Escrituras. Hoje traduzido em vá-
rios idiomas, estreou com Raiz Afetuosa (1972), publicou livros que já
integram a melhor criação de língua portuguesa: entre eles, A Ignorância
da Morte (1982), editado no Brasil (2003); O Lugar do Amor (1985);
Décima Aurora (1982); Adão, Eva e os Mais (1983); Planetário e Zoo dos Ho-
mens (1990); Bestiário (1997). Atualmente está sendo preparada uma
Antologia mais ampla de sua obra, intitulada Enigma dos Homens. Afir-
ma a seu respeito, Ivan Junqueira:

“Ao contrário do que ocorre com quase toda a poesia portuguesa
contemporânea, a de Antônio Osório não paga tributo algum ao
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Surrealismo, o que mais uma vez comprova que ela evoluiu inteiramente à mar-
gem de certos modismos literários vigentes em Portugal durante a metade do
século XX. E isso talvez explique porque sua estreia foi tardia. Tardia e inde-
pendente. E digo-o, enfim e ao cabo, porque nela jamais se percebe a mesqui-
nhez e o efêmero que contaminam consideráveis vertentes desse traiçoeiro co-
loquialismo subjetivista em que se perdeu boa parte da lírica de nossos dias”.

Assegura Eduardo Lourenço: “A poesia de Antônio Osório toca mais fundo, gra-
ças a esse quase indecifrável sorriso transcendental que a envolve, onde a ternura
se disputa com a lucidez amarga”, Poeta da morte e do amor, dos seres esqueci-
dos e humilhados e das fraternas coisas, todas na raiz mais afetuosa, é a um tem-
po moderno e antiquíssimo, ligado mais à tradição da poesia italiana – de Dante
a Montale e Saba – que à lírica portuguesa – contido, límpido, denso, inventivo,
humano, suscitador de silêncios – é para nós o maior poeta vivo de Portugal.

Elegia para Mário Quintana, vivo

Antes que escape
e não adivinhe o exacto momento,
antecipo-me a Sua Ex.a

e auguro-lhe, tarde, a vida eterna.

Já agora, continue os seus
Apontamentos de História Sobrenatural:
por porta travessa faça chegar
o Manual do Perfeito Abismo.

E fale dessa história obsessiva
do cricrilar dos grilos
(parecido com o cantarolar
dos seus vermes?)
Diga ao menos se conseguiu
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encontrar Botticelli,
de quem o senhor descende:
entreajudem-se.

E, se a coisa o não embaraçar,
ilumine-nos com a enormidade
da sapiência divina.
Peça-lhe (é preciso audácia
com Deus) que assine
a sua ordem de expulsão
– e volte, gestante,
pelo túnel de outra vida.

Aldeia de irmãos

Ao pé dos eucaliptos,
do lavadouro, as casas.
Capela fechada, oficiantes ratos,
e cães, patos, galos
na rua e a dormir dentro,
individuais, sub-reptícios.

E doentes, cavadores, crianças
sonhando com ninhos destruídos.
Longe, na paróquia o cemitério.

Em torno vinhas, olivais,
irmãos uns dos outros
como tijolos dentro da parede.
E no Inverno o canto
da lenha exorbitando na lareira,
a queimar, a queimar a cinza por debaixo.
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Fala o tractor

Não gosto deste perfil de gafanhoto.
Constante sou, trepido, usam-me,
servo da gleba. Rasgo e acamo,
tenho um veio de dolorosa, serena
transmissão. Custa levar de rojo
uma vaca à cova. Esmaguei já
uma perna. Detesto o peso do reboque.
Cinco anos e ainda não percebo estas
sujas peças que rodam em mim.
A escavadora, ao menos, uiva
(amo-a). Não me agrada a sucata.

Larva

Larva processionária
dos pinheiros, que dizer
de sua sagacidade?
Que réquiem celebra
sobre a areia e caruma estival?
A quem serve, qual o dragão
sassânida que rege a sua paciência?
De que pacto indigno
foi vítima? Quem ama
fora das suas destruições?
Onde escolhe o túmulo? Na resina
ficará embebida? Quem decide
do último segundo de uma larva?
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António

I bambini sono teneri
e feroci. Non sanno
la differenza che c’è
tra un corpo e la sua cenere.

