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A língua portuguesa
na ABL hoje

João de Scantimburgo

Depois das duas tentativas acadêmicas frustradas, de 1943 e
1945, pela Academia Brasileira de Letras e pela Academia

das Ciências de Lisboa que propunham estabelecer para a língua
portuguesa um sistema ortográfico unificado e simplificado, passou
a nossa instituição por um largo período em que as preocupações de
acordo ortográfico perderam um pouco de sua força, talvez na certe-
za de se tratar de um tema que estaria a exigir mais tempo para refle-
xão. Isto não impediu que linguistas, filólogos e professores brasilei-
ros e portugueses continuassem a trabalhar por um sistema unifica-
do, uma vez que para tal desideratum apenas o excesso dos acentos di-
ferenciais – por parte do Brasil – e a escrita das consoantes inarticu-
ladas – por parte de Portugal – eram os maiores obstáculos a uma
proposta vencedora. Em 1991, nosso governo tomou a iniciativa,
pela Lei n.º 5.765, de abolir o trema nos hiatos átonos (saüdade, vaï-
dade), os acentos circunflexos diferenciais sobre e e o de sílabas tôni-
cas das palavras homógrafas de outras em que tais vogais são abertas,
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exceção feita a forma pôde do pretérito perfeito do indicativo do verbo poder
(mêdo, acôrdo; pôde (pret.) / pode (pres.), bem como os acentos grave e circunflexo
com que se assinala a sílaba subtônica dos derivados com o sufixo -mente ou
com sufixos iniciados por z- (sòmente, sòzinho; cafèzinho, cafèzal; avôzinho, avòzinha).

Determinava a mesma Lei que a ABL promovesse, no prazo de dois anos, a
atualização do Vocabulário Comum, a organização do Vocabulário Onomástico e a re-
publicação do Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa.

Recebida a incumbência legal, o Presidente da ABL à época, Austregésilo de
Athayde, constituiu uma Comissão Acadêmica integrada pelos Acadêmicos Pe-
dro Calmon, Barbosa Lima Sobrinho, Abgar Renault e Antônio Houaiss, este
último na condição de relator, e em 1977, com atraso por motivos relevantes,
entrega os originais a Bloch Editores, e em 1982 sai a 1.ª edição da nova versão
do Vocabulário Ortográfico, logo com três sucessivas edições, e seguidos do Pequeno
Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa e Vocabulário Onomástico da Língua Portugue-
sa, pelo decisivo apoio do Acadêmico Presidente Arnaldo Niskier, que contou
com o Conselho de Lexicografia da ABL, composto em fases sucessivas, pelos
Acadêmicos Antônio Houaiss, Eduardo Portela, Evaristo de Moraes Filho,
Tarcísio Padilha, Lêdo Ivo e Antônio Olinto, e com a Comissão externa de Le-
xicografia integrada pelos especialistas Antônio José Chediak (coordenador-
-geral), Silvio Elia, Evanildo Bechara e Diógenes de Almeida Campos, este últi-
mo representante da Academia Brasileira de Ciências.

Estava assim a ABL em pleno cumprimento da sua responsabilidade legal
de elaborar atualizado o Vocabulário Ortográfico, quando ocorreram, mais recen-
temente, dois acontecimentos que vieram, na minha modesta opinião, pôr a
nossa Academia no caminho mais amplo para cumprir o princípio estatutário
de Instituição: o cultivo da Língua Portuguesa. O primeiro destes aconteci-
mentos foi o sucesso alcançado pela redação do novo Acordo Ortográfico de
1990, elaborado e assinado pelas Delegações de sete países independentes que
têm o português como idioma oficial, depois de uma longa jornada de debates
começada no Rio de Janeiro, no seio da Academia Brasileira de Letras, por ini-
ciativa do Acadêmico Antônio Houaiss, filólogo de notória competência, com
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vista à elaboração de um sistema ortográfico unificado e simplificado a ser
adotado na língua escrita portuguesa pelos países signatários do Acordo. Até
então, para a elaboração do texto das reformas ortográficas, a ABL solicitava a
colaboração de um técnico estranho à Instituição que vinha, junto aos nossos
acadêmicos, dialogar com a Comissão portuguesa da Academia das Ciências.
No Acordo de 1990, o técnico era um titular da Casa de Machado de Assis a
discutir com os técnicos e representantes oficiais das Delegações.

O segundo acontecimento foi a eleição do nosso novo confrade Evanildo
Bechara, gramático e filólogo, catedrático e emérito de duas universidades pú-
blicas. Logo passou o confrade a integrar a Comissão de Lexicografia que, por
sugestão sua para ampliar-lhe as atividades, passou a designar-se Comissão de
Lexicologia e Lexicografia, constituída pelos Acadêmicos Eduardo Portella
(Presidente) e Sergio Corrêa da Costa, eruditos filólogos na concepção ampla
de Ernst Robert Custius e Dámaso Alonso. Para coadjuvar a Comissão e tor-
nar possíveis os produtos lexicográficas por ela elaborados, a nossa Instituição
promoveu uma comissão permanente de experimentados lexicógrafos
coordenados por Sérgio Pachá: Cláudio Mello Sobrinho, Débora Garcia
Restom, Dylma Bezerra, Ronaldo Menegaz e Ângela Barros Montez.

Esgotada a 4.ª edição do VOLP saída em 2004, viu-se a Comissão dividida
entre republicá-lo no sistema ortográfico até então vigente, ou implantar o
novo Acordo, uma vez que já pairava iminente a sua aprovação por alguns paí-
ses signatários, especialmente o Brasil e Portugal. A decisão inclinou-se pela
segunda solução, cabendo ao setor da ABL adaptar um universo lexical de
mais de 350.000 vocábulos a um texto enxuto e às vezes omisso em suas dire-
trizes. A qualidade e acerto de decisões sobre alguns pontos controversos do
texto do Acordo se patenteiam na Nota Explicativa da Comissão Acadêmica in-
tegrada por Eduardo Portella, Alfredo Bosi e Evanildo Bechara (relator), algu-
mas das quais foram incorporadas em posteriores produções de especialistas
brasileiros e pelo Prof. Doutor João Malaca Casteleiro, membro da delegação
oficial portuguesa e orientador científico do Vocabulário Ortográfico, da Porto
Editora, em 2009.
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Estendeu-se a atividade do nosso setor de lexicologia e lexicografia com a
criação da coleção Antônio de Morais Silva, em cujo programa está a edição de
obras importantes sobre língua portuguesa, e o serviço pela internet ABL Res-
ponde, que contabiliza até o final deste ano 60.000 respostas a consulentes, bem
como o levantamento do léxico de Machado de Assis, com o surpreendente
total que ultrapassa em muito os 16.000 itens lexicais. Atualmente já está em
processo de editoração pela Global o Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua
Portuguesa, e em elaboração o Dicionário de Machado de Assis e o Dicionário Ortoépico
da Língua Portuguesa, bem como o material para a 6.ª edição do VOLP, corrigida
e aumentada.

Efetiva-se, desta maneira, o sonho do cultivo da língua almejado pelos nos-
sos fundadores em 1897, sonho que torna realidade a Academia Brasileira de
Letras como um dos decisivos agentes do florescimento e difusão da língua
portuguesa escrita padrão.
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Padre Ávila: o apóstolo
da esperança

Tarcís io Padilha

Acultura brasileira perdeu um de seus mais talentosos intelec-
tuais, com o passamento do Padre Fernando Bastos de Ávila,

S.J., eminente cientista social em que a especulação profunda se viu
enriquecida por uma estuante atividade. A ele se credita a implanta-
ção da Escola de Sociologia Política, do IBRADES e da revista Sínte-
se, para citar apenas algumas iniciativas a que se poderiam juntar nu-
merosas outras em seu valioso percurso existencial.

Em 1952, conheci o professor José de Bastos de Ávila, mestre em
Antropologia Física, que se inspirou em Roquete Pinto e era o pai
do Pe. Ávila. Colegas da Universidade Santa Úrsula, impressio-
nei-me com a pureza do olhar desse velho professor, o que me tor-
nou fácil compreender a riqueza humana de seu filho, o sábio jesuíta
cujo desaparecimento tanto pranteamos.

De família petropolitana, o Pe. Ávila nasceu no Rio de Janeiro
em 1918 e, aos 11 anos, ingressou na Companhia de Jesus, em Fri-
burgo, na Escola Apostólica. Na cidade serrana permaneceu até os
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27 anos, cumprindo todas as fases da longa e segura formação jesuítica: o no-
viciado, os estudos clássicos greco-latinos, retórica, temas de ciência, além de
filosofia escolástica.

Exímio latinista e mestre de grego, o jovem religioso penetrou fundamente
nos estudos clássicos que balizaram o estilo rico e cuidado de seus escritos.

Sua formação europeia principiou em 1945, quando o ilustre sociólogo
parte para a Europa em companhia de dois outros jesuítas, o Pe. Henrique
Claudio de Lima Vaz e o Pe. João Bosco Penido Burnier. Chegam ao Velho
Continente destroçado pela terrível II Guerra Mundial. Campeava a pobreza a
ponto de, no Colégio Pio-Brasileiro, as refeições serem servidas com o que so-
brara do almoxarifado da Força Expedicionária Brasileira.

Em Roma, frequenta a Universidade Gregoriana, onde estuda Filosofia e
Teologia em nível de mestrado, doutorando-se em Ciências Políticas e Sociais
pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica.

Com o Pe. Vaz, aprofunda estudos de alemão em Pulach, outro centro de
formação dos jesuítas.

Em A Alma de um Padre, obra de largo fôlego pela sinceridade no relato de seu iti-
nerário, o Pe. Ávila desnuda sua alma e nos oferece um retrato corajoso e fiel da
ambiência encontrada nos diversos centros de estudos que frequentou, com todas
as nuances do comportamento humano. É um livro a merecer reflexão, pois apre-
senta um a um os seus colegas de batina, com inteira precisão, sem descurar as fa-
lhas conaturais ao ser humano. Assim, os elogios hão de ser recebidos como ates-
tados fidedignos da cultura e da retidão ética dos colegas mencionados.

No Natal de 2004, o Pe. Ávila me ofertou o seu belo livro, com a seguinte
dedicatória: “Ao grande amigo e irmão em Cristo Tarcísio Padilha os segredos
da alma de um padre”.

No opúsculo que enfeixa os discursos de posse e de recepção na ABL, este
proferido pelo ilustre Acadêmico Alberto Venancio Filho, o Pe. Ávila por
igual manifesta a sua delicadeza costumeira: “Ao professor Tarcísio Padilha,
que me sequestrou em Nova Friburgo para a ABL, a homenagem imortal do
Pe. Fernando Bastos de Ávila”.
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À sua vida de líder intelectual na PUC, com a fundação da Escola de Socio-
logia e Política e da revista Síntese, de valiosa presença no cenário nacional,
acresce-se sua participação na Comissão Afonso Arinos, destinada a subsidiar
a Assembleia Constituinte que gerou a Carta Magna de 1988.

É reconhecida sua capacidade de coordenador de seminários, congressos e
sessões de estudos. Com firmeza, elevada competência e fina ironia, entretem
os participantes dos encontros intelectuais, conferindo-lhes densidade de ori-
entação, suscitando invariavelmente questões a espicaçar suas inteligências a
tertúlias muitas vezes brilhantes.

Por iniciativa do Cardeal Dom Eugenio de Araújo Sales, coube ao Pe.
Ávila capitanear 41 encontros no Sumaré, em que foram reunidas equipes de
representantes dos mais diversos segmentos da sociedade para versarem so-
bre temas de marcante atualidade. Criou-se um espaço aberto para debates
de alto nível e de grande alcance, graças, em magna parte, ao talento do presi-
dente das reuniões.

Talentoso expositor, culto e aquinhoado com uma eloquência fulgurante, o
Pe. Ávila foi um dos maiores conferencistas que conheci ao longo de mais de
meio século. Além da cultura e do talento retórico, era o aureolado mestre do-
tado de uma fina ironia, própria dos espíritos de escol.

Lecionou numerosas disciplinas da área das ciências sociais e publicou a
tese L’Immigration au Brésil (que logrou la plus haute distinction). Logo após o dou-
torado, o Pe. Ávila irá estagiar com dois eminentes estudiosos a respeito de
problemas de movimentos migratórios, Alfred Sauvy e Jean Forastié. Uma fa-
mosa Introdução à Sociologia veio a lume, além de Doutrina Social da Igreja, Solidarismo,
Antes de Marx – as Raízes do Humanismo Cristão, Pequena Enciclopédia de Moral e Civismo
(editada no ano do centenário da Encíclica de Leão XIII Rerum Novarum), Fo-
lhas do Outono – Ética e Valores, além de muitos outros escritos. Cabe aqui recor-
dar que a Pequena Enciclopédia de Moral e Civismo sofreu prévia censura do regime
militar, o que gerou protestos e um editorial de O Globo na edição de 6 de no-
vembro de 1967, com o título “O Crime do Padre Ávila”, de autoria do meu
irmão, o jornalista Moacyr Padilha, de que extraímos algumas passagens:
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“Esperamos por parte do governo uma palavra de sensatez que ponha
fim a essa deplorável controvérsia. O trabalho de professor jesuíta é de uti-
lidade para o ensino e, por isso, deve ser difundido largamente”.

“Agiu com lucidez a Pontifícia Universidade Católica ao dar o seu in-
condicional apoio ao Padre Ávila. O Presidente Costa e Silva e o Ministro
Tarso Dutra devem desfazer quanto antes a má impressão que a tentativa
de censura causou em todos os meios culturais do país”.

“E ao Padre Ávila, que não cometeu qualquer crime, pois, ao contrário,
prestou um serviço ao Brasil, o Governo deve agradecimento e, para cum-
prir com esse dever elementar, terá de, preliminarmente, apresentar-lhe suas
desculpas pelo incidente”.

Na obra em que bosqueja o perfil do humanismo cristão, o Pe. Ávila assen-
te: “a crítica do capitalismo como sistema global já se consumara, antes da pu-
blicação do Manifesto Comunista, em 1848... Antes de Marx, pensadores cristãos
já conheciam o mecanismo da plus-valia e tinham descoberto, no processo es-
poliador do capitalismo, a causa secreta da questão social”.

O solidarismo é um contributo particular do Pe. Ávila à compreensão dos
rumos abertos à sociedade hodierna. A ideia promanou de um outro jesuíta,
o Pe. Heinrich Pesch, autor de um famoso tratado de economia e filosofia
social. O termo foi também utilizado por Charles Bouclé, no livro Le Solida-
risme, em 1924. O Pe. Ávila ainda insere os nomes dos Padres Lebret e de
Teillard de Chardin, em que se substitui o modelo de dialética, afirmação e
negação e negação da negação, pela alternância de divergência, convergên-
cia e emergência. É uma visão otimista da sociedade em seu porvir: para o
Pe. Ávila, a comunidade é a figuração visível e o agente eficaz da solidarie-
dade.

Impende inserir algumas outras obras no elenco rico e variado do Pe. Ávila,
como Solidarismo – Alternativa para a Globalização, A Igreja e o Estado no Brasil, Reflexão
Cristã sobre o Meio Ambiente, dentre outros.
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O Vaticano reconheceu os méritos do insigne jesuíta, ao nomeá-lo, em
1990, para a Comissão Pontifícia de Justiça e Paz e ao reconduzi-lo em 1996.

Ao longo de muitos anos, o Pe. Ávila foi o principal assessor da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil, a ele se devendo importantes textos da Igre-
ja brasileira, numa época marcada por muitas sombras.

A Conferência Episcopal Latino-Americana a ele igualmente recorreu,
daí resultando uma obra em conjunto com o Pe. Bigot, S.J. sobre a difusão
da Doutrina Social da Igreja na América Latina. A ele se deve a elaboração da
obra ciclópica O Clero no Parlamento Brasileiro, pois foi um de seus principais
animadores.

O Pe. Ávila foi o inspirador da Associação dos Dirigentes Cristãos de
Empresas e integrou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1995.

Ao concluir, quero salientar a forte impressão que me causou o ínclito inte-
lectual e cidadão. Conheci-o quando de seu retorno ao Brasil, em 1954, ao to-
mar parte em um retiro espiritual de que ele foi o pregador ao longo de três
dias. A cultura, a densa exposição de temas filosóficos e teológicos, uma espiri-
tualidade a porejar de sua alma, a par de uma eloquência rica e precisa me en-
cantaram. Daí a uma amizade fraterna foi um pulo.

É o momento de realçar aquela virtude que talvez mais bem configure o perfil
do Pe. Ávila: a sua permanente compaixão. Qual verdadeira esponja, ele absorvia
os sofrimentos dos outros, e lhes ofertava a sua ajuda moral e religiosa. Acres-
ce-se ademais salientar sua perene atenção ao feminino. A emergência do femini-
no constituiu a maior revolução do século XX.

Muitos buscaram o apoio espiritual em encontros com o Pe. Ávila. Sua sen-
sibilidade respondia com uma palavra forte de esperança, que dispersava as
nuvens carregadas dos corações sofridos. Acima do brilho de sua inteligência
sempre remanescia a sua philosophia cordis de cunho agostiniano na práxis de seu
convívio com as pessoas. Este foi o sinete inconcusso de sua presença no cená-
rio entre nós.

A Companhia de Jesus tem assinalados serviços ao Brasil, desde o seu deal-
bar. Permito-me referir três nomes que, na modernidade, formaram uma espé-
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cie de trindade do mais elevado nível intelectual, moral e espiritual: o fundador
da PUC-Rio, o sábio Pe. Leonel Franca, o filósofo de larga visão, o Pe. Henri-
que Cláudio de Lima Vaz e o Pe. Fernando Bastos de Ávila, que nos deixou
um enorme vazio com o seu desaparecimento.

Aqui registro a perda irreparável, mas ao mesmo passo me aquieta a alma
sabê-lo num patamar bem mais elevado em que a sua vocação e o seu destino se
deram às mãos numa sintonia perene e indestrutível.
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A confiança renovada

Marcos Vinic ios Vilaça

Ouvimos a lição de Eduardo Portella. Como sempre, um fa-
cho de luz; como sempre, lâmina de fogo que clareia inteli-

gências. Ele diz o que sabe, mas sabe ainda muito mais do que diz.
Com ele falou a Academia.
Deixem que eu fale agora para não parecer que o Presidente é me-

nos do que possa parecer ou não passa de um mero pirronista.
Outra vez encontro-me aqui, na poltrona de Machado de Assis.

Reconduzido pelas mãos de todos os Acadêmicos, cabe-me agrade-
cer. Agradecer aos confrades a confiança renovada.

Dizer obrigado a Maria do Carmo, filhos e netos, que, na medida
de cada um, deram-me confiança para cumprir deveres que, como
disse tempos atrás, podem ser servidão mas, indiscutivelmente, são
servidão jubilosa.
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Sem a minha mulher não acontece nada, não sou nada. De tão irmana-
dos que somos “que um não é sem o outro, na paisagem/ de filhos e tra-
balhos ajustados” como Drummond falou de Nazareth e Odylo Costa,
filho.

À Academia compete transformar sentimentos em ideias e ideias em ação. É
assim que lhe cabe realizar destinos, mesmo com os espantos quotidianos e os
riscos de desânimo.

Como admitir que o trabalho de uma casa de cultura perverta-se num faze-
dor de fraturas? Isso, não.

A Academia está na boca do povo porque foi feita em mais de 100 anos por
quase 300 brasileiros. Tínhamos que mostrar a que viemos. O Presidente por-
tou-se como pregoeiro. Tão somente pregoeiro. Quem tudo fez foi a Acade-
mia. É obra de todos os seus membros.

A mim ninguém peça para dizer se nestas passagens pela presidência fiz
bem, fiz mal.

No Quincas Borba está escrito que a vida não é completamente boa, nem
completamente má. Só tenho certeza de que fiz como pude.

A Academia deve trabalhar com parâmetros aquecidos, aqueles que suge-
rem vida. Viver é desenvolver, não é estacionar. E como a Academia não pode
ser monocultural, que não desaprume a mão, que não despreze sopros de so-
nhos. Afinal de contas, é o ativo cultural mais destacado do país.

A Academia não tem cara de “segunda mão”.
Karl Popper ensinou que a nobreza da História não reside no esgotamento,

mas na manutenção de sua natureza inesgotável.
Temos que seguir buscando essa natureza inesgotável de sua abertura ao

sincretismo da diversidade.
A Academia não poderia ser apenas artesanal. Buscamos e obtivemos até

parceria tecnológica contemporânea. A Academia não se rende aos antolhos
do localismo, por isso pesquisa cartas de navegação para cruzar mundos. Só
este ano 19 acadêmicos estiveram em missões culturais no exterior, fazendo
mais respeitados os valores e as ideias da nossa Casa.
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Estaremos cada vez mais juntos a outras culturas e a outras línguas, sem
perder a noção de que é bom mostrarmos a individualidade de nossa expres-
são, sem conceder espaço a cacoetes tribalistas.

Sempre digo – e agora, repito – sou insistente na esperança, não sou carente
de sonhos. Aqui continuo pleno de sonhos e de esperanças. Retreinei os olhos
para enxergar bem este momento. Saibam todos, estou feliz da vida. As possí-
veis murmurações de incompreensão não me machucam, quando muito, me
levam a conferir a trajetória.

Vou prosseguir, vou continuar, mas sem continuismo. Vou prosseguir com
a obra dos meus antecessores, vou persistir no apelo pela orientação e ajuda
dos confrades.

T.S. Eliot nos legou estes versos preciosos que vivem na minha mente como
balizamento:

“O ciclo sem fim da ideia e da ação,
Insustentável invenção, interminável experimento,
Conhece o movimento, não o repouso;
O conhecimento das palavras, não o do silêncio:
Conhecimento do verbo, mas ignorância do mundo”.

Agradeço vivamente a Ana Maria Machado, a Domício Proença Filho, a
Murilo Melo Filho e a Luiz Paulo Horta, a indormida participação no que me
tocou conduzir. Eles continuarão, apenas o Luiz Paulo Horta passa o posto a
Geraldo Holanda Cavalcanti e vai se dedicar, com a competência de todos re-
conhecida, àquilo que já cuidou ao longo desses anos: a pauta musical de nossa
programação acadêmica. Geraldo Holanda Cavalcanti nos dará o saber de ex-
periência feito sua vida de cidadão do mundo.

Quando, por imperativo da saúde, afastei-me da Presidência, a doença me
incomodava; contudo era acolitada pela dedicação de Domício Proença Filho,
Ana Maria Machado me sossegava com a mão amiga e o braço forte, ambos
tão úteis à gestão acadêmica. Em público proclamo, em público agradeço a sua
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participação relevante nos trabalhos deste ano. “Amigo é coisa para se guardar debai-
xo de sete chaves” saibam Ana Maria e Domício.

Agora, vamos continuar a trabalhar. Conto com o entusiasmo visível do
nosso inteligente quadro de servidores, à frente Dona Carmen, que, além de
tudo o que já era, este ano acumulou ao ser humano excepcional o ser também
sinônimo de Sala.

Vamos trabalhar e continuar a aprender.
Afinal de contas temos que dar razão a Paulinho da Viola:
As coisas estão no mundo, a gente é que precisa aprender.
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É preciso imaginar
Albert Camus feliz

Eduardo Portella

AFrança, todo o mundo acadêmico e cultural vem registran-
do, sem pompas, porém com circunstância, o cinquentená-

rio da morte do escritor Albert Camus (1913-1960).
Ao falar dele, nós vamos nos ocupar de um autor incompreendi-

do. Incompreendido por ser plurívoco, por cultivar a ambiguidade,
por buscar a felicidade com todas as suas frágeis forças, por recusar
todo e qualquer viés ideológico. Sobretudo por se opor à violência e
à opressão.

Não saberia afirmar se ele contribuiu ou não para esse desenten-
dimento. Muito menos se foi ele quem descobriu o absurdo, ou se
foi o absurdo que o revelou. Em Le Malentendu, tragédia moderna, por
alguns considerada malograda, ele metaforiza os ruídos do entendi-
mento. Em todo caso, há muito do próprio Albert Camus nesse
mal-entendido. Daquele que trocou a passagem de trem que o levaria
de volta a Paris pelo automóvel veloz do seu amigo Michel Gallimard,
que o deixou para sempre no Le Grand Fossard de Villeblevin. Em

19

Prosa

Ocupante da
Cadeira 27
na Academia
Brasileira de
Letras.



Lourmarin visitei o seu túmulo, em um dia de sol de verão, muito ao seu gosto, e
pude ler as inscrições simples, com o seu nome, sobrenome e datas.

O percurso de Albert Camus foi um percurso acidentado, partido ao meio, di-
lacerado, sempre enfrentando a repressão e o terrorismo. A sua biografia aponta
para o pai prematuramente morto, a mãe meio surda e batalhadora, o tio deficien-
te físico, e nele a renitente doença pulmonar que tantas vezes o levou à internação
hospitalar. Mesmo assim jamais cedeu ao derrotismo, ou deixou de compreender
“a exigência da felicidade e sua busca paciente”. A certa altura do L’État de Siège, ele
exclama: “Eu devo me dedicar a ser feliz”. Mas Camus, porque acredita fortemen-
te no amor, tem dúvidas, e não as evita. Prefere acreditar, em instantes cruciais, que
a história e a revolução são incompatíveis com o amor. Ele é enfático, depois de
haver passado por experiências partidárias traumáticas, na crítica do ideal de revo-
lução. Em nenhum momento deixou de ressaltar a contradição insuperável entre
revolta e revolução. É cada vez mais o livre atirador sem papas na língua.

Apesar da sua dupla nacionalidade, se assim se pode dizer, Albert Camus
não é um ser fronteiriço, porque habita, com igual intensidade, qualquer uma
das geografias que lhe foi destinada. Na verdade, habita a pátria do homem:
absurdo, insubmisso, revoltado e, ao mesmo tempo, terno e tolerante. Se foi,
em dias matinais de sua travessia, um existencialista, terá sido um existencialis-
ta conflitado, sintagma tão pleonástico quanto verdadeiro.

Tornou-se impossível viver em permanente estado de guerra. Desde que se
reconheçam a felicidade, as paixões inesperadas, o amor, a beleza, a natureza e
que se rejeite a política do pior. Mais até do que absurdité estes são os temas pri-
oritários da agenda explícita de Albert Camus. Com eles podemos superar a
solidão do homem, a toda hora acossado pela ação corrosiva das coisas.

Não é fácil ser feliz tendo que remover o absurdo e administrar a revolta. No
entanto, o sol mediterrâneo e a sabedoria da razão permeabilizada têm razões
que a própria razão desconhece, mas que Meursault, aquele personagem indife-
rente do L’Étranger, que assassinou o árabe por causa do sol, conhece muito bem.
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A sua origem deserdada, daqueles marcados para “desaparecer sem deixar tra-
ços”, soube evitar qualquer tipo de ressentimento e promover o elogio, radioso,
solar, caloroso, o que emerge da terra e das águas mediterrâneas. Motivado pela
paisagem dos sonhos matinais, e das adiadas promessas de felicidade, Camus exal-
ta a vida até a erotização da linguagem, o amor à vida, a todas as suas manifesta-
ções. A vida é a procura incessante e infatigável da felicidade. Em franco dissídio
contra qualquer forma de assassinato, político ou não. Contra a pena de morte.

Camus é, na última modernidade, um dos primeiros fundadores do partido
da vida: o único partido inteiro. Voltado para a interminável contenda de ho-
mem e mundo. Se niilismo houver, talvez soprado pelo impulso vitalizador de
Zaratustra, será o niilismo ativo. A sua revolta envolve a humanidade, e inverte
a famosa sentença cartesiana: “Je me revolte, donc nous sommes”. Daí fazer questão
de deixar bem claro: “Todo valor – diz – não implica a revolta, mas todo mo-
vimento de revolta invoca tacitamente um valor”.

O quadro ficcional de Albert Camus se desdobra em duas vertentes básicas.
De um lado a trilogia do absurdo, L’Étranger (1942), Le Mythe de Sisyphe (1942),
Caligula (escrito em 1938 e apresentado em 1945); e do outro o ciclo da revolta,
La Peste (1947), L’Homme Revolté (1951), La Chute (1956), intermediada, como
uma espécie de ponte, pelo Le Malentendu, escrito em 1942 e encenado em 1944,
tendo no primeiro papel feminino a atriz María Casarès, sua grande paixão.

Sartre considerava, não por acaso, La Chute como o seu “mais belo livro”.
No L’Étranger caminham de mãos dadas a cuidadosa estilística da simplicidade e

a moral da honra. Alain Robbe-Grillet destaca aí a competência em nivelar objetos
e acontecimentos, no encalço da consciência. Ortega y Gasset já dissera de Marcel
Proust que “esse gênio deliciosamente míope criou uma nova distância entre nós e
as coisas”. A predominar a hipótese orteguiana, Camus seria um herdeiro convin-
cente da estratégia proustiana. Mas são também lembranças afetivas e olfáticas da
Alger de Meursault que se sobressaem. A honra, visceralmente acompanhada da
justiça e da liberdade, aí desponta e prossegue pela vida afora, mais até do que na
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peça Les Justes, no personagem Diego, de L’État de Siège, e na contracorrente do “rea-
lismo político”. Camus reafirma a sua condição de artista, de escritor.

Calígula vem a ser o protagonista maior do absurdo. Desse vírus que se espa-
lha por todas as partes. Caïus Caesar Augustus Germanicus, dito Calígula,
Terceiro Imperador Romano, era a encarnação do poder: superlativo, arbitrá-
rio, perverso, incestuoso. Costumava bradar: “Minha liberdade não tem limi-
tes”. Era a megalomania em marcha batida para o fracasso. Um ou outro se in-
clina por interpretá-lo como o “tirano inteligente”, que pôs em xeque o pró-
prio poder. Tenho dúvidas.

O homem não está completamente livre porque a “peste”, doença metafori-
zada por Camus, pode aparecer a qualquer momento. Apareceu sob a égide do
acidente fatal, em 1960, em cujos derradeiros destroços foram encontrados os
manuscritos da sua narrativa inacabada Le Premier Homme, por tantos considerada
a sua obra-prima, só publicada em 1994. É um desfile de sensações, não raro so-
fridas, e mesmo assim otimistas. A infância pobre, a origem, o percurso, vazados
no mais alto lirismo. Os escrivinhadores burocráticos, as britadeiras verbais, sem-
pre se apressaram em condenar o seu “escrever bem”, modulado, tenso, fluente.
Não pouparam, nunca deixaram de penalizar o crime de “escrever bem”.

Precisamente na primeira frase do ensaio Le Mythe de Sisyphe está cravada uma
formulação emblemática: “É preciso imaginar Sísifo feliz”.

Sísifo fora condenado pelos deuses a realizar um trabalho inútil e sem espe-
rança por toda a eternidade: empurrar sem descanso uma enorme pedra até o
alto de uma montanha, de onde rolaria encosta abaixo para que o absurdo herói
mitológico descesse em seguida até o sopé e empurrasse novamente o rochedo
até o alto, e assim indefinidamente, numa repetição monótona e interminável
através dos tempos. Para Camus, este é o momento da consciência adquirida. O
inferno de Sísifo é a trágica condenação de estar ocupado por algo que a nada
leva. Ele amara a vida e menosprezara os deuses e a morte. Por tal insolência fora
castigado a realizar um trabalho sem esperança. Sua rebeldia poderia ter sido
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motivo de reverência por insurgir-se contra o espectro da morte e o poder dos
deuses, mas fora castigado por uma justiça duvidosa. Não seríamos todos Sísifos
ao fazer de nossa vida diária uma enorme pedra que levamos ao topo de uma
montanha para que role ladeira abaixo e volte a ser erguida no dia seguinte, na
rotina do trabalho repetitivo sem variação ou renovação? Não estaríamos empe-
nhados num grande esforço, numa grande luta, num grande sacrifício que não
estaria conduzindo a nada, como o sisifismo da mitologia? Talvez nosso traba-
lho seja uma condenação, e nossa vida, uma tragédia rotineira. Talvez, num lam-
pejo de consciência, Sísifo tivesse reconhecido o peso de seu infortúnio, repre-
sentado pelo enorme rochedo da materialidade e da inutilidade; consideraria
que ele próprio, com a sua mente e sua sensibilidade, estaria assemelhando-se ao
rochedo, e que seria necessário reverter aquele processo, monótono, cíclico. Tal-
vez fosse possível mudar a rotina absurda de dias, anos e séculos. Preso, no en-
tanto, à mitologia, criado que fora para cumprir essa finalidade pedagógica, nada
pode mudar. Ele prossegue no seu tormento para que possamos superar os nos-
sos; é um herói trágico e absurdo. Para o ser humano existe a possibilidade de
modificar a rotina, ela mesma absurda, de lançar longe o rochedo das misérias,
da ignorância e da inconsciência; deixar de repetir os dias, os anos e as vidas sem
variação alguma para construir o próprio destino. A pedra de Sísifo tem, nos
dias de hoje, outros nomes, mas é inútil o trabalho de erguê-la.

Sísifo, como o homem, é rebelde, mas incapaz, e é naqueles momentos de
consciência que ele consegue transcendência sobre os deuses. No final das contas,
Camus vê em Sísifo não a imagem de um trabalho duro, contínuo, cansativo e in-
cessante, mas a de um homem alegre que reconhece que seu destino lhe pertence.
Ele, e somente ele, pode determinar a essência da existência. Camus termina seu
ensaio com Sísifo no pé do monte, preparado para suportar exercício tortuoso e
inútil de rolar a pedra ladeira acima uma vez mais, porém não vê Sísifo como ator-
mentado, castigado; pelo contrário, vê-lo feliz. Feliz porque descobriu o segredo
da vida.
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Deixemos que o rochedo role ladeira abaixo e que Sísifo prossiga como
mito. E que o pensamento de Albert Camus, antes interrogativo que hesitante,
possa continuar a sua jornada sem mágoas e sem queixas outras. Distante dos
sistemas filosóficos abstratos, desesperadamente próximos do saber incendia-
do, e certamente incendiário de Friederich Nietzsche. São retratos sem
retoques, mesclados de uma ironia antecipadamente pós-metafísica.

Albert Camus se revolta contra a política de uma nota só, praticada tanto à
direita quanto à esquerda, e que chegou a seduzir Jean-Paul Sartre. Indagado
se era de esquerda, Albert Camus, que a essa altura se opõe aos radicalismos,
responde de modo ironicamente exemplar: “sim, apesar de mim e apesar dela”.
É provável que Sartre e Camus se identificassem pelos mesmos fins, embora se
afastassem em função dos meios a disporem. Camus acreditava nos valores
“mediadores”. Sartre, não. Sartre era peremptório. Por isso a literatura os uniu
e a política os separou. Aí então Albert Camus vai alinhando as suas divergên-
cias. Discorda de Jean-Paul Sartre politicamente, de Roland Barthes estetica-
mente, de François Mauriac religiosamente. Os camusianos passaram a consi-
derar Sartre um categórico mercador de certezas. De qualquer maneira persiste
em Camus um reconhecimento diante do mundo que Sartre jamais assinaria.

Camus mantém o seu compromisso inegociável com a verdade, nunca prede-
terminada nem lacrada em algum cofre fechado. Repele a ideologia para reforçar o
pensamento. Também não recusa a lógica aberta, porém a ideologia que substitui
a realidade viva. Foi dos pioneiros na identificação do “fim das ideologias”. Refu-
ta, com o mesmo ímpeto, a “sociedade policial” e a “sociedade dos mercadores”, o
capitalismo selvagem e o “socialismo totalitário”. Revolta, sim. Violência e opres-
são, não. “O homem revoltado deve saber medir a sua revolta”. Enquanto Sartre
prefere a revolução, ou seja, a revolta desmedida e descalibrada.

Não podia ser mais transparente o inconformismo camusiano. É nitida-
mente contra a tortura, a corrida armamentista, a pena de morte, o terrorismo
cego. Não bem compreendido, evidentemente, pelas tropas de choque, ou de
elite, acionadas por todos os totalitarismos. No caso da literatura, o cultivo da
polissemia o protegeu da clausura ideológica.
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Mas Albert Camus foi momentaneamente esquecido, graças a uma campa-
nha sistematicamente movida pelos combatentes de guerras injustas, pelos do-
nos da intolerância, pelas patrulhas ideológicas, pelo terror sem causa.