Eugenio Montale

1
Na terra gostas de te deitar.
Um dia saberás quanto isso custa.

2
Como é que se faz o céu?
Como é que se faz por dentro a árvore?

3
Como é que se faz que cresces,
como é que se faz por dentro a tua alma?

4
Quase com os mesmos olhos
(porque os teus ainda
se não comparam aos meus)
vimos aquele bicho saído de casa.
Rato grande, não menos curioso,
que divertido olhava.

5
Quantos dias depois de ter morrido
se volta a viver?

293

O Eni gma do s Homen s



6
Resíduo inicial,
mostras
o primeiro dente caído.

Aprende: a sofrer
se envelhece.

7
Pai, o mundo nunca não acaba?

8
De tanto
não te supunha capaz
– beijares
aquela suja
e tranquila mãe
e depois,
um por um,
os filhos dela,
seis bácoros.

9
Como é que se vai ao céu?
Fecha-se os olhos
e depois voamos?

10
O que é isto?
Uma perdiz embalsamada.
E ela finge que está viva?
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11
Sou um pai, dizes
pondo nos pés sapatos grandes.

Sonhas isso de ser homem
e cansas-te. Sem mágoa voltas
realmente à infância.

12
Felicidade
de no teu quarto
jogares sozinho.

Assim fizesse os versos.

Gaivotas

Ao Azevedo

No Inverno pertence-lhes a praia. Outros ocupantes, de passo miúdo,
apensionado, aterram, planando, no seu aeroporto, as gaivotas. Indiferentes
aos cães, deles superiormente se esquivam.

Escolhem, para ver gente, o ponto iluminante dos candeeiros. São curiosas,
úmidas, algo de pombo, milhafre, cinza.

No cais ao peixe-espada (ficarão sobre a areia, lota, saque da guerra) pesca-
dores armam ratoeiras de nylon. Carapaus do anzol dissimulantes. Com bordo,
garra de âncora.

As gaivotas aguardam o que não temem, as devoluções do mar. Belos, des-
terrados abutres.
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Cavalo

Um dia chegará
que alguém se mostre
agradecido e diga:
– Entre
e coma à nossa mesa.

Uccello

A Raul de Carvalho

Os cavalos verdes e rosa, térreos ou brunos,
apenas eles comportam serenidade.
Os galgos são ferozes (reparai nos olhos)
como os dragões que São Jorge sangra e anula.

Os coelhos fogem das batalhas e os homens
extirpam-se. Que pensou da guerra este Paolo
que o sobrenome em vida mereceu de Uccello?

Que ser abominável sulcou a história
do génesis e atingiu Adão, Eva e a criação
dos animais? Eram batalhas, cenas de caça
ou a violência indecifrável do inferno?
Ou o inferno foi para ele o dilúvio, a prece
de Noé? Que arca, grande como o mundo,
reservou para suas tintas e ossos?
Continua voando sobre a própria inocência?
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Os loucos

Há vários tipos de louco.

O hitleriano, que barafusta.
O solícito, que dirige o trânsito.
O maníaco fala – só.

O idiota que se baba,
explicado pelo psiquiatra gago.
O legatário de outros,
o que nos governa.

O depressivo que salva
o mundo. Aqueles que o destroem.

E há sempre um
(o mais intratável) que não desiste
e escreve versos.

Não gosto destes loucos.
(Torturados pela escuridão, pela morte?)
Gosto desta velha senhora
que ri, manso, pela rua, de felicidade.
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Bosch, o início

1
TRÍPTICO DAS DELÍCIAS

Enquanto Adão, Eva e o mais
eram criados, um gato abocava
o primeiro rato.
Iniludível a prepotência
do felino. Adão soerguido
Eva desejava, nudez sua. E Deus
abençoava os seus viventes
consagrando o bem e o mal que lhes fizera.

2
AS TENTAÇÕES DE SANTO ANTÃO

A tentação maior,
a tua, irremediável para o Santo,
era o demónio cavalgante da morte.
Inferno é ter um corpo,
o nosso e dos seres que connosco
se confundem em monstros vorazes
e voam como peixes, escadas, insectos
que fossem anjos – não esse fogo
iluminante da escuridão,
essa lividez
que a semente do girassol em si reveste,
essa proliferação
do lobo temporal, dragões, serpentes
que circundam um cego de nascença.
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3
O CARRO DE FENO

Esta raiva
para que serve, contra quem
desapiedado se dirige?

A quem pode pedir contas
a alma de um bobo
ou vesgo ou anão ostentando
a disforme cabeça?

Que mal impenetrável
fez o homem ao homem, quem corrompeu
Deus em Deus, quem responderá
por tudo e por todos no juízo final?

O Aleijadinho

Anuncio à Judeia o flagelo que serão
para a terra a lagarta, o gafanhoto,
o besouro, a ferrugem do trigo.

Joel, cap. I, v. 4
A Lêdo Ivo

Os teus profetas ainda profetizam?
A lepra, a boca estuporada,
as mãos apodrecidas
na pedra serpentinosa e azulada?
Que mudança proclamam,
a ferocidade repetem:
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olhando o céu e montanhas
por escravos lacerados?

Os teus Cristos de cedro ainda sangram?
Porque têm a doçura do beija-flor
e não foram cambados,
bexiguentos, rastejantes
e sofriam, como tu, sem culpa
cerceando dedos torturados?
Do mau ladrão qual a estirpe?
A perfídia foi só de Judas?

Os teus leões funerários quem acusam?
Fantasmas de rapina, estrangulantes?
Ou teu lugar, aqui, na cinzenta laje,
sob o altar da Senhora da Boa Morte?
E foi ela realmente boa,
liteira, candeia, cadeirinha de arruar,
apesar de por ti, cego, pedida?
Demónio acima do teu

a que cume ou floresta ou abismo enfim levou?

Como um pombo

...tutto non si può mai dire, né di sé
né degli altri, né dei vivi né dei morti.

Umberto Saba

Como um pombo do Piazzale Michelangelo
voo, rua a rua, no céu de Florença.
Procuro chegar ao telhado,
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à destruída casa de teus pais.
Ficou no ar um pouco, que sorvo,
de amor e angústia. Bebo no Arno
a tua última lágrima, igual
à matéria do rio. Chego ao ponto
mais alto do Campanile de Giotto e ouço
os sinos que percorrem Fiesole, as colinas
e casas colónicas. Leonardo
comprava no Mercato di San Lorenzo
aves para lhes dar, de novo, asas.
Agora sou eu quem voa amando por ti
e por mim a sua triste e orgulhosa
alma, pouso no Battistero
porque sei que Dante foi ali baptizado
e conspurco em Orsanmichele a cabeça de San Giorgio
tocando no bronze que teve a mão de Donatello.
Ó coisas ocres, de açafrão, enegrecidas,
sobre as quais voo buscando pedaços de pão
que transeuntes dadivosos oferecem.
E à espera que uma persiana se abra
e encontre, Mãe, um rosto que lembre o teu
e onde nessa mão eu chegue e coma.
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Um Parecer de
Coelho Neto

� Oswald de Andrade , postulante

a um prêmio e a uma cade ira na

Academia Bras i le ira de Letras

Coelho Neto

Embora tenha sido um dos mais belicosos participantes da Se-
mana de Arte Moderna, que se destacou pelo fervoroso “an-

tiacademicismo” e hostilidade aos padrões culturais da época –
Oswald de Andrade incluía o reconhecimento da Academia Brasilei-
ra de Letras em seu projeto de vida literária. Assim, em 1928, seis
anos após a Semana, concorria ao Prêmio de Romance da Academia
Brasileira de Letras com A Estrela de Absinto.

Coube a Coelho Neto ser o relator desse Prêmio e conferir ao ro-
mance de Oswald de Andrade uma Menção Honrosa, como o com-
prova o Parecer que ora divulgamos. Observe-se ainda que, ao longo
de sua agitada carreira literária, Oswald de Andrade sempre se mani-
festou a respeito de Coelho Neto com a maior hostilidade.
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Em 1940, pleiteou mais uma vez o reconhecimento acadêmico: foi candi-
dato à vaga de Luís Guimarães Filho (Cadeira 24 ), para a qual foi eleito Ma-
nuel Bandeira.

Oswald de Andrade teve apenas um voto: o de Guilherme de Almeida. Os
demais acadêmicos paulistas, em número de seis – Menotti del Picchia, Cassia-
no Ricardo, Alcântara Machado, J.C. de Macedo Soares, Ribeiro Couto e
Cláudio de Souza – não apoiaram a sua candidatura.

Nessa eleição, foram apurados 36 votos, sendo 25 de acadêmicos presentes
e 11 de acadêmicos ausentes. O pleito se decidiu no primeiro escrutínio, com
o seguinte resultado: Manuel Bandeira, 21 votos; Berilo Neves, 7 votos; Júlio
Nogueira, 5 votos; Basílio de Magalhães, 1 voto; Oswald de Andrade, 1 voto.
Um voto não foi apurado.