Convém evitar a leitura maniqueísta de Albert Camus. Ela não dá conta da
sua generosa superioridade. Assim, porque soube diagnosticar o absurdo,
compreender a revolta, repudiar a violência, destacar o amor como fonte gera-
dora de vida, dar voz a Sísifo, temos o direito de imaginar Albert Camus feliz.
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Careta, 19 de outubro de 1912



Prosa

Carlos Chagas Filho
e a ciência brasileira

� (Academia Nacional de Medicina
em 23 de setembro de 2010)

Arnaldo Nisk ier

� A comemoração do centenário de
nascimento do grande cientista brasileiro

Pede-me o Presidente da Academia Nacional de Medicina, Dr.
Pietro Novellino, que lhes fale sobre o significado, para a ciência
brasileira, do centenário de nascimento do cientista Carlos Chagas
Filho, que era tríplice coroado, pois pertencia também à Academia
Brasileira de Ciências e à Academia Brasileira de Letras, sem contar a
glória que para ele representou ser parte integrante da Academia
Pontifícia do Vaticano.

O nosso conhecimento era antigo, desde os tempos da revista
Manchete, cuja sede ele frequentava com relativa assiduidade. Consoli-
dou-se quando lhe entreguei, como Secretário de Estado de Ciência
e Tecnologia, em 1969, o primeiro Prêmio Almirante Álvaro Alber-
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to, o maior do país, na ocasião, que recebeu como Diretor e grande inspirador
do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foram 90
milhões, na época, muito dinheiro.

Depois, a meu convite, participou do Conselho Estadual de Cultura, na dé-
cada de 80, chegando à presidência desse importante órgão normativo do go-
verno do Rio de Janeiro (então, Guanabara). Foram inúmeras as iniciativas de
valorização da ciência no ensino, sendo notável o seu empenho por projetos de
iniciação científica, de que decorreram inúmeras e inesquecíveis Feiras de
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Ciências. Por isso, não foi surpresa quando a Fundação de Apoio à Pesquisa
do Rio de Janeiro (FAPERJ) ganhou o seu nome.

Terceiro ocupante da Cadeira 9, eleito em 3 de janeiro de 1974 na sucessão
de Marques Rebelo, foi recebido em 23 de abril de 1974 pelo Acadêmico
Francisco de Assis Barbosa.

Carlos Chagas Filho, médico, professor, cientista e ensaísta, nasceu no Rio
de Janeiro, RJ, em 12 de setembro de 1910 e faleceu na mesma cidade em 16
de fevereiro de 2000.

Aos 16 anos ingressou na Faculdade de Medicina da antiga Universidade
do Brasil, formando-se em 1931. Foi logo depois praticar a profissão em Las-
sance, no interior de Minas Gerais. Essa experiência colocou-o em contato di-
reto com os problemas nacionais, confirmando a decisão de dedicar-se ao en-
sino e à pesquisa científica.

Costumava repetir as palavras do próprio pai, ao tomar posse como cate-
drático de medicina tropical, em 1925, na mesma universidade: “A pesquisa
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científica não se pode excluir do ensino, pois é neste, e principalmente nele,
que despontam a cada passo, na complexidade dos fenômenos da vida e da
doença, fatos novos a interpretar, problemas obscuros a esclarecer”.

Ingressou no Instituto de Manguinhos, onde fez sua formação científica.
Foi em Manguinhos que se dedicou às áreas básicas da Medicina, criou a ca-
deira de Biofísica no Rio de Janeiro e no Brasil, utilizando técnicas novas de
Radiobiologia, Farmacologia, Fisiologia e Bioquímica.

Em 1937, passou de Manguinhos para a então Universidade do Brasil.
Após aprofundar seus estudos em centros de pesquisa na França, Inglaterra e
Estados Unidos, criou o Laboratório de Biofísica da Faculdade de Medicina,
que se transformaria, em 1946, no Instituto de Biofísica da Universidade do
Brasil. Imprimiu ali a formação multidisciplinar, associando a pesquisa ao en-
sino, em regime de dedicação exclusiva, e incorporando jovens com vocação
científica. O Instituto de Biofísica é, hoje, um dos membros da International Fe-
deration of Institutes for Advanced Study – IFIAS.
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Carlos Chagas e pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz durante visita de Albert
Einstein. Rio de Janeiro, maio 1925. Foto J. Pinto. Departamento de Arquivo e
Documentação da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz.



31

Carlos Chagas Filho e a ciênc ia bras ile ira

Carlos Chagas em seu gabinete de trabalho no Instituto de Biofísica, localizado na Praia
Vermelha. Tribuna Médica. Rio de Janeiro, Junho de 1965.

Cerimônia de posse de Chagas Filho como professor concursado da cátedra de física
biológica da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. Rio de Janeiro,
22 de novembro de 1937.



O seu pai, Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas, e seu irmão, Evandro Se-
rafim Lobo Chagas, foram também figuras eminentíssimas da ciência brasilei-
ra, conforme atesta o vasto arquivo de 74 mil documentos existentes na Casa
de Oswaldo Cruz/Fiocruz, do Rio de Janeiro. Ali se registra a sinergia do
cientista com a sua religiosidade, conforme suas palavras: “Estou procurando
mostrar que não há incompatibilidade entre a verdade científica e a revelação:
são duas coisas que tratam de espaços diferentes. Uma trata da realidade da
vida, a outra trata do transcedental”.

Homem corajoso, muito ligado à família, foi um exemplar representante do
Brasil junto à Unesco, em Paris. Como Embaixador do Brasil, tinha um enor-
me prestígio internacional, dada a sua obra científica, que ultrapassou nossas
fronteiras. Quando lhe fiz uma visita, na sede da organização situada na Plâce
Fontenoy, antecipou para o amigo e futuro colega da Academia Brasileira de
Letras o que seria o mote do discurso que pronunciaria no plenário da institui-
ção internacional de educação, ciência e cultura:

“Vou abordar a tese do desarmamento para mostrar ao mundo, com da-
dos objetivos, o que se ganharia se, em vez de gastar bilhões de dólares em
armamentos, transformasse esses expressivos recursos em apoio às nações
subdesenvolvidas, às voltas principalmente com terríveis problemas de
fome e doenças em seus territórios”.

Infelizmente, não foi ouvido, pelo menos na proporção devida. Mas sabia,
como ninguém, valorizar ações pacíficas que redundassem em bem-estar para
os povos concernentes. Uma visão tipicamente de estadista.

Designado Embaixador do Brasil junto à Unesco, em 1966, pelo Presiden-
te Castello Branco, obteve o reconhecimento de diversos países, pelos quais foi
condecorado: Suécia, Itália, Portugal, França, Espanha, Venezuela. Dentre os
títulos honoríficos recebeu os de Doutor Honoris Causa da Universidades de
Paris, Autônoma do México, Coimbra, Toronto, Liège, Bordeaux, Salamanca
e, no Brasil, do Recife, da Bahia e de Minas Gerais. Recebeu o Prêmio D.
Antônia Chaves Berchon d’Essarts (1931); Moinho Santista (1960); Prêmio
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Álvaro Alberto para a Ciência e Tecnologia (1969); Prix Mondial Cino del
Duca, da Fondation Simone et Cino del Duca, França (1989).

Adorado pelos seus incontáveis alunos, para compensar, na década de 40, a
inexistência de agências financiadoras, usava o seu enorme prestígio pessoal
para conseguir bolsas de estudo no exterior para seus alunos, além de equipa-
mentos para os seus laboratórios.

Também médico, além de professor e pesquisador, Carlos Chagas Filho é um
nome fundamental na história da ciência no Brasil. Crescido no seio de uma famí-
lia que carregava a ciência no sangue, desempenhou um papel decisivo na consoli-
dação da atividade de pesquisador científico em nosso país. Biofísico de renome
internacional e homem de letras, suas atividades eram diversificadas. Dedican-
do-se às áreas básicas da Medicina, utilizando técnicas novas de Radiobiologia,
Farmacologia, Fisiologia e Bioquímica, conviveu com o ambiente científico e cul-
tural do Instituto Oswaldo Cruz ainda em seus primeiros anos de atividade, de
onde se tornou uma de suas mais ilustres expressões. Intensificando suas pesquisas
em Bioeletrogênese, transmissão neuroefetuadora e nas variações funcionais do ci-
troesqueleto, revolucionou a mentalidade científica universitária ao criar, em
1945, o Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, hoje
Instituto Carlos Chagas Filho.

Foi responsável, na universidade, pela introdução da prática da ciência experi-
mental, criando princípios consolidados, como a articulação ensino-pesquisa e a Bi-
ofísica como campo autônomo da investigação. Isso tudo sem prejuízo das suas ati-
vidades de “diplomata da ciência” ou, como querem alguns, “cidadão-cientista.”

No Instituto de Biofísica, que tem o seu nome, o lema vigente sempre foi o
que ele cunhou: “Na universidade se ensina porque se pesquisa”. Isso vem de
um tempo anterior, como se fora premonição, ao tempo em que se determi-
nou, por lei, que os elementos nucleares do ensino superior, no Brasil, são re-
presentados pelo trinômio ensino-pesquisa-extensão. A cátedra de Física Bio-
lógica ele alcançou em 1937.

Definindo-se como “dependente de pesquisa”, Carlos Chagas Filho deixou
um legado incomparável. “Tenho a ciência debaixo da pele” – dizia. E em sua
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autobiografia, intitulada Um Aprendiz da Ciência, sintetizou: “Minha contribui-
ção foi a de realizar um grande esforço baseado em que nada se pode fazer sem
concentração, dedicação, alegria e otimismo. Não teria feito metade do que fiz
se não tivesse casado com a Annah”.

� Uma nova forma de vida?
Homem de fortes convicções religiosas, católico praticante, naturalmente

tinha ideias próprias sobre Darwin e o evolucionismo. Se Deus é o centro da
criação humana, naturalmente o cientista, que faleceu em fevereiro de 2000,
hoje estaria empenhado de corpo e alma nas discussões em torno da medicina
personalizada e das pesquisas do americano Craig Venter, que esteve perto de
sintetizar uma forma de vida em laboratório, depois de ter feito o sequencia-
mento genético completo do próprio corpo. A ciência chegou perto de criar
uma forma de vida, ao desmontar e remontar em laboratório o genoma de uma
bactéria e implantar em um ser unicelular de espécie diferente, que passou a se
reproduzir conforme as instruções genéticas do doador. Craig não crê em
Deus, mas não tem respostas exatas sobre o funcionamento do genoma – “não
criei vida a partir do zero – e nem era esse o meu objetivo”. Deixou a porta
aberta para que se entenda, de outra forma, o fenômeno da Criação. Com a ca-
pacidade de manipular o genoma, pode-se desenvolver formas de despoluir a
água, criar organismos aptos a capturar CO2 e transformá-lo em combustível,
novas vacinas etc. É um avanço extraordinário, sem que para isso se tenha que
abdicar das nossas convicções deístas sobre a origem das espécies.

Por outro lado, temos a comprovação estatística de que estamos perdendo a
corrida da inovação tecnológica, estágio seguinte ao do desenvolvimento cien-
tífico. O Brasil perde mercado internacional, com o registro de que somos o
13.o país que mais publica textos acadêmicos, mas estamos na 24.a posição na
classificação de patentes, atrás até mesmo de Singapura, como se pode verifi-
car pelo quadro divulgado pela Fiocruz, em que os três primeiros colocados
são os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha.
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Número de patentes pedidas à Organização Mundial
de Propriedade Intelectual (OMPI) em 2009

1.o EUA 45.790

2.o Japão 29.827

3.o Alemanha 16.736

4.o Coreia do Sul 8.066

5.o China 7.946

6.o França 7.166

7.o Reino Unido 5.320

8.o Holanda 4.471

9.o Suécia 3.667

10.o Suíça 3.688

11.o Itália 2.718

12.o Canadá 2.572

13.o Finlândia 2.173

14.o Austrália 1.800

15.o Israel 1.578

16.o Espanha 1.423

17.o Dinamarca 1.410

18.o Áustria 1.072

19.o Bélgica 1.034

20.o Índia 761

21.o Noruega 648

22.o Rússia 569

23.o Singapura 594

24.o Brasil 480

Mundo 155.900
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Não há cabimento de que tenhamos pedido o registro de somente 60 pa-
tentes no escritório americano de propriedade intelectual, no ano de 1994, su-
bindo este número para 106 pedidos no ano passado. Convenhamos que é
muito pouco, para um país com as pretensões do nosso. A Coreia do Sul tem
mais de 5% das patentes mundiais, comprovação de que o seu investimento
em ciência e tecnologia, proporcionalmente, é um dos mais elevados do mun-
do. O Brasil tem 0,06% do total mundial de patentes – e esse é um número
que se mantém praticamente estável.

Como estranhar, pois, que tenhamos um déficit comercial anual só em re-
médios da ordem de 8 bilhões de dólares? Estamos quase inteiramente entre-
gues aos laboratórios multinacionais, como se fosse uma predestinação histó-
rica. Isso se resolve com mais investimentos em pesquisas, de que não se ouve
falar, para o alargamento do que chamamos de fronteiras do conhecimento.

No seu Um Aprendiz de Ciência, editado no ano 2000, uma importante auto-
biografia, conta como reorientou a sua carreira, após ouvir o cientista francês
Emmanuel Fauré-Fremiet, que falou sobre a “cinética do desenvolvimento”:

“Falou ele sobre fenômenos biológicos não só analisados matematicamen-
te, como também interpretados à luz de conhecimentos físicos e químicos.
Fiquei deslumbrado, pois tomei conhecimento de que os fenômenos que eu
estudava podiam ser aprofundados numa nova dimensão. Concluí que ali
estava o caminho que eu queria seguir: passar da patologia médica ao estudo
da essência dos fenômenos celulares”.

Foi uma verdadeira revelação.

� O Brasil em 2022

Está em curso, por iniciativa do Governo Federal, o Plano Brasil 2022. O
objetivo é conhecer as nossas principais aspirações nas comemorações do bi-
centenário da Independência.
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Se vamos elaborar um planejamento estratégico para as diversas áreas de desen-
volvimento do país, como educação e cultura, por exemplo, chamamos a atenção
para o que se torna imperioso fazer no binômio ciência e tecnologia. Sem entrar
em pormenores já sabidos, como o aperfeiçoamento da iniciação científica nas es-
colas de educação básica, o que se torna difícil pela crônica carência de professores
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Recorte de jornal referente às pesquisas realizadas com o peixe-elétrico no
laboratório de Biofísica. À Noite. Rio de Janeiro, 10 de março de 1939.



em matérias como Matemática, Física, Química e Biologia, nas redes públicas de
ensino, devemos nos fixar no aspecto essencial dos recursos financeiros.

Investindo pouco, o que se pode esperar dos resultados? O exemplo dos ti-
gres asiáticos não é suficiente para convencer as autoridades da Fazenda e do
Planejamento de que aí reside uma razão crucial para a nossa expansão econô-
mica e social? Vejam a China, hoje invadindo, no bom sentido, para crescer
com elas. É claro que o país se beneficiará desse intercâmbio.

Se no campo da educação, como função essencial, estamos na casa dos 4%
de investimentos do Produto Interno Bruto, quando já deveríamos estar acima
dos 6%, o que dizer do desenvolvimento científico e tecnológico, que não
chega a alcançar 2% do PIB? Temos um número insuficiente de cientistas
(menos de 50 mil) e um número ridículo de técnicos de nível intermediário, o
que nos obriga a importar profissionais de outras nações, como ocorreu recen-
temente nos trabalhos de implantação da Companhia Siderúrgica do Atlânti-
co, no Rio. Quando disse a uma autoridade estadual que achava um absurdo
trazer 600 técnicos chineses para ocupar o lugar dos brasileiros, a sua resposta
foi bem elucidativa: “Eles queriam 4 mil chineses; foi um milagre conseguir re-
duzir o número para 600”. É por essas e outras que o nosso ensino profissio-
nalizante ou técnico-profissional custa a emplacar.

Voltando ao projeto para 2022, sendo um marco, é uma excelente oportu-
nidade para rever todos esses equívocos e omissões, ainda a tempo de salvar a
próxima geração de uma dependência incômoda e fora de propósito.

� Rumos da educação

Ensaísta privilegiado, o professor Carlos Chagas F.o publicou diversos tra-
balhos, um dos quais o clássico Rumos da Educação. Nele, proclama que a educa-
ção é, das atividades humanas, a que está em maior atraso:

“Que a afirmação não é temerária como poderia parecer, comprova-o a
comparação, ainda que superficial, do que se passa na educação, controver-
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tida em todo o mundo, com a gritante revolução alcançada nas ciências, na
tecnologia, nas artes e na literatura, atividades nas quais houve transmuta-
ções das mais vigorosas, o que é desconhecido no domínio educacional. A
noção também evidente de que à educação se aplicam tanto fundamentos
humanísticos quanto os de ordem científica permite que se aprecie de
modo mais flagrante o retardamento do processo educacional no mundo de
hoje. Essa defasagem, óbvia nos desajustes estudantis que atualmente ex-
plodem por todas as partes, justifica e exige uma reformulação completa do
problema da educação”.

Prossegue ele:

“Estudos recentes demonstram que não há diferença inata entre indiví-
duos de classes sociais diversas. Contudo, o que ocorre na realidade é que
crianças provenientes de meios sociais menos favorecidos não têm acesso à
informação requerida por quesitos formulados como avaliações, o que não
acontece com aquelas oriundas de meios sociais privilegiados. À privação
cultural junte-se ainda a privação econômica, que, pelo déficit proteico,
principalmente no curso da primeira infância, pode afetar profunda e defi-
nitivamente a capacidade de aprender”.

Para em seguida criticar certas falhas da ilusória modernidade:

“Tais exemplos configuram uma das falhas fundamentais da pedagogia mo-
derna, que consiste em ignorar, talvez pela impossibilidade de realizá-la, a liga-
ção existente entre o método pedagógico e o processo cognitivo. A existência
de períodos críticos de aprendizado no desenvolvimento mental, já bem carac-
terizados, não é levada em consideração pelos sistemas educacionais vigentes.

Recapitulando, pode-se dizer que uma das falhas fundamentais da peda-
gogia moderna consiste na deficiência de sua adequação aos processos de
aquisição de conhecimento. Reconheça-se que é particularmente difícil,
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pois que, conforme assinalado, exige grande atenção para tipos particulares
de personalidade, bem como para circunstâncias concretas da vida de cada
um, na época do aprendizado”.

Segue o nosso homenageado com a experiência dos seus muitos anos de
magistério:

“A Escola tem um competidor terrível nos meios de comunicação. É
possível asseverar que, na melhor das hipóteses, o que a criança aprende no
colégio, até os 10 anos, representa apenas vinte por cento do aprendizado
total. Nos Estados Unidos, de acordo com depoimentos de Robert Finch,
uma criança, ao chegar ao jardim de infância, já tem de 3.000 a 4.000 horas
de observação de programas de televisão. Conforme acentuado por Finch,
os sistemas atuais de educação não levam em conta esta circunstância. Não
há na verdade nenhuma tendência à integração dos dois meios a fim de levar
à criança uma educação estruturada que permita utilizar o que absorve pela
televisão ou remediar os seus inconvenientes”.

Em abril de 1909, o médico e pesquisador mineiro Carlos Chagas
(1878-1934) anunciou a descoberta de uma nova doença tropical que ganhou
o seu nome: a doença de Chagas. Ele identificou o patógeno (que causa a en-
fermidade), o vetor que a transmite. Foram descobertas muito relevantes para
a ciência internacional, como pude registrar, pessoalmente, há 20 anos, quan-
do visitei o Instituto de Medicina Tropical da Inglaterra, na cidade de Lon-
dres. Ali o nome de Carlos Chagas foi sempre citado com o maior respeito,
pelo alcance das suas pesquisas, até porque, na época, a Organização Mundial
de Saúde considerava aquela como uma das doenças mais negligenciadas pelos
poderes públicos.

Designado por Oswaldo Cruz, Carlos Chagas dedicou-se também a estu-
dos sobre a malária, doença que sacrificava o esforço de desenvolvimento do
Brasil (construção de portos e hidrelétricas).
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Assim se pode traçar um perfil correto desse homem extraordinário, que foi
também em vida uma das glórias desta respeitável e respeitada Academia Na-
cional de Medicina.

Concluímos a homenagem a Carlos Chagas F.o com a reiteração dos agra-
decimentos devidos a esta casa.

� O aprendiz e a Universidade aberta

Em dezembro de 1980, quando completou 70 anos e recebeu o título de
Professor Emérito da UFRJ, Carlos Chagas F.o, mais uma vez, reafirmou sua
visão de Universidade:

“A Universidade com que sonho é uma Universidade aberta. Se é só no re-
colhimento de seus laboratórios, salas de aula e seminários em condições
propícias da relação docente/aluno que a Universidade amealhará conheci-
mento, este não deve ser atestado somente pelos pergaminhos, nem porejar
lentamente através de suas paredes, mas deve se estender por meios propí-
cios de difusão e comunicação a todas as classes sociais. Universidade aber-
ta, onde não se firmem os bastiões do clanismo e do protecionismo, auto-
-hibridizantes, seja esterilizadores, mas que aceite a fecundação que vem de
fora, pelas ideias e pelos docentes, que souber absorver, voltada, ao mesmo
tempo, para a sociedade em que vive. Universidade sem complexo faustia-
no, certa de que se é grande a sua parte na edificação da sociedade, outros de
seus construtores dela não surgiram e vêm de todos os horizontes, dos mais
afastados e dos mais próximos, pois daqueles fazem parte até mesmo os ile-
trados (...).

Penso que a Universidade e o Brasil sofrerão grave queda da sua produ-
ção científica e terrível migração de talentos, se melhorias das condições de
trabalho não forem asseguradas aos nossos cientistas. É que nos estão dis-
poníveis recursos materiais para manter em atividade os recursos humanos
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que possuímos. Falta-nos estímulo. Faltam-nos mais recursos, muitas vezes
mínimos. Faltam-nos melhores perspectivas de trabalho e, até mesmo, mer-
cado que possa absorver nossos pós-graduandos (...).

Se não forem tomadas a tempo, com os esforços que sejam necessários,
medidas de recuperação e restruturação de nossa infraestrutura científica,
seremos presas da frustração de que nos fala Cecília Meireles:

Minhas mãos por águas perdidas.
Foram pura inutilidade”.
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Rumo ao farol

Lêdo Ivo

Desde a infância eu desejava ser um poeta e escritor. A prosa
das primeiras leituras me levava a viver aventuras nos mares

do Sul – aos navios-piratas que desfraldavam uma bandeira negra,
com uma caveira branca no centro, à busca de tesouros escondidos
em ilhas desertas, a tempestades e naufrágios. Mas essa prosa em que
os homens lutavam contra os elementos primordiais do universo e
com os outros homens se cercava de misteriosa aura poética. E era
como se eu estivesse no escaler de um navio que naufragasse ou me
encontrasse a subir o penhasco insular atrás do qual estava enterrado
um tesouro. As páginas desses livros bem-amados de Emilio Salgari,
Mayne Reid, R. M. Ballantine, Robert Louis Stevenson, Daniel De-
foe e tantos outros correspondiam a velas de navios.

Nasci em Maceió, uma pequena cidade marítima e lagunar do
Nordeste brasileiro, e a paisagem nativa se casava plenamente à pai-
sagem dos romances afortunados. Diante de mim estava sempre o
mar, com as suas vagas sucessivas, os navios que convidavam à parti-
da e à evasão, e um branco farol vigilante no alto de uma colina. A
realidade e a imaginação se fundiam no instante milagroso. Assim,
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desde cedo aprendi que a única verdade do homem é a verdade de sua imagina-
ção, esteja ela guiando a mão de um escritor ou a ambição de um menino.

Aluno de um colégio religioso que privilegiava, além do idioma pátrio, o
ensino do francês e do latim, sucedeu-me aos 15 anos um choque de leitura
que decerto teve uma importância seminal em minha vida. Veio às minhas
mãos um jornal com uma notícia sobre a vida e a poesia de Jean-Arthur Rim-
baud e que reproduzia o poema “Les Effarés”. Esse poema foi para mim uma
epifania, uma estonteante descoberta de mim mesmo, daquilo que jazia dentro
de mim à espera da expressão e possível comunicação – à espera da linguagem.

Noirs dans la niege et dans la brume,
Au grand soupirail qui s’allume,

Leurs culs en rond

A genoux, cinq petits, – misère:
Regardent le boulanger faire

Le lourd pain blond...

Naquele momento, aprendi que a poesia é filha da realidade e da materiali-
dade e impureza do mundo visível, mas só através da criação poética o mundo
pode ser desvelado. Aos poetas, como aos demais criadores, cabe a tarefa ou a
missão de proceder à visibilidade do universo. A poesia é uma arte de ver – de
ver e saber ver o que, mesmo sob os nossos olhos, só pode ser distinguido pelo
uso e iluminação da linguagem. O silêncio dos meninos maltrapilhos contem-
plando o nascimento do pão em uma padaria guardava ao mesmo tempo o
horror e o deslumbramento da vida. Era o silêncio dos seres sem linguagem,
que só podem exprimir-se através dos poetas, daqueles que sabem ver tanto o
mar “infusé d’astres, et lactescent,/ Devorant les azurs verts” como a Clara Venus “Belle
hideusement d’un ulcère à l’anus”. A estética da beleza e a estética da fealdade – o
belo e o horrendo, o harmonioso e o disforme – devem formar a totalidade de
uma visão empenhada em celebrar o universo.
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Um ano após essa descoberta incomparável, fui estudar na cidade do Reci-
fe, que desde o Romantismo ostentava uma atraente tradição cultural. Os
meus primeiros passos me levaram à Biblioteca Pública, onde um pequeno vo-
lume de Rimbaud me esperava com a sua capa amarela. Outros passos me con-
duziram a um café onde se reunia um grupo de jovens poetas e prosadores. O
novo convívio abriu para mim o mundo pressentido: através das leituras e diá-
logos encontrei e elegi os poetas que haveriam de influir em minha desejada
afirmação pessoal – ou em meu destino. Além de Rimbaud, eram Baudelaire,
Mallarmé, Verlaine, seguidos por Rilke e T.S. Eliot, numa longa jornada que
me levou, com o fluir dos anos e de uma incessante aprendizagem, a descober-
tas e admirações inumeráveis, desde Camões e Quevedo a Góngora e Antonio
Machado; desde Victor Hugo a Yeats, desde Dante e Ungaretti a Valéry e
Blaise Cendrars ou Apollinaire.

Aquele que desde a meninice desejava ser poeta se rendeu à evidência de
que a criação poética corresponde à conquista e à utilização de uma magia
verbal – a um uso supremo da linguagem. O estudo da retórica poética lhe
transmitiu a convicção de que o poeta, essa criatura tão ciosa de sua identida-
de, ao produzir a sua obra tem a liberdade de um jogador de futebol ou de
xadrez. Ela, a poesia, é construção e arquitetura. Ordem e desordem, razão e
desrazão, contenção e transbordamento, rigor e desrigor, a Poesia é a arte de
fazer versos, ou de saber fazer versos – é o exercício de uma competência e
obedece a leis secretas (ou a uma única Lei ) como o mundo em que vivemos,
com as suas estações, a noite e o dia, a vida e a morte, o amor e o ódio. E tam-
bém aprendeu que, através dos anos e dos séculos, a poesia não progride. As
rupturas e mudanças, as revoluções estéticas mais desabridas e desnortean-
tes, as experimentações mais desvairadas, não têm o poder de proceder a me-
tamorfoses; são apenas acréscimos, o incessante fluir de um processo, as no-
vas etapas de uma tradição. Ou instantes ambiciosos ou frenéticos que o
tempo, ou o vento, haverá de apagar.

A verificação de que não há progresso em arte, segundo aliás a lição de
Pound, talvez já estivesse presente em meu espírito na hora de minha aparição,
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na década de 40 do século passado. Era, no Brasil periférico como nos grandes
centros de criação artística, um tempo de mudança, com o fim da Segunda
Grande Guerra e a emergência de novos sonhos e pesadelos. Uma nova gera-
ção poética – a geração de 45 – surgia, contrapondo-se ao Modernismo então
vigente, e se caracterizava pelo seu formalismo e cerebralismo. Privilegiando
um verso curto ou homeopático, e concentrando-se numa prática poética em
que imperava a metapoesia, os jovens poetas produziam poemas sobre a arte
ou maneira de fazer poemas.

Nesse cenário, posso vangloriar-me de ter sido a ovelha negra do rebanho
obediente e indistinto: de ter sido o mauvais sujet entre tantos temperamentos
sisudos e bem-comportados que procuravam fugir da prosa da vida. Guia-
va-me a convicção de que a criação poética é uma aventura individual e intran-
ferível, a elevação de uma voz inconfundível e quase sempre efêmera na escuri-
dão do mundo. As tribos literárias nunca me seduziram.

Ao longo de minha trajetória literária, tenho me manifestado talvez exausti-
vamente sobre a criação poética e a poesia. E decerto essas manifestações have-
rão de ser sempre fragmentárias e incompletas. Para mim, a poesia é uma ma-
nifestação da criatividade humana; uma arte – a arte de fazer versos; o uso ex-
celso da linguagem, já que ela é uma magia verbal, um “idioma” específico
dentro da linguagem, não só a comum, como também a linguagem literária da
prosa; um testemunho da condição humana; uma celebração do Universo pelo
homem. Dentro desse quadro imemorial, que proclama a necessidade humana
de exprimir-se (inventando e documentando a passagem do tempo e a sua ex-
periência pessoal), cumpre sublinhar, com a necessária ênfase, que a Poesia re-
sulta de uma vocação individual e intransferível, que se realiza e se aprimora
através do trabalho, da pesquisa, da capacidade de renovação diante da tradi-
ção. O poeta nasce poeta e se faz e é feito pela cultura que consegue incorporar
ao seu ofício. E ele é apenas um elo no grande sistema poético do mundo, um
grão de poeira numa tradição que vem do início do universo e haverá de conti-
nuar enquanto este nosso planeta existir. Isto porque há algo, no mundo e so-
bre o mundo, que só a linguagem poética tem condições de exprimir. Há algo,

46

Lêdo Ivo



no homem, do homem e para o homem, que só o poeta tem condições de di-
zer, através de e com a sua linguagem.

Quando comecei a escrever na adolescência, nada sabia de mim, a não ser
que desejava ser um poeta e escritor, e colocar a minha poesia e a minha prosa a
serviço dos homens, o que significa colocá-la a serviço da vida e até da mudan-
ça do mundo, já que a mim me doíam e me doem a miséria e a injustiça, a de-
sesperança e a morte.

O importante é que o escritor ou poeta projete em sua obra a sua experiên-
cia, aquilo que Rubén Darío chama de “o tesouro pessoal”. E converta essa ex-
periência numa linguagem inconfundível. Numa linguagem encantatória.

Embora praticasse o verso medido e tivesse publicado um Acontecimento do So-
neto (a primeira edição em Barcelona, feita, em 1948, na prensa manual do poeta
João Cabral de Melo Neto), o meu interesse fundamental era uma expressão
poética fundada no verso longo ou respiratório e na impureza do mundo. O uso
e cultivo desse tipo de verso, cujo modelo mais preclaro é Walt Whitman, fize-
ram com que a tribo literária me considerasse um poeta derramado.

Despojamento! Era o tempo em que o protocolo estético exigia dos inician-
tes que fossem concisos e despojados e assegurava que o ato de escrever consis-
tia em cortar palavras. De mim, o poder literário reclamou que me despojasse
de mim mesmo. Só assim poderia eu transpor o portal da aceitação e do aplau-
so. O meu trabalho poético e literário haverá de dizer que me insurgi contra
essa cláusula niveladora e padronizadora. Para mim, escrever não é cortar pala-
vras, é acrescentar. É exumar as palavras olvidadas ou condenadas que jazem
no dicionário à espera de uma ressurreição que só os poetas têm condições de
promover.

Poeta derramado! Era, decerto, uma leitura equivocada. A concisão e a precisão
de um verso não residem no seu número de letras ou sílabas, mas em sua den-
sidade ou intensidade. Um haiku pode ser mais prolixo do que uma ode; um
poema em redondilha menor ou maior pode ter mais excesso verbal do que um
alexandrino. Enfim: a minha exatidão era a exatidão do oceano, e não a de uma
caixa de fósforos.
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Um verso elíptico ou lacônico não significa a prática de uma desejável con-
centração ou condensação. Estas podem residir num verso longo, e respirató-
rio e que, em seu ritmo, e sustentado em sua musicalidade e sonoridade, se des-
dobre como uma onda; e possa até alcançar ou invadir o território da prosa:
um verso que, sendo ao mesmo tempo verso e prosa, aspire a abranger a totali-
dade da linguagem – e seja proesia.

Sobe à minha lembrança o poema de Rimbaud. Vejo as crianças acocoradas,
assistindo ao padeiro fabricar o lourd pain blond. Guardei esta imagem como
uma dádiva imcomparável.

O poeta pensa por imagens. Assim, em meu trabalho poético a materialidade
e a concretude reclamam ser plenamente identificadas e reconhecidas. A poesia é
a arte de conferir visibilidade – a visibilidade da imagem estacionada e tornada
presente e imóvel – às coisas, seres, paisagens, sentimentos e emoções. Cria para
o leitor um tempo intemporal: o fugidio tempo perpétuo em que transcorre a
leitura ou a audição do poema, e que contém o ontem, o hoje e o amanhã. Poe-
sia: arte de ver, galáxia de imagens e visões; sortilégio da linguagem.

Seja dito ainda que pertenço à linhagem dos poetas e escritores para os
quais a criação não é um suplício, uma busca febril de forma de exprimir-se, mas
um prazer e uma felicidade. E sempre desejo que esse prazer de escrever se con-
verta, no leitor, no prazer de ler. A angústia da expressão não me atormenta.

Para mim, o ofício poético sempre foi o ato de ser visitado por mim mes-
mo; a busca de uma voz discernível: a minha voz, a voz de uma experiência
acumulada e sempre acrescida no silêncio e no rumor dos dias. Uma voz em-
penhada na celebração do mundo e na reflexão sobre a condição humana.

Diz Valéry: “ Je me moque des courants, j’admire seulement les navires”. Para mim, a
função das correntes, teorias e movimentos estéticos e literários é produzir no-
mes – figuras nítidas e isoladas que ao estatuto grupal ou escolar acrescentam
o selo ou o timbre próprio. Creio na diferença e a reclamo. Acredito naquela
formiguinha de Antonio Machado que vai sozinha pelo campo.

Embora eu tenha percorrido tantas terras e haja contemplado as nuvens de
céus diversos – conduzido por aquela brisa marinha que o progresso tecnoló-
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gico transmudou em brisa aérea – considero-me um poeta profundamente
vinculado à terra natal. Respiro o sentimento do berço, da raiz, da origem, do
sangue ancestral. Minha poesia guarda o meu lugar de nascimento: Maceió,
com o farol e os navios, e o mar, e o vento do mar, e os goiamuns e caranguejos
que transitam na lama negra dos mangues, os currais de peixe, as lacraias que
emergem dos madeirames apodrecidos, as estacas dos trapiches palafíticos, os
cães sarnentos e entediados que vagam pelas ruas tortas, os cemitérios mari-
nhos, o cheiro conjugado de açúcar e cebola dos armazéns portuários, o gras-
nido das gaivotas, os mendigos que exibem ao sol as pernas deformadas pela
elefantíase, os morcegos suspensos no forro carcomido das igrejas, as casas
corcundas, as janelas fechadas que escondem segredas inconfessáveis, os lou-
cos que cantavam e bailavam no hospício junto ao mar, os estaleiros abando-
nados, as dunas e as tanajuras. Estas lembranças e viagens correspondem à cria-
ção de uma mitologia pessoal. E guarda a luz e a sombra e o mormaço.

Regido pelo barulho do mar, que ainda hoje me segue até nos sonhos, o pe-
queno e fechado universo da infância e da adolescência me envolve sempre A
poesia é a filha dileta da memória – de uma memória talvez fiel ao tempo esvaí-
do, talvez transfigurada pela imaginação criadora e triunfante que a torna infiel.

As minhas viagens a outras terras me ensinaram e ainda me ensinam, talvez
obsessivamente, a minha origem; e mesmo o conhecimento de outras línguas
me remete, imperiosamente, à minha raiz verbal, que é a portuguesa língua celebra-
da por Antonio Ferreira. E a ininterrupta viagem em torno de mim mesmo
converte a minha noite num amanhecer. Torna verdade e realidade um desejo
de infância.