PRÊMIOS DA ACADEMIA BRASILEIRA

II – Romance

Em sessão de 14 de fevereiro de 1929, foi unanimemente aprovado o se-
guinte

PARECER DA COMISSÃO JULGADORA

No relatório dos concursos de 1903 da Academia Francesa, referindo-se
aos trabalhos da mesma instituição, disse Gaston Boissier:

“Elle entame l’étude des poésies de Malherbe; encore n’y mit elle pas un très grand empresse-
ment, puisque trois mois de travail ne lui suffirent pas pour achever l’examen d’une seule ode”.

Contentassemos nós com o mesmo prazo para estudo de cada uma das
obras que nos foram distribuídas e ter-nos-iam sido necessários 66 meses ou
sejam – cinco anos e meio. Fizemos apelo ao máximo das nossas forças e, auxi-
liando-nos com uma joeira, facilitamos a tarefa excluindo, de pronto, sete dos
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concorrentes – um por não caber no gênero da seção a nosso encargo e seis por
motivos que aos autores o tempo mostrará, se a vaidade lhes não obnubilar de
todo os olhos. Ficaram-nos, ainda assim, 15 romances, e são eles, por grupos,
em escala de valores, os que passamos a enumerar:

1.o GRUPO
Terras sem Dono, de A. Ferreira Lobo; A Estrela de Absinto, de Oswald de Andrade;
A Tortura da Carne, de Arduino Pimentel; A Tara, de Francisco Mangabeira
Albernaz.

2.o GRUPO
Praga de Amor, de A. de Queiroz; A Vida é Assim Mesmo, de Henrique Carlos; O
Embaixador Fagundes, de um adido de embaixada; Volúpia Maternal, de Iaynha Pe-
reira Gomes.

3.o GRUPO
Rumo ao Sol, de Simplicitas; A Eterna Causa, de Theda Belmonte; Maldita Esfinge,
de Carlos Eduardo.

4.o GRUPO
Extasis, de Laura Villares; A Casa dos Azulejos, de Papi Júnior; Antecâmara da Vida
Airada, de Macambira; Roseiral, de Rivarol.

5.o GRUPO
Mirko, de Bianco Filho; O Enchimento, de Alves Cordeiro; A Esfinge, de Táo-Tse-King;
Felizardo, de Amfilofio de Castro; O Espírito das Trevas, de Celestina Arruda Sou-
za; Um coração, de Maria.

Escândalo, de Cyrano de Mmé. Excluído. Escrito em verso será um poema e,
como tal, deverá o seu autor havê-lo inscrito na seção respectiva, que é a de
“Poesia”.
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Terras sem Dono – que inculcamos ao prêmio ad referendum da Academia, realça
entre os mais por excelências de técnica e pureza de estilo. O tema, que serve
de caminho às personagens, todas bem figuradas, cortado de episódios interes-
santes, por vezes comovedores, culmina em desenlace de grande intensidade
dramática. A linguagem simples, fluente, expressiva, sem ênfase é estreme

A Estrela de Absinto – é obra de ação vertiginosa, na qual se destacam, com relevo
forte, estranhas figuras de uma comédia trágica, profundamente humana. Ori-
ginal no assunto, vibra na agilidade fremente dos diálogos, sempre naturais.
Algumas das suas cenas impressionam como projeções cinematográficas, tanta
e tão verdadeira é nelas a vida, intensa no esto e na movimentação.

A Tortura da Carne – revela um romancista hábil na urdidura dos episódios e su-
til no estudo dos caracteres. A linguagem ressente-se de deslizes. Fará justiça a
Academia distinguindo com menção honrosa as duas últimas produções.

A Tara – é um livro mau. O próprio autor o tacha de “livro feio e bruto”. To-
davia, força é confessar: apesar da sua hediondez, empolga com a força de ta-
lento que nele há. O autor dessa obra orgástica teria grandes probabilidades de
vitória se no julgamento não tivesse voto a Moral. Em breve, porém, se esco-
lher e vestir com mais decoro os seus temas será, seguramente, um dos nossos
mais vigorosos romancistas. Ao escritor não regateia a comissão louvores, re-
cusa-os, porém, ao livro pela crueza do assunto e licenciosidade de alguns dos
seus episódios.

Cabem aqui, mui de molde, as palavras de Thureau-Dangin a propósito de
prêmios de romances na Academia Francesa:

“Plus la couronne est difficile à atteindre, plus elle doit exciter les ambitions généreuses.
Mais je ne saurais trop insistrer sur une condition essentielle du prix: l’Académie demande
une ‘œuvre d’inspiration élevée.’ Nous nous refusons à transiger avec la bassesse, de quelque
prétexte qu’elle se couvre; nous ne voulons pas encourager les attardés qui se complairaient en-
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core dans ce que J. J. Weiss – un libre esprit, j’imagine, et se lettré de race – appelait ‘la litté-
rature brutale’. L’Académie confiance que les jeunes générations entendront son appel et se
plieront avec allegresse à ses exigences”.

Os romances dos grupos 2, 3 e 4, bem conduzidos no assunto e dialogados
com propriedade, merecem ser citados, ainda que quase todos se ressintam de
senões na linguagem. Não incorrem em tal censura O Embaixador Fagundes e A
Casa dos Azulejos, de Papi Júnior, escritor cujo mérito já foi proclamado por esta
Academia quando lhe conferiu um dos seus prêmios.

Pena é que Carlos Eduardo tanto se haja alongado e até repetido em áridas
descrições, tornando fastidiosa Maldita Esfinge. Há em tal autor qualidades que
nos anunciam um bom romancista e sê-lo-á quando se não enlevar tanto na
pintura, ampliando demasiadamente os cenários, com prejuízo das figuras,
que neles se amesquinham. Volúpia Maternal é um livro simples, desataviado, es-
crito com singeleza e muita naturalidade. Obra doméstica, toda de ternura.

Dos romances reunidos no 5.o grupo, já, em começo, dissemos o bastante.
Concluindo, propomos ao prêmio Terras sem Dono e menção honrosa a A

Estrela de Absinto, A Tortura da Carne e Praga de Amor, deixando de distinguir com a
mesma menção os três outros do 2.o grupo, por não nos permitir o regimento.

Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1929.

COELHO NETTO, relator.
LUIS CARLOS.

FERNANDO MAGALHÃES.
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João do Rio*

Luís Edmundo

Está cheio o Café. O burbourinho é enorme.
Chega João do Rio, que ainda não é o cavalheiro “smart”

dos tempos áureos das edições do Garnier, mas um simples repórter
da Gazeta de Notícias, com o seu veston modesto, as suas botas cambaias
e aquele chapéu de coco que está na caricatura do Gil.

Já traz, no entanto, espetado ao canto do olho míope, o monócu-
lo de cristal, mostra polainas, e, no lábio grosso e bambo, o indefec-
tível charuto.

É expansivo, é alegre, é cortês, é sociável. Entra no Café sorrindo,
saudando a todos. E todos lhe respondem, com sorrisos... Cortesias
hipócritas! No fundo, João do Rio não tem amigos. Todos o ata-
cam. Todos o detestam. Todos. Negam-lhe tudo, a começar pelo ta-
lento que, sem favor algum, é o mais robusto e o mais fecundo entre
os da sua geração.

Ele passa e ouve-se que sussurram:
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– É uma besta!
– Não tem gramática.
– Lê e não digere.
– Vive a pastichar os escritores franceses.
Só? Não. Vão-lhe à vida privada. Atacam-lhe a honra. Atacam-lhe a honra.

Afundam-no na lama!
– Pois não sabias? Ora essa! Uma coisa que todo o mundo sabe!
E ele sorri, no entanto, superior e displicente, a todas essas misérias e torpe-

zas, com um sorriso que nos faz mal, porque é o sorriso falso e procurado, um
sorriso de máscara, como que feito de papelão ou de pano...

Sente-se nele o homem que, se sorri, é apenas para que se veja e se diga que
ele está sorrindo...

E sofre com isso? Dizem que sim, que sofre. E as razões de tanta maldade?
João do Rio vive, com a sua pena, a semear ventos. Colhe, naturalmente, tem-
pestades...