Em meu longo caminhar, estou sempre caminhando em direção ao farol
que me espera no alto da colina.
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Carlos Chagas Filho

Afonso Arinos , f i lho

Não é fácil, para mim, ser objetivo, isento e impessoal ao es-
crever sobre Carlos Chagas Filho. Nem o tentarei. Afinal,

quando nossa família veio de Belo Horizonte, no princípio dos anos
trinta, para fixar-se definitivamente no Rio de Janeiro, algumas das
minhas primeiras lembranças datam do imóvel alugado por Afonso
Arinos no Flamengo, na mesma rua da casa materna de Carlos Cha-
gas Filho, onde, por vezes, este se distraía com o pequeno e recente
sobrinho afim. Mais tarde, lá me abriria o arquivo do pai, para que
eu pudesse preparar trabalho, de que fora incumbido no colégio, so-
bre o grande cientista brasileiro.

Na infância, todos os netos éramos severamente advertidos para
não brincarmos com as águas do laguinho no grande jardim da
casa do avô Afrânio de Melo Franco, pois, se desobedecêssemos,
receberíamos choques temíveis dos ferozes peixes elétricos do jo-
vem médico, seu genro, ali preservados, à espera das suas experiên-
cias científicas.
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Numa vida inteira de proximidade familiar ininterrupta, convivi com Car-
los Chagas nas circunstâncias mais variadas, no Brasil e no exterior. Em Barba-
cena, na fazenda de Virgílio de Melo Franco, seu cunhado, meu tio e padri-
nho, e nosso herói comum; em Petrópolis, nas férias de verão; em Genebra,
onde eu era cônsul e ele, vice-presidente da Agência Internacional de Educa-
ção; em Paris, quando Chagas representava o Brasil na UNESCO, com a segu-
rança, o brilho e a proficiência habituais. Em Roma, mantivemos contato es-
treito, ele no longo e fecundo exercício da presidência da Pontifícia Academia
de Ciências, eu como embaixador no Vaticano.

Essas recordações serão, necessariamente, breves, despretensiosas e impres-
sionistas. Não caberia alongar-me, aqui, sobre uma existência tão rica, um cur-
rículo tão extenso. A obra que deixou falará pelo autor ilustre, a começar pelo
menino dos seus olhos, único irmão das minhas primas encantadoras, o Insti-
tuto de Biofísica, que lhe traz, hoje, o nome. Dentre as pérolas espalhadas, no
Brasil e no mundo, pelo semeador incansável de iniciativas, pelo generoso des-
cobridor de talentos, pelo patrocinador de tantas carreiras médicas e científi-
cas, recolho duas ou três, dadas a atualidade e a oportunidade que apresentam,
diante dos males do nosso país injusto.

Pois Carlos Chagas, homem cosmopolita, habituado à vida das maiores
metrópoles e ao estudo das grandes civilizações, não se desinteressava um só
momento, no exercício das suas múltiplas atividades, do que pudesse ser útil
aos interesses nacionais. Assim, falando em Estocolmo, o pesquisador aten-
to preveniu os ricos deste mundo sobre o abismo cavado entre a sorte deles e
a exclusão dos humilhados e ofendidos: “A necessidade de estimular a pes-
quisa em países em desenvolvimento não pode ser subestimada, mesmo
quando considerarmos as dificuldades financeiras a serem vencidas. É a pes-
quisa a alavanca principal do desenvolvimento social e econômico dos países
subdesenvolvidos. A ideia superada de que a pesquisa básica deve ser um pri-
vilégio dos países desenvolvidos traz como resultado o aprofundamento
cada vez maior do fosso que separa os países desenvolvidos dos países sub-
desenvolvidos”.
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Ao receber o título de professor emérito da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, apontou carências institucionais e vícios sociais de atualidade inquie-
tante: “Penso (...) que todos os que podem influir pelo poder, pela ação, pela
palavra ou pelo pensamento, têm a obrigação – eu direi, o compromisso – de
procurar renovar as instituições, reformulando conceitos e criando, através da
evolução, novas estruturas, resguardados, a cada instante, os valores funda-
mentais que asseguram a dignidade humana. Só assim pode a humanidade fa-
zer face às crescentes dificuldades do novo mundo, (...) no qual a grande aven-
tura social e técnica que vivemos estabelece uma sociedade que, dilacerada pelo
radicalismo monolítico de muitos que recusam o pluralismo, vive em um equi-
líbrio metastático, que só não sofrerá ruptura catastrófica se soubermos, a
tempo – a curto prazo, eu diria –, vencer os abusos do consumismo, da depre-
dação ecológica, da estadocracia e do aprisionamento tecnocrático anti-huma-
no”. Tempos depois, Carlos Chagas Filho resumiria, em Copenhague, esses
parâmetros que nortearam a sua atividade profícua: “Nós vivemos em um pla-
neta frágil. Nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos dez anos, com
todos os câmbios econômicos, políticos e demográficos que virão. Entretanto,
é nossa obrigação lutar para que os valores morais assumam o comando desse
processo”. Valores morais por ele assentados, para sempre, naquela fé ao mes-
mo tempo aberta e profunda, definida como “a fé espiritual ancorada no meu
coração, que, resistindo às agressões do racionalismo científico, há de me con-
duzir à noite da grande esperança”.
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Geração centenária:
Carlos Chagas Filho
e a ciência no Brasil

Gisele Sanglard

Oano de 2010 é marcado por diversos centenários natalí-
cios na área das ciências da saúde: Carlos Chagas Filho,

Walter Oswaldo Cruz e Haity Moussatché estão entre os festeja-
dos.1 Em comum aos três, o fato de terem se dedicado à pesquisa
básica em ciências biológicas, terem sido formados e trabalhado
no Instituto Oswaldo Cruz (IOC) – hoje Fundação Oswaldo Cruz.
Podemos também chamar atenção para a área de atuação dos três
cientistas: egressos de áreas que se desenvolveram a partir dos anos
de 1920; e também por terem todos se beneficiado, direta ou indi-
retamente, do mecenato de Guilherme Guinle (Sanglard, 2008a).
No caso específico de Carlos Chagas Filho e de Walter Oswaldo
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râneo na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro de Walter Oswaldo Cruz e Carlos Cha-
gas Filho e teve início de carreira também tutelado por Carlos Chagas. Contudo, Emanuel
Dias é dois anos mais velho do que o grupo analisado aqui (Cf. Kropft, 2009).
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Cruz há ainda a coincidência de serem ambos os filhos caçulas dos dois no-
mes históricos da instituição: Carlos Chagas e Oswaldo Cruz, respectiva-
mente; e terem ambos ingressado juntos na Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Desta forma a trajetória desses três pesquisadores passa, indele-
velmente, pelo IOC e pela gestão de Carlos Chagas à frente desta instituição
(1917-1934).

De modo resumido podemos dizer que a gestão de Chagas no IOC foi
marcada pela ênfase nas pesquisas direcionadas às endemias rurais, resulta-
do direto de sua militância em prol do saneamento dos sertões, o que ca-
racterizara em parte a agenda política nos anos de 1910 e que culminou
com sua gestão no Departamento Nacional de Saúde Pública
(1919-1926), com a Reforma Sanitária de 1920 e com o novo Regula-
mento Sanitário. Enquanto esteve à frente do IOC, o trabalho de combate
às endemias rurais foi revestido de grande importância na instituição, so-
bretudo após a criação do Departamento de Saneamento e de Profilaxia
Rural (Hochman, 1998a; Lima, 1999).

A inauguração do Hospital Oswaldo Cruz em 1918 reforçou a vocação do
IOC de centro de estudos e controle das endemias, tendo em vista que a ideali-
zação do hospital esteve diretamente relacionada à descoberta da doença de
Chagas em 1909, no interior de Minas Gerais.

Data também da gestão de Carlos Chagas no IOC a ampliação das ativida-
des de Manguinhos, com a criação e instalação dos Laboratórios de Química
Aplicada, Micologia, Bacteriologia e Imunologia, Zoologia, Anatomia Pato-
lógica, Protozoologia e Fisiologia. Para as novas unidades foram convidados
pesquisadores como Miguel Ozorio de Almeida, José Carneiro Felipe, Herá-
clides César de Souza Araújo, Eurico de Azevedo Villela, Genésio Pacheco e
José da Costa Cruz.

É neste ambiente que os jovens cientistas vão se formar. E este texto preten-
de assim homenagear estes três cientistas, importantes para o desenvolvimento
de suas áreas de conhecimento.
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� Walter Oswaldo Cruz

Walter Oswaldo Cruz nasceu a 23 de janeiro de 1910, em Petrópolis, filho
caçula de Oswaldo e Emília Fonseca Cruz. Ingressou em 1926 na Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro, tendo sido contemporâneo de curso de Carlos
Chagas Filho. A partir de 1928 começou a frequentar, como voluntário, o
Hospital Oswaldo Cruz do IOC e, no ano seguinte, iniciou estudos de hema-
tologia experimental sob orientação de Carlos Chagas. Em 1931 ingressou no
Curso de Aplicação do IOC, prosseguindo suas pesquisas em hematologia. Em
1940 criou e chefiou o Laboratório de Hematologia, depois Seção de Hema-
tologia, cargo que ocupou até 1962, quando assumiu a Divisão de Patologia.
Envolveu-se, em 1949, na criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SPBC). Faleceu no Rio de Janeiro, em janeiro de 1967, poucos dias
antes de seu aniversário (Casa de Oswaldo Cruz, op. cit., p. 79).

A criação do Laboratório, e posteriormente Seção, relaciona-se com as pes-
quisas sobre hematologia experimental que Walter Oswaldo Cruz desenvolvia
desde 1929 – sobretudo a relação entre ancilostomose e anemia –, sob orien-
tação e indicação de Carlos Chagas e que foram aprofundadas em trabalhos
com o Serviço Especial de Grandes Endemias (SEGE) em 1938. A tese princi-
pal defendida por ele, publicada a partir de 1932, era centrada “no conceito de
que uma perturbação no metabolismo do ferro no organismo dando origem a
uma deficiência deste elemento, durante o parasitismo devido aos ancilósto-
mos, ocasiona a parada do processo de maturação dos eritroblastos2 e a conse-
quente anemia” (Lent, 1967, p. 4). A hipótese da ligação intrínseca entre ane-
mia e ancilostomose levou Walter a propor que era preciso combater, primei-
ramente, a anemia para em seguida atacar o parasito causador da doença.

A preocupação com as endemias, notadamente as rurais, foi uma forte ca-
racterística das gestões de Carlos Chagas no IOC e no DNSP. Sua atenção vol-
tou-se para elas em 1934, quando se descobriu a presença de leishmaniose vis-

57

Geração centenária: Carlos Chagas Filho e a ciência no Brasil

2Os eritroblastos são as células genitoras dos glóbulos vermelhos (Aulete, 1964, p. 1470).



ceral3 em órgãos humanos durante uma pesquisa no interior do Brasil sobre a
febre amarela, realizada pelo DNSP com a Fundação Rockefeller. Com a mor-
te de Chagas naquele mesmo ano, coube a seu filho mais velho, Evandro Cha-
gas4, dar prosseguimento ao projeto. As pesquisas sobre as grandes endemias
do sertão, desenvolvidas por Evandro Chagas, tornaram-se um dos grandes
pontos da gestão de Cardoso Fontes (1934-1941) no IOC.

Os trabalhos do SEGE começaram a ser organizados em 1935, quando
Evandro iniciou as pesquisas sobre leishmaniose visceral, cuja confirmação ele
teve no ano seguinte. Pouco tempo depois o SEGE passou a ser subordinado à
Seção de Doenças Tropicais, dirigida por Evandro Chagas no Hospital de
Manguinhos e que funcionava como base para os trabalhos do Serviço. Além
da leishmaniose estudavam-se ali outras endemias, como a malária, a esquis-
tossomose, a tripanossomíase americana ou doença de Chagas, a filariose e o
mal das cadeiras. A malária se tornou um capítulo à parte nos trabalhos do
SEGE devido à epidemia que atravessou os estados do Rio Grande do Norte e
Ceará entre os anos de 1938 e 1939.

É por meio da influência de Carlos Chagas e dos trabalhos no SEGE que
Walter Oswaldo Cruz irá se dedicar aos problemas hematológicos. E a criação
do Laboratório de Hematologia, em 1940, ligado à Divisão de Patologia é
fruto deste investimento intelectual do cientista. A manutenção do Laborató-
rio, e depois Seção, de Hematologia teve o concurso do mecenato científico de
Guilherme Guinle (Sanglard, 2008a).
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3A leishmaniose é uma doença parasitária, transmitida por mosquitos, que em sua forma visceral ataca os
órgãos internos, sobretudo o baço, causando-lhe inchaço, e na forma tegumentar, cutânea, causa ulcera-
ções na pele levando à necrose.
4Evandro Serafim Lobo Chagas nasceu no Rio de Janeiro em 10 de agosto de 1905 e faleceu na mesma
cidade em 1940, vítima de acidente aéreo. Filho primogênito do casal Carlos Chagas e Íris Lobo, seguiu
os passos do pai e formou-se médico pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Teve sua trajetória
profissional ligada a Manguinhos, onde começou como interno no Hospital Oswaldo Cruz. Em 1926,
ano de sua formatura, assumiu a chefia do Serviço de Radiologia e Eltrocardiografia e em 1930 passou a
chefiar a Seção de Patologia Humana do IOC. Foi assistente de seu pai na cátedra de Medicina Tropical
da Faculdade de Medicina. Seu grande trabalho foi, sem dúvida, as pesquisas sobre as grandes endemias.
(Casa de Oswaldo Cruz, 1995, p. 56)



Foi também fundador da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência,
junto com Haity Moussatché e Carlos Chagas Filho, em 1948.

� Haity Moussatché

Dos três cientistas cujo centenário é comemorado neste ano ele é o único
que não tem filiação com o IOC, mas foi considerado como pertencente à gera-
ção dos discípulos de Oswaldo Cruz.

Haity Moussatché nasceu a 21 de fevereiro de 1910, em Smirna, Turquia.
Judeu sefaradita, emigrou cedo para o Brasil junto com sua família, fugindo
das consequências do esfacelamento do Império Otomano durante a Primeira
Grande Guerra. Ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde
teve como companheiro de estudos Mário Vianna Dias, que seria também seu
colega nos estudos de Fisiologia no IOC. Na Faculdade foi aluno de Álvaro
Ozório de Almeida e foi frequentador do Laboratório de Fisiologia dos ir-
mãos Ozório de Almeida (cf. Sanglard, 2008b). Este curso foi fundamental
em sua formação.

Trabalhou como monitor de Álvaro Ozório de Almeida e, em 1934, um ano
após sua formatura, ingressou como voluntário no laboratório de Fisiologia do
IOC dirigido por Miguel Ozório de Almeida5. Junto com Mario Vianna Dias, foi
considerado discípulo de Miguel Ozório de Almeida. Assumiu a chefia da então
Seção de Fisiologia em 1935, quando Miguel Ozório de Almeida se afastou.

Com Mario Vianna Dias organizou, em 1939, o Livro de Homenagem aos Pro-
fessores Álvaro e Miguel Ozorio de Almeida – Editado por Collegas, Amigos, Assistentes e Dis-
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5O serviço de Fisiologia foi criado em 1919 no IOC no bojo das reformas postas em prática por Carlos
Chagas – a criação do serviço de Medicamentos Oficiais e o Hospital Oswaldo Cruz. Para chefiar o
novo serviço foi convidado Miguel Ozório de Almeida, que juntamente com seu irmão Álvaro é conside-
rado o pai da moderna Fisiologia brasileira. Este serviço foi formador de uma série de nomes como:
Haity Moussatché, Mario Vianna Dias, Thales Martis, Tito Cavalcanti, Antônio Augusto Xavier e Fer-
nando Ubatuba.



cípulos em Honra às suas Actividades Scientificas cuja publicação contou com o mece-
nato de Guilherme Guinle. E esteve à frente da Sociedade Brasileira de Biolo-
gia e da Revista Brasileira de Biologia, publicada graças ao mecenato de Guilherme
Guinle entre 1942 e 1962.

Foi também fundador da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC), junto com Walter Oswaldo Cruz e Carlos Chagas Filho, em 1948.

Em 1970, no bojo do recrudescimento da repressão posta em prática pelo
Regime Militar e com a edição do Ato Institucional n.o 05 (AI-5), teve seus
direitos cassados e foi aposentado compulsoriamente juntamente com outros
pesquisadores do IOC – no episódio conhecido como Massacre de Manguinhos.
Em 1985 retorna do exílio na Venezuela e, no ano seguinte, é reintegrado ao
serviço do Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ.

Faleceu no Rio de Janeiro em 1998.

� Carlos Chagas Filho

Carlos Chagas Filho nasceu a 12 de setembro de 1910, no Rio de Janeiro,
onde veio a falecer no ano 2000. Filho caçula de Carlos Chagas e Íris Lobo
Chagas, tal como o irmão Evandro, cursou a Faculdade de Medicina, onde foi
contemporâneo de Walter Oswaldo Cruz e Emmanuel Dias, ambos ligados a
famílias atuantes em Manguinhos. Com os dois colegas ingressou no Hospital
Oswaldo Cruz, inaugurado em 1918 por seu pai. Logo em seguida, iniciou es-
tágio no Hospital São Francisco de Assis, onde se dedicou ao estudo da anato-
mia patológica. Ainda estudante de Medicina, foi atraído pela pesquisa em
ciências básicas, nas áreas de Física ou Química. Em Manguinhos aproximou-se
de pesquisadores como José da Costa Cruz e Miguel Ozório de Almeida, cujo
laboratório privado já havia frequentado, e Carneiro Felipe, todos com forte
influência das chamadas ciências básicas. Em 1937 fez concurso para lecionar
na Faculdade de Medicina, onde permaneceu até seu falecimento. Foi também
Embaixador da Missão Permanente do Brasil na UNESCO (1966-1970) e
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Presidente da Academia Pontifícia de Ciências (1972-1988). Foi eleito em 03
de janeiro de 1974 para a Cadeira 4 da Academia Brasileira de Letras (ABL),
tendo sucedido a Marques Rebelo, e foi recebido por Francisco de Assis Bar-
bosa em cerimônia no dia 23 de abril do mesmo ano.

Ana Luce Girão Soares Lima, em tese recente (2009) sobre Chagas Filho e
o Laboratório de Biofísica, chama atenção para o capital social desta persona-
gem, o que o singulariza com relação aos outros centenários aqui apresenta-
dos. Primeiro, a autora destaca o fato de que, quando nascera, seu pai já era um
afamado cientista – a descoberta da doença de Chagas já havia sido feita em 1909.
Por outro lado, a família de sua mãe, oriunda da Zona da Mata mineira, era
formada por bacharéis ligados ao movimento Republicano. Seu avô materno,
Fernando Lobo, assumiu os Ministérios das Relações Exteriores, e da Justiça e
Negócios Interiores; além de ter-se elegido Senador, em 1896, por Minas Ge-
rais e ter sido candidato à Vice-Presidência da República, na chapa encabeça-
da por Lauro Sodré em 1898.

De outro lado, a autora frisa o capital social por ele adquirido ao ca-
sar-se em 1935 com Ana Leopoldina Melo Franco, ou simplesmente d.
Annah como era conhecida. Oriunda de tradicional família de políticos
mineiros, era filha de Afrânio de Melo Franco e Silvia Alvim. Lima men-
ciona que Carlos Chagas e Afrânio de Melo Franco, por serem ambos mi-
neiros e com papéis importantes na política nacional, acabaram por desen-
volver laços de amizade – iniciada quando este era Embaixador do Brasil
na Liga das Nações (1924-1926), e aquele, representante brasileiro no
Comitê de Higiene da mesma entidade. Assim, Chagas Filho e d. Annah se
conheciam dos salões da sociedade carioca da Primeira República e pela
proximidade de seus pais.

Além da importância do sogro, Chagas Filho contou com o papel político
desempenhado por dois de seus cunhados, Virgílio e Afonso Arinos, que, jun-
tamente com o pai, apoiaram amplamente a Aliança Liberal que levou Getúlio
Vargas ao poder em 1930. Outro ponto importante apontado pela autora foi
a conversão do cientista ao catolicismo.
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Apesar de oriundo de famílias tradicionais mineiras, Chagas Filho não rece-
beu orientação católica durante a infância. Mas o casamento com d. Annah, ca-
tólica fervorosa, bem como a família Melo Franco, levou-o ao processo de con-
versão. Vale ressaltar que o ano de 1922 é muito importante para a ortodoxia
católica, que se organiza após o período de anticlericalismo dos primeiros anos
da República. É neste ano que é criado o Centro Dom Vital, importante reduto da
ortodoxia católica no Rio de Janeiro que teve como principais líderes Jackson de
Figueiredo e, sucedendo-o, Alceu Amoroso Lima. Este tempo também é o da li-
derança do Cardeal Arcoverde na Arquidiocese do Rio de Janeiro, é o período
que vê surgir duas novas lideranças na Igreja Católica do Rio de Janeiro: o Padre
Leonel Franca e o Cardeal Leme, que estarão à frente do movimento que criará a
PUC-RJ na década de 1940, reunindo a elite social e eclesiástica da época.

Para Lima, a inserção de Chagas Filho:

“nos meios católicos também significou a proximidade com a alta burocra-
cia do Ministério de Educação e Saúde e com seu Ministro, Gustavo Capa-
nema. É razoável, portanto, supor que o casamento tenha trazido para Cha-
gas Filho novas perspectivas de alianças sociais e políticas, com a possibili-
dade de ampliar sua rede de relações. Essas relações são fundamentais para
percebermos como se deu sua ampla circulação no Ministério Capanema e
posteriormente no Departamento de Administração do Serviço Público
(DASP) de Luiz Simões Lopes” (2009: 115).

Esse foi o capital social, político e científico que Chagas Filho herdou de
seu pai, de sua mãe e que adquiriu ao se casar com d. Annah. A trajetória que
construiu é ao mesmo tempo resultado de seu investimento, de seu capital so-
cial e do destino ou das mortes que lhe abriram outros caminhos.

Carlos Chagas Filho começou a se interessar desde cedo pelos estudos das
ciências básicas, fato que teria desagradado seu pai, que o enviou a Lassance
(MG) para trabalhar com doença de Chagas. A temporada no hospital dessa
cidade mineira não arrefeceu sua atração por Física e Química associadas à Bio-
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logia, e nem mesmo as aulas como Professor de Anatomia Patológica da Fa-
culdade de Medicina o desviaram da pesquisa aplicada.

Segundo Lima (2009) a decisão de dedicar-se aos estudos das ciências bási-
cas foi aprovado por seu pai, que, contudo, sugeriu uma temporada dedicada à
Medicina Tropical no Hospital de Lassance, Minas Gerais. Ou, nas palavras
da autora,

“ao comunicar, temeroso, ao pai a decisão de encaminhar-se para o estudo das
ciências básicas em detrimento da Medicina Tropical, onde gostaria de explo-
rar a essência dos fenômenos celulares, surpreendeu-se com sua reação favorá-
vel. No entanto, ouviu dele a sugestão de antes permanecer, durante alguns me-
ses, no Hospital de Lassance 79 a fim de estudar Medicina Tropical. Este con-
selho foi fruto da concepção de Carlos Chagas sobre a importância da difusão
do conhecimento das doenças tropicais entre os estudantes e os médicos recém-
-formados. Ele estava convicto de que isso contribuiria para melhorar a cons-
ciência sobre a necessidade de estabelecer métodos de combate às moléstias que
constituem o que considerava os maiores problemas de saúde pública no Brasil:
a tripanossomíase americana, a malária e a ancilostomose” (Lima, 2009: 82).

Em 1937 Carlos Chagas Filho prestou concurso para a cátedra de Física Bio-
lógica na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, apesar da oposição do ir-
mão Evandro e de amigos como Walter Oswaldo Cruz. Este concurso ofere-
ceu-lhe oportunidade de dedicar-se aos estudos da Física e da Química associa-
dos à Biologia. Contudo, a proibição de acúmulo de cargos no funcionalismo
público, ditada pelo governo federal em 1938, obrigou-o a escolher entre o
IOC e a Universidade. Sua opção foi pela carreira de Professor na Faculdade de
Medicina, abrindo mão de seu cargo de Pesquisador no IOC, instituição à qual
esteve ligado por laços afetivos e profissionais desde os tempos de estudante.
Sua opção pelo magistério, conforme ele mesmo explicou em entrevista ao
projeto Memória de Manguinhos (1987) da Casa de Oswaldo Cruz/Fioruz, foi
motivada em grande parte porque se sentia deslocado no ambiente de Man-
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guinhos, somado ao fato de que Carneiro Felipe, com quem trabalhava, fre-
quentar pouco o IOC, em virtude de sua atuação junto ao Ministro Francisco
Campos no Ministério da Educação e Saúde Pública.

Ana Luce Girão Soares Lima aponta para o que chamou de “mortes provi-
denciais” (2009: 88s): de um lado a morte de Carlos Chagas em 1934, que te-
ria libertado Chagas Filho de qualquer pudor de se dedicar apenas à pesquisa
básica – a presença paterna, apesar da “aprovação” dada, mantê-lo-ia preso à
pesquisa aplicada; e de outro lado, a morte, em 1936, do catedrático de Física
Biológica, Francisco Lafayette Pereira, com quem trabalhava na Faculdade de
Medicina, abrindo-lhe chance de concorrer à cátedra no ano seguinte.

A cátedra de Física Biológica existia como disciplina autônoma desde a se-
gunda metade do século XIX, mas seu desenvolvimento foi maior após a Se-
gunda Guerra Mundial, quando houve uma maior influência da Física e da
Química nos estudos da Biologia. Segundo Góes Filho (1997, p. 29), ambas
as disciplinas forneceram à Biologia

“um novo instrumental, que possibilitou aos pesquisadores impor uma
nova classificação das áreas de conhecimento. Incorporam-se à Biofísica as
áreas de Radiologia e de Neurobiologia, tributárias, respectivamente, do
desenvolvimento de novas e potentes fontes de radiação e de sofisticados
equipamentos eletrônicos”.

O Laboratório de Biofísica, que deu origem ao Instituto, começou a ser or-
ganizado ainda em 1939. O próprio Chagas Filho relembrava que nos primei-
ros tempos houve muita dificuldade para a importação de maquinário e ins-
trumentos necessários à renovação do antigo Laboratório de Física da Facul-
dade de Medicina – o equipamento existente estava defasado com relação aos
avanços da Física Biológica, em virtude tanto da falta de recursos financeiros,
quanto das restrições às importações durante a Segunda Guerra. As opções
eram a compra de aparelhos descartados pelo Exército americano ou a adapta-
ção de equipamento nacional. Quanto à mudança na denominação da cátedra,
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de Física Biológica para Biofísica, ela foi, nas suas próprias palavras, “o desejo
de indicar claramente que a disciplina de que eu iria me ocupar era essencial-
mente uma disciplina biológica” (Chagas Filho, 1995).

Darcy Fontoura de Almeida ressalta que, apesar de o próprio Chagas Filho
atribuir papel relevante às conferências do professor do Collège de France
Fauré-Frémiet sobre cinética do desenvolvimento embrionário, não se
devem deixar de lado as outras influências não menos importantes como “o
curso de Miguel Ozório de Almeida sobre tropismos e, [...] de Carneiro Feli-
pe, seu permanente orientador” no IOC (Almeida, 2008: 264).

Os caprichos do destino fizeram com que ele regressasse ao IOC em 1940 a
fim de continuar o trabalho de seu Evandro, que falecera em um acidente aéreo
na Baía de Guanabara naquele ano. Evandro Chagas conseguira, entre 1934 e
1940, pôr em prática um projeto ambicioso de estudos das chamadas grandes
endemias que assolavam o interior do país – notadamente, doença de Chagas,
leishmaniose e malária.

No mesmo ano em que o IOC perdia o direito de manter unidades em ou-
tros estados (1936) e era levado a ceder o Instituto Ezequiel Dias ao governo
de Minas Gerais, o cientista se propunha a expandir os limites de ação do
Instituto a ponto de criar postos de estudos avançados em diversos estados,
mediante acordos firmados com os governos das regiões-alvo. Estes institutos
ou postos avançados seriam mantidos pelos poderes locais, de modo a que,
“em associação com os serviços sanitários estaduais, desenvolvessem, sob a
orientação técnico-científica do SEGE, pesquisas sobre os problemas conside-
rados de maior relevância médico-social em cada região. O corpo técnico des-
tes institutos seria recrutado e treinado pelo SEGE” (Kropft, 2009).
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6 Entre os objetivos do IPEN encontravam-se a pesquisa sobre leishmaniose visceral americana e as en-
demias típicas da região, bem como a formação de técnicos especializados em doenças tropicais e in-
fecciosas, por meio de cursos oferecidos tanto no próprio Instituto quanto no Hospital de Manguinhos.
De seus laboratórios saíram pesquisadores que vieram a fazer parte dos quadros de Manguinhos, como
Wladimir Lobato Paraense e Leônidas e Maria Deane. Gladstone Deane integrou os quadros do IPEN e
foi requisitado, juntamente com o irmão e a cunhada, a trabalhar na campanha contra a malária no Nor-
deste. Após a morte de seu idealizador o IPEN ganhou o nome de Instituto Evandro Chagas.



Uma de suas primeiras realizações foi a criação, ainda em 1936, do
Instituto de Patologia Experimental do Norte (IPEN)6, em Belém (PA),
com recursos do governo paraense. Leônidas Deane (1914-1993), em de-
poimento ao projeto Memória de Manguinhos, da Casa de Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ), em 1987-1988, declarava que era desejo de Evandro Chagas
criar uma sucursal do IOC na Amazônia e que ele teria obtido apoio do go-
verno do Pará graças à intervenção de um desembargador paraense que co-
nhecia, depois de já ter tentado, sem sucesso, criar um serviço patrocinado
pelos estados nordestinos.

Apesar da autonomia do SEGE, seus trabalhos procuravam atender às pes-
quisas de outras seções do IOC, a exemplo da coleta de insetos para a Seção de
Entomologia ou mesmo a realização do Inquérito Preliminar sobre algumas Endemias
do Nordeste do Brasil, resultado de uma viagem empreendida em 1938 por Evan-
dro Chagas e Walter Oswaldo Cruz, este também pesquisador do IOC, aos
estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Os objetivos
da viagem foram, de um lado, a agenda de pesquisa do SEGE, aí incluída a pos-
sibilidade de instalação de postos de pesquisa nos estados visitados, e de outro,
levantar subsídios para os estudos de Walter Oswaldo Cruz sobre a relação
entre a anemia e a ancilostomíase.

Vale ressaltar que a autonomia do SEGE com relação ao IOC foi em parte
conseguida graças à verba Guinle, ou ao mecenato de Guilherme Guinle, que
permitiu a remuneração da equipe de Evandro Chagas (Sanglard, 2008a).

Em 1940, Evandro Chagas apresentou ao Ministro da Educação e Saúde
Gustavo Capanema o projeto de criação do Instituto Nacional de Doenças Tro-
picais, a ser subordinado diretamente ao MES, que englobaria todas as ativida-
des do SEGE, seu pessoal e os acordos firmados com os governos estaduais. O
projeto desligava, portanto, definitivamente, o Serviço do IOC (AGC/CPDOC/

FGV; Ferreira et alii, [s.d.]; Kropf, 2009). A morte prematura de Evandro, pou-
co tempo depois, sepultaria esse projeto, do mesmo modo que interferiu nos
destinos do SEGE, também alterado pela nova configuração do cenário mundial
com a Segunda Guerra.
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É nesse contexto que Carlos Chagas Filho foi convidado por Getúlio Var-
gas a assumir o SEGE em substituição ao irmão falecido, a fim de o que o tra-
balho não se perdesse no IOC. Chagas Filho, que havia optado pela cátedra na
Faculdade de Medicina, retornou ao IOC para dar prosseguimento aos traba-
lhos de Evandro. Sua maior preocupação foi inserir o Serviço na estrutura for-
mal de Manguinhos, bem como promover o enquadramento da antiga equipe
do irmão. Vale ressaltar que o ambiente de guerra na Europa acabou por favo-
recer a pesquisa sobre endemias, além de reafirmar o papel relevante do IOC

frente às questões sanitárias da época, a participação de Manguinhos no esfor-
ço de guerra também facilitou a inserção institucional do SEGE.

A inserção do SEGE no IOC e sua transformação em Divisão de Estudos de
Endemias

“representou a incorporação deste projeto como diretriz institucional que
marcaria a gestão de [Henrique] Aragão. O modelo construído por Evan-
dro Chagas, segundo o qual Manguinhos seria o centro de uma rede de as-
sociações com institutos e governos estaduais para o estudo das principais
doenças endêmicas do país, foi mantido, sob a forma de postos aplicados
do IOC, em várias localidades, destinados à investigação e à profilaxia de
doenças específicas” (Ferreira et alii, [s.d.]).

Tal processo resultou na abertura dos postos de Catende (PE) para estudo
da esquistossomose, de Rio Bonito e Imbiara (RJ) para estudo e profilaxia da
bouba, de Conselheiro Lafayete (MG) para controle do bócio endêmico e de
Bambuí (MG) para estudo e profilaxia da doença de Chagas. E a gestão de
Henrique Aragão (1942-1949), mesmo marcada pela ênfase nas pesquisas de
doenças parasitárias, também implantou pesquisas não diretamente relaciona-
das às patologias humanas, entre as quais sobressaem os estudos nas áreas de
Química, Fisiologia e Endocrinologia.

Com a criação da Divisão de Estudos de Endemias encerrava-se mais um
capítulo do mecenato científico de Guilherme Guinle e sua ligação direta com
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o projeto de saúde pública gestado por Carlos Chagas, já que a Divisão passava
a contar com a subvenção do IOC. O projeto de Evandro sobreviveu a sua
morte, mantendo-se o Hospital de Manguinhos como sua base de atuação e as
endemias do sertão como objeto de pesquisa. Além das endemias estudadas
nos postos avançados, também faziam parte de sua agenda a ancilostomose, a
leishmaniose, o fogo selvagem e o tifo exantemático.

A partir de 1942 Guilherme Guinle passaria a apoiar novas pesquisas den-
tre as quais a de Walter Oswaldo Cruz e a de Carlos Chagas Filho. Como este
mesmo narrou, ele procurou Guilherme Guinle em um almoço no Jockey Clu-
be para agradecer-lhe a ajuda que tinha sido dada ao irmão, ao mesmo tempo
que o liberava deste acordo. Segundo Chagas Filho o apoio ao Laboratório,
depois Instituto de Biofísica, teve origem nesse encontro, pois Guilherme teria
afirmado que passaria então a cuidar dele, Chagas Filho.7 E foi nessa ocasião
que o cientista percebeu “(...) a possibilidade de se tornar real o meu sonho de
associar a pesquisa ao ensino, e de criar na Universidade ambiente adequado
ao extraordinário desenvolvimento baseado em técnicas físicas e físico-quími-
cas que a Biologia e a Medicina começavam a desfrutar (...)” (Chagas Filho,
1958, p. 10).

A criação do Instituto, como bem deixa transparecer Chagas Filho, está
diretamente vinculada a um momento histórico para as ciências no Brasil, o
da criação das Universidades. Conforme a proposta da Reforma Francisco
Campos, de 1931, que traçou as diretrizes para o ensino universitário brasi-
leiro, a Universidade teria como objetivo maior a formação de uma elite ca-
paz de promover o crescimento cultural da nação (Schwartzman, op. cit., p.
149). A missão caberia primeiramente à Universidade do Brasil, criada em
1937, que trazia subjacente a sua criação o propósito de estabelecer as dire-

68

Gisele Sanglard

7Chagas Filho descreve assim o episódio: “Eu fui ao Jockey Club, onde eu sempre o encontrava, e ele es-
tava almoçando lá com o Barão de Savedra, que era companheiro dele do Banco Boavista. Ele aí disse para
mim: ‘Bom, o senhor agora não tem mais nenhuma responsabilidade lá. Bem, então agora vamos cuidar
de você.’ E durante esses primeiros anos todo o dinheiro [do Laboratório] vinha do Guinle.”
(ECCF/DAD/COC, 1987).



trizes do ensino superior no país. Chagas Filho acreditava no potencial da
Universidade para formação de pesquisadores, chegou mesmo a comentar
que sentia falta, em Manguinhos, do convívio com os alunos, e foi esta cren-
ça também um dos motivos que o levaram a dirigir seus trabalhos para a Fa-
culdade de Medicina.8

O cientista afirmava ignorar as razões que levaram Guilherme Guinle a
apoiar seu projeto, mas creio podermos cogitar de algumas delas. A primeira, e
mais óbvia, seria a sua ascendência. Também teriam contribuído seu trabalho
junto ao SEGE; sua breve gestão, de julho de 1933 a janeiro de 1934, do Labo-
ratório de Físico-Química do Serviço de Cancerologia, que funcionava no
Hospital Gaffrée e Guinle a cargo de Carlos Botelho Jr.; a frequência, no mes-
mo Hospital, no laboratório privado dos irmãos Ozório de Almeida, lugar
não só de produção de conhecimento, mas de encontro da elite carioca; e a sua
presença quase certa em saraus animados, especialmente os de Branca Ozório
de Almeida Fialho, irmã de Álvaro e Miguel e com cuja família Guilherme
Guinle tinha proximidade. Mas há sobretudo um aspecto no projeto de Cha-
gas Filho que certamente sensibilizou Guilherme Guinle: a sua opção por estu-
dar algo relativo ao Brasil e que tinha sido pouco abordado até então.

De fato, Chagas Filho escolhera como objeto de estudo o poraquê, Electropho-
rus electricus, através do qual se poderia pesquisar, entre outras temas, a transfor-
mação de energia química em energia elétrica, no campo da bioeletricidade. As
outras opções eram a preguiça, cuja fisiologia muscular ainda não fora estudada
com base nos novos conhecimentos, mas que trazia a dificuldade da criação do
animal em cativeiro; e o vaga-lume, que também apresentava os mesmos proble-
mas de criação em cativeiro. O peixe-elétrico, ou poraquê, mostrou-se interes-
sante por vários aspectos: o fato de ser um animal proveniente de águas doces fa-
cilitava muito a sua manutenção em laboratório, como demonstravam trabalhos
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8Carlos Chagas Filho acreditava no papel da Universidade como centro de pesquisa e local de formação
do pesquisador, tanto que, em 1946, ele articulou a transferência do IOC e do Museu Nacional para a al-
çada da Universidade do Brasil. Henrique Aragão, então diretor do IOC, conseguiu manter o Instituto
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desenvolvidos na França, em que o poraquê fora utilizado em substituição ao
“torpedo elétrico”, um peixe característico da costa daquele país. Pesou também
o interesse ao projeto por parte do Ministro da Agricultura Fernando Costa,
que colocou material e pessoal à disposição de Chagas Filho.

Nos anos iniciais do Laboratório de Biofísica, Chagas Filho se apoiou no ca-
pital social de sua família e naquele adquirido com o casamento, em 1935, com
Anna Leopoldina de Mello Franco. Com o casamento com dona Annah, Chagas
Filho se tornou amigo de Virgílio e Affonso Arinos de Mello Franco, que tiveram
papel capital na montagem do Laboratório e em sua transformação em Instituto
de Biofísica. Conta Chagas Filho (1995) que Virgílio conseguiu para o Laborató-
rio, junto a Joaquim Rola, os primeiros exemplares de poraquê, um peixe típico
das remotas bacias do Amazonas e Orenoco. Joaquim Rola era proprietário do
Cassino da Urca e mantinha ali um aquário com esses peixes para exibição de suas
propriedades elétricas, as quais o próprio Joaquim teria estudado em outras oca-
siões. Não se deve desprezar também que as famílias Guinle e Mello Franco parti-
cipavam dos mesmos salões de sociabilidade carioca, sendo Guilherme e Virgílio
muito próximos.

Uma outra marca do Laboratório de Biofísica da Universidade do Brasil
concerne à formação de pessoal e à criação da figura do pesquisador-docente.
Paulo de Góes Filho (1997) destaca que a proibição do acúmulo de cargos no
serviço público teve importância na formação da equipe do Laboratório. Por
outro lado, o capital social de Chagas Filho, aquele herdado do pai – cujo va-
lor para as vitórias que obteve junto ao MES ele mesmo reconhece – e do ir-
mão, bem como o adquirido com o casamento facilitaram tanto os trâmites
burocráticos no Ministério, no que tange à contratação de pessoal para o La-
boratório, quanto a relação direta que manteve com o Ministro Capanema.
No que diz respeito à contratação de pessoal, ela foi obtida graças à criação de
uma categoria funcional, a de técnico especializado, e também por meio de in-
tercâmbios com Universidades e Centros de Pesquisas estrangeiros, como a do
casal René Wurmser, que veio para o Brasil fugindo da guerra na Europa e fo-
ram contratados para o Laboratório de Biofísica.
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O período em que Guilherme Guinle inicia seu apoio a Chagas Filho foi
marcado pelo conflito na Europa e por mudanças significativas na esfera polí-
tica e institucional brasileira, em especial a relativa ao ensino superior, a partir
de 1945, na qual subjazia à proposta de um sistema educacional profissionali-
zante a necessidade do desenvolvimento científico e tecnológico do país. Foi
esse contexto, em que o Estado passa a investir na pesquisa e desenvolvimento
científicos, igualmente propício ao surgimento de instituições voltadas para a
ciência, a exemplo da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC),
em 1948, de cuja constituição participaram Walter Oswaldo Cruz, Carlos
Chagas Filho e Miguel Ozório de Almeida; do Centro Brasileiro de Pesquisa
Física (CBPF), em 1949; e do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), em
1951.

Em 1945 o Laboratório de Biofísica foi transformado em Instituto de Bio-
física com o apoio de Pedro Calmon, então Reitor da Universidade, e Raul
Leitão da Cunha, Ministro da Educação e Saúde. Somente então passou a
contar com recursos governamentais – graças a um grupo de deputados, entre
os quais Afonso Arinos de Mello Franco, cunhado de Chagas Filho, José de
Magalhães Pinto, Adauto Cardoso e Jorge Jabour –, e passaram-se ainda al-
guns anos até que a Fundação Rockefeller e o CNPq auxiliassem nos trabalhos
do Laboratório.

O apoio de Guilherme Guinle a Carlos Chagas Filho tornou possível a
construção e manutenção do Laboratório e depois Instituto de Biofísica, em
um momento em que a linha de pesquisa proposta por Chagas Filho passava
por profundas modificações de método e abriam-se novas possibilidades de
investigação. O próprio cientista afirmou: “Sem Guilherme Guinle não esta-
ríamos aonde chegamos” (Chagas Filho, 1958, p. 11).

Ao encerrar o perfil biográfico de Chagas Filho, recupero a síntese proposta
por Ana Luce Girão Soares Lima:

“Carlos Chagas Filho foi o herdeiro de uma tradição científica, à qual acres-
centou inúmeras modificações: seguiu o caminho da ciência ‘pura’, univer-
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sal e desinteressada, e da articulação entre pesquisa e ensino na universida-
de. A experiência política foi exercida principalmente ao ocupar cargos im-
portantes na Universidade do Brasil, como a Direção da Faculdade de Me-
dicina (1964-1966) e a Decania do Centro de Ciências da Saúde
(1973-1977), e também através da participação nas instituições internacio-
nais de saúde e ciência, tais como a Organização Mundial de Saúde, a
UNESCO, a Academia de Ciências do Vaticano, além de sua participação
em diversas sociedades científicas pertencentes ao seu campo de atuação.
Este cientista exerceu uma posição de liderança ao defender publicamente, e
a promover na instituição que criou, a autonomia institucional da pesquisa
científica, estimulando também o desenvolvimento da carreira e de um
mercado para os cientistas” (2009: 101).

� Considerações finais

Este ensaio procurou ressaltar a importância de uma geração de cientistas
que, se vivos, estariam completando 100 anos de nascimento. A importância
de todos eles se localiza especialmente no papel que desempenharam no forta-
lecimento de suas disciplinas e por terem sido formadores de outra geração –
passando adiante o bastão que haviam recebido da geração anterior a eles. Seus
discípulos deram continuidade a seus trabalhos, expandiram e transformaram
o conhecimento.

Para além do papel desempenhado por cada um deles individualmente evi-
denciou-se a importância do IOC na formação desta geração.

Entre os três pesquisadores há pontos de contato: o IOC; a ciência defendi-
da por Carlos Chagas; as reformas implementadas por este cientista; e a mili-
tância pela ciência e por sua divulgação, em diversas instituições tais como a
Academia Brasileira de Ciências, a SBPC, entre outras.

Deste grupo enfatizamos a figura de Carlos Chagas Filho justamente pelo
ponto que o singulariza dos outros dois: a dedicação à Universidade; o uso de
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seu capital social, sua militância internacional e na participação mais ativa nas
Academias nacionais e estrangeiras. Além da ABC, SBPC, também foi membro da
Academia Nacional de Medicina, da Academia Brasileira de Letras, entre outras.

Chagas Filho pode ser considerado um intelectual completo. Homem de
ciências, da divulgação da ciência, e das letras e das artes. Frequentador dos cír-
culos savantes de sua época, discutia poesia e arte. Pode-se dizer que viveu plena-
mente o seu tempo. Nele, a lembrança de seu pai molda-lhe a vida, e não à toa
dedica um livro à sua memória (Meu Pai. Editora Fiocruz; 1993). A presença da
figura paterna é ressaltada pelo Acadêmico Alberto da Costa e Silva em seu dis-
curso de posse, sucedendo a Chagas Filho. Mas, sobretudo, o “ensaísta de Cul-
tura e ciência não acreditava na oposição entre humanidades e ciências da natu-
reza, entre invenção e descobrimento, entre ciência e fé” e, justamente por estas
qualidades apontadas, Alberto da Costa e Silva o definirá como “o grande em-
baixador da ciência” brasileiro. Para o Acadêmico, e Diplomata,

“uma das funções mais fecundas do diplomata, embora das menos reconhe-
cidas e estudadas, é a de trazer para o seu país o que de novo se pensa, ensaia
e pratica em outras partes do mundo. Isso não deixou jamais de fazer, antes,
durante e depois de sua Embaixada na UNESCO, Carlos Chagas Filho. Ti-
nha ele por indispensável e sempre urgente que o Brasil estivesse em dia
com os desenvolvimentos da ciência para que deles pudesse prontamente
receber os benefícios e a eles pudesse acrescentar os seus modelos de traba-
lho próprios, as suas comprovações e descobertas” (Alberto da Costa e Sil-
va, discurso de posse).

Para encerrar este ensaio, recupero as palavras de Chagas Filho em seu dis-
curso de posse na ABL, onde resume sua trajetória intelectual e a liga à insti-
tuição na qual ingressava. Disse ele que pertencer a ABL provocaria

“também a saudade de Hélio Lobo, que cuidou do meu aperfeiçoamento
cultural, enviando-me dos seus postos diplomáticos os livros nos quais su-
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blinhava trechos mais importantes. A saudade de Manuel Bandeira, que
cantou no encanto de sua poesia a graça – para mim insuperável – de mi-
nhas filhas. A saudade de Miguel Osório, com quem tive longas horas de
convivência inesquecível, e a de Roquette-Pinto, que me ensinou que nunca
é tempo de viver sem admirar”.
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Joaquim Nabuco



Nabuco e seu tempo

Nelson Saldanha

Entre tratar de Nabuco com visão abrangente, e escolher um
seu “aspecto”, ou um “momento” para me deter sobre ele,

tento aqui a visão abrangente, embora sejam grandes (e óbvias) as
dificuldades para construir uma figura geral coerente. Com esta
perspectiva se tem, embora em escala questionável, o conjunto dos
elementos que integram sua circunstância (já sei o que se pensa
quando alguém cita esta palavra) e que se acham em seu próprio per-
fil. O perfil de Nabuco integra um grupo de figuras que se impõem
ao olhar do historiador social, e do crítico de ideias, e sem a referên-
cia a tais figuras não se tem a devida compreensão da sua.

Com isto posso utilizar aqui também o conceito de geração, para
situar com melhor enquadramento o personagem tratado. Nascido
em 1849 e morto em 1910, Joaquim Aurélio viveu um dos períodos
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mais importantes da política nacional, inclusive como momento de transição,
dupla transição, do Brasil escravocrata ao Brasil pós-Lei Áurea e do país mo-
nárquico ao republicano. Nabuco com várias faces, político e orador, escritor,
poeta, dramaturgo, parlamentar, diplomata, internacionalista.

A Europa, como se sabe, viveu, ao tempo da maturidade de Nabuco, a reelabo-
ração da sociologia e dos evolucionismos, e ao chegar o século XX ainda estalavam
as trepidações da guerra de 1870 entre a França e a Alemanha. Para os brasileiros
que acompanhavam os fatos internacionais, tudo isso importava, e importavam
também as crises sociais vindas do tempo de Saint-Simon, com os ecos do marxis-
mo e o frisson da belle époque, que era também do impressionismo, do esteticismo e
do feminismo, com a crise dos salões, das George Sand e mesmo das Clotilde de
Vaux. Falo de coisas, já se vê, dos bons tempos em que a França e a língua francesa
comandavam a vida espiritual e intelectual do Ocidente.

Nabuco, como quase todos em seu tempo e como disse acima, possuía várias
faces. Grande escritor ao redigir seus livros, notadamente Um Estadista do Império e
Minha Formação; frequentemente sem graça e sem peso nas conferências. Menos
frequentador da filosofia e da sociologia do que das leituras clássicas e dos auto-
res políticos do século XIX. O mesmo ocorrendo com Rui, este, além do mais,
jurista em vários enfoques, e sem nostalgias ecológicas. E o oposto ocorrendo
com Tobias Barreto, na geração anterior à sua (1839-1889), e com Farias Brito
(1862-1917), este com formação semelhante, mas trajetória diversa. Mencio-
nei, com o termo “várias faces”, os diversos perfis do autor de Balmaceda, e tam-
bém suas diferentes atividades: sobretudo a política e a literatura. Como aliás, e
também repetindo, ocorreu com tantos outros, agitados pela chegada sempre
mais constante de obras e de assuntos vindos do velho mundo, e pelo igualmente
constante desafio para cada participante da vida política naquele momento.

Nesta alusão registro que em torno do que se escreve sobre Nabuco pare-
cem pairar certas tentações e lugares comuns, inclusive a de qualificá-lo de
apolíneo: por conta de sua elegância física, várias vezes gabada, e também de
suas posições frequentemente moderadas e conciliadoras. Contra os extremis-
mos de certos políticos, ou o ímpeto polêmico de um Tobias Barreto e de um
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Sílvio Romero, de que alguém já disse que pretendia impor suas ideias na vaia
e na pateada.

Com este tema se relacionam as nuances que se revelam na “posição” políti-
ca de Nabuco em um mundo de ardentes (e imaturas) formulações ideológicas
e em um país onde se achavam conservadores e socialistas (estes geralmente di-
tos utópicos). Vai aqui uma digressão para lembrar o frequente abuso do ter-
mo dionisíaco, e também as distorções que caem sobre as designações referen-
tes às convicções sociopolíticas que a referência a Nabuco faz evocar. Refi-
ro-me a termos como monarquista e republicano, liberal e conservador, aristo-
crata, tradicionalista, elitista, reacionário. Em geral se confundia, e se confun-
de reacionário com conservador, conservador com tradicionalista, liberal com
republicano. Evidente que o bater das polêmicas leva a desfazer as distinções,
mas às vezes a confusão aumenta após a polêmica ou se espraia para além dela.

Por certo era Nabuco cauteloso em certas questões, consciente talvez de suas li-
mitações em determinadas áreas. Assim, por exemplo, não transformou sua admi-
ração por Bagehot ou por Renan em uma teoria da política nem da história; nem
se pronunciou sobre Haeckel ou Darwin. As limitações, que nele geraram cautelas
e de certa forma implícitos ecletismos, não impediram que em alguns de seus con-
temporâneos crescessem, como se sabe, fortes pretensões doutrinárias. De um
lado as pretensões de Tobias e de Sílvio, respaldadas é certo em fortes e aturadas
leituras; de outro – sobretudo na geração seguinte à de Nabuco, composta, para
usar a terminologia de Ortega, de contemporâneos não propriamente coetâneos –
de outro, dizia, os pensadores do Estado e da sociedade que, como Alberto Torres
e Oliveira Viana, ocuparam os primeiros decênios do século XX.

Para aludir aos escritores da transição para o século XX, eu lançaria mão de
um qualificativo utilizado por Roque Maciel de Barros em amplo estudo de
1959 sobre a educação brasileira. Diria então que foi, aquela, uma geração
ilustrada, ou iluminista, crente no poder da ciência, do saber e da educação
formal para beneficiar um povo e para abrir-lhe o caminho do progresso. Esta
também, aliás, a posição de Euclides da Cunha, coisa que muitos omitem, ou
não veem. Em Nabuco aquela crença no poder da ciência ficou atenuada por
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suas conciliações e seu tradicionalismo sotto voce, mas ela foi patente no grupo
chamado Escola do Recife (que se extinguiu por volta de 1914, ano da morte
de Sílvio Romero), com a valorização das obras fundamentais, ou tidas como
tal, que chegavam do velho mundo – e já algumas, dos Estados Unidos. Sem-
pre, já se vê, com lacunas e com desacertos, assim a demora na assimilação de
certos grandes sociólogos (Weber entre eles) e a devoção a autores que os de-
cênios entrantes não confirmariam.

Escrevi, uma vez, que o pensamento ocidental posterior à Revolução Fran-
cesa, melhor, às revoluções francesas, vem sendo ocupado por um interminável
debate sobre formas de governo. No Brasil de inícios do novecentos as publi-
cações políticas mais marcantes, entre as quais as obras de Tobias e as de
Alberto Torres, poderiam comparar-se a uma pouco acadêmica e pouco simé-
trica busca de uma “teoria do Estadista”. Ou de uma teoria do político, que,
com mais amplitude, poderia incluir as Cartas de Erasmo, as obras de Tavares
Bastos e as denúncias de Eduardo Prado. E a esta altura poderíamos mencio-
nar duas teorias do político desenvolvidas no século XX: a de Ortega, para o
qual até a estrutura corporal seria definidora do grande político, inclusive em
seu modelo Mirabeau, e a de Carl Schmitt, em O Conceito do Político (Der Begriff
des Politischen), referindo-se à política como atividade polarizada pela constante
confrontação amigo-inimigo.

Nabuco não pôde, inclusive com seu amor de diplomata por Londres e pela
nação norte-americana, articular as peças do que seria uma teoria da política sem
as cordiais saudações ao monarca e sem os perigos do “Estado Forte”, já em ple-
no momento republicano. Penso aliás que não tem havido uma reflexão mais de-
tida sobre estes itens, tendo sido a figura histórica de Nabuco dominada pela au-
réola de abolicionista e pelo título de monarquista. E quando, em nosso país
sempre marcado por tão fortes tendências centralizadoras, se discute o controle
do executivo ou as vantagens do governo parlamentar, pouco se tem recorrido
aos textos de Nabuco. O parlamentarismo tentou alguns autores daquela época,
inclusive o de Minha Formação, sempre dentro da secular imagem da Inglaterra:
freios e contrapesos, oposição de Sua Majestade, junção do executivo com o le-
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gislativo. Foram enfim, de certo modo, duas linhas que não se articularam devi-
damente: em uma, a crítica de Tobias Barreto, principalmente na série de artigos
intitulada Política Brasileira (na qual aliás, adiantando-se a outros que usaram ter-
minologia semelhante, o pensador sergipano veiculou o binômio “país legal –
país moral”), datada de 1870, e completada pelo texto longo e confuso mas
oportuno e incisivo de Sílvio Romero, O Brasil na Primeira Década do Século Vinte,
editado em 1912 junto com um estudo de Artur Guimarães.

A estas alturas parece válido sublinhar os diferentes tipos de liberalismo
presentes no Brasil do tempo de Nabuco. Desde logo o que vinha do período
colonial, ligado ao nativismo e às rebeliões do oitocentos. Ele se continua, sem
maiores cuidados conceituais, nos políticos que aderiram à causa republicana,
personagens aliás estudados por Oliveira Viana em texto de seu livro O Ocaso
do Império e inserido na coletânea À Margem da História da República, publicada em
1924 por mão de Vicente Lucínio Cardoso. Esse liberalismo teve como uma
de suas continuações o credo político de Tobias Barreto e dos que o acom-
panhavam: em Tobias uma série de tópicos asperamente críticos dentro dos
quais se encontra, afinal, a crença na vocação libertária do povo brasileiro. A
seguir, e agora aludo à geração de Nabuco, a diferença entre o liberalismo des-
te e o de Rui Barbosa. Em Rui o acento liberal coligado à razão republicana e
ao empenho constitucional: um liberalismo de jurista cuja estrutura interna
não deixou de ter estreito parentesco com o chamado bacharelismo, o bacha-
relismo das citações e da oratória. Em Nabuco, um liberalismo alimentado
por fontes doutrinárias pouco diferentes das de Rui, montado porém sobre
um conservadorismo de fundo, literariamente convalidado e ao mesmo tempo
apoiado sobre a prática parlamentar. Naquela prática havia, se quisermos, uma
confirmação do que Aníbal, segundo Camões, teria dito a Formião sobre o
aprendizado da “disciplina militar prestante”, que

não se aprende, senhor, na fantasia,
senão vendo, tratando e pelejando.

(Os Lus., X, est. 1099)
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Mas em Nabuco um laivo de pessimismo aparece, quando no capítulo final
de Minha Formação escreve: “durante os anos que trabalhei na Vida de meu pai, a
minha atitude foi sendo afetada pelo espírito das antigas gerações que criaram
e fundaram o regime liberal que a nossa deixou destruir”.

Aquilo que se pode chamar de serenidade ou de elegância em Joaquim
Nabuco, e retorno a ele, terá evitado, ao que me parece, que adernasse para
um pseudoproblema que ocuparia desde então a certos escritores: o pro-
blema de saber qual o “verdadeiro Brasil”, no qual tropeçariam, entre ou-
tros, Euclides da Cunha e Sílvio Romero. Este tema, ao qual alguns deram
descabidamente um tratamento quase maniqueísta, serviu entretanto para
que se colocasse, entre outras, a questão do privatismo: o condicionamento
geográfico e ecológico da construção da ordem pública a partir de um
consciente delineamento da esfera privada. Foi objeto de um breve e co-
nhecido livro de Nestor Duarte, e de várias páginas sisudas e polêmicas de
Oliveira Viana, ao analisar as estruturas de poder e os valores sociais nas
diferentes regiões do país.

Nabuco, portanto, um crente meio utópico nas relações entre civilização e
vida política, em um país cheio de heterogeneidades. Liderando uma campa-
nha inevitável e insolúvel, a do abolicionismo, tentou colocar o problema das
consequências sociais da abolição, preocupando-se ao mesmo tempo com
questões constitucionais, inclusive a pesada questão do federalismo, que late-
java no pensamento nacional sobretudo após Tavares Bastos.

�

Gostaria, antes de terminar, de deixar indicados os principais problemas
que devem ser retomados, de dentro das coisas ditas ou feitas por Nabuco.

Desde logo a falta de uma reflexão madura e séria sobre liberdades e direi-
tos, mas também sobre deveres, que sem eles não se tem uma ordem políti-
co-jurídica estável nem legítima. Uma reflexão na qual se inclua a revisão das
relações de trabalho e do mundo econômico, e também da vida cultural.
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Menciono também a permanência, no país, de bolsões de pobreza abaixo
da linha, agravada pela ausência de uma política de controle de natalidade e de
um posicionamento objetivo concernente à preservação da Amazônia e das re-
giões vizinhas à Amazônia. Temos de pensar nisso em um mundo crescente-
mente desigual, onde se continua a bombardear os povos mais fracos, como os
da África e do Oriente Médio.

Estes problemas, que a geração de Nabuco conheceu em fase obviamente
anterior a que assistimos, demandam uma perspectiva sociológica para cujo
embasamento penso que serão úteis entre outras as páginas de Mannheim, que
não envelheceram, e que representam a junção entre a sociologia do conheci-
mento, com sua conexão com a teoria do declínio cultural, e as propostas refe-
rentes ao planejamento democrático, tema discutido no Ocidente há várias dé-
cadas e deixado de lado com o deslocamento dos focos de interesse econômico
e da movimentação política. Penso que Nabuco teria se interessado pela teoria
de planificação como forma de racionalização da política social: a ela adaptaria
sua fé monárquica e suas recordações de Massangana.

Por falar em fé monárquica, ocorre lembrar que as monarquias, na história,
têm geralmente correlação com a religião e que as democracias têm conexão
com o ideário da ciência empírica. Alguns fragmentos da metafísica, desgarra-
dos de sua concreteza cultural, vão, frequentemente, aparecer nas ditaduras.
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Cândido Motta Filho

Guardo de Nabuco uma impressão estranha e melancólica.
Era ainda menino quando dele tive notícia pelos seus fune-

rais. A morte de um homem de fama, carregado de glórias, era para
mim um contrassenso. Ficava muito bem para as lendas antigas e
não para a realidade. E Nabuco apareceu-me como um grande mor-
to. Tive tal sensação num domingo. Subira com um amigo, o depu-
tado fluminense Raul de Macedo, pela primeira vez, ao Pão de Açú-
car. E estava deslumbrado com o inesperado do espetáculo, num fim
de tarde cheio de cores. E, ao divisar lá em baixo, por entre salvas,
um navio de guerra que transpunha a barra, soube então que ele tra-
zia o corpo morto de Joaquim Nabuco, diplomata e escritor, uma
das figuras primordiais da emancipação dos escravos!

Guardei assim, ao mesmo tempo, a imagem da glória e da morte, sem
compreendê-las juntas. Depois, em contato com sua obra e com o co-
nhecimento de sua vida, ficou-me mais a imagem do homem glorioso.

85

Quarto
Ocupante da
Cadeira 5 na
Academia
Brasileira de
Letras.

Prosa

*

* In: Notas de um Constante Leitor. São Paulo: Martins, 1960.



A impressão que dele se fixava em mim, definitivamente, era a de um espíri-
to harmonioso e feliz e por isso, mesmo quando com laivos de tristeza, tudo
quanto saiu de sua pena é límpido e amável.

Vi depois que esse escritor amável, que era um aristocrata à maneira de
Tolstoi, porque empregara sua aristocracia em favor de uma revolução, teve
um destino singular no campo da política brasileira.

As revoluções se fazem de vários modos. Porém, elas têm, como elemento
de sua definição, o característico da violência. Um escritor, especialista no
assunto, D. W. Brogan, lembra que ela é uma violenta medicina para as
moléstias do Estado. E acrescenta: – “A revolução, palavra mágica, símbolo ou
mito (para falar como Georges Sorel), é associada, em todo o mundo ociden-
tal, com acontecimentos violentos, dramáticos e subversivos”.

Na América Latina ela tem sempre esse estilo, com apelo aos quartéis e che-
ga a ser, na realidade, mais forma de violência do que de revolução.

Pois no Brasil suas autênticas revoluções foram pacíficas, conseguidas poli-
ticamente. Mesmo a última, a de 1930, que começou violentamente para mu-
dança dos quadros políticos, foi-se fazendo, aos poucos, politicamente, depois
que a violência ostensiva passou e ficou a representação política envolvida por
novas exigências básicas, em consequência dos problemas sociais e dos refle-
xos da era industrial.

Logo, para começar, a proclamação da Independência não foi uma guerra
pela Independência. Foi um grito, e não uma guerra. Foi uma proclamação que
deu, como resultado, um desquite amigável com Portugal.

O mesmo aconteceu com a Abolição. O país, que formara sua economia
agrária com base no braço escravo, viu-se, de um momento para outro, sem esse
braço. Mas tudo isso se deu, como a República, sem maiores conflitos, sem as
violências que marcham à frente, no corpo e na retaguarda das revoluções.

E a Abolição se fazia com o auxílio decisivo do monarquista e aristocrata
Joaquim Nabuco! Apesar de ter sido um menino mimado, filho de um presti-
gioso estadista do Império, fora apenas visto com certa reserva, como um ga-
roto travesso que fazia perguntas importunas e tocava em coisas intocáveis.
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Quando a Abolição chegou é que viram o alcance de sua ação destemida e
teimosa.

Em 1909, podia definir-se, ao escrever que “o político perfeito é o que foi
conservador e foi liberal, porque se forma a moderação e o progresso das ideias,
a altura dos pontos de vista”. E concluía: – “Não se alcança a verdadeira posi-
ção senão vendo os dois lados das coisas. Um eterno conservador é um retró-
grado; um eterno liberal, um revolucionário”.

Apareceu, num momento, como um contraditório. Era um aristocrata e ad-
vogava a liberdade do negro. Era um jurista e proclamava a Abolição. E, na
verdade, do monarquista de quatro costados saiu um dos responsáveis pelo re-
gime republicano.

Conduziu entanto a campanha abolicionista com intrepidez e paciência, porque
conhecia a fundo a reação da sensibilidade brasileira e os pontos fracos da formação
política do país. Em A Minha Formação escreveu: – “Nós brasileiros, o mesmo se pode
dizer de outros povos americanos, pertencemos à América pelo sedimento novo,
flutuante, do nosso espírito, e à Europa, por suas camadas estratificadas. Desde que
temos a menor cultura, começa o predomínio destas sobre aquelas. Estamos assim
condenados à mais terrível das instabilidades, e é isto que explica o fato de tantos
americanos preferirem viver na Europa... Não são os prazeres do rastaquerismo,
como se crismou em Paris a vida elegante dos milionários da Sul-América; a explica-
ção é mais delicada e mais profunda, é a atuação das afinidades esquecidas, mas não
apagadas, que estão, em todos nós, de nossa origem europeia”.

Voltando ao problema político diz: – “Demais, eu me convenci de que os
partidos, os homens, as instituições rivais em uma sociedade hão de ter o mes-
mo nível como líquidos em vasos que se comunicam; de que o pessoal político
é um só, os idealistas, os “ultras” de cada lado sendo imperceptíveis minorias;
por último, de minha inaptidão para lidar com o elemento pessoal, de que de-
pendem em política quase todos os resultados”.

Eis porque faz a revolução sem que o povo a fizesse, para a fixação de uma
base social justa. Consegue uma operação sem sangue e sem dor, tocando os
pontos fracos da sensibilidade nacional.
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Nele se aprimorou a consciência de um estado social incompatível com o
progresso do país. A escravidão é, para Nabuco, um despropósito humano e
uma condição social em conflito com a índole sensível do brasileiro.

“O sentimento de ser a última nação de escravos humilhava a nossa altivez e
a emulação de país novo”, escreveu ele, para ainda dizer: – “Depois a franque-
za e a doçura do caráter nacional, ao qual o escravo tinha comunicada sua bon-
dade e a escravidão, seu relaxamento”.

O fato é que, com Joaquim Nabuco, completava-se a equipe histórica de um
movimento, integrado de políticos, estudantes e homens do povo. E na posição
que tomava, na audácia de suas reiteradas campanhas, Nabuco tinha diante de si
um excelente motivo político, que ia muito bem ao seu gosto. Não tinha, diante
dos olhos, uma revolta de escravos ou o calor de vingança de oprimidos, o ódio
acumulado dos que sempre viveram na inferioridade social. E esse motivo decorria
de uma tese humana rigorosamente certa e que ia ao encontro do sentimentalismo
nacional, satisfazendo-o, muito embora ferisse a fundo a ordem econômica do
país. Afetando em cheio os interesses dos fazendeiros, satisfazia ao gosto das cida-
des, da civilização europeizada, da qual ele se originara pela formação e pelo espíri-
to. E, nessa faina libertadora, é que se sentia muito mais um homem da nobreza,
que sabia, com seus gestos senhoriais, ser um orientador e um guia.

Assim, Nabuco era um político antes de tudo.
Como a política é a atividade que mais envolve os interesses humanos e

como ela é, naturalmente, o fruto de um choque constante de interesses, o ho-
mem político é o mais diretamente atingido por suas paixões.

Vive entre altos e baixos. Nunca pode ser apreciado como realmente é, mas
como, realmente, convém. Nunca é chamado quando merece, mas quando é
oportuno. É um eterno desfigurado. Daí, amiúde, o tom dramático de suas
queixas e decepções. No Brasil principalmente. A vida nova, sem tradições se-
dimentadas, aspira à novidade e ao alvoroço da novidade, provocando o co-
nhecimento e o desconhecimento. No fim de uma longa existência, longa e la-
boriosa, marcada quase sempre pelas dificuldades da pobreza (porque o polí-
tico visa ao poder e não ao dinheiro) e por tremendas e cruéis acusações, o po-
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lítico é visto como uma árvore apodrecida e inútil. Deu sombra e agasalho.
Deu frutos magníficos. Deu o que podia dar com as forças que Deus lhe deu e,
muitas vezes, foi além de suas forças. Às vezes, como em muitos casos que co-
nhecemos, a velhice é-lhe um trágico tropeço.

Há, sem dúvida, exceções a essa regra. E Joaquim Nabuco é uma delas, mui-
to embora chegasse a contrariar interesses substanciais e a minar o regime polí-
tico que defendia.

Graça Aranha considerava-o um homem verdadeiramente feliz. Ao analisar
sua mocidade e, ao mesmo tempo, sua atuação, chegou à conclusão de que foi
acarinhado, desde o berço, pelos deuses benévolos.

Homem de alta linhagem, educado de modo a ter um espírito superiormen-
te dotado, fascinante pela sua beleza física, Nabuco deu a impressão de não
encontrar tropeços pelo caminho.

Sua inteligência não era só uma grande inteligência curiosa e atenta, mas
encantadora. Por onde passava, deixava sempre excelente impressão. Estava
talhado para diplomata, dizendo as verdades com luvas de pelica – em Lon-
dres, com Lord Salisbury, ou em Paris, no Quai D’Orsay.

Essa impressão também se irradiava de seus escritos, de suas atividades lite-
rárias e, singular e predominantemente, de suas atividades políticas. Foi, no
parecer de Graça Aranha, “um deslumbrante ator no drama nacional”.

Mesmo nas horas de desencanto, não era um desencantado. E não ficava,
por sua vez, exibindo felicidade.

Ao contrário, acolhedor e sensível, era ele um solidário, um compadecido
diante do infortúnio alheio. Seus detratores dizem que tudo isso fazia por ser
político, que é o homem que agrada a Deus e ao mundo inteiro!

O fato é que se definiu assim, como um espírito solidário, preocupado com
todos os aspectos de sua própria reputação. E procurava mostrar que a felici-
dade não é um privilégio, mas uma oportunidade, dando Deus a coberta con-
forme o frio que se sente...

Quando a Monarquia acabou e, melancolicamente, Pedro II caía, “com me-
nos ruído do que um tílburi nas ruas de Londres”, no dizer de um jornal lon-
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drino, Nabuco, monarquista e solidário com o Imperador, propriamente não
caiu; A República, que ele não queria aceitar, atrapalhando a glória de muitos,
não atrapalhou a sua.

Quando morreu, sua morte foi, por sua vez, bela e gloriosa. Graça Aranha
não pôde deixar de manter seu antigo entusiasmo: – “Neste esplendor, nesta
magnificência de pensamentos, de mil refrações do prisma intelectual, num
fantástico crepúsculo, na apoteose dos raios ainda quentes e vibrantes da inte-
ligência solar, morreu gloriosamente Joaquim Nabuco”.

E essa impressão não se apagou. Surgiram críticas ao homem Nabuco, para
uns demasiadamente snob; ao político Nabuco, ardilosamente oportunista; que
perdurou, porém, dominadoramente, foi o seu tipo de intelectual e homem
público.

Com tudo isso, não foi um bom moço, preocupado em não se desgastar,
eximindo-se de responsabilidades e de afirmações. Foi, antes de tudo, um afir-
mador e um afirmativo.

Escrevendo com tanta graça, em estilo luminoso e correntio, deixava transpa-
recer, no que escrevia, um artista e um homem de meditações. Mas o que nele
predominava, indiscutivelmente, era o político, às vezes arrojado e petulante, ca-
paz de grandes gestos, sempre pronto a arredar de si as cargas e os encargos par-
tidários, quando estes atravancavam-lhe o caminho. Rui Barbosa, encarando-o,
assim escrevia: – “Com tais independências não se acomoda à política de parti-
do... Bem fez, porém, o ilustre brasileiro em não proceder como homem deste
ou daquele bando militante, mas como amigo de sua pátria, cuja existência e
honra, superiores a todos os regimes, não se ligam à sorte de nenhum”.

Rui assim dizia, quando a República andava à procura de Nabuco e quando
este escrevia: – “Não escuto, porém, tratando-se das minhas crenças políticas,
o oblivicere populum tuum et domum patris tui, que retinia nos ouvidos de Newman,
ao deixar Oxford e a religião Anglicana. A Monarquia só poderia voltar com
vantagem para o país se os monarquistas se mostrassem mais patriotas do que
os republicanos. Eu, pelo menos, em duelo de patriotismo, queria ver a causa
nobre e justamente decidida”.
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Esse homem, que encaminhou um dos movimentos mais sérios do país, que
se mostrava como um radioso idealista, sabia equilibrar-se politicamente, pelo
profundo senso que tinha da realidade. Participou da revolução abolicionista,
sem cometer excessos. Como político, não abusava das situações; como inte-
lectual, não abusava das imagens. E escreveu em seus Pensées Détachées, como que
para explicar suas vitórias: “– En politique, la vapeur qui permet d’aller contre le vent et la
courant est encore a trouver. On n’ y peut naviguer qu’ a la voile”.

Tudo isso, ele pensou e fez naturalmente. Não houve afetação em seus
gestos, nem em sua linguagem. Muito menos em seus atos. Começou a vida
com um sucesso oratório. Quiseram ver nisso o “filhinho do papai”. No
entanto, era assim, porque era assim. Quando, muito jovem ainda, fala em
São Paulo, nos festejos a propósito da vitória de Humaitá, um jornal da
época, escrevendo sobre esse discurso e sobre o orador, afirma: – “filho de
peixe sabe nadar”.

De fato, sabia, pois já nadava por conta própria. Quando reaparece no Re-
cife, impressiona, de pronto, pela sua beleza. “Graças aos olhos de um casta-
nho quente”, escreve sua filha Carolina, “que lhe refletem a inteligência, – une,
à beleza clássica dos traços, a beleza humana da expressão”.

Essa beleza humana da expressão acentuava suas possibilidades políticas,
porque o político é um homem de personalidade transbordante, capaz de viver
em si o interesse alheio. No humanismo predominante em seu espírito, numa
certa paciência renaniana pelas fraquezas, havia uma força inesperada, domi-
nadora em seus planos, que logo se impunha em seu meio circundante. Era um
liberal autêntico e não por simples atitude. Diferente daqueles que, intoleran-
tes e mesquinhos, são liberais só para si e para os seus, exclamou, em discurso,
por entre palmas e apoiados: – “Vejo uma situação liberal, um partido liberal,
homens liberais, mas não vejo ideais liberais!”

Foi assim que começou a campanha abolicionista a aterrorizar os fazendei-
ros e proprietários rurais, a espantar os conservadores, governistas e oposicio-
nistas; os que não queriam, por amor ao dinheiro e por amor aos títulos e van-
tagens, ver a realidade brasileira e suas radicais transformações.
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Os aplausos chovem a cada discurso que pronuncia para afirmar e reafirmar
que a emancipação dos escravos era o problema essencial da democracia brasileira.

Mesmo assim, atacando de rijo a estrutura econômica da Monarquia, os
apartes e protestos que recebe passam-lhe de leve, como que pedindo descul-
pas. Quando muito era um menino mimado, cujos caprichos não deveriam ser,
de pronto, contrariados.

A própria advertência de Martim Francisco é neste teor: – “Reconheço a
generosidade e a retidão das intenções do nobre deputado, representante de
uma província agrícola, mas sinto que o verdor dos anos o precipite em uma
carreira em que um talento de primeira ordem; como, incontestavelmente, é o
seu, pode concorrer para alterar e prejudicar a paz do país”.

Logo os jornais proclamam o alcance de sua atitude, essa tremenda revolu-
ção sem motins e agravos que Nabuco lançava vigorosamente. A Gazeta de Notí-
cias escreveu: – “Em torno de S. Excia. enfeixou-se a aspiração nacional”.

Graça Aranha podia, portanto, considerá-lo feliz. Pelo menos foi um vito-
rioso, sem grandes mágoas, em meio de uma democracia de improvisos e de
imprevistos. Não passou pelas vicissitudes comuns dos homens públicos ou,
pelo menos, não deu a impressão de que passou.

Não lhe amargou a vida o ódio partidário, nem lhe tiraram o sono a inveja
dos incapazes e a intriga dos fracassados.

Tudo isso havia, sem dúvida, em torno dele, por pensamentos, palavras e
obras. Atribuíam-lhe, não raro, intenções equívocas ou desejos inconfessáveis,
contradições sem remédio e ambições desmedidas. Mas tudo isso não estorva-
va o caminho de sua glória e não lhe destruía a posição inimitável.

Fez a mais ruidosa campanha política, sem o ruído comum das investidas polí-
ticas. Falava com elegância, como se tivesse em mente o Brutus, de Cícero. Não
queria derrubar Gabinetes, nem acercar-se do poder. O poder que ambicionava vi-
ria, ao vencer uma campanha de caráter nacional, acima dos partidos. E usava en-
tão de uma eloquência mais para convencer do que para apaixonar.

Mirabeau, no retrato traçado por Ortega y Gasset, diz ao jovem impetuoso Ro-
bespierre: – “Jovem, a exaltação dos princípios não é o sublime dos princípios”.
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Nabuco sabia disso. A causa que defendeu independia da exaltação retórica,
mas exigia uma irreprimível convicção pessoal. Essa convicção era imposta
pelo próprio tema que defendia.

Os partidos poderiam subir ou descer. A Monarquia poderia errar ou pere-
cer. Mas os direitos fundamentais represados, mais cedo ou mais tarde, se con-
tinuassem represados, levariam ao afundamento geral.

O abolicionismo representava um apostolado, apoiado em verdades eter-
nas. Representava também uma massa humana em situação desprimorosa,
desmentindo as virtudes democráticas que se proclamavam.

Nabuco provocou canseiras. Mas disfarçando contratempos e vencendo re-
sistências deu Nabuco, na ríspida paisagem tropical da América, a impressão
de uma figura serena e feliz como um herói helênico.

Porque, além dessa batalha, todas as outras que travou no Parlamento e na
Diplomacia foram nesse estilo. Quando se julgava vencedor ou quando era
vencido, sentia-se sempre o mesmo. E dava a mostra de que a situação também
era a mesma. Podia conversar com todos, sem distinguir partidos e aceitar, sem
renegar a Monarquia, incumbências republicanas.

Com isso se revela uma personalidade inteiriça, aquela harmoniosa perso-
nalidade, acentuada por Graça Aranha.

O intelectual não contradiz o político. O estilo de um serve ao outro. A ma-
neira de resolver os problemas literários é a mesma de resolver os problemas de
ordem pública. E, desde moço, foi assim. Em carta escrita a Machado de Assis,
ainda em 1865, Nabuco se define: – “de uma certa idade em diante pretendo
me aplicar mais à poesia. Nesta idade, em que minha inteligência ainda não
pode discutir sobre o positivo e o exato, deixo que a pena corra sobre o papel e
que a minha acanhada imaginação se expanda nas linhas que ela compõe; mas
quando as minhas faculdades, concentradas pelo estudo e pela meditação, pu-
derem aplicar-se ao positivo e ao exato, deixarei de queimar incenso às musas
do Parnaso, para me ir alistar nas fileiras dos maiores apóstolos do positivismo
e das ciências exatas; é um protesto, para cujo cumprimento peço a Deus força
de vontade e firmeza de resolução” (Cartas a Amigos, Obras Completas, p. 6).
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Não se enfileirou no positivismo. Nem foi um devotado das ciências exatas.
Porém era uma juventude, ao mesmo tempo, entusiasta e precatada, sabendo
quando é a hora de sonhar e quando é a hora de agir.

Em Niagara Falls, em 1877, escrevia: – “Vivo debaixo das árvores, entre
gafanhotos e borboletas, sem falar das moças, e isso me faz entrar de novo na
natureza” (Op. cit., p. 20).

Fala nos dissabores da política, mas compreende que ela é o destino e que a
sua vocação é compreendê-la com todos os seus espinhos: – “Liberal de heran-
ça e pernambucano de nascimento, família e coração, será sempre o meu empe-
nho defender os interesses da província e do partido. O nome de meu pai, o
Senador Nabuco, é a garantia de seriedade com que tomo esse compromisso”
(Op. cit., p. 28).

E, por isso, acrescenta: – “A experiência que fiz da política desgostou-me
profundamente desta vida; só tenho um desejo, apenas entrado, é o de sair”.

Prossegue, entretanto. E nesse prosseguir, sofre amargas desilusões e, às ve-
zes, chega a externar com veemência suas revoltas íntimas. No civilisé, que fre-
quenta as altas rodas de Londres como “o paraíso da Europa”, espiando o
mundo de Gowesnor Gardens, que está nas soirées dos Rothschilds. que troca con-
fidências com o Príncipe de Gales e vai aos concertos de Lord Durnmpre, con-
serva-se o político, que é também um homem que medita sobre a política,
como um filósofo.

Numa carta ao Marquês de Paranaguá, datada de 1882, de Londres, pro-
testando contra a colocação, em hasta pública, de ingênuos de meses e dias, ao
lado de outros maiores, quando a lei de 28 de setembro de 1831 já estava em
vigor há muitos anos, diz: – “Não conheço maior prostituição da justiça do
que esse edital, do princípio ao fim! A mão treme-me de indignação ao chamar
a atenção do governo imperial para esse tráfico judicial de ingênuos!” (p. 76).

E a propósito do regime representativo, confessa: – “Os políticos que se
contentam com o tapar as fendas de um edifício carcomido, com o aplicar aos
males, que se manifestam, remédios de ocasião, com o arrastar de uma vida in-
glória de expedientes usados e, como mendigos que, ao invés de curarem suas
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chagas, esmolam mostrando-as e vivem delas, preferem interessar a vida públi-
ca, expondo as úlceras do Estado a cicatrizá-las com dor ou amputá-las até as
raízes da vida os membros afetados, esses podem falar da escravidão como de
um vício orgânico ou constitucional e dizer que é difícil deixar ao tempo, em
gerações sucessivas, a tarefa de eliminá-la da natureza do país”.

Por certo que, por tudo isso, a sua natureza, que se mostrava harmoniosa,
sofria íntimas e grandes contradições: – era um revolucionário e um homem da
ordem; era um romântico, cheio de enlevos por Camões; era um homem da
terra, que trazia o mundo dentro de si. E daí o seu desabafo, em carta a San-
chos Barros Pimentel: – “Não quero habituar-me a viver fora do Brasil e não
sei como possa viver aí” (Op. cit., p. 100).
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Poeticamente o homem
habita: introdução geral
às Obras Completas de
Vicente Ferreira da Silva

Rodrigo Petronio

� A cena inicial

Trabalhar na organização das obras de Vicente Ferreira da Silva é
uma experiência das mais gratificantes, não só pela reflexão filosófi-
ca que ela proporciona, mas por nos colocar diante do próprio papel
e do lugar da filosofia na história do pensamento. No caso brasilei-
ro, em notar os desvãos e abismos que ainda existem entre o valor
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1Este texto é uma Introdução Geral às Obras Completas de Vicente Ferreira da Silva, levada a cabo
pela É Realizações: FERREIRA DA SILVA, Vicente. Obras Completas. Organização, Introdu-
ção Geral, Bibliografia e Notas Rodrigo Petronio. São Paulo: É Realizações, 2009-2010.
Três Volumes: _____. Lógica Simbólica. Prefácio de Milton Vargas. Posfácio Newton da
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Reale. Posfácios Vilém Flusser e Luigi Bagolini. São Paulo: É Realizações, 2009. _____.
Transcendência do Mundo. Prefácio Rodrigo Petronio. Posfácios Julián Marías, Agostinho da
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te, sempre que citar esta nova edição me valerei das siglas LS, DC e TM para designar, respec-
tivamente, cada um dos seus volumes.

Poeticamente o homem habita

1
Editor, escritor e
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Pedra de Luz e Venho de um
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das obras e autores e a sua merecida discussão e reconhecimento pela razão pú-
blica. Tal situação de discrepância é gritante em se tratando de Vicente Ferrei-
ra da Silva, cujo reconhecimento é inversamente proporcional ao valor eviden-
te de seu pensamento, traçado em um movimento vital, extremamente agudo
em suas sínteses, diálogos e formulações. Surge então um incômodo e a neces-
sidade racional de explicação de tal fato; a incompreensão dos motivos efeti-
vos que levaram um pensamento dessa latitude a passar quase meio século so-
terrado e esquecido salta a nossos olhos. Mas, a despeito das consequências
ruins que tal obliteração produziu na cultura brasileira, também isso faz parte
da filosofia. Afinal, a atitude filosófica que nos força a ver em Vicente algo
mais do que um professor de filosofia ou de um historiador das ideias nasce
justamente quando deixamos de ver a filosofia como uma teia de conceitos,
nomes, autores, postulados, premissas, termos, etapas, sistemas, entre tantas
outras designações, e passamos a vivê-la dentro do caldo vital no qual esses
agentes do conhecimento unem todas as esferas da apreensão da vida em sua
meditação. Em outras palavras, quando vislumbramos em um autor aquilo
que Étienne Gilson chama de “unidade da experiência filosófica”.

Nesse sentido, o silêncio produzido em torno de Vicente é produtivo, a po-
bre discriminação produzida pelo establishment universitário em torno de sua obra
é sintomática. Em outras palavras, e, ironicamente, em se tratando de um autor
que entendeu o movimento da verdade (aletheia) justamente como um desve-
lar-ocludente, o seu esquecimento é um ocultar que revela o mecanismo interno
da própria ocultação. Observar aquilo que se encontra às margens da obra, per-
ceber os silêncios que ela produz, auscultar as interdições que a ela se dirigem,
notar os movimentos dos atores sociais que a ela se dedicaram ou que a rechaça-
ram: tudo isso é filosofia. Vicente Ferreira da Silva foi filósofo, no sentido mais
pleno da palavra, porque nunca renunciou a essa apreensão reflexiva dos fenô-
menos vitais, tais como se lhe apresentavam. E sua obra é uma obra filosófica, no
sentido forte do termo, à medida que testou os limites de sua própria validade,
independente de quaisquer ressonâncias gregárias, institucionais ou ideológicas
que ele porventura viesse a ter. Creio que haja algumas respostas possíveis para

98

Rodrigo Petronio



essa camuflagem de seu nome. Não tratarei disso neste momento, mas levantarei
algumas hipóteses ao longo do desenvolvimento desta introdução.

Em primeiro lugar, o mais importante é frisar que, ao lermos Vicente Ferreira
da Silva, temos a sensação de estarmos a todo tempo em algumas das encruzi-
lhadas mais decisivas da filosofia do século XX. E essa sensação torna ainda
mais eloquente o silêncio que se criou ao seu redor, justamente porque ela di-
mensiona a posição tão solitária quanto audaciosa que o pensador paulista as-
sumiu, sobretudo no final de sua vida, frente a questões que não eram sequer
cogitadas em terras brasileiras. A obra de Vicente, nesse sentido, está sempre
imersa no solo onde nasceu. Afinal, não é possível neutralizar os dados imedia-
tos da história, mas apenas transcendê-los rumo a sínteses inesperadas nas ca-
madas de suas próprias tramas, ou seja, a famosa assimilação da circunstância
pelo eu, de que fala Ortega. Mas no caso de Vicente podemos dizer com certa
tranquilidade que a originalidade de seu pensamento se deve ao fato de ele ter
encontrado outros solos germinativos nos quais lançar raízes.

Isso não quer dizer que não haja laços entre ele e seus contemporâneos brasi-
leiros ou portugueses, sobretudo aqueles com quem manteve diálogo, como Mi-
guel Reale, Delfim Santos, Vilém Flusser, Agostinho da Silva, Eudoro de Sousa,
Heraldo Barbuy, Renato Cirell Czerna, Efraím Tomás Bó, Guimarães Rosa, Leo-
nardo van Acker, entre tantos outros.2 Tampouco que sua obra tenha suplanta-
do a tradição da especulação luso-brasileira, que tem nomes de alto cabedal filo-
sófico, de Matias Aires, Cunha Seixas e Farias Brito até os mencionados há pou-
co. O fato é que com Vicente, como também ocorreu com Mário Ferreira dos
Santos, a filosofia brasileira parece assumir uma nova dignidade. Trata-se de
uma nova investidura da própria posição do filósofo e da filosofia na perspecti-
va brasileira, e desta em relação ao mundo.3 Em palavras um tanto gerais, mas
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2Um ótimo panorama filosófico de São Paulo se encontra em: CESAR, Constança Marcondes. O Grupo
de São Paulo. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, s/d.
3Vicente tinha consciência dessa necessidade universalizante da filosofia no Brasil. Tanto que é nesse senti-
do a sua polêmica com Paci, que propunha a descrição de uma filosofia americana e colocava Vicente como
um de seus representantes, o que o filósofo rechaçou: VFS, “Enzo Paci e o Pensamento Sul-Americano”,
Revista Brasileira de Filosofia, 5(18): 287-289, abr./jun. 1955. (TM)



não incorretas, enfim chegamos a uma dimensão mais universalizante. Suas refe-
rências foram autores, obras e ambientes bastante heterogêneos, é verdade, mas
isso foi fundamental para que ele pudesse produzir a guinada que produziu no
pensamento brasileiro. Para encontrar essas suas raízes, temos de recuar até o sé-
culo XIX e sobretudo entender como Vicente dialogou de maneira ora entusiás-
tica, ora ambivalente, muitas vezes polêmica, com algumas tendências filosóficas
que vieram do século anterior ao que viveu e com outras, que se formaram no sé-
culo XX. Nesse sentido, há alguns autores que podemos agrupar como se for-
massem espécies de linhas de tensão em seu pensamento.

� No princípio, era o Logos4

Podemos identificar o primeiro desses grupos, correspondente à fase ini-
cial de seu pensamento, aos filósofos ligados à lógica.5 Os autores que Vi-
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4Ao longo deste texto, farei diversas citações e usarei conceitos de diversos autores. Para não obstruir a lei-
tura com muitas notas de rodapé, citarei as fontes apenas quando necessário e colocarei entre parênteses os
conceitos, quando tomados literalmente. As fontes críticas mais importantes sobre o pensamento de Vi-
cente Ferreira da Silva se encontram no final deste volume. Os melhores estudos sobre seu pensamento são
os de Constança Marcondes César, tanto a sua obra sobre o Grupo de São Paulo, quanto a sua tese de li-
vre-docência. Por seu lado, um dos documentos mais ricos e panorâmicos sobre o pensamento de VFS é a
edição especial da revista Convivium, feita em sua homenagem. CESAR, Constança Marcondes. O Grupo de
São Paulo. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, s/d.; _____. Vicente Ferreira da Silva: Trajetória Intelectual
e Contribuição Filosófica. Campinas: Universidade Católica, 1980. Tese de Livre-Docência.; VÁRIOS. Convi-
vium, São Paulo, v. 16, n. 3, p. 202-204, mai./jun., 1972. Por seu turno, organizarei, também para a É Rea-
lizações, um volume só de fortuna crítica sobre VFS. Também abordando toda a obra do filósofo há o ex-
celente ensaio de Ricardo Vélez-Rodriguez: VÉLEZ-RODRIGUEZ, Ricardo. Vicente Ferreira da Silva: O
Homem e a sua Obra. Disponível em: http://www.ensayistas.org/filosofos/brasil/silva/introd.htm
5No que concerne ao pensamento lógico de Vicente, conferir especialmente o prefácio e o posfácio da
edição atual de Lógica Simbólica, de Milton Vargas e Newton da Costa, respectivamente. Fontes originais:
COSTA, Newton C. A. da. “Vicente Ferreira da Silva e a Lógica”. São Paulo, Revista Brasileira de Filosofia,
v. 14, n. 56, p. 499-508, out./dez., 1964; VARGAS, Milton. “O Jovem Vicente Ferreira da Silva”. In:
Convivium, São Paulo, vol. 16, n. 3 (maio-junho 1972): p. 194-201. Conferir também: COSTA, Newton
C. A. da. “A Obra de Vicente Ferreira da Silva em Lógica”. In: Revista Brasileira de Filosofia. São Paulo, vol.
41, n. 174, (abril-junho 1994): p. 165-169; CANNABRAVA, Euryalo. “Estrutura Metalinguística da
Lógica”. São Paulo, Convivium, v. 16, n. 3, p. 314-325, maio/jun., 1972.



cente leu e interpretou nessa área de estudos são muitos e diversos: Leibniz,
Carnap, Peirce, Burali-Forti, Frege, Schlick, Boole, De Morgan, Wittgens-
tein, Russell, Whitehead e Quine, entre outros. Porém, teve especial interes-
se pela lógica matemática ou lógica simbólica, sobretudo pelo primeiro Cír-
culo de Viena, com Schlick e Carnap, mas mais notadamente pelos Principia
Mathematica, de Russell e Whitehead, e, num terceiro plano, pelo chamado
linguistic turn operado por Wittgenstein. Quine, de quem chegou a ser assis-
tente, também foi um nome importante na sua formação. No que diz respei-
to ao Brasil, dedicou especial atenção aos matemáticos propriamente ditos,
como Wataghin e Fantappié, de quem chegou a ser aluno, além dos matemá-
ticos estrangeiros que leu compulsivamente.6 Embora a lógica matemática
tivesse tido algumas incursões ligeiras anteriores, como a empreendida por
Amoroso Costa, estas foram tão esporádicas que se poderiam dizer inexis-
tentes. Por isso é sempre importante ressaltar que a obra Elementos de Lógica
Matemática, de Vicente Ferreira da Silva, é considerada oficialmente a primei-
ra obra publicada no Brasil que trata dessa nova modalidade de lógica, ou
seja, tem um caráter inaugural.7

Como o próprio autor nos diz, a lógica matemática pode ser um instrumento
muito eficaz para flagrar os modos pelos quais o pensamento se formula a partir
de enunciados que, por sua vez, reivindicam sentido e validade. Nessa nova cha-
ve lógica, linguagem e realidade se dão como especulação, nos dois sentidos do
termo: especulações que nascem de espelhamentos inacessíveis entre natureza e
linguagem, entre a linguagem e as coisas, como se divididas em duas lâminas que,
ao se refletirem constantemente, não se tocam sequer no infinito. Segundo a hi-
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6Milton Vargas narra de maneira excelente esses primeiros passos filosóficos de Vicente na lógica:
VARGAS, Milton. “O Jovem Vicente Ferreira da Silva”. In: Convivium, São Paulo, vol. 16, n. 3
(maio-junho 1972): p. 194-201. (LS)
7Esta obra, somada a uma conferência pronunciada por Vicente Ferreira da Silva sobre lógica matemáti-
ca no Instituto de Engenharia de São Paulo, perfazem a totalidade dos trabalhos do autor nessa área e en-
contram-se reunidas na edição atual de suas Obras Completas (LS). A edição original é: FERREIRA DA
SILVA, Vicente. Elementos da Lógica Matemática. São Paulo: Cruzeiro do Sul, 1940, 116 p. A editora dessa
obra também aparece referida como Edição do Autor.



pótese da lógica matemática, linguagem e mundo constituiriam processos dis-
juntivos que se projetam a si mesmos como evidências e, em última instância,
como verdades, mas que não passam de estados recorrentes das coisas captadas
em sua flutuação ou que se desdobram como um simples “mau funcionamento
da linguagem” que se legitima e resiste aos imperativos de sua própria insuficiên-
cia. O que está em questão, para usar os conceitos de Wittgenstein, é a tentativa
de acessar e descrever “estados de coisas” e compreender os “jogos de lingua-
gem” que produzimos para compreendê-los. Captar os eventos tais como se
passam na realidade inacessível da natureza, por meio não de um procedimento
escolástico de adaequatio rei ad intellectum, mas sim a partir da explicação de propo-
sições em geral transitivas e performativas, ou seja, de um âmbito de fenômenos
que não seja passível de soluções satisfatórias pela lógica clássica de origem aris-
totélica, muitas vezes atrelada à metafísica e quase sempre de cunho mais subs-
tancialista. Essa parece ser a proposta da nova lógica.

Não vamos insistir aqui no caráter falacioso que subjaz a esse projeto. É
evidente que ele é um desdobramento, levado às últimas consequências, do
velho nominalismo escolástico e um herdeiro da querela dos universais. Em
última instância, trata-se de nominalismo traduzido em positivismo lógico.
Bastaria lermos com cuidado Duns Scot e aplicarmos o seu “princípio de in-
determinação” de matéria e forma, bem como o seu conceito de haecceitas, ou
seja, dos universais que repousam no estado atual dos indivíduos concretos,
que poderíamos facilmente destruir essa aporia entre realismo e nominalis-
mo, demonstrando o equívoco sobre o qual ela se fundou. Mas esse equívo-
co tem um nome. Ele se chama modernidade. Então, o trabalho de crítica
dessa fundamentação disjuntiva entre linguagem e mundo nos levaria a uma
revisão de quase mil anos de pensamento, o que não cabe aqui e talvez sequer
seja exequível, a não ser por muitos pensadores ao longo do tempo. O essen-
cial, entretanto, é perceber que, no fundo, por maior que tenha sido o entusi-
asmo do jovem Vicente – que quando da publicação de seu primeiro livro
contava, para o nosso espanto, pouco mais de 20 anos –, ele não atribuiu à
lógica um papel tão importante quanto alguns dos adeptos dessa área do co-
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nhecimento atribuíram, tentando torná-la uma espécie de método filosófico
irrestrito.

Em geral, a lógica matemática trata de enunciados processuais, que dizem
respeito mais à dinâmica do real do que à distinção de atributos, acidentes e
propriedades deduzidas ou predicadas a partir de uma substância, estrutura
herdada do decálogo aristotélico das categorias e que era central na lógica, do
Estagirita a Porfírio, de Boécio a Santo Tomás. A lógica começou a mudar de
feição apenas nos fins do século XIX e no começo do século XX, com Frege e
Peirce e a chamada lógica simbólica ou matemática. Vicente se interessou por
essas novas formas de abordar a linguagem, tentando conferir aos enunciados
o valor apodítico necessário, sem o qual a validade dos enunciados pode ser
eficaz ou adequada em um determinado contexto de investigação, mas insufi-
ciente como formulação e validade universalmente aceitas em termos argu-
mentativos. É interessante notar que, mesmo desde cedo interessado na lógica
matemática e tendo escrito esta obra fundamental sobre o assunto, Vicente é
muito claro em seus objetivos: não acredita, como Wittgenstein e outros, que
a nova lógica vai suplantar a filosofia. Tampouco quer reduzir a reflexão filo-
sófica às premissas incontornáveis da lógica, fundando assim uma espécie de
parti pris que reduza toda meditação filosófica fora dos domínios da linguagem
a uma espécie de sonambulismo reflexivo, tese maliciosa do próprio Witt-
genstein e de seus seguidores. Pelo contrário, o interesse de Vicente pela lógica
sempre teve dois objetivos bem definidos. Primeiro: entende-a como uma ma-
neira de refinar ao extremo os instrumentos da investigação filosófica. Segun-
do: toma-a como meio de deduzir formas universalmente válidas, não do pon-
to de vista substancial, pois este é o postulado da metafísica, mas em termos
estritamente proposicionais. Assim, vemos com clareza que em nenhum mo-
mento o filósofo quis transformar a lógica em uma sucedânea da metafísica,
em uma epistemologia imperialista ou em uma espécie de ontologia geral.
Tanto que, à medida que seus interesses filosóficos começam a assumir outras
feições, ocorre a mudança brusca. É o abandono da lógica. É a sua entrada nas
filosofias da existência.
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� Da Mathesis ao Homem

No terreno da filosofia da existência Vicente escreverá uma de suas obras
mais importantes e podemos dizer, sem exagero, um dos maiores ensaios filo-
sóficos escritos em língua portuguesa: Dialética das Consciências.8 A linha de auto-
res com os quais o filósofo paulista vai dialogar será presidida por nomes
como Fichte, Hegel, Husserl, Ortega, Zubiri e Heidegger. Entretanto, essa di-
mensão fenomenológica e existencial de seu pensamento acaba tocando em
questões candentes a filósofos de quadrantes distintos, que vão de Chestov e
Berdiaev a Buber e Rudolf Meyer, de Kierkegaard e Ortega y Gasset a Jean
Wahl e Gabriel Marcel. Principalmente, ele se ocupará de Jaspers e Scheler,
autores que terão grande ascendência sobre a sua reflexão. O diálogo e as rami-
ficações de seu pensamento incluem até Sartre, com o qual Vicente manteve
relação conflituosa, primeiro de enaltecimento e depois de recusa radical.9

A princípio, a passagem da lógica à fenomenologia parecia algo sem gran-
des rupturas ou transtornos. Afinal, esse foi o caminho do próprio Husserl.
Mas no caso de Vicente a investidura que a fenomenologia vai receber em diá-
logo com as filosofias da existência será original e, a seguir, um tanto ruidosa.
Assim como a leitura que ele fará das reduções eidéticas, transpondo-as inusi-
tadamente para novos horizontes de especulação, notadamente de caráter mí-
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8FERREIRA DA SILVA, Vicente. Dialética das Consciências. São Paulo: Edição do Autor, 1950. 143 p.
(DC)
9Há dois momentos bem distintos da apreciação que Vicente faz da obra de Sartre. Um primeiro, em
Ensaios Filosóficos, e depois, um ensaio no qual rompe com o pensador francês: “O Existencialismo de Sar-
tre”. Ensaios Filosóficos. São Paulo: Progresso, 1948, 153 p. (DC) “Sartre: um Equívoco Filosófico”. São
Paulo, Diálogo, n. 13, dez., pp. 93-94, 1960. (TM) Acredito que a mudança na concepção de Vicente no
que diz respeito à obra de Sartre esteja relacionada às mudanças tanto teóricas quanto políticas assumi-
das pelo pensador francês. O elogio inicial de Vicente a Sartre, presente no primeiro ensaio, era direta-
mente destinado a O Ser e o Nada, de 1945, análise de base fenomenológica e existencial, cunhada também
a partir de um diálogo com Ser e Tempo. Posteriormente, Sartre inclinou seus interesses filosóficos quase
todos para a esfera do engajamento político e, em 1960, com a publicação de Crítica da Razão Dialética, pra-
ticamente transformou a filosofia da existência em um enclave a ser extirpado do interior do materialis-
mo dialético. Não por acaso, é exatamente deste ano o segundo ensaio de Vicente, que consiste, como se
nota no título, em uma crítica frontal ao filósofo francês.



tico. Na filosofia do século XX, a tônica da existência se mescla à investigação
fenomenológica das origens da consciência e ao debate sobre os limites e a es-
sência do que seria o humanismo, bem como as propostas de crítica a seus fun-
damentos empreendida pelas concepções anti-humanistas. Mesmo o pensa-
mento cristão, seja na linha neotomista de Gilson e Maritain, seja na do perso-
nalismo de um Mounier e de uma etapa da obra de Scheler, por exemplo, aca-
ba fazendo essas correntes confluírem, sob a salvaguarda da consciência enten-
dida como a categoria de pessoa, ou seja, como núcleo noético e fenomenológi-
co último e irredutível.

Essas chaves de leitura, na verdade, se encontram esboçadas e assumem o pal-
co da obra de Vicente desde Ensaios Filosóficos, livro imediatamente posterior à sua
obra de lógica, e toma relevo e força em alguns ensaios de fôlego, como Teologia e
Anti-Humanismo, e no livreto Instrumentos, Coisas, Cultura.10 Não só uma guinada
temática se produziu, mas o escopo de interesses e as referências de diálogo do
filósofo aumentaram bastante. Em um determinado plano, a investigação de Vi-
cente segue as de Husserl. Porém, como se sabe, os atos intencionais da cons-
ciência, tais como Husserl os herdara de Brentano e os traduzira, são tratados no
processo fenomenológico a partir de sucessivas reduções eidéticas, até que se
chegue à forma pura da consciência entendida como resto ou como resíduo noé-
tico, fundamentados não como estruturas apriorísticas kantianas e seus esque-
mas, tampouco como cogito, embora Descartes esteja no horizonte de Husserl,
mas sim numa região autônoma, fonte das matrizes universais de apreensão fe-
nomênica. A abordagem de Vicente, ao mesmo tempo que parte desses dados
do estudo fenomenológico, não se atém às reduções, mas sugere, sim, uma vivên-
cia dos atos intencionais a partir de algumas matrizes vitais que ele identifica a
partir do que ele chama de teoria do reconhecimento. Ora, o reconhecimento não con-
siste em reduções, embora se saiba, desde Hegel, outro autor bastante presente
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nas reflexões vicentinas, que o em-si da consciência sempre se produz por nega-
ção do para-si que se lhe oferece. Nesse sentido, o movimento da subjetividade é
sempre uma nadificação do real, para que a consciência se capte como não-real
do real e assim o absorva, produzindo novas sínteses dialéticas em direção à
ideia, ao núcleo puro e autorreferente da subjetividade, e ao Absoluto, sua ulti-
mação no nível do Espírito. Mas então vejamos no que consiste a teoria do reco-
nhecimento e como o filósofo chegou a ela.

Ao herdar o debate inaugurado com a lógica matemática e também a base
fenomenológica de Husserl, mas retroagindo ao idealismo alemão, sobretudo
a Hegel e a Fichte, como acabei de mencionar, Vicente procura dar-nos um es-
clarecimento sumário do que venha a ser a consciência já em uma chave de su-
peração da díade sujeito-objeto. Especialmente em Dialética das Consciências, uti-
liza conceitos de diversos autores. Um de seus conceitos angulares é a diferen-
ciação estabelecida por Viktor von Weizsäcker entre dois níveis: o ôntico e o
pático. O primeiro diria respeito à relação do sujeito com os objetos. O segun-
do, à relação entre sujeitos, que é de natureza bem diversa. Não se trata da dis-
tinção estabelecida por Heidegger entre o ôntico e o ontológico, pois esta é
uma natureza de definição das modalidades de manifestação do ser, respecti-
vamente entendidas como ser manifesto e como ser apreendido em uma capta-
ção compreensiva e vivencial. Nas definições de ôntico e pático, estamos em
uma dimensão estritamente conscienciológica. De acordo com a linha da fe-
nomenologia e da filosofia do espírito, o olhar e a presença do outro me obje-
tivam e me neutralizam como sujeito ativo. Transformam-me em um tipo es-
pecial de objeto capaz de objetivações. Há uma série de pressupostos para se
chegar a um consenso sobre essa dialética entre as consciências, e, como se
sabe, Husserl sugere que essa aporia aparentemente irresoluta entre o eu e o
mundo se solucionaria de modo suspensivo e redutivo. Ou seja, baseia-se em
um ato a um só tempo cênico e vital, quase como um “salto na fé” de que nos
fala Kierkegaard, que pusesse entre parênteses o “eu” e assim preservasse a
consciência “fora” tanto do escopo subjetivo quanto do objetivo. Com isso,
em um golpe ímpar de genialidade, Husserl conseguiu uma solução bastante

106

Rodrigo Petronio



satisfatória, sob diversos pontos de vista, para o grande impasse a que se havia
reduzido a filosofia, desde o século XVII, em sua constante oscilação entre ra-
cionalismo, criticismo, idealismo transcendental e realismo empírico. Entre-
tanto, outra antinomia se anuncia na visada fenomenológica: qual seria a “ori-
gem”, o “lugar” e a “natureza” desse resíduo noético último? Como defini-lo?
Como circunscrevê-lo? Seria ele uma artimanha da linguagem para não assu-
mir o ponto cego de seu sistema? Se for, estaríamos de novo às voltas e reféns
do positivismo lógico e dos seus sucedâneos da filosofia pragmática? A per-
gunta é válida, mas não esgota o sentido mais profundo da investigação feno-
menológica. Afinal, Husserl sabia da grandeza de seu empreendimento. Havia
proposto a fenomenologia não apenas como um saber entre outros saberes
nem como um mero método filosófico, mas sim como um saber dos saberes,
que poderia ser o campo de intersecção entre as ciências do espírito e as ciências
da natureza. Não seria possível conceber pontos cegos no conjunto dos con-
ceitos. Por seu turno, e para superar essa dicotomia intrínseca à fenomenologia
das consciências, Vicente de certa forma passa a introjetar na fenomenologia
pura a substância vivencial, experiencial, o conteúdo dos dados concretos e da
facticidade, que haviam sido reduzidos na análise fenomenológica, mas que
passam a ser “resgatados” como conteúdos noéticos transcendidos, desvincu-
lados de seus demais sentidos, fossem eles metafísicos, apriorísticos, cartesia-
nos ou empíricos. Em outras palavras, o filósofo cruza a fenomenologia com a
filosofia da existência.

Embora essa fusão não fosse nova, pois é exatamente isso que Heidegger
faz já nos escritos de juventude e depois, de modo sistemático, na analítica do
Dasein, em Ser e Tempo, adicionando de modo mais inusitado ainda outra esfera
absurdamente estranha a esse sentido especulativo, ou seja, a ontologia, e, na
sua esteira, o Sartre de O Ser e o Nada não seja nada mais do que uma fusão de
hegelianismo, Heidegger, Husserl e filosofias da existência, em Vicente há um
teor diferencial. E essa originalidade repousa justamente na sua teoria do reconhe-
cimento. O reconhecimento é o resgate da ipseidade, do eu entendido como o
em-si da minha consciência e que se alienara na consciência do outro. Porém,
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esse movimento se dá como uma vivência afetiva, apreensiva e situacional da
condição deste mesmo outro que me olha. Se assim não fosse, estaríamos no
campo das projeções, e, dessa maneira, o que eu tomaria ao outro seria meu
“eu” antes de ele ter se “perdido”, ou seja, sem que houvesse passado pelo
pressuposto da alteridade. Para falar com Levinas, eu não teria visto o rosto do
outro, mas tão somente um espelho embaçado no qual teria recolhido alguns
traços distintos daquilo que suponho ser eu mesmo. É nesse sentido que a
consciência de si sempre é uma forma de transcendência parcialmente trans-
cendida, pois pressupõe sempre alteridade. Por isso, a teoria do reconheci-
mento possibilita a Vicente tratar de temas como o amor, a morte, a liberdade,
a finitude e a solidão, que parecem ser temas circunstanciais dentro de um de-
bate técnico da filosofia, mas que se revelam essenciais para a compreensão re-
lativa à atividade consciente e às formas mais ou menos autênticas de inserção
no mundo e da minha relação com os objetos e com os outros. O que é mais
importante nessa reflexão é que para ele os temas do amor e da liberdade estão
no cerne dos seus interesses.

E é nesse ponto que ele opera uma guinada, ao reconhecer o amor como ati-
tude das mais autênticas que existem, e, portanto, o outro nunca poderia ser
uma limitação da minha liberdade ou um obstáculo à minha plena realização,
mas exatamente o contrário. Poderíamos resumir com uma paráfrase, dizendo
que, para Vicente, minha liberdade não termina onde começa a liberdade do
outro: minha liberdade começa onde começa a liberdade do outro. Pois, caso
contrário, não haveria a relação pática sujeito-sujeito, mas apenas uma coisifi-
cação de duas consciências objetivadas e a posse mútua de uma pela outra. É
apenas no outro que eu me livro de uma existência inautêntica. A despeito
dele, esta pode até parecer autônoma e livre, mas não o é e nunca o será, caso
esteja ilhada ou vedada às trocas intersubjetivas. Nesse sentido, pode-se intuir
que sua teoria segue praticamente na contramão da visão de Sartre, por exem-
plo, que vê o outro sempre como uma etapa a ser superada pelas objetivações
do espírito e sempre como um obstáculo à liberdade, e, por isso, como uma re-
alidade necessariamente infernal. E, embora o filósofo paulista dialogue muito
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com Hegel, sua concepção da fenomenologia segue na contracorrente do hege-
lianismo, à medida que, ao sair do escopo intersubjetivo e abrir o foco para a
processão da história, tudo o que em Hegel é entendido como clarificação
rumo à consciência pura em Vicente será visto como afastamento da raiz fasci-
nante do Mito.

Creio que isso seja muito importante. Pois nesses dois casos, e na análise
que ele produz das consciências em sua dialética vital, e aqui está presente, ob-
viamente, o conceito de razão vital de Ortega, já se esboça a fé de Vicente na
transcendência. Esta não será entendida por ele nem sob um ponto de vista
metafísico, tampouco como o sujeito transcendental kantiano ou como o eu
transcendental idealista, embora ele esteja sempre dialogando com ambos. Isso
porque ele não a entendia apenas como conceito filosófico, mas como vivência
necessariamente positiva, independente de quais fossem as suas consequências
para a vida prática. Talvez, devido ao seu materialismo, isso tenha escapado a
Sartre, que no fundo sempre preservou a dialética hegeliana do senhor e do es-
cravo mais em seu filtro marxista e humanista do que propriamente hegeliano,
e é essa díade dialética que Vicente critica tanto em Sartre quanto em Hegel.
Esse sentido da transcendência é que o leva a tomar Hegel em altíssima conta,
mas que o faz se posicionar contra Marx e o marxismo.

É por isso que, desde Epicuro, não há nem nunca houve na história nenhu-
ma filosofia digna do nome que se defina a si mesma como materialista. A crí-
tica de Vicente ao marxismo, indo no sentido de uma crítica à imanência, aca-
ba ultrapassando seu alvo e atinge o cerne de uma crítica a toda forma de mate-
rialismo.11 A prolepsis proposta pelo epicurismo, ou seja, o núcleo de sua teoria
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do conhecimento, entendida como antecipação das formas tomadas pela mente
em sua construção imanente de sentido, demonstra com clareza as deficiências
do conceito. Pois é óbvio que, para uma apreensão sensível se dar, é preciso
que uma condição prévia de sentido se desdobre no horizonte das formas sen-
síveis e assim atualize a possibilidade virtual do sentido implicada nelas. Se
nego isso, afirmo que apreensão material e sentido se convertem um no outro,
e, se o faço, faço, por conseguinte, duas afirmações que se excluem mutuamen-
te. Ou não existe sentido autônomo, e, portanto, somente as condições mate-
riais de sua atualização, e, portanto, poderíamos traduzir sentido em matéria,
ou seja, invalidaríamos um dos lados da moeda conceitual. Ou não há matéria,
então cairíamos no oposto simétrico da premissa postulada inicialmente pelo
sistema, o que seria um absurdo. É importante o leitor perceber que não se tra-
ta de uma defesa do platonismo ou de filosofias semelhantes, mas apenas de
argumentos lógicos em sua aplicação mais rotineira.

Embora bastante distantes, os problemas e contradições do materialismo
moderno não são menores. Como se sabe, Marx concebe a dialética se-
nhor-escravo como uma variante transistórica, mas que só foi passível de ser
apreendida quando o movimento real, efetivo e material de opressão-liber-
dade assumiu o centro da história na figura do operário-industrial, ou seja,
quando toda a projeção de uma realidade dada nos permitiu o acesso à sua
realidade supostamente não contingente, ou seja, à sua possibilidade de
constância e repetição. Porém, essa definição é, do ponto de vista estrita-
mente filosófico, extremamente falaciosa. É como se eu dissesse que a arqui-
tetura nasce com a invenção dos tijolos, e, enquanto os tijolos repousassem
em sua futura gestação, ignorássemos toda cosmologia pregressa ou não ti-
véssemos acesso a ela, baseada na figura do artifex criador do mundo. Ou,
pior, como se só passássemos a conhecer a essência da cosmologia do artifex
com a descoberta dos tijolos. Não há nesse caso espessura conceitual ou evi-
dência vital válida que dê conta da explicação do real para além de um feno-
menismo dos mais ingênuos ou de um materialismo insustentável. Como se
sabe, é essa a dimensão que Marx vai dar à religião como ilusão, e, curiosa-
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mente, dentre as ilusões, a mais poderosa, pois é das poucas nas quais a reali-
dade aludida e iludida se ostra sob o aspecto último do real. Impossível coa-
dunar um pensamento como o de Vicente, cuja última etapa propõe que o
mito não sofre a história, mas sim a produz.

Pois se tudo é uma projeção superestrutural das bases infraestruturais que
regulam a produção material e, por conseguinte, tudo é matéria, ainda que esta
venha trabalhada no nível do conceito, falar em uma filosofia marxista, usando
os mesmos expedientes do marxismo, seria o mesmo que produzir uma reifica-
ção do Espírito, traduzindo as premissas fundamentais de toda a história da fi-
losofia e as camadas espirituais mais profundas da experiência humana na ver-
dade última de uma filosofia que será forçosamente falsa. É como se a premis-
sa de fundo, seja no epicurismo, seja no marxismo, fosse ela mesma uma taute-
goria. Partindo-se de outro mote lógico bastante plausível e usado inclusive na
ciência, a ausência de evidência não é evidência de ausência. A arrogância da fi-
losofia materialista, que no fundo deu ensejo a todo cientificismo de nosso
tempo e a algumas das correntes da filosofia contemporânea, tão equivocadas
quanto hegemônicas, baseia-se na falseabilidade voluntária desse mote, ao
propor a inversão das premissas do pensamento e a demonstrabilidade eviden-
te da ausência onde só há ausência de evidência. Vicente apontará esses equí-
vocos e exporá seu afrontamento publicamente, em ensaios como “Marxismo
e Imanência”, provavelmente a mais breve, elegante e aguda demolição filosó-
fica do marxismo produzida no Brasil.12 É dispensável ressaltar que esse as-
pecto ideológico de seu pensamento, em um ambiente intelectual provinciano
como era o brasileiro e em uma fase histórica mundial totalmente maniqueísta,
será um dos principais motivos do isolamento produzido em torno do filóso-
fo e do silêncio que mencionei no início deste texto.
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Além disso, nesses escritos de teor mais existencial, Vicente toma partido,
às vezes de forma polêmica, no debate entre humanismo e anti-humanismo.13

E cada vez mais se aproxima da postura de Heidegger nesse aspecto.14 E aqui,
mais um estigma que pesou sobre o nome do filósofo, dadas as vinculações
apressadas e frívolas entre filosofia e política no pensador da Floresta Negra.
Como se sabe, Heidegger refutou a concepção onto-teo-lógica da filosofia em
benefício de uma visão ek-sistencial e ek-stática. A humanidade do homem
não radica nem em um pressuposto entitativo metafísico, que articula dois en-
tes para a formação de um terceiro, perante o qual o homem seria um animal ra-
cional, nem em um pressuposto neokantiano, que pensa o homem como animal
simbólico, e tampouco em uma base teológica que o conceba como um conjunto
de logoi articulados em torno de um ser, entendido como partícipe de atributos
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que este foi o filósofo mais importante na totalidade de sua trajetória, embora creio que seja errado dizer
que Vicente seja um filósofo heideggeriano, pelos motivos que mencionarei a seguir. Salientarei apenas
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sobre o pnsamento filosófico contemporâneo”, comunicação apresentada no 1º Congresso Brasileiro de
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Paulo, 11 out., 1953. (TM) “O ‘Ser’ In-Fusivo”, São Paulo, Diálogo, n. 3, mar., pp. 29-34, 1956. (TM)
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ger”, São Paulo, Diálogo, n. 6, fev., pp. 21-25, 1957. (TM) “A Fonte e o Pensamento”, São Paulo, Diálogo,
n. 7, jul., pp. 3-8, 1957. (TM) “Em Busca de uma Autenticidade”, Rio de Janeiro, Jornal do Commercio,
s.d., 1958. (TM)



divinos. Para Heidegger, ao contrário, o homem se investe de sua humanidade
no ato excêntrico de sair de si e habitar a proximidade do ser. Toda tentativa
de aproximação do ser humano que não conta em primeiro lugar uma definição
de ser implica necessariamente entificação. Ao traduzir um ente em outro na
espiral infinita da analogia entis escolástica, até chegar a Deus, que por sua vez
também acaba sendo personificado, acabamos gerando entificação. Ao contrá-
rio, o ek-sistente que habita a clareira de luz do Dasein, em direção ao Aberto
(Offenheit), não se remete por analogia nem por participação a Deus, mas antes
de mais nada é aquele que sai do estado permanência (ek sistere), que se sabe arrojado,
que se sabe res derelicta lançada às praias da existência, ao ser-para-a-morte que
se mostra na fisionomia da angústia e na luz ofuscante do Nada. Todas as coi-
sas são, só o homem existe, pois ele é o único ente capaz de postular o funda-
mento de seu próprio ser. Quanto maior a relação do homem com a dimensão
ek-stática, maior o risco; quanto maior o risco e o arriscado, em uma alienação
voluntária da própria vontade que retira ferozmente o homem de sua estrutura
autotélica, maior a clarificação do ser.

Porém, é preciso passar pelo nada para chegar ao ser. Caso contrário, se
quisermos negar a finitude e a facticidade constitutiva de nossa condição,
nossa existência estará sempre se projetando no domínio do Errar, pois,
como em uma espécie de lei da gravidade, tudo em nós tende ao in-sistir (in
sistere), ou seja, permanecer no dado e na estabilidade, sendo que o ser só se
desvela quando apreende o ocultamento submersivo que o constitui. Nesse
movimento, se “ser e pensar são a mesma coisa”, o pensamento destrói toda
a possibilidade de entificação do ser e de entificação de si, ou seja, o coração
das forças entitativas que, segundo Heidegger, estão na base de toda a meta-
física ocidental. Do ponto de vista de uma antropologia filosófica, o homem
passa então a se postular como uma não-coisa que não pode ser apreendida
por nenhum saber, nenhuma ciência, nenhuma filosofia ou nenhuma teolo-
gia que paguem os tributos necessários ao ente enquanto ente para se consti-
tuir como conhecimento válido. Esse grande golpe epistemológico perpetra-
do por Heidegger, que praticamente implode todas as vias tradicionais de
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acesso ao real e à verdade, é de grande valor para Vicente. É nesse percurso
que o filósofo paulista se insere de modo muito original e passa a dialogar
com as ideias de Heidegger. É nessa passagem cada vez mais visível nos seus
escritos, de uma concepção humanista e conscienciológica a outra cada vez
mais anti-humanista, que podemos identificar a chave para a compreensão
de outro metabolismo de seu pensamento: a passagem da fenomenologia
existencial das consciências à fase mítico-aórgica.

� Do Homem ao Ser

A investigação sobre as consciências foi um passo decisivo nessa mudança. Mas
não foi o motor da transformação, cuja origem nos escapa. Sinto que Vicente pro-
vavelmente tenha tido uma experiência de conversão, uma metanoia filosófica. Por-
que a partir de meados da década de 1950 seus escritos começam a retomar as
propostas anti-humanistas que haviam sido lançadas de modo um tanto esporádi-
co, e ele passa a sistematizá-las a partir dessa intuição original e por meio de um in-
teresse cada vez mais marcante pelos temas ligados à mitologia, ao sagrado, à his-
tória das religiões, à etnologia, à antropologia. É nessa mesma época que cresce ve-
lozmente o interesse de Vicente por Heidegger, que passa a ser um interlocutor
constante no horizonte de seus escritos. A fase existencial e fenomenológica foi
muito importante, pois, como mencionei acima, creio que seu pensamento ulte-
rior será um contínuo aprofundamento deste núcleo gerativo e dessas preocupa-
ções que foram tomando o palco de sua filosofia. Se a obra central dessa época in-
termediária é a Dialética das Consciências, em momento nenhum podemos esquecer
outros dois livros da mesma fase: Teologia e Anti-Humanismo e Ideias para um Novo Con-
ceito do Homem.15 Nesta última, creio que já se esboce o Vicente mítico e a dimensão
aórgica; o “não feito pelo homem”, conceito este tomado de Hölderlin, começa a
assumir o cerne de suas preocupações. Um autor central para essa nova etapa passa
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a ser Schelling, sobretudo de Filosofia da Mitologia e de As Idades do Mundo.16 E também
nasce o interesse crescente pelos místicos e pelos teósofos, como Jacob Böhme.17

É quando Vicente passa a se aprofundar nos românticos (Novalis18, Hölderlin19,
Schlegel), nos mitólogos, nos historiadores das religiões e nos teólogos (Rudolf e
Walter Otto, Vico, Kerényi, Bachofen, Frobenius, Eliade), retoma seu interesse
pela filosofia da história (Dilthey20 e Spengler21) e se concentra principalmente
em Nietzsche22, cuja visão vitalista e estética o conduzirá a um paulatino estrei-
tamento entre criação e filosofia, entre mito e reflexão, o que o levará a conferir
cada vez mais importância à poesia como modo de revelação da Fonte do pensa-
mento (Orfeu23, Rilke24, Lawrence25, Yeats, Hölderlin, Eliot e Pound). O pa-
pel desempenhado pela arte como uma das formas mais autênticas de acesso à
verdade passa a ser glosado no famoso verso de Novalis: “quanto mais poético,
mais verdadeiro”. Não mais os jogos de linguagem da lógica ocupam a cena, mas
sim a vida entendida enquanto jogo, tema desenvolvido em um ensaio admirá-
vel, do livro Exegese da Ação.26
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16“Centenário de Schelling”, São Paulo, Diário de São Paulo,11 abr., 1954. (TM)
17O filósofo dedica a Jacob Böhme um capítulo interessantíssimo em Ideias para um Novo Conceito do Ho-
mem. (DC)
18O filósofo trata de Novalis já em Ensaios Filosóficos, em um ensaio dedicado ao poeta alemão, intitulado
“Novalis” (DC). Conferir também: FERREIRA DA SILVA, Vicente. Ideias para um Novo Conceito do Ho-
mem. São Paulo: Edição do Autor, 1951. (DC)
19FERREIRA DA SILVA, Vicente. Ideias para um Novo Conceito do Homem. São Paulo: Edição do Autor,
1951. (DC)
20“O Sentido Especulativo do Pensamento de Dilthey”, comunicação apresentada no 1º Congresso Bra-
sileiro de Filosofia, São Paulo, 1950. (TM)
21“Spengler e o Racionalismo”, São Paulo, Clima, n. 4, set., 1941, pp. 35-43. (TM)
22FERREIRA DA SILVA, Vicente. Ideias para um Novo Conceito do Homem. São Paulo: Edição do Autor,
1951. (DC)
23“Orfeu e a Origem da Filosofia”, São Paulo, Diário de São Paulo, 20 dez., 1953. (TM)
24“Sobre a Poesia e o Poeta”, São Paulo, Diário de São Paulo, 11 out., 1953. (TM)
25“Comentário ao Poema ‘O Barco da Morte’”, São Paulo, Diálogo, n. 5, out., pp. 49-50, 1956. (TM)
“O Deus Vivo de Lawrence”, São Paulo, Diálogo, n. 9, jul., pp. 11-20, 1958. (TM) “Uma Floresta Som-
bria”, São Paulo, Diálogo, n. 15, mar., pp. 3-16, 1962. (TM)
26“Para uma Moral Lúdica”. In: FERREIRA DA SILVA, Vicente. Exegese da Ação. São Paulo: Martins, 1949,
41 p. Republicado: _____. Exegese da Ação. São Paulo: Martins, 1954, 77 p. (Coleção Natureza e Espírito).



Por isso a arte e a poesia, que já eram ouvidas e analisadas em seus primeiros
ensaios, vão assumindo paulatinamente cada vez mais importância.27 Tam-
bém a quebra da noção de sujeito presente na filosofia de Nietzsche será im-
portante para Vicente pensar a consciência como força vital extramoral e
anti-humana, mas também como articulação da beleza, entendida como crista-
lização de potências que exorbitam a esfera privada do indivíduo e de sua sub-
jetividade agônica. Porque o homem, como queria Heidegger, ao passar pela
floresta passa por dentro da palavra floresta. O homem não é não anterior, mas in-
terior à linguagem, à medida que palavra e ser são as chaves de desvelamento
que lhe facultam a sua humanidade. Sendo a poesia uma maneira pela qual
“poeticamente o homem habita” o mundo, nas palavras de Hölderlin, está
mais próxima da Fonte e da Origem (Fons et Origo) do pensamento, cabendo à
filosofia auscultá-la para poder se gerar a si mesma. A poesia é uma espécie de
pura alteridade da filosofia, sua contraface, sua origem camuflada, assim como
o mito é a origem da poesia. Para Vicente, seguindo ideias de Eudoro de Sou-
sa, se a poesia é o mito humano, a mitologia é a poesia dos deuses.28 Enquanto
epos, é emancipada do Mito; enquanto poesia, é submetida ao regime de trans-
cendência dos homens; enquanto manifestação além-humana, é do domínio
das paixões e atualiza as potências teúrgicas. Documentos do divino em sua
fuga ou em sua proximidade, relatos primeiros da Origem, na qual o mundo

116

Rodrigo Petronio

27Já em Ensaios Filosóficos encontram-se ensaios de destaque sobre arte, poesia e criação: “Sobre a Natureza
da Arte”, “História e Criação” (DC). No livro seguinte, Exegese da Ação, eis-nos às voltas de novo com o
tema, que ganha amplo destaque, podendo-se dizer que quase todo o livro é dedicado ao conceito de
ação entendido à maneira do idealismo, ou seja, como uma operação produtiva sobre a matéria, por meio
da qual o próprio eu se produz em sua singularidade. A arte seria o modo mais autêntico dessa atuação
no mundo: “Uma Interpretação do Sensível”, “O Conceito de Arte na Filosofia Aual”, “A Estética de
Platão” (DC). Interessante notar como a interpretação de VFS vai passando de uma visão mais idealista
do processo artístico a outra, mais ligada à ontologia fundamental heideggeriana. Aos poucos, a poesia
deixa de ser um meio de autentificação do sujeito (o que para o autor ainda seria uma forma de metafísica
da subjetividade), e passa a ser a doadora de sentido original do mundo. Mais adiante, em sua reflexão, a
poesia passa à mitologia e esta, ao Mito.
28Quanto aos paralelos entre o pensamento de ambos os filósofos, conferir a excelente reunião das atas
do colóquio: Mito e Cultura: Vicente Ferreira da Silva e Eudoro de Sousa – Actas do V Colóquio Tobias Barreto. Lisboa:
Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, 2001



sempre permanece em seu estado submersivo, nunca avança nem volta. Porque
a história é intramundana, ainda não foi projetada em sua totalidade.29 Não há
um passado de Ouro, perdido, inacessível em sua perdição e em sua Queda.
Tampouco existe utopicamente um futuro moldado pela razão humana, em
sua triste boa vontade, em seus natimortos projetos escatológicos humanistas,
em seus desígnios de controle e em sua mania de grandeza.30

Ora, sabemos que não basta conceber a simples abertura da clareira de luz na
qual a consciência se desvela, alheia à oclusão propiciada por todo ente tomado
enquanto ente. É preciso saber que o ato de desvelar também oculta aquilo que
desvela. Toda luminosidade do ser é cega. Toda ontologia é em si mesma e si-
multaneamente uma meontologia, uma incorporação do não-ser. Esse é o prin-
cípio da aletheia. Ao inaugurar uma verdade, ocultamos a sua contrapartida, que é
o polo negativo da verdade desvelada do ente, mas que também compõe a sua
verdade enquanto ente desvelado. Esse desvelar-ocludente nunca pode ser visto
sob uma ótima moral, ou seja, não há desvelamentos melhores ou piores, pois
estes são, em sua essência, a estrutura mesma do real em seus desdobramentos e
em sua pura vontade de potência. Mesmo a era técnica, fruto máximo da entifi-
cação do ser, e que Heidegger vai anatematizar, é uma potência de ser que se des-
cortinou no horizonte da história. Nesse sentido, grosso modo, o próprio nasci-
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29Para comparação entre os pensamentos de Vicente e Eudoro nesse ponto, reportar-se aos excelentes
estudos: CALAFATE, Pedro. “A Antropologia na Obra de Vicente Ferreira da Silva”. In: Mito e Cultura:
Vicente Ferreira da Silva e Eudoro de Sousa – Actas do V Colóquio Tobias Barreto. Lisboa: Instituto de Filosofia
Luso-Brasileira, 2001, p. 51-60; BORGES, Paulo Alexandre Esteves. “Do Perene Regresso da Filosofia
à Caverna da Dança e do Drama Iniciático. Rito e Mito em Vicente Ferreira da Silva e Eudoro de Sou-
sa”. In: Mito e Cultura: Vicente Ferreira da Silva e Eudoro de Sousa – Actas do V Colóquio Tobias Barreto. Lisboa: Insti-
tuto de Filosofia Luso-Brasileira, 2001, p. 97-112. Republicado em: BORGES, Paulo Alexandre Este-
ves. Pensamento Atlântico. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2002, p. 413-426.
30A crítica aos projetos utópicos já vinha sinalizada no ensaio “Utopia e Liberdade”, Ensaios Filosóficos
(DC). Mas ela é aprofundada em ensaios posteriores: “As Utopias do Renascimento”, São Paulo, Vários
Autores, Introdução ao Pensamento Político, São Paulo, Federação do Comércio do Estado de São Pau-
lo/SESC/Senac/Instituto de Sociologia e Política da USP, sem indicação do número de páginas, 1955.
(TM) A crítica aos projetos sociológicos construtivistas e racionais também são encontradas em outros
momentos: “Sociologia e Humanismo”, Rio de Janeiro, Jornal do Commercio, 23 fev., 1958. “Sob o Signo
de Hobbes”, São Paulo, Diário de São Paulo, 20 jun., 1954. Ambos em TM.



mento da filosofia, sendo um desvelamento do sentido do logos, é um ocultamen-
to da realidade dos deuses e do mythos. A passagem da filomitia à filosofia carac-
terizaria uma clarificação da consciência como verdade do ente racional, mas
uma ocultação dos deuses enquanto virtualidades atuantes no interior do pensa-
mento, ou seja, como formas elas mesmas também desvelantes do ser.31 Esse
tema, a chamada fuga ou “noite dos deuses” (Gottesnacht), glosado por Hölderlin,
é muito caro a Vicente e a Heidegger.

� Do Ser à Matriz

Há uma relação curiosa do pensamento de Vicente com o de Platão. Desconsi-
derando a fase lógica, o primeiro ensaio de seu primeiro livro, Ensaios Filosóficos, cha-
ma-se “O Andróptero”, figura que Vicente tomou do Fédon.32 Trata-se de um ho-
mem que consegue voar acima das esferas sensíveis e ver que isto a que chamamos
mundo é apenas o interior bruto das esferas invisíveis sutis, que são seus invólucros.
Essa concepção do mundo a partir “de fora” ou “de cima”, segundo Vicente, mu-
daria todas as categorias filosóficas. Ora, Vicente foi sabidamente, do começo ao
fim, um filósofo que postulou à sua maneira os limites da metafísica. Seu núcleo
de interesses sempre visou uma região do conhecimento que de certo modo vinha
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31Há uma ampla bibliografia tratando dos matizes dessa passagem da filomitia à filosofia, que foi muito
mais acidentada e gradual do que imaginamos, e ainda reserva muitas surpresas à investigação. Há muito
mais de mítico na estrutura filosófica do que suspeitamos. É interessante notar como o pensamento de
Vicente estava em sintonia, nesse sentido, com as pesquisas de filólogos que ele provavelmente não co-
nheceu, como a Escola Ritualista de Cambridge (Dodds, Harrison, Guthrie, Cornford) e como alguns
de seus sucessores (Burkert). Também nas últimas décadas vêm se desenvolvendo muitas pesquisas inte-
ressantes sobre as origens do pensamento filosófico, buscando suas raízes não-gregas na Mesopotâmia e
no Egito (Frankfort, Wilson, Jacobsen), nos textos sapienciais bíblicos (Nunes Carreira), no orfismo e
no zoroastrismo, ou demonstrando a continuidade profunda existente entre o pensamento mítico-dedu-
tivo e a filosofia, ou seja, basicamente as mesmas proposições de VFS.
32“O Andróptero”, Ensaios Filosóficos (DC). Platão é objeto de outros ensaios do filósofo, “Uma Interpre-
tação do Sensível” e “A Estética de Platão” (DC). Como se sabe, como agudo crítico da metafísica, VFS
tem geralmente usado as definições platônicas para criticá-las. Porém, esse lugar que Platão ocupa, no
centro de uma imagem mítica (Andróptero), abrindo o primeiro ensaio de seu primeiro livro de ensaios,
será bastante sugestivo. Conferir adiante.



do debate da filosofia moderna e contemporânea, e, nesse sentido, era fruto da fa-
mosa e nem sempre bem formulada ou bem produzida crítica dessa tradição filo-
sófica à metafísica. Porém, essa imagem do Andróptero platônico nos salta aos
olhos, como primeira meditação do filósofo depois da obra lógica. Podemos dizer
que em certo sentido essa abertura do escopo de visão acerca da própria filosofia,
ou seja, da esfera que ela ocupa, vai produzir no filósofo um voo a partir do qual
ele vai se distanciar do pertencimento às malhas filosóficas e se ater mais à investi-
gação da fonte de onde se origina o próprio pensamento. Se o homem-pássaro
platônico pode ver a mundo de fora, e assim postular, com o filósofo grego, a teo-
ria das ideias, que gerariam este mundo no qual estamos imersos, mas que se si-
tuam em uma região a que não temos acesso, também o voo de andróptero que
Vicente realiza sobre Platão e a filosofia vai levá-lo a postular outra “região”, que
estaria “fora” da filosofia e que fosse, por sua vez e a um só tempo, projetiva e ins-
tauradora dos domínios filosóficos e metafilosóficos contidos na atividade do co-
nhecimento. Eis que entra em ação o seu interesse crucial pela passagem da filomi-
tia à filosofia, e a sua proposta de releitura dessa passagem, com o intuito de lançar
novas luzes sobre as matrizes mesmas do pensamento, fundamentando-as na tra-
dição moderna, mas de certa maneira também tentando postular soluções para al-
guns impasses da crítica à metafísica erigida por essa tradição.

Nesse sentido, o tema da inversão dos vetores entre mythos e logos pode ser
entendido quase como uma síntese de todo o projeto filosófico de Vicente, à
medida que o objetivo de toda sua obra pode ser resumido em uma tentativa
de promover a remoção desse desvelamento oclusivo, de modo a propor que a
filosofia é adventícia em relação ao mito. Ela seria quase um subproduto se-
cundário das potências míticas instituidoras, que são as fontes originárias de
todas as representações possíveis e de todas as culturas e povos, no interior das
quais a própria filosofia, entendida em sua totalidade, seria apenas uma das
manifestações. Ou seja, de maneira resumida, ele nos diz que onde a razão
mais se ateve a seus próprios expedientes, mais naufragou como revelação da
verdade. Estamos, pois, diante de uma proposta inusitada de implosão da filo-
sofia. O que se sugere é fazer a filosofia “evoluir” para o mito, sob pena de se
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perder enquanto filosofia e se reduzir a documentos e a papéis velhos, destituí-
dos de qualquer interesse e até mesmo de validade teórica. Talvez seja dispen-
sável dizer que esse é um movimento simetricamente inverso ao do pensamen-
to positivista, hegemônico nos meios intelectuais brasileiros por diversas ra-
zões históricas, ideológicas e políticas, e muito presente mesmo na Europa,
em alguns dos mais destacados historiadores da filosofia. Eis-nos aqui de
novo diante de outro motivo de seu isolamento intelectual.

A essa abertura do ser, propícia à eclosão da ambivalente dialética de desve-
lar-ocultar, Vicente chama de Mito. O ensaio mais duro do ponto de vista
epistemológico, no qual Vicente dá uma síntese do que seria essa “nova objeti-
vidade” radical a que seu pensamento aspirava, é “Introdução à Filosofia da
Mitologia”.33 Porém, a expressão de seu pensamento a esse respeito vai per-
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33“Introdução à Filosofia da Mitologia”, São Paulo, Revista Brasileira de Filosofia, 5(20): 554-566, out./dez.,
1955. (TM) A dimensão religiosa da cultura e a sua forma de estruturação no pensamento filosófico vão ser o
tema de toda a fase mítico-aórgica do filósofo. Nessa fase também se encontram aqueles postulados sobre as
matrizes eidéticas do real, além das convergências entre Mito e Mundo, nas esferas do meta-humano e da
meta-história. Alguns dos principais ensaios que tocam diretamente nesse tema são: “O Demiurgo”, Rio de
Janeiro, Letras e Artes, 1948, 7 mar. (TM); “Sobre a Origem e o Fim do Mundo”, Rio de Janeiro, Jornal de Letras,
abr.,1950. (TM); “O Homem e a sua Proveniência”, Revista Brasileira de Filosofia, 2(7): 494-506, jul./set., 1952.
(TM); “Sobre a Teoria dos Modelos”, São Paulo, Revista Brasileira de Filosofia, 3(9), 39-43, jan./mar., 1953.
(TM); “Para uma Etnogonia Filosófica”, São Paulo, Revista Brasileira de Filosofia, 4(16): 524-527, out./dez.,
1954. (TM); “A Experiência do Divino nos Povos Aurorais”, São Paulo, Diálogo, n.. 1, set., pp. 33-38, 1955.
(TM); “A Fé nas Origens”, São Paulo, Diálogo, n. 1, set., pp. 103-105, 1955. (TM); “Os Pastores do Ser”,
São Paulo, Diálogo, n. 1, set., pp. 105-106, 1955; “A Religião e a Sexualidade”, São Paulo, Diálogo, n. 2, dez.,
pp. 99-100, 1955. (TM); “Hermenêutica da Época Humana”, Revista Brasileira de Filosofia, 5(18): 166-172,
abr./jun., 1955. (TM); “O Rio da Realidade”, São Paulo, Diário de São Paulo, s.d. (TM); “O ‘Ser’ In-Fusivo”,
São Paulo, Diálogo, n. 3, mar., pp. 29-34, 1956. (TM); “Sociedade e Transcendência”, Diálogo, n. 3, mar., pp.
101-102, 1956. (TM); “A Transparência da História”, São Paulo, Diálogo, n. 4, jul., p. 76, 1956. (TM);
“História e Meta-História”, São Paulo, Diálogo, n. 5, out., pp. 3-10, 1956. (TM); “A Fonte e o Pensamento”,
São Paulo, Diálogo, n. 7, jul., pp. 3-8, 1957. (TM); “O Tempo do Sonho”, Rio de Janeiro, Jornal do Commercio,
6 abr., 1958. (TM); “A Soma Absoluta”, Rio de Janeiro, Jornal do Commercio, 8 jun., 1958. (TM); “Raça e
Mito”, São Paulo, comunicação apresentada no 3º Congresso Nacional de Filosofia, 1959. (TM); “História
e Meta-História”, São Paulo, comunicação apresentada no Congresso Internacional de Filosofia, em São Pau-
lo, 1959. (TM); “Valor e Ser”, São Paulo, Revista Brasileira de Filosofia, 11(42): 220-223, abr./jun., 1961.
(TM); “Diálogo do mar”, São Paulo, Diálogo, n. 14, abr., pp. 3-16, 1962. (TM); “A Origem Religiosa da
Cultura”, São Paulo, Convivium, vol. 1, n. 1, maio, pp. 32-41, 1962. (TM); “Religião, Salvação e Imortalida-
de”, São Paulo, Revista Brasileira de Filosofia, 13(49): 3-7, jan./mar., 1963. (TM).



correr quase todos os seus ensaios, até a sua morte, em uma profusão vertigi-
nosa de aberturas, conversões, hipóteses, sugestões, possibilidades e novas for-
mulações.34 Aos horizontes de sentido desvelados pelo Mito o filósofo chama
de Mundo. O Mito seria a dimensão projetiva de todas as instâncias e eventua-
lidades possíveis do Mundo ou a abertura Original que propicia todos os regi-
mes mundanais, patentes e latentes, atuais e virtuais. Estes é que nos facultam
todas as categorias possíveis de conhecimento, independente de que ordem
seja este. Seja como polo passional e pulsional de forças teogônicas e eróti-
co-atrativas que nos imantam às coisas e à grande conexão cósmica (Fascina-
tor), seja como prodigalidade de formas possíveis dispensadas aos desempe-
nhos humanos e meta-humanos (Dispensator), seja como sugestões de vias
ainda inauditas, abertas pela própria dinâmica dos ciclos míticos (Sugestor), o
Mito atua como eixo metaontológico que nos confere as formas representa-
cionais dos mundos, fora das quais nada existe.35 Nesse sentido é que vai ser
muito importante para o filósofo paulista a noção de Umwelt, criada pelo bió-
logo e filósofo Jacob von Uexküll. Erroneamente o conceito de Uexküll é tra-
duzido como meio ambiente, pois sua acepção precisa é meio ou mundo circundante.
Nada há nele que totalize uma natureza, entendida como uma contrapartida
da cultura, uma natureza naturada em contraste com uma natureza naturante.
Nessa chave, cada ente teria um meio circundante, para o qual e em relação ao
qual todo ente se portaria como se fosse o seu mundo. Há, nesses termos, uma
pluralidade infinita de meios circundantes, ou seja, de mundos. O lagarto so-
bre as pedras e entre os arbustos habita o seu meio circundante. Não se sabe la-
garto, tampouco sabe que as pedras são pedras ou os arbustos, arbustos. Não
compõe com o mundo uma totalidade, não pertence a uma physis global e una.
Porém, é justamente dessa descontinuidade que se extrai o caráter inovador
que esse conceito pode ter para a filosofia. À medida que o mundo é uma plu-
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34A maior parte dos ensaios da chamada fase mítico-aórgica se encontra em TM.
35Para maior especificidade sobre essa tríade do pensamento de Vicente (Fascinator, Dispensator, Su-
gestor), conferir o ótimo trabalho de Elyana Barbosa: BARBOSA, Elyana. Vicente Ferreira da Silva: uma Vi-
são do Mundo. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 1975. Dissertação de Mestrado.



ralidade insubstancial de relações, e atravessamos diversos regimes mundanos
na medida mesma em que cruzamos esses regimes de relações, temos aqui uma
teoria na qual o Mito pode ser tomado como a coordenada estruturante e
como a Abertura projetiva dessa cadeia infinita de relações, a luz que penetra
as frestas e fissuras desse conjunto descontínuo, ou seja, dos mundos que miti-
camente habitamos.

Alguns poderiam pensar que, ao traçar essa estreita urdidura entre o Mito e
as aberturas possíveis de sentido, Vicente poderia incorrer nas perigosas arma-
dilhas da imanência, por ele mesmo criticadas, e na desgastada tônica panteísta
do Deus sive Natura de Espinosa, de um Deus idêntico à Natureza, porque con-
cebido como modalidade de manifestação plenamente atualizada desta. Ledo
equívoco. Justamente por essa concepção de Mito e Mundo ser de outra or-
dem, não há aqui panteísmo. Pois, para ele, o próprio motor do real, das clari-
ficações e dos mundos é um princípio que é manifesto, mas que é absoluta-
mente transcendente. Os deuses e o divino, propulsionados pelo Mito, são ci-
fras da transcendência deste, atuando na consciência e no coração do homem.
Mas, como cifras, nascem de uma excentricidade que não tem começo nem
fim. Em outras palavras, a transcendência os ultrapassa, assim como ultrapassa
todos os demais dados intramundanos. Caso contrário, cairíamos, mais uma
vez, no erro entitativo e substancialista, ou seja, de que os deuses são deuses e
signos sensíveis de um Deus que é Deus, que subsiste por si e a partir de si mes-
mo e que é a causa formal de todas as coisas e a sua substância última.

Nesse ponto, embora Vicente não recorra tanto aos místicos, Heidegger o
faz, e colhe ensinamentos sobretudo no Mestre Eckhart. A noção de desprendi-
mento em Eckhart, além de muito bela e produtiva, pode ilustrar bem essa con-
cepção. Em primeiro lugar, Eckhart cria uma distinção entre Deus e Divinda-
de: esta seria uma espécie de conditio sine qua non daquele. Em seguida, pressupõe
um fundo sem fundo (Ungrund), de base ontológica, no qual o movimento é de
tal modo excêntrico que é preciso que o próprio Deus se desprenda de si mes-
mo para manter-se em sua divindade. O fundo sem fundo da alma é a região
ontológica onde o homem e Deus se encontram. Noite escura do ser, luz além
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da luz da alma, noite escura da alma, sol negro dos hinos órficos, apocatástase
e pura assimilação do mal no bem. Puro apofatismo da razão, pura insuficiên-
cia dos expedientes da linguagem, pura supressão da equivocidade dos senti-
dos. É essa a região de cogitações na qual o pensamento vicentino começa a ha-
bitar, entre os abismos e a supressão dos paradoxos, no interior do nada que é
o tudo do Mito. Portanto, para Vicente, esses conceitos e deuses arcaicos que
ele comenta são relatos do “naufrágio da existência” que nos postula como ci-
fras de uma transcendência radical. Seja nos relatos míticos dos povos aurorais,
seja na busca de uma etnogonia filosófica, seja na narrativa mítica de povos
que não possuem o conceito de corpo, seja nos cultos matriarcais, seja na dissi-
pação sagrada e na destruição ritual da potlatch: em todas essas fabulações o filó-
sofo encontra a remissão à cifra e à transcendência que nos devolve às abertu-
ras do Mito, permanentemente in fieri, em produção. Aqui, certamente temos a
presença marcante de Jaspers no pensamento do filósofo paulista. Essa trans-
cendência infinita, inacabada e titânica se faz presente no mundo e se abisma
em todas as coisas, mesmo nas divinas, para evitar que elas se reduzam ao regi-
me dos entes, ou seja, se extraviem da verdade. Em outras palavras, para sal-
vá-las. Assim, o Mito, como elemento regulador de todos os fenômenos, pro-
duz as formas de acesso ao real, dir-se-ia que ele é a sua estrutura insubstancial últi-
ma e elementar, de modo que o homem e o Universo viveram, vivem e continua-
rão vivendo sob um sem-número de regimes mítico-projetivos.

Por isso, em linhas gerais, é nesse contexto de ideias que o filósofo faz bro-
tar dos conteúdos fenomenológicos de sua dialética das consciências e de seus
estudos sobre a intersubjetividade essa outra dimensão ek-stática, representa-
da pela presença do numinoso, conceito colhido na obra admirável do teólogo
Rudolf Otto. Tanto o numinoso, ambivalência de mysterium tremendum e fasci-
nans, como presença não-racional de uma instância radical e ontologicamente
distinta, quanto os deuses, entendidos como potências atuantes e não figurati-
vas, em seu movimento de excentricidade, estariam na raiz e na origem dessa
clarificação da consciência. Seriam a base da própria inteligibilidade das coi-
sas. As teogonias e as teofanias são pensadas como processos miméticos do
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próprio movimento da consciência que se perde e se recupera, sempre imersa
em uma região mais originária que a transcende. É a ponte inusitada que Vi-
cente cria entre Schelling e Heidegger: a teoria da consciência como instaura-
ção divina se cruza com a consciência entendida como presença ek-stática na
proximidade do ser. Esta é a ponte a partir da qual o próprio autor passa a de-
finir seu projeto filosófico. Aqui, nessa acepção, a consciência não só ultrapas-
sa as relações sujeito-sujeito e sujeito-objeto, mas ganha uma dimensão trans-
cendente que a fundamenta como experiência do radicalmente Outro.

Além disso, acredito que esse ponto de conexão entre o pensamento do ser e a
alteridade numinosa seja o trampolim a partir do qual Vicente deu o salto para
além da clareira heideggeriana. Heidegger, mesmo falando da quaternidade dos
domínios que presidiriam a totalidade do mundo (Deuses, Mortais, Céu e Terra)
e conferindo o valor que conferiu à poesia e à mística, em quase toda sua obra se
atém ao círculo das realidades fáticas. O tema do sagrado é tratado por ele, acima
de tudo, nos poetas, como Rilke e Hölderlin, mas sempre com certa nuvem de in-
terdição, dadas suas premissas antimetafísicas. Benedito Nunes identifica com
muita agudeza a passagem do primeiro ao segundo Heidegger, da analítica do Da-
sein ao autor das anotações elípticas e quiçá obscuras dos Beiträge, justamente na no-
ção de “pressentimento” relacionado à espera do “último Deus”, na concepção de
Hölderlin.36 Para o poeta, há que se aguardar a vinda deste último Deus, que sur-
girá depois de um tempo de privação e, acima de tudo, por causa dele. É justamente
por termos passado pela noite dos deuses que nascerá o último Deus. É com a si-
nalização desse Deus último e no entrecurso do seu anúncio que se daria o Ereignis,
o Evento de mudança do esquadro mundano e da história humana, de acordo
com o filósofo alemão.

Tais transformações do pensamento heideggeriano já podem ser notadas tam-
bém na inversão que ele opera na ordem inicial de sua analítica, e que vem patente
em um opúsculo intitulado Tempo e Ser. Nele, a passagem da facticidade ao desvela-
mento é substituída pela visão panorâmica da história como eventualidade do ser.
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Essa noção é muito cara a Vicente, cuja concepção de história humana cada vez
mais vai se aproximar de uma meta-história na cadeia de eventualidades do ser.
Assim, toda a história humana é vista sob o prisma derivativo de uma história do
ser que, mais do que cosmológica, está ligada à abertura e ao fechamento de cenas
mundanas, ou seja, aos regimes de Mundo instituídos pelas fissuras abertas na es-
fera do Mito. Para Heidegger, é justamente por passarmos pelo nada que chega-
mos ao ser. A noção hölderliniana de pressentimento é o rumor de fundo que se
estabelece nos escritos do segundo Heidegger, abrindo sendas e caminhos de flo-
resta (Holzwege) para o pensamento acessar um domínio além da facticidade e além
da ontologia. Parece que os diques que isolavam o divino da matriz interrogativa,
criticista e analítica, e que se mantêm, ainda que sob a forma de vestígios, mesmo
em um pensador da floresta escura do ser, como Heidegger, em Vicente acabam
por se romper. Da mesma forma, os postulados fáticos acabam por se tornar po-
rosos a essa nova forma de conceber a experiência do sagrado que ele nos propõe.
Por isso, o contato com o Mito está mais próximo da experiência de um Deus
vivo, captado pelos poetas e místicos, do que da mais sutil e insubstancial expe-
riência filosófica, mesmo que esta nos forneça o mais perfeito modo de acesso a
determinadas estruturas basilares do pensamento.

Olhando de um ponto de vista panorâmico, mesmo sabendo que o autor pra-
ticamente abandonará os estudos de lógica para se dedicar a outros de natureza
muito diversa, é importante ressaltar que essa primeira aproximação de Vicente
não se deu na área das ditas ciências humanas nem mesmo em outras áreas da fi-
losofia, como a ética, a metafísica ou alguns departamentos e subdivisões filosó-
ficos. Deu-se, sim, naquela que pode ser considerada uma das mais duras ciên-
cias e a mais dura região da filosofia: a matemática e a lógica. Tal interesse não
pode ser desconsiderado. Conforme viemos mostrando até aqui, a despeito dos
aparentes saltos do pensamento vicentino, se formos analisar com cuidado, vere-
mos que há uma profunda unidade subjacente à sua especulação, um fio condu-
tor de fundo que liga essas alterações aparentes. Acredito que esse fio seja visível,
de saída, na vocação do autor, em seu impulso filosófico que desde cedo visava a
chegar àquilo que podemos chamar de matrizes eidéticas do real.
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Tal conquista vai ser ultimada de uma maneira assaz surpreendente, pois che-
gará a essas matrizes justamente depois de ter passado pela lógica matemática, pela
fenomenologia, pelo criticismo kantiano, por Hegel, pelas filosofias da existência,
pela fratura sistêmica produzida por Kierkegaard37, por Heidegger e por grande
parte do pensamento do século XX. Em suma, depois de ter atravessado quase
toda filosofia fundada sobre uma crítica à tradição da metafísica, perfaz o percurso
exatamente contrário a toda a trajetória do pensamento positivista, idealista, histo-
ricista, humanista, marxista e adjacentes, ou seja, saindo da dimensão positiva da
lógica e da matemática em direção às filosofias da existência, e destas à formulação
de sua sabida teoria da mitologia, encontrável na fase mítico-aórgica, etapa final de
seu pensamento. O nó que liga as tramas dessas ideias e autores à leitura original
que Vicente faz deles se encontra no fato de o filósofo, nos seus escritos do fim da
vida, ter reintegrado a ideia, a estrutura, as bases, a história e o próprio sentido pri-
meiro da Filosofia a um protossaber instaurador das condições de possibilidades
do pensamento, ou seja, à Matriz e à Fonte projetiva dos desempenhos pensáveis
de todo pensado. Ao reassimilar a Filosofia ao Mito, o filósofo produz uma aber-
tura no campo de sentido das próprias condições primeiras que outorgam à ativi-
dade filosófica sua autonomia, seus limites e sua razão de ser; ao vincular o prima-
do da reflexão às condições mundanas de revelação e de desvelamento da verdade
cognoscível e, mais que isso, ao desempenhável de todos os desempenhos munda-
nos, à origem projetante, tanto dos entes projetados quanto do próprio ser projeti-
vo, no sentido heideggeriano do termo, Vicente abre trilhas de acesso a uma meta-
filosofia, cujas bases são de ordem metaconscienciológica, transracional, meta-hu-
mana e meta-histórica.

Poder-se-ia dizer, nesse sentido, que ele não faz história da filosofia nem fi-
losofia da história. A sua filosofia é uma hierohistória, pois não parte dos au-
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tores, dos conceitos, da história material, nem da história das ideias, mas sim
das hierofanias noéticas que são dadas ainda para além do desvelar-ocludente
do ser, pois também este processo está submetido a regimes transcendentais
prévios, à ação de forças teogônicas, cênicas, dramatúrgicas e teofânicas que,
anteriores a toda ontologia, atravessam o campo do ser e instaura as possibili-
dades de mundo e o mundo das possibilidades.38 Vicente chega a criticar a in-
terpretação que Levinas faz de Heidegger, mas curiosamente, como o grande
filósofo judeu, mas em outro registro, acaba fornecendo outras alternativas à
plenificação do ser da filosofia heideggeriana. Para Levinas, o rosto é anterior
ao ser, pois é a “epifania do rosto” que nos faculta a possibilidade mesma de
acessar o ser. Assim, opera uma fratura na ontologia heideggeriana, fazendo-a
passar do ser como totalidade ao tempo como infinito. Para Vicente, o Mito é
anterior ao ser. Trama cênica instauradora-projetiva do Mundo e dos mun-
dos, ele é Fonte e Matriz, mas ao mesmo tempo limite e epístrofe, ou seja,
ponto de reconversão. A dialética da aletheia se dá em seu interior, mas o Fasci-
nator é ainda mais elementar e ainda anterior, Origem do existente e do exis-
tenciável. Ao pôr-se em obra a manifestação de todas as ordens de realidade,
põem-se em cena também as tramas metafilosóficas da Verdade, os regimes vi-
venciais do ser e todas as representações e idades do mundo. Esse horizonte
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lido diretamente Corbin. Surpreendentemente, cada um a seu modo, ambos chegaram ao mesmo concei-
to de meta-história. Conferir o impecável trabalho de Christian Jambet: JAMBET, Christian. A Lógica dos
Orientais: Henry Corbin e a Ciência das Formas. Tradução de Alexandre de Oliveira Torres Carrasco. São
Paulo: Globo, 2006.



instaurador, selvagem, insubstancial, antimetafísico e, ao mesmo o tempo, ilu-
minativo tem alguns nomes: Origem, Fonte, Matriz. Como se sabe, Heidegger
definiu o regime de existência primeiro do manifestado, capturado em sua pu-
reza ôntica, como a Coisa (Das Ding), ao redor da qual gravitariam Terra, Céu,
Mortais e Imortais.39 Não rompeu totalmente com o regime intramundano da
facticidade, nem na segunda fase do pensamento, pois para Heidegger a condi-
ção finita do Dasein é condição primeira para se alçar voo no sagrado, no mito,
na mística. Ao contrário, dialogando sistematicamente com o seu maior mes-
tre, tal como Heidegger se apropriou da fenomenologia de seu mestre Husserl
e a conduziu inusitadamente a uma ontologia, Vicente produziu uma epokhé fe-
nomenológica nas tramas heideggerianas e, abrindo uma fenda em seu pensa-
mento, mostrou-nos a clareira além da clareira, a luz além da luz, o ser além do
ser, que não é mais a hiperousía do Parmênides platônico nem o Um plotiniano,
que em sua henologia desvincula as processões do Princípio e as possessões vi-
tais, mas sim outro termo, pois também transcende os regimes metafísicos
transcendentais.

Em suma, o pensamento maduro de Vicente abre uma fratura na ontologia
geral heideggeriana. Sem negar-lhe o valor, em certo sentido a supera, pois vai
em busca do Incondicionado que instaura a própria ek-sistência instável e do
fundamento transistórico do ser que, para se sustentar como ontologia geral,
diz que o sagrado e a hierofania só se dão mediante o atestado do ser para a
morte e a finitude. Afinal, a filosofia de Heidegger também tem sua antino-
mia, pois, ao fim e ao cabo, toda grande filosofia a tem. Ela não consiste na
oposição entre a analítica do Dasein e a metafísica clássica nem nas ambiguida-
des que o sagrado, o divino, o poético e o místico assumem diante da recalci-
trante facticidade da segunda fase de seu pensamento. A antinomia central de
seu pensamento, percebida e criticada com perspicácia por Levinas, e que tal-
vez seja uma aporia, pois não creio ter sido resolvida, diz respeito à inadequa-
ção estrutural entre uma ontologia geral, que inescapavelmente redunda em
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uma concepção de Totalidade, e a própria dinâmica finita do Dasein. De fato,
se a facticidade funda o primado do tempo sobre o ser, o primeiro não mais
entendido como “número do movimento”, como dizia Aristóteles, nem o se-
gundo como fundamento suprassensível eidético e extramundano dos fe-
nômenos; se não só um (ser) deu sua primazia a outro (tempo), subvertendo
a hierarquia clássica ao serem reconvertidos um no outro; se além disso foram
também destituídos de sua condição metafísica, reassimilados à vida ordinária,
contingente, precária, agônica, angustiada, em uma palavra, finita, como con-
ceber um todo no qual essas peças em movência se unam e sejam passíveis de
descrição? Esse todo, entendido como ontologia geral, ao se propor como mé-
todo, não incorreria no mesmo erro descritivista das filosofias da vida? Não
traria em seu bojo a ruína da própria condição finita e, portanto, limitada e
precária daquele que indaga acerca da verdade? Em que medida a hermenêutica
temporal heideggeriana não pode ocultar um método compreensivo e este, por
sua vez, trazer oculto em si uma promessa de sentido omnicompreensivo que
contradiz a agônica finitude do estranho ente humano? Assim, a contingência
do pensador não estaria sendo camuflada sob as bases de uma ontologia geral
que sempre nos leva a intuir alguma totalidade sob seus pressupostos? Em que
momento a finitude vira um leão dissimulado com as peles cordiais do nada,
da angústia e da facticidade, e arma o bote para a emergência da Vontade, que
há de nos conduzir ao reino de um ser totalizável e, portanto, ao âmago do vo-
luntarismo? Eis como está posta a antinomia.

Mais pulsional e cosmogônica, a concepção de Vicente dissolve a nossa
condição finita e derelicta, entendida como postura primeira para o desvela-
mento meta-humano, hierohistórico e meta-histórico do ser, nas tramas passio-
nais de uma força que confisca toda a legitimidade, toda a liberdade do sujeito
frente ao mundo, ou seja, em seu movimento centrífugo e excêntrico, apaga a
Finitude que o sustenta bem como o Além metafísico que o apazigua. Terra
indômita, o pensamento vicentino é uma paisagem vulcânica sempre em erup-
ção que tenta assim expelir para fora do ventre da terra tudo o que foi recalca-
do pela teocriptia do divino, por séculos de postura hominídea, por todo tean-
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drismo, pela epignosis e por toda cultura da antroponomia que formou o Oci-
dente e a modernidade. Em outras palavras, enquanto aniquilação ativa de
toda possibilidade ridícula de humanismo, o pensamento de Vicente é teofó-
rico. Vê o homem sempre como uma ultrapassagem e como um intermediário,
como manifestação adventícia de potências meta-humanas que, ao retirá-lo de
si, o inauguram em sua humanidade. Da mesma maneira, o tempo só se instau-
ra como temporalidade por meio de sua destruição ritual levada a cabo pelas
forças metatemporais que o geram justamente ao retirá-lo de seu devir. Assim
também a própria finitude surge minimizada aos nossos olhos. Espécie de
contrafigura do infinito que a cria e a reassimila em sua pura autoprodutivida-
de, como dizia Hegel. Essa pura autoprodutividade, para Vicente, diferente de
Hegel, não obedece ao trabalho negativo do conceito nem intenta atingir a
ideia, como dado puro em-si da consciência, apagadas as marcas contingen-
ciais e absorvidos todos os resíduos materiais desse trajeto, rumo ao Saber
Absoluto. Ela é uma fresta que se abre na luminosidade instantânea de uma
doação divina, é a prodigalização de algo indeterminado que nos oferece o
Dispensator, para além das tramas intramundanas dos entes, do tempo e do
próprio ser. Sua filosofia é filosofia da vida elementar. Aquela que se insurge
contra todos os imperativos, sejam eles naturais, racionais, metafísicos, cos-
mológicos ou mesmo éticos e morais.

� No princípio, era o Ventre

A despeito dos rasgos de genialidade e do brilhantismo de Vicente Ferreira
da Silva, também temos que ressaltar os lados mais frágeis de seu pensamento,
e até mesmo algumas hipóteses pouco convincentes. É assim que se lida com as
ideias: em um ir e vir dialógico, sem convicções inamovíveis, sem cristalizações
ou defesas de posturas, sem palavras últimas nem atribuição de domínio das
mesmas por nada nem por ninguém. É assim que Vicente filosoficamente ha-
bitou o pensamento, e assim que gostaria de continuar a ser lido. Um dos pon-
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tos mais frágeis da obra de Vicente é a sua crítica ao cristianismo.40 A princí-
pio, se o leitor permite o trocadilho, creio que Vicente tenha mistificado o
cristianismo, e isso o impediu de compreender toda a sua espessura e a sua va-
riedade. A valorização do aórgico levada a cabo pelo filósofo, em contraposi-
ção ao cristianismo, entendido como revelação teândrica e antroponomia que
produziram a oclusão de outras formas transcendentes em benefício da epifa-
nia unilateral do Homem, é ela mesma uma leitura unilateral do cristianismo.
Afinal, não é preciso ir longe, basta nos voltarmos para o cristianismo ortodo-
xo bizantino e apreendermos o conceito de acheiropoietos, ou seja, aquilo que não é
feito pela mão humana, premissa essencial para toda a arte do ícone russo. O mes-
mo sentido que Vicente buscou no aórgico de Hölderlin, imputando-o a uma
experiência vivencial dos povos arcaicos, também existiu e persiste, não só no
âmbito cristão, mas na própria ortodoxia cristã.

Por outro lado, havia a tônica dominante de um meio intelectual que ainda
estava descobrindo Nietzsche e para o qual a oscilação entre a aristocracia do es-
pírito e as falsas promessas democráticas ainda era matéria controversa. Nesse
ambiente, o problema da aristocracia espiritual, que Nietzsche trata de maneira
tão forte e por vezes até convincente, também recebeu o enfoque existencial de
altíssima envergadura de um Chestov e de um Berdiaev. A aristocracia espiritual,
sendo em tese uma doutrina da livre eleição, que postula a liberdade do indiví-
duo perante os grupos e valoriza a própria distinção como fenômeno interno de
manifestação do espírito, mesmo não se querendo crítica e tampouco herética,
em algum momento sempre vai colidir com algumas premissas cristãs elementa-
res. O problema é quando a divergência pende não contra o cristianismo, mas
contra a democracia. Porém, creio que essa tônica não seja problemática em Vi-
cente. Embora haja alguns questionamentos do filósofo quanto à democracia,
eles são muito laterais. Vista em um foco panorâmico, a sua obra pode ser lida
como uma inusitada junção de anarquismo político e aristocrata do espírito.
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Essa junção explica em boa parte a absoluta incompreensão de Vicente em seu
tempo, do ponto de vista político. Ora sendo enquadrado pelos marxistas como
um pensador de direita, o que, na época, era algo de uma gravidade descomunal,
ora mostrando-se totalmente avesso e impossível de ser assimilado pelos inte-
gralistas, por ser considerado demasiado selvagem.41

O que acaba sendo difícil de equacionar com seu pensamento é a maneira
como ele se refere ao cristianismo como o grande motor da desmitização e da
dessacralização do mundo, como uma religião que paradoxalmente teria anun-
ciado a própria superação da religião e de Deus. Embora essa fosse a leitura de
boa parte do protestantismo liberal com relação às apropriações que algumas
instituições cristãs fizeram da mensagem do Cristo, e essa fosse a leitura de
Hegel e também a de Nietzsche, não é difícil ver certo grau de enclausuramen-
to conceitual nessa atitude. Afinal, Nietzsche, em sua agonia filosófica contra
o cristianismo, dá-nos sempre a sensação de estar agredindo mais Hegel do
que Cristo.

Em outras palavras, como se pode notar, tal visão do cristianismo parece falar
mais de Hegel e de Nietzsche e das interpretações do cristianismo surgidas a
partir do século XVIII do que da pluralidade interpretativa e real do cristianismo
tomado como fato histórico. Então, temos a sensação de que esses pensadores
permaneceram em espécies de ilhas da razão, imprecando contra a marcha cristã
na feitura disso que chamamos de Ocidente, mas sem perceber que a própria
possibilidade de uma livre opção não-cristã e o próprio processo de seculariza-
ção do interior do qual eles falavam, ou seja, a possibilidade de sua própria exis-
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mento não conseguiam sequer chegar perto dos valores da direita oficial, representada pelo integralismo,
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tência enquanto pensadores laicos, estava inserida em uma premissa cristã
instaurada por interpretações teológicas da própria doutrina da Encarnação,
que não só aceitava a crise que pudesse lhe sobrevir como até mesmo os germes
de sua própria aniquilação. É por isso que hoje, depois dos transtornos histó-
ricos que presenciamos no século XX, essas críticas ao cristianismo não têm
mais pertinência. Nesse século, assistimos à culminância da modernidade sob a
forma de holocausto, que se materializou nos projetos totalitários, todos, absolu-
tamente todos, de extrema esquerda ou de extrema direita, irmãos de sangue em seu
objetivo comum de destruir a tradição judaico-cristã e o capitalismo. Diante
desse cenário, a crítica ao cristianismo soa como uma matéria histórica monóto-
na, e se parece com aquelas peças decorativas de algum estilo novecentista ou de-
cadentista francês perdido em algum canto de museu.

Outro ponto fraco do pensamento de Vicente Ferreira da Silva é o seu ex-
cessivo tributo a Heidegger e, por conseguinte, a sua crítica à técnica, que por
sua vez é um dos pontos mais problemáticos e frágeis do próprio pensamento
de Heidegger. Nesse sentido, ambos os pensadores, cada qual na sua latitude e
de sua maneira, reincidiram em uma mitificação de estruturas românticas que
tinham um valor e uma vigência no século XIX, mas cujo sentido não cabia
mais na experiência geral do século XX. Mais do que um descompasso tempo-
ral, a crítica à técnica é tão problemática em Heidegger que chega a contradizer
alguns aspectos estruturantes de sua filosofia. Afinal, se ele critica o processo
de entificação do ser, do qual a era da técnica é o mais bem-sucedido sucedâ-
neo, uma oposição radical entre ser e técnica produz consequentemente uma
“naturalização” do ser, ou seja, uma espécie de forçosa entificação da situação
relativa do ser no que diz respeito ao domínio vigente da técnica no mundo.
Pois, se a tenkné deixa de ser entendida como uma peça no interior do amplo
conceito grego de physis, que engloba inclusive o domínio dos artifícios huma-
nos, então temos um problema de articulação entre filosofia e política, e o
conceito de ser, contra a vontade do próprio Heidegger, acaba deslizando para
uma dimensão cosmológica e gerando uma insuspeita relação opositiva com a
polis, ou seja, acaba sendo reabsorvido nas tramas entitativas e cegas de uma

133

Poet icamente o homem hab ita



Natureza e de uma legalidade às quais ele não deveria render tributos. Aliás, é
essa atualização do romantismo e a dificuldade de lidar com o mundo da téc-
nica que Flusser mais criticará em seu amigo e interlocutor Vicente. Oriundas
de um pensador secularizado, forjado na matriz do ceticismo judaico, as críti-
cas de Flusser a Vicente são oportunas e muito perspicazes, inclusive por não
deixarem de fazê-lo reconhecer em Vicente a maior vocação filosófica do Bra-
sil.42 Além disso, avançando do passado para o presente, hoje em dia tornou-se
praticamente impossível pensar uma filosofia que não se ocupe (ou que se
ocupe apenas negativamente) da dimensão técnica, pois esta, para usar as mes-
mas proposições heideggerianas, já se tornou uma realidade fática, ou seja, já se
introduziu na experiência do tempo humano, não há como recusar sua efetivi-
dade sem incorrer em ocultação deliberada ou proselitismo. Talvez daí tam-
bém advenha o teor algo datado de alguns escritos do filósofo paulista.

A respeito dessas contradições ou dessas contingências históricas que dei-
xam marcas nos pensadores e nos artistas, devemos lembrar que elas as deixam
também em todos nós e em cada um de nós, independente de nossa ocupação.
Talvez sejam essas as marcas que contornam a nossa fisionomia, aquelas deixa-
das, humanamente, sobre a pele e sobre a folha em branco. Quem sabe, por-
ventura, se no fundo não podemos até mesmo mudá-las, suspender a sua ação,
trocar as datas e as ideias, neutralizar deliberadamente a ação do tempo sobre
algumas delas. Mas quem sabe se não o fizemos, não o façamos e nunca o fare-
mos justamente porque são elas que nos convocam à humanidade, fazem de
nossas obras testemunhas e testamentos, não apenas castelos erigidos em
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nome da perfeição. O ventre é tudo – diz um dos versos de Rilke preferidos de
Vicente. Talvez porque ele soubesse que habitar o Mito é morrer e renascer,
constantemente. É deixar pegadas onde outros buscariam apenas palavras. É dei-
xar uma gota de sangue onde muitos quereriam ler ideias. É dizer a cifra, trans-
cendência que não se diz, mas se sabe. Mais do que um telurismo e do que uma
reativação das forças ctônicas que também estão presentes em seu pensamento,
em constante diálogo com o vitalismo de Scheler e Nietzsche, esse ventre tam-
bém é o Aberto e o Mito. Também é a Matriz e a Fonte, a montante e a jusante
das infinitas cadeias e rios caudalosos do ser. Abertura para o Mundo, estado
de constante e ininterrupta transcendência que se excede e transborda a si
mesma. Esse é o gesto de doação original da Origem, que sempre está presente,
como Evento, no passado e no futuro, como reverso do tempo que não se
cumpriu e como porvir sempre iminente da eternidade.
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O futurismo no
Nordeste brasileiro

Adriano Esp ínola

Entre os vários movimentos de vanguarda surgidos no início
do século passado, o Futurismo foi decerto o mais bem-suce-

dido em termos de renovação estética entre nós. O que mais provo-
cou admiração e hostilidade, adesão e repulsa, amor e ódio. Jamais
indiferença. A um só tempo, louvado e estigmatizado por artistas jo-
vens e maduros, passadistas e modernistas, notadamente nos dois
grandes centros culturais do país, Rio de Janeiro e São Paulo.

Embalado pelo culto à velocidade e ao “hábito da energia”, conse-
guiu, por isso mesmo, transpor o período de vigência histórica – que
vai, grosso modo, de 1909 a meados dos anos 20 –, fazendo-se notar, na li-
teratura brasileira, nos anos 70 e até nos 80, particularmente na poesia.

O Futurismo talvez tenha sido o sintoma artístico-literário mais
ostensivo das profundas mudanças que a modernidade ocidental ex-
perimentou na virada do século XIX para o XX, com a chamada se-
gunda revolução industrial. Como se sabe, o capitalismo intensifica-
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va naquele momento a sua produção, à base da máquina e da eletricidade, re-
modelando o espaço urbano, criando na população novos hábitos e valores, no
comércio e na indústria, enquanto a ciência física (Einstein) e a filosofia (Berg-
son) propunham diferentes percepções do espaço-tempo e da matéria.

De sorte que o Futurismo não foi criação de um homem só, mas de “multi-
dões que se movimentavam”, em “marés multicoloridas e polifônicas”, no
contexto das grandes cidades, como diria Filippo Marinetti. Este apenas voca-
lizou, em diversos manifestos, com o italianíssimo talento histriônico de que
fora dotado, essas radicais e contundentes transformações nos meios de trans-
porte e nos meios de produção, refletindo-se na arte e na cultura.

A destruição (simbólica) dos museus e bibliotecas. O militarismo (real). O
perigo. A glorificação da guerra. A beleza nova que surgia com os automóveis a
romper as ruas; com os aeroplanos, os ares e com as locomotivas de “grande
peito”, os trilhos. As usinas refletidas nas nuvens e a multidão embaixo, entu-
siasmada. A simultaneidade e o movimento dos fenômenos observados (cap-
turados, por exemplo, pelo cinema), tudo isso, e mais alguma coisa, compunha
o cenário material e espiritual de uma nova época, a encenação operística de
uma modernidade cada vez mais competitiva e eufórica.

Ela mesma, a modernidade, acentuava de forma espetacular o rompimento
com o passado, através de técnicas e invenções mecânicas que surgiam a cada
momento. Era preciso cantá-las. Cantá-las até o desconhecido, através de uma
“sequência ininterrupta de imagens novas”, como apregoava o segundo mani-
festo. Não demorou, a agressividade comercial e política entre países indus-
trializados, na Europa, mostraria a sua face trágica ao rebentar a I Grande Guer-
ra, “profetizada” por Marinetti, já em 1909.

No Brasil, as ideias de renovação estética e cultural confundiram-se com a
própria figura do italiano, que aqui esteve por duas vezes a proferir palestras.
A primeira, no Rio de Janeiro, em 18 de maio de 1926. Segundo o Jornal do
Brasil, ele foi “respeitado e encorajado por um público jovem, menosprezado e
hostilizado pelas linhas tradicionais”, despertando “admiração e repúdio nas
mesmas proporções”.
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O melhor estaria por vir. Marinetti logo viajaria para São Paulo, a fim de rea-
lizar outra palestra, no dia 24. Conta-nos Mário da Silva Brito que, ao entrar
no palco,

“é recebido por assobios, gritos, apupos, apitos, urros e berros. Buzinas
fonfonam e gaitas e cornetas tocam. De repente, estouram bombas na sala.
O poeta italiano, que se mantivera impassível, [...] comenta ironicamente:
‘Estive em Carso. Lá as bombas eram verdadeiras!...’. Em dado momento
jogam-lhe batatas, bananas, nabos, cenouras, rabanetes, cebolas e até melan-
cia [...]. Ovos podres, cadeiras, grades, pedaços de madeira e bexigas d’água
são arremessados”.

A esses presentes Marinetti agradece, dizendo: “Vê-se que São Paulo é um
estado rico”. A palestra torna-se evidentemente impossível. O italiano reti-
ra-se, não sem antes se dirigir às galerias com uma frase de efeito: “O futuris-
mo tem a consciência de trazer em si o cérebro do mundo!”. Anos mais tarde
voltaria a São Paulo, de terno oliva e acinturado, já como companheiro de
Mussolini e líder fascista. A recepção é outra. Palmas e brados de anauê dos in-
tegralistas em grande número o saúdam. Mas essa é outra história.

Se não é difícil compreender a repulsa dos representantes das “linhas tradi-
cionais” ao homem Marinetti e ao programa futurista, o mesmo não acontece
em relação à atitude de muitos jovens escritores que fizeram a Semana de
1922. A começar por Oswald e Mário de Andrade. Se aquele trouxe entusias-
mado, de Paris, as ideias revolucionárias de 1909 e chegou a escrever, em
1921, sobre o livro Pauliceia Desvairada (ainda inédito) de Mário, no famoso ar-
tigo “Meu Poeta Futurista”, através do qual popularizou e abrasileirou nas
hostes artístico-culturais a palavra “futurismo”, este mesmo Mário repudiaria,
todavia, a louvação do amigo e o epíteto de “poeta futurista”, ao escrever meio
espantado e surpreso o artigo “Futurista?!”.

O fato é que a partir daí a palavra ganhou sentido pejorativo. Chamar al-
guém de futurista equivalia a um insulto. Qualquer manifestação fora dos pa-
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drões – artística, comportamental ou mesmo política – era logo tachada de
“futurista”, com inevitável conotação negativa.

No campo da literatura, Oswald, no seu manifesto “Poesia Pau-Brasil”,
embora reconhecesse que “o trabalho da geração futurista foi ciclópico”, con-
clamava por uma atitude nova: acertar “o relógio império da literatura nacio-
nal”. Já Mário, em várias cartas a amigos e particularmente em A Escrava que Não
Era Isaura (que Wilson Martins consideraria “antes de mais nada um panfleto
antimarinettiano”), continuaria a pregar contra o movimento e contra o seu
criador (apelidado, entre outras coisas, de “carcamano” e “delegado do fascis-
mo”). No “Prefácio Interessantíssimo”, chega a se culpar pelo fato de Oswald
tê-lo chamado de “futurista”, admitindo ter apenas “pontos de contato” com
a escola.

Enfim, Mário queria ser modernista sem ser futurista, ao passo que Oswald
queria ser modernista sem deixar de ser futurista, isto é, sem deixar, até por
temperamento, de ser iconoclasta e cosmopolita.

O viés ideológico nacionalista (que chegaria ao Primitivismo) terminaria
por comprometer a inclinação universalista da modernidade artística, nos anos
20. Bernardo Élis acredita que “foi o regionalismo como cultura tradicionalis-
ta-nacionalista que levou Mário de Andrade a repudiar Marinetti e os estran-
geirismos”. Nesse sentido, o nosso Modernismo foi pouco moderno, como
costuma afirmar Eduardo Portella.

É certo que teria faltado sintonia entre a paisagem urbana, o horizonte tec-
nológico e os pressupostos artísticos do Futurismo, em São Paulo e no Rio.
Depois da Primeira Guerra, também é correto imaginar que a energia demoli-
dora do movimento perdera bastante força atrativa. De um modo ou de outro,
o fato é que, no Sudeste, Marinetti não teve mais vez. Foi escorraçado por Má-
rio “da Cadillac mansa e glauca da ilusão”, na qual Oswald passava, “maris-
cando gênios entre a multidão!”, enquanto apertava a buzina e anunciava com
a turma toda que (a revista) “Klaxon não era futurista”...

�
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E o que teria acontecido no resto do Brasil? Essas manifestações de repúdio
e desprezo ao Futurismo e ao seu criador, tão fortes nos grandes centros cultu-
rais, teriam continuado noutras regiões?

É de se imaginar que no Nordeste, por exemplo, com seu quadro social –
baseado em grande parte em uma economia agropastoril e mesmo pré-capitalista,
em muitas áreas, com suas capitais de modo geral provincianas e calmas, nas pri-
meiras décadas do século passado –, as ideias futuristas de forma alguma poderiam
prosperar.

Surpreendentemente, isso não aconteceu. Para começar, o manifesto de 1909
foi publicado pela primeira vez no país, na Bahia, no Jornal de Notícias, no mesmo
ano em que saíra no Le Figaro. O autor da proeza, tradutor do texto e seu comenta-
rista foi o jornalista Almachio Diniz, que escreveria mais tarde um livrinho, F. T.
Marinetti: sua Escola, sua Vida, sua Obra em Literatura Comparada, gabando-se do episódio
e da troca de correspondência entre eles, além de transcrever novamente o mani-
festo e comentar o romance Mafarka, il Futurista (1910), enviado pelo próprio Ma-
rinetti, devidamente autografado “all’amico Almachio Diniz”....

Porém, o mais surpreendente é que o Futurismo poético já tinha sido anteci-
pado, quero crer, no Maranhão, em 1893, por Joaquim de Sousa Andrade, o
Sousândrade, no poema Novo Éden, seu último livro em vida. Em 2008, ao sele-
cionar e comentar textos do maranhense para a coleção Os Melhores Poemas, da
editora Global, dirigida pela escritora Edla van Steen, deparei com trechos que,
mesmo no estilo empolado do autor, me pareceram de forte índole futurista,
avant la lettre. De pronto, escrevi uma nota de rodapé a fim de chamar atenção
para o fato, não percebido até então pelos especialistas, sobretudo pelos irmãos
Campos, cultores de Sousândrade. Afirmei ali que a partir do nono verso e nos
dez seguintes “Sousândrade antecipa o espírito do Futurismo”:

[...] Canta, canta o Futuro,
Oh, silenciosa Musa!

E rindo áureo o cantar:
Formas, século-vinte, além do dezenove
Dos telefônios sons em que Edison nos ouve!
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Dos relâmpagos-luz, bela eletricidade,
Pestanejar de Jove, em fixa claridade!
Do animal-magnetismo e o Deus-vivo ocultismo!
Do telescópio, olhar pra os céus com Flammarion.

Mais adiante, Sousândrade descreveria os novos meios de transporte, feti-
che dos futuristas:

Radiosos carros – quão ruidoso o alpendre!
Cavalos negros, em fogueira os olhos;
Ao em torno o clarão, nos céus noturnos,
Alcachofradas de ouro, regolfando
Rolando ao largo da mansão longeva [...]
Qual Great-Eastern a proa para a Austrália,
Vapor a trovejar, radia as rodas,
Parado monumento, em meio oceano
Leviatã colossal, o cabo elétrico
Soltando, vanzeiando, e os passageiros
Às bordas acorrendo [...].

Estabeleci na nota mencionada um pequeno paralelo entre os versos do ma-
ranhense e os de Álvaro de Campos, na sua “Ode Triunfal” (1914). Aqui o
português canta “os ruídos modernos”, “o presente [porque] é todo o passado
e todo o futuro/ E há Platão e Virgílio dentro das máquinas e das luzes elétri-
cas”, imagens que se aproximam “dos relâmpagos-luz, bela eletricidade,/ pes-
tanejar de Jove, em fixa claridade” do maranhense... Quer dizer, nos dois poe-
tas, podemos observar o mesmo espírito clássico greco-latino (Platão e Virgí-
lio, em Pessoa; Jove ou Júpiter, o Zeus grego, em Sousândrade), agora metido
na eletricidade que movimenta e sustenta os tempos modernos... “Canta, canta
o Futuro, oh silenciosa musa!”... Repito os versos proféticos do visionário e
estranho poeta de São Luís.
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Em Fortaleza, ali perto, décadas depois, quatro poetas (Jáder de Carvalho,
Sidney Neto, Mozart Firmeza e Franklin Nascimento) se reúnem para publi-
car O Canto Novo da Raça, em 1927. Este último participa com um poema, “Em
Louvor da Princesa do Verde Mar”, vazado em versos livres, o qual, depois de
descrever algumas transformações na cidade (“a seara dinâmica das bombas de
gasolina”, “as antenas de tua primeira estação radiográfica”, além dos “autos
chispando, senhoris, de mistura com fordzinhos pernaltas”), termina com
uma estrofe que celebra o progresso industrial e urbano:

Quero-te, Fortaleza, quero-te
Porque – ah, bem o pressinto! –
Lateja no teu seio fecundo de cabocla
O Homem-Labor que um dia
Há de extrair das moléculas de aço da maquino-fatura,
– vertiginosa!

febril!
alucinante! –

a Metrópole formidável do Ouro-Pluma!

Aqui se encontra o mesmo fascínio marinettiano pelo homem “movimen-
tado pelo trabalho” (“O Homem-Labor”), pela “solidez da lâmina de aço”,
com “suas moléculas”, além, é claro, da máquina e das “grandes capitais”, cor-
respondendo à “metrópole formidável”, no poema de Franklin Nascimento.

No Recife, a pregação modernista empreendida por Joaquim Inojosa, a
partir de 1923 (depois de retornar em outubro de 22 do Rio e de São Paulo,
onde conheceu alguns próceres da Semana) encontraria de início resistências e
desconfianças por parte de alguns escritores locais (entre eles, Gilberto Freyre,
recém-chegado dos EUA, que considerava importante acentuar a tradição re-
gionalista local), mas também os primeiros adeptos: Austro-Costa, Godofre-
do Ramos e Raul Machado. Com estes funda a revista Mauriceia para divulgar
as novas ideias e criações sob a égide do Modernismo. O primeiro, aliás, escre-
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veria um poema, cujo título remete à influência do Futurismo (ou pelo menos
ao seu nome): “O Recife da Madrugada é um Poema Futurista”.

Chegando à Bahia, entretanto, via Recife, o Modernismo (e com ele o Futu-
rismo) empolgaria o jovem poeta Eurico Alves Boaventura (1909-1974).
Sim, aquele mesmo a que, anos mais tarde, Manuel Bandeira iria se dirigir no
início do seu famoso poema “Escusa”:

Eurico Alves, poeta baiano,
salpicado de orvalho, leite cru e tenro cocô de cabrito,
sinto muito, mas não posso ir a Feira de Sant’Ana.
Sou poeta da cidade.
[...]
Eurico Alves, poeta baiano,
não sou mais digno de respirar o ar puro dos currais da roça.

Quem lê ou escuta pela primeira vez o poema de Bandeira imagina Eurico
um poeta ligadíssimo à natureza, longe da agitação urbana. A bem da verdade,
foi um poeta dividido entre o canto idílico do sertão e o canto empolgado da
cidade grande. Mas o fato é que este bom baiano, amigo de Bandeira a vida
toda, tornar-se-ia a voz pioneira e uma das mais importantes da poesia futuris-
ta, no Nordeste brasileiro.

Com uma série de poemas reunidos sob o título Poemas Metálicos, escritos en-
tre 1926 e 1932, sob a influência do poeta belga Émile Verhaeren, Eurico
Alves, segundo Olivieri-Godet, “procura uma nova maneira de expressar a
presença da tecnologia, do progresso industrial, na realidade cotidiana do ho-
mem urbano e rural. Os poemas expressam o eterno conflito Eros e Thanatos,
a tecnologia gerando a vida e a morte na cidade grande”. É desse modo que ele
vê/imagina a cidade da Bahia, por exemplo:

Gestos orgulhosos em ânsia de mãos metálicas para o céu,
Afastando sóis, para a escalada da altura.
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Dança alucinada de fumo, no ar, sobre a larga
Paisagem cúbica dos arranha-céus.
Gritos petrificados de torres altas, altas, gloriosamente...
Alucinações humanas nas avenidas longas, borborinhando...

E a pulsação mágica das fábricas
Cantando;
E a gritaria ensurdecedora de lanchas e transatlânticos no porto,
Guindastes rilhando, arquejando,
Buzinas, apitos, sirenas, guinchos.
E o céu cinzento das massas enormes de cimento armado...
Bahia!
E, à noite, o caminho de Santiago
Dos reclamos, títulos e dísticos luminosos.

Como se observa, não há nada aqui de tipicamente local, quer em termos
culturais, quer geográficos. Trata-se tão só de uma “exaltação da urbe futurista
e tentacular”. O caráter cosmopolita, aliás, da sua poesia fica patenteado em
“O Hino da Transubstanciação”, no qual celebra diversas cidades e regiões do
mundo e também do Brasil:

Eu tenho a alma das cidades novas
E sinto em mim estas cidades grandes;
Canta no meu cérebro arrebatado o delírio iluminado de Paris,
[e o amor das esconsas ruas misteriosas de Montparnasse
[do Quartier Latin e a volúpia de Nice.

Afirmei de início que o culto à velocidade e o “hábito da energia” conduzi-
ram o Futurismo para além do seu quadro histórico. E é verdade. Pelo menos
no Brasil. Basta lermos, por exemplo, o longo e perturbador poema “Visão do
Último Trem Subindo aos Céus”, escrito, em 1970, pelo engenheiro Joaquim
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Cardozo, para sentirmos – neste que é um dos maiores e mais originais poe-
mas do século XX, em língua portuguesa – uma série de elementos que reme-
tem aos primeiros manifestos de Marinetti.

Para começar, tanto aquele quanto estes sofreram influência da Teoria da
Relatividade de Einstein, lançada em 1905, notadamente no que se refere às
noções de velocidade (que passa a ser sinal da vida moderna) e da inseparabili-
dade do espaço e tempo (simultaneidade).1

Outra coincidência entre o segundo manifesto do Futurismo e o texto de Car-
dozo estaria no fato de que a visão das coisas se faz de cima. Em Marinetti, é a hé-
lice em movimento do aeroplano a 200 metros sobre as fábricas de Milão que
propõe nova imagem do mundo. O que é fantástico. Não menos fantástico verifi-
car que, na obra do pernambucano, “o trem vai partir/ para alcançar, conhecer o
mistério do céu” e que “os viajantes do trem [...]// olham para as cidades, as estra-
das, os viadutos, os canais,/ que se fazem e se refazem através dos séculos”.

Marinetti sustenta, no manifesto, que “a velocidade aérea multiplicou o
nosso conhecimento do mundo”. Afirma, ainda, que, “olhando os objetos de
um novo ponto de vista, não mais de frente ou por trás, mas de cima, isto é, do
primeiro plano,” pode “despedaçar as velhas peias lógicas e os fios de chumbo
da compreensão antiga”. O trem subindo ao céu de Cardozo endossa, sem dú-
vida, essa perspectiva aérea defendida por Marinetti.

Se Marinetti diz que, “para acentuar certos movimentos e indicar as suas di-
reções, deverão ser empregados sinais de matemática”, Joaquim Cardozo, en-
genheiro calculista que era, assim o faz de forma extraordinária no seu poema.
“Um Fragmento de Pretérito Perfeito”, por exemplo, é representado por uma
série de objetos matemáticos, estruturas e padrões. O sonho define-se por uma
“matriz infinita”. O uso da linguagem matemática em Cardozo, com inteira
funcionalidade estética, neste poema, é algo espantoso e desafiante.
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Por último, se o italiano, no manifesto, propõe uma “obsessão lírica da
matéria”, em termos físicos, com “suas forças de compressão, de dilatação,
de coesão e de desagregação, a sua grande quantidade de moléculas em massa
ou os seus turbilhões de elétrons”, Cardozo não deixa por menos. A parte VII
do poema celebra a “dança de elétrons e prótons/ matéria-mater do mundo.”
E nos fala da

Poeira de ausências e lembranças: poeira do tempo-matéria.
É desse pó luminoso, manto luzente de corpúsculos

/crepúsculos
Que são feitas as ondas e as partículas
Num torvelinho de moídos corpos simples:
– Farinha de energias finíssimas e raras –
Selênio, Rubídio, Colúmbio, Germânio,
Samário, Rutênio, Paládio, Lutécio
– Um manto tecido de belas palavras.
Matéria! fascinante matéria!
Poliedro de mil faces, fazendo-se, se refazendo
E a angústia do mundo nele sufocada.

Há muitos outros pontos de contato entre as ideias de Marinetti e o poema
de Joaquim Cardozo. Mas fiquemos por aqui.

Gostaria, nesta altura, de acrescentar algumas interrogações. Por que o Futuris-
mo teria tido mais receptividade entre os poetas do Nordeste – relembrados aqui
o precursor maranhense Sousândrade, o metropolitano cearense Franklin Nasci-
mento, o cosmopolita baiano Eurico Alves, o viajante cósmico pernambucano Jo-
aquim Cardozo – do que entre os do Sudeste brasileiro (à exceção talvez do pau-
listano Luís Aranha, com seus “Poema Pitágoras” e “Poema Giratório”, ambos de
1922)? Terá sido devido a um mecanismo psíquico compensatório, oriundo de
um certo complexo de inferioridade, que associou utopicamente o Futurismo à
ideia de progresso, de desenvolvimento tecnológico-social redentor da região? Ou
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simplesmente teria sido captado e posto em prática literária por uma elite intelec-
tual indiferente à realidade socioeconômica e cultural da região?

Afirmei de início que o Futurismo fez-se notar na literatura do país até
mesmo na década de 1980, e, acrescento agora, na de 1990. Para ilustrar esse
fato, não posso deixar de me referir ao livro Em Trânsito (1996), de minha au-
toria, que reúne os poemas “Táxi” (1986) e “Metrô” (1993), escritos respec-
tivamente nas cidades de Fortaleza e do Rio de Janeiro. Pois bem. O crítico e
ensaísta Wilson Martins diria a seu respeito, no jornal O Globo, o seguinte:

“O que nos interessa no momento é estabelecer a genealogia estilística e
mental [do autor], cujo expressionismo responde ao programa futurista de
1909. [...] Adriano Espínola é o último rebento dessa família, menos tem-
porão do que pareceria à primeira vista. [...] Ele substituiu o automóvel de
corrida (que não serve para nada, sendo embora mais belo que a Vitória de
Samotrácia) pelo modesto táxi que serve para tudo e é, ao lado do metrô, o
meio de transporte por excelência do homem moderno, assim reintrodu-
zindo o “valor social” que Fernando Pessoa dizia faltar ao Futurismo”.

Não me cabe comentar a interpretação histórico-literária do grande crítico
sobre o meu trabalho, mas tão somente frisar através dela a pervivência de al-
gumas ideias do movimento futurista na poesia brasileira contemporânea.

Para encerrar, penso que, depois de cem anos de instaurado, o movimento
talvez não tenha desaparecido de todo. Despido da paixão que suscitou nos
primeiros anos, a favor e contra, o Futurismo de ontem dissolveu-se no futu-
rismo de hoje, isto é, atualizou-se no próprio espaço físico, tecnológico e cul-
tural das grandes cidades e mesmo no ambiente doméstico e de trabalho, atra-
vés da presença cada vez mais acentuada e sofisticada de máquinas e equipa-
mentos multifuncionais. Que não trazem mais espanto a ninguém. Se a intui-
ção poética e ensaística de Marinetti errou em muitos pontos, acertou, porém,
em cheio ao tocar no nervo central da nossa época, regida que é pela velocidade
e pelo tempo material.
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O motor do mundo está cada vez mais acelerado, nos diversos domínios da
produção industrial e pós-industrial. Hoje, a revolução da informática, com
seu universo virtual, digitalizado e eletrônico, dos computadores portáteis,
dos e-books e dos ipads, da telefonia móvel, da televisão a cabo e dos satélites de
comunicação, cujas informações são transmitidas com a velocidade da luz, tal-
vez tudo isso constitua a prova final de que o Futurismo, como o trem de Joa-
quim Cardozo,

caiu sobre uma superfície suprema
e nela se integrou no para-sempre.
Caiu num corpo de substâncias infinitas:
Num campo de direções sem módulos
sem fronteiras/sem sentidos
Representante de todos os números:
Os que são, e os que poderão/poderiam ser.
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Aspectos literoculturais
da obra de Rachel de
Queiroz

Fáb io Lucas

Há 31 anos consecutivos que o Troféu Juca Pato vinha sen-
do distribuído a intelectuais pela União Brasileira de

Escritores (UBE), em articulação com a Folha de S. Paulo. O primeiro
coube a Santiago Dantas, em 1962, e o derradeiro recaiu em mim,
em 1992.

Por eleição dos sócios da entidade e de escritores de todo o país,
destinou-se, em 1993, a Rachel de Queiroz. De acordo com o Re-
gulamento, não se trata de um prêmio literário, mas da consagração
de um autor cuja obra tenha contribuído para o debate de ideias no
ano anterior.

Rachel de Queiroz, ao ser proposta ao Troféu Juca Pato, se dis-
tinguiu pela publicação do romance Memorial de Maria Moura.1

Bastaria essa ficção para enquadrar a homenageada nos requisitos
da láurea. Mas, quando um nome como o de Rachel de Queiroz
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aflora na preferência dos associados da UBE, é porque, por detrás da obra en-
volvida, existe toda uma carreira literária iluminando a outorga do troféu.

É preciso que se recorde que a escritora, pioneira em tantos momentos de
sua vida, ingressou na cultura literária do país em 1930, quando publicou O
Quinze.2

Passou a figurar com destaque, desde então, no grupo que a tradição consa-
grou como o de romancistas do Nordeste. Por que ela, Jorge Amado, José Lins
do Rego, Graciliano Ramos e Armando Fontes, entre outros, mereceram uma
referência particular na história de nossa literatura? Unia-os a tendência temá-
tica, o registro novo da língua portuguesa, afinado com uma fluência mais co-
loquial e, principalmente, uma filosofia de vida marcada pelo ponto de obser-
vação nordestino.

Tamanha a força renovadora do grupo que se deu, então, pela primeira vez
no Brasil após a Independência, uma literatura de exportação. É conhecido de
todos que a literatura portuguesa, asfixiada por uma ditadura mesquinha e
cruel, alimentou-se, em determinado momento, pela circulação clandestina de
nossos autores, que estimularam o neorrealismo lusitano.

De 1930 em diante, a carreira literária de Rachel de Queiroz somente co-
nheceu êxitos e novos experimentos. Baseava-se numa vocação tão irresistível
que ela acabou se consagrando como uma das mais talentosas cronistas de nos-
sa literatura. O gênero, de larga aceitação em nosso meio, é de enganosa facili-
dade, dada a sua natureza jornalística e, consequentemente, efêmera.

O que distingue os nossos melhores cronistas é justamente o rigor artístico
e artesanal, o grau de universalidade dos episódios ou das ideias, a técnica de
composição do texto e a tentativa, sempre que possível, de dar perenidade às
motivações aparentemente fugazes.

Rachel de Queiroz, com efeito, é autora de inúmeras crônicas de imorre-
doura contextura. Algumas serviriam de ponto de partida para estudos tanto
de matéria literária ou linguística, quanto de história das mentalidades ou de
costumes políticos.
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Tal é o caso, por exemplo, da crônica “Língua” de 22/08/1959, constante
do volume O Caçador de Tatu,3 rica em sugestões que ajudam o leitor a refletir
sobre as tendências da prosa moderna e a melhor conhecer a própria ficção da
autora. Permitam-me reproduzir esta declaração:

“Conseguir uma linguagem literária que se aproxime o mais possível da lin-
guagem oral, naturalmente no que a linguagem oral tem de original e espon-
tâneo, e rico, e expressivo. E essa linguagem oral pode ser fala de nordestino
ou gíria de carioca, pode ser qualquer fala de brasileiro que meus ouvidos
escutem e apreciem” (p.21).

A seguir, Rachel de Queiroz, na mesma composição, ajuda-nos a nos apro-
fundar na seara da Estilística e, mesmo, da Sociolinguística:

“Ai, muito se tem lutado, desde que neste país se escreve, para libertar a fala
literária dos seus panos de rotina. E muito se tem conseguido, Mas, justa-
mente, dado que a língua viva é viva, aí é que está a dificuldade. Todo dia ela
muda, ondulada, varia, inventa, envelhece. A grande questão está em saber
escolher o que permanece e o que passa; e o mal de todos nós, que lidamos
com esse problema de conciliar linguagem literária com linguagem falada, é
a facilidade com que ficamos fora da moda. Isto que à gente agora parece
tão expressivo e natural, deixe a página amarelecer, e parecerá tão obsoleto
quanto um filme da Bertini. Vejam aquilo que diziam, com um luxo
novo-rico de palavras inglesas e rememorações tupi-guaranis, os modernis-
tas de 22, aqueles heróis: é klaxon, é flapper, é nheengatu, é caraíba, junto
com outras gírias superadas que ninguém mais nem sabe o que é” (p. 22).

Por último, chamo a atenção para o trecho seguinte, em que a cronista tece
uma reivindicação lúcida para o uso do regionalismo, sem cair no caipirismo
brega e populista:
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“Uma das vantagens das formas regionais é que, se são de âmbito mais res-
trito, são porém muito mais estáveis do que a gíria da cidade grande, sabo-
rosa mas transitória. E quando digo gíria não me refiro apenas ao falar dos
malandros, mas à linguagem diária de todo o povo da cidade, seus teatros e
seus jornais, seus grupos sociais incultos e cultos. Quando se pega um jornal
de vinte anos atrás, veem-se nele todo, e no próprio artigo de fundo, expres-
sões e conceitos que eram moda na época e passaram, palavras que ninguém
mais usa, imagens sugeridas pelas condições de tempo, vocábulos abando-
nados porque já não têm sentido nem graça para o leitor de hoje. Já a lin-
guagem regional não corre esse risco de obsolescência rápida, cormo dizem
os fabricantes de automóveis” (p.22).

Não contente com a tessitura narrativa realizada em romances, contos e
crônicas, Rachel de Queiroz ainda encontrou arte para tentar o teatro, levando
para o palco os mitos do Nordeste convertidos em ação dramática. Lampião 4 e
A Beata Maria do Egito 5 retratam as suas possibilidades no gênero e, encenadas,
as peças ganharam plena aceitação do público.

Vejamos agora o Memorial de Maria Moura. Posso confessar que encontrei
nele o momento alto da narrativa de Rachel de Queiroz. Vale dizer que esta-
mos diante de uma escritora rara que, após mais de uma dezena de obras e de
60 anos de literatura, não se acomodou no silêncio ou naquilo que seria o pior:
na repetição.

Escritora que se renova, exibindo a musculatura de um romance complexo
como o Memorial de Maria Moura, dá prova pública de que a escrita é um proces-
so interminável. E de que é possível aspirar mais a cada obra concluída.

Serviu-me a leitura do Memorial para comprovar a eficácia da pesquisa idio-
mática a que se atirou a romancista. Remontando a ação romanesca ao tempo
da escravidão, Rachel oferece ao leitor um repertório lexical e fraseológico que
se encontra ainda vivo em muitos recantos do Brasil.
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Peças latejantes ainda não cobertas da cultura massificada são atiradas ao leitor, em
viagem de nostalgia, de reconhecimento de valores virtuais de nossa psicolinguística.

Aos poucos, um vocabulário adormecido em nosso subconsciente reponta
e nos damos conta de numerosos designativos de objetos e circunstâncias a
povoar-nos a mente. E paulatinamente vamos também nos familiarizando
com o idioleto de Rachel de Queiroz, seu modo peculiar de dirigir o discurso
literário e a trama novelesca.

Mas a avaliação do Memorial não se circunscreve à orquestração de seu apa-
rato verbal. Além de comunicar ao leitor os tesouros de um vasto saber linguís-
tico, acumulado ao longo de intensa atividade literária, Rachel de Queiroz
transmite uma ciência da arte de relatar.

Paulo Rónai,6 a propósito das crônicas, chegou certa vez a realizar um le-
vantamento de recursos conhecidos da velha Retórica que a artista da palavra
mobiliza consciente ou inconscientemente no seu afã de comunicar-se. Geral-
mente torneios estilísticos que servem para atribuir à prosa meios de transmi-
tir intensificações psicológicas ou emocionais.

Não é sem propósito lembrar que frequentemente as personagens da ro-
mancista se apresentam com um livro nas mãos. Basta recordar o primeiro ca-
pítulo de O Quinze, quando Conceição puxa um volume da estante, um roman-
ce de Sienkiewicz.

O leitor de Memorial de Maria Moura reencontrará no romance todo um ma-
nancial de boa prosa. Mas, além da engenharia da expressão, cumpre escalar o
conteúdo da narrativa.

Eis-nos, consequentemente, na parte cultural da obra. Rachel elege como
protagonista uma personagem feminina, a quem são atribuídos valores e deci-
sões características de um herói típico de um quadro patriarcal.

Dentro de um realismo cru, despojado de concessões à moral religiosa e
econômica dominantes, cria uma história de aventura sem sinalizar os campos
do bem ou do mal.
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Contam-se nos dedos os caracteres capazes de despertar no leitor sentimen-
tos de simpatia ou de solidariedade. Dentro da boa tradição machadiana, a
prosa de ficção de Rachel de Queiroz não se rende à tentação de catar exem-
plos para o exercício do proselitismo bem pensante ou da edificação espiritual.
Antes, com determinada margem de ceticismo, gesta uma coleção de persona-
gens aptas a testemunhar o lado torpe e egoístico do ser humano. Curioso é
seu modo de externar a consciência das personagens. Como técnica de relato,
adota o princípio de mudança do foco narrativo, concedendo a voz a cada pro-
tagonista em separado.

Imagina uma região do Ceará mais ou menos despovoada, em que os vazios
são enormes. Ali tardiamente (ou nunca) se espera a chegada do braço da lei.
Antes, governa o ambiente a lei selvagem do mais forte. Como reflete a heroí-
na: “Ai, a gente só descobre quanto o mundo é grande e despovoado quando se
anda nele perdido” (p. 85).

Mário de Andrade,7 quando analisou as obras Rachel, já assinalou algumas
barreiras de natureza psicológica a governar suas personagens femininas. Com
efeito, observa-se ali escassa vocação da maternidade, cuja ideação é sublimada
em outras potências da atividade social.

E mais: o poder de aceleração dos efeitos romanescos provém de uma insa-
tisfação invencível da heroína, no caso do Memorial de Maria Moura. Remontan-
do-se a seus interesses imeadiatos, ela raciocina:

“Oh, quem sabe, a força dos ricos está mesmo é nas casas de alvenaria, nos cava-
los de sela, na roupa de seda e veludo, o muito gado pastando nos campos sem
fim – e os próprios campos sem fim? O ouro será o confeito dessas posses? Pois
quem tem ouro tem tudo que o ouro compra, que o ouro vale” (p. 177).

O paradoxo da saga de Maria Moura vem a ser justamente a transmutação de
objetivos. Na lógica da tradição patriarcal e latifundiária, uma vez conquistada a
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terra e estabelecida a fortaleza inexpugnável aos primos ambiciosos, Maria
Moura teria obtido a paz e a estabilidade, assentando o seu mundo. Puro enga-
no. Governavam-na forças poderosas da alma, paixões incontroláveis.

A própria realização do amor padece de traumas abissais. Dentro da lógica
do domínio territorial, Maria Moura experimenta inicialmente os amores en-
dogâmicos. Entrega-se ao padastro em primeiro lugar; depois a um “primo”
sanguíneo, filho bastardo do tio com uma escrava.

Por último, já poderosa, Maria Moura se deixa enlaçar por uma paixão exo-
gâmica: o filho de um fazendeiro poderoso. A aliança ideal ali se desenhava.

Mas ela descobriu do amado uma traição e o pune com a morte. O efeito do
poder territorial ficou abalado pelo gênio rebelde e impulsivo da protagonista.

Qual o traço dominante em Maria Moura? O da aventura, em primeiro pla-
no, de que deriva o gosto da viagem e da luta, numa demonstração cabal de no-
madismo. Tem a têmpera de um herói de romance de cavalaria. Não é o pouso
da casa, agarrada ao lombo da serra, que traduz o seu ideal. Antes é o apelo da
estrada que a seduz, o desafio para a conquista de novas posses, segundo o
princípio da força e da violência, sob a regência da cobiça.

Cobiça que se põe no espírito em substituição do amor, que não encontrou
guarida na sua prática do mundo.

O fim do Memorial de Maria Moura não se dá com uma cena terminal. O ro-
mance não se fecha para a imaginação do leitor. Antes indicia o início de nova
aventura, como se ao folhetim faltasse o último capítulo.

Rachel de Queiroz, nesse romance, demonstra todas as qualidades que a
consagraram. Um analista da Semiologia da Cultura haverá de tropeçar aqui e
ali nas preciosidades que ela semeia ao longo de seu texto compacto. É sublime
que tenhamos no Brasil uma escritora com tamanha força narrativa, numa
época em que o excesso de informação abafa o poder da imaginação. Mais su-
blime ainda é termos o Troféu Juca Pato concedido a uma escritora de méritos
incontestáveis.
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A moura encantada
� Transfiguração do referente na

obra-prima de Rachel de Queiroz

Luiza Nóbrega

para Fátima, minha irmã, que me trouxe o Memorial.

Vou morrer um dia, afinal. Todo mundo morre.
Mas quero morrer na minha grandeza.

(Memorial de Maria Moura)

� A distância entre O Quinze e o Memorial

Em 1930 Rachel de Queiroz publicou O Quinze, seu primeiro ro-
mance. Em 1992, encerrando voluntariamente sua carreira de ro-
mancista, publicou o Memorial de Maria Moura. Qual diferença distin-
gue as duas extremidades deste percurso, além da distância temporal
que as separa, a mesma que separa a Rachel experiente da Rachel es-
treante? Formular esta pergunta equivale a inquirir o percurso ficcio-
nal da escritora, procurando-lhe o sentido tomado em seu desdobra-
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mento. Da mesma forma, indagar o que distingue a Moura entre as demais he-
roínas de Rachel será rastrear sua definição estética – definir esta personagem
e, colada a ela, a narrativa em que se delineia. Por outras palavras: tentar com-
preender que espécie de personagem Rachel perseguiu em seu reiterado exercí-
cio ficcional; até onde este exercício a terá levado; e em qual categoria literária
a busca desta personagem instaura o estro da escritora.

O propósito deste ensaio será precisamente o de, tentando responder a esta
questão, demonstrar que o lugar merecido pelo Memorial de Maria Moura é, não
apenas o de uma obra-prima da Literatura Brasileira, mas também o de um ro-
mance que nos desafia a ultrapassar a definição redutora e convencional de
Rachel de Queiroz como autora de romances regionalistas, definindo-a, mais
precisamente, como uma romancista que extraiu do regional o universal.

E talvez seja este o momento oportuno para aprofundar-se a análise de uma
obra que ainda não foi estimada em seu real valor, como tem notado Heloísa
Buarque de Hollanda, quando insiste em lembrar a inexpressividade da fortu-
na crítica da escritora em relação à importância de sua obra para a Literatura
Brasileira, chamando-nos a atenção para um descompasso entre o peso da pro-
dução literária de Rachel e o volume de estudos que dela se fizeram1. Um sécu-
lo decorrido desde que nasceu a escritora, não será este, de fato, o momento
propício à compreensão mais avançada de sua obra-prima? Se este ensaio con-
tribuir para tanto, ter-se-á cumprido o seu intuito.

Comecemos então pela referida distância entre O Quinze e o Memorial. Com-
parando-se os dois momentos e percorrendo-se, numa leitura, o intervalo de
62 anos que os separa, observaremos Rachel a exercitar sua pena de romancis-
ta, cronista e dramaturga, desdobrando e aprimorando seu mythos, ensaiando
a criação em variações de enredo e personagens cada vez mais depurados do
que neles era acessório; até fazê-los convergir para a densidade essencial, na
precisão ficcional do memorial-romance.
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Numa primeira leitura, Conceição (heroína d’ O Quinze) e Maria Moura
(heroína do Memorial), assim como os sertões em que se movem, talvez pare-
çam mais semelhantes do que de fato o são, consentindo numa mesma classifi-
cação – a do romance neorrealista, ou mesmo regionalista – que os projete am-
bos numa horizontal cronológica, na qual se instaurem apenas as diferenças
entre psicologias e sociologias das personagens. Entretanto, muito embora as
protagonistas d’ O Quinze e do Memorial sejam ambas femininas e desenvolvam
sua ação aparentemente em cenário análogo – o sertão do nordeste brasileiro –
é radical a distância entre cenário, personagens, ação e demais elementos dos
dois romances.

À partida, como diferença fundamental, observe-se que Conceição, a pri-
meira heroína, acerca-se ao tema – flagelo da seca –, mas não é o tema. À mar-
gem do rio da miséria, ela acompanha os miseráveis que migram, sofre com
eles, ajuda-os solidariamente, mas não é um deles, não é uma retirante flagela-
da. Quanto à Moura, no memorial-epopeia de fugitivos errantes, ela é a fugiti-
va-chefe, banida, como Eneias na Eneida, pela força inexorável e pela vontade
inapelável do destino.

Além disso, a radical diferença transparece na própria estruturação da nar-
rativa nos dois romances. A começar pela voz narradora, que n’ O Quinze é
onisciente e heterodiegética (externa à trama), enquanto no Memorial fragmen-
ta-se em vozes diversas, todas em primeira pessoa, protagonistas do enredo,
cada uma contando sua própria aventura, entremeando-se as narrativas em di-
versas perspectivas dos episódios, aos quais vão seguindo quase pari passu, e ver-
tendo no final todas para uma só, cujo centro é a Moura, narradora-mor.

Mas uma distância maior, dizendo da longa alquimia processada por Ra-
chel, dirá também do que se passou na criação da Moura e que espécie de he-
roína nela se fez. Essa maior distância é que, enquanto n’ O Quinze as perso-
nagens, o ambiente e o enredo definem-se no plano do referente, que é o de
uma jovem colegial cearense descontente com sua circunstância e desejosa de
horizontes mais amplos; enquanto neste romance de estreia Conceição, pri-
meiro ensaio construtivo da personagem, é ainda uma heroína híbrida, hete-
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rogênea, que por um lado traz em germe o arquétipo ficcional das persona-
gens que a sucederão, e por outro não transpõe os limites da personagem so-
ciorromanesca (aliás muito bem recortada e delineada contra cenas dantes-
cas, de força expressionista admirável, sobretudo considerando-se a quase
menina que era então Rachel); algo muito diverso sucede à Moura, cujo
nome se impõe tanto ao enredo e ao título como à heroína do memorial-ro-
mance: construção propriamente literária, seu perfil ficcional se recortará,
muito bem definido, no plano essencial do mito – que neste caso é o mito do
banimento – e sua definição terá que ser buscada, para lá do referente, en-
quanto categoria estética.

É verdade que razões sociopolíticas particulares são determinantes tanto de
uma quanto da outra saga, pois tanto a errância dos retirantes, que comove
Conceição, quanto a da cabroeira chefiada por Maria Moura, inserem-se
numa realidade regional e resultam de contradições específicas de uma região
cuja história gira em torno da luta pela posse da terra, para implantação da
agropecuária. Mas, enquanto n’ O Quinze tais fatores predominam, afirmando
sua primazia sobre a linguagem – o que afeta a definição do romance, favore-
cendo sua inclusão entre obras regionalistas –, no Memorial a contradição se
desvincula do local e a narrativa, contaminada pela depuração da linguagem,
desprende-se do particular, investindo-se no universal.

Não à toa se fala tanto em bruxa no Memorial: faz-se nele mesmo um encan-
tamento, espécie de bruxedo. A heroína, para cumprir seu destino, ateia fogo à
Maria Moura sinhazinha do Limoeiro, desaparece “numa nuvem de faísca e fu-
maça” (p. 302) e