No fim da vida muda um pouco, sentindo, em torno, a muralha alta e fria
de prevenções, das suspeitas e dos rancores. Procura alguns afetos... Quando
morre, porém, e dá-se um balanço nas suas amizades, o que se encontra? O co-
ração do Cândido de Campos, a sangrar, o pince-nez do Diniz Júnior, molhado
de lágrimas e a pobre D. Florência, coitada, recebendo os pêsames de homens
que nunca o leram e nem sequer o conheciam! Ainda hoje a memória de João
do Rio sofre as consequências daquele ambiente de aversões e de ódios. Pouco
nele se fala. E quem o lê? No entanto, a literatura do começo do século não
teve cronista mais garrido, inteligência mais ágil, nem mais brilhante.
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PATRONOS, FUNDADORES E MEMBROS EFETIVOS
DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS

(Fundada em 20 de julho de 1897)

As sessões preparatórias para a criação da Academia Brasileira de Letras realizaram-se na sala de redação da Revista Brasileira, fase III
(1895-1899), sob a direção de José Veríssimo. Na primeira sessão, em 15 de dezembro de 1896, foi aclamado presidente Machado de Assis. Ou-
tras sessões realizaram-se na redação da Revista, na Travessa do Ouvidor, n.o 31, Rio de Janeiro. A primeira sessão plenária da Instituição reali-
zou-se numa sala do Pedagogium, na Rua do Passeio, em 20 de julho de 1897.

Cadeira Patronos Fundadores Membros Efetivos
01 Adelino Fontoura Luís Murat Ana Maria Machado
02 Álvares de Azevedo Coelho Neto Tarcísio Padilha
03 Artur de Oliveira Filinto de Almeida Carlos Heitor Cony
04 Basílio da Gama Aluísio Azevedo Carlos Nejar
05 Bernardo Guimarães Raimundo Correia José Murilo de Carvalho
06 Casimiro de Abreu Teixeira de Melo Cícero Sandroni
07 Castro Alves Valentim Magalhães Nelson Pereira dos Santos
08 Cláudio Manuel da Costa Alberto de Oliveira Antonio Olinto
09 Domingos Gonçalves de Magalhães Magalhães de Azeredo Alberto da Costa e Silva
10 Evaristo da Veiga Rui Barbosa Lêdo Ivo
11 Fagundes Varela Lúcio de Mendonça Helio Jaguaribe
12 França Júnior Urbano Duarte Alfredo Bosi
13 Francisco Otaviano Visconde de Taunay Sergio Paulo Rouanet
14 Franklin Távora Clóvis Beviláqua Celso Lafer
15 Gonçalves Dias Olavo Bilac Pe. Fernando Bastos de Ávila
16 Gregório de Matos Araripe Júnior Lygia Fagundes Telles
17 Hipólito da Costa Sílvio Romero Affonso Arinos de Mello Franco
18 João Francisco Lisboa José Veríssimo Arnaldo Niskier
19 Joaquim Caetano Alcindo Guanabara Antonio Carlos Secchin
20 Joaquim Manuel de Macedo Salvador de Mendonça Murilo Melo Filho
21 Joaquim Serra José do Patrocínio Paulo Coelho
22 José Bonifácio, o Moço Medeiros e Albuquerque Ivo Pitanguy
23 José de Alencar Machado de Assis Luiz Paulo Horta
24 Júlio Ribeiro Garcia Redondo Sábato Magaldi
25 Junqueira Freire Barão de Loreto Alberto Venancio Filho
26 Laurindo Rabelo Guimarães Passos Marcos Vinicios Vilaça
27 Maciel Monteiro Joaquim Nabuco Eduardo Portella
28 Manuel Antônio de Almeida Inglês de Sousa Domício Proença Filho
29 Martins Pena Artur Azevedo José Mindlin
30 Pardal Mallet Pedro Rabelo Nélida Piñon
31 Pedro Luís Luís Guimarães Júnior Moacyr Scliar
32 Araújo Porto-Alegre Carlos de Laet Ariano Suassuna
33 Raul Pompéia Domício da Gama Evanildo Bechara
34 Sousa Caldas J.M. Pereira da Silva João Ubaldo Ribeiro
35 Tavares Bastos Rodrigo Octavio Candido Mendes de Almeida
36 Teófilo Dias Afonso Celso João de Scantimburgo
37 Tomás Antônio Gonzaga Silva Ramos Ivan Junqueira
38 Tobias Barreto Graça Aranha José Sarney
39 F.A. de Varnhagen Oliveira Lima Marco Maciel
40 Visconde do Rio Branco Eduardo Prado Evaristo de Moraes Filho



Petit Trianon – Doado pelo governo francês em 1923.
Sede da Academia Brasileira de Letras,
Av. Presidente Wilson, 203
Castelo – Rio de Janeiro – RJ



Composto em Monotype Centaur 12/16 pt; citações, 10.5/16 pt.
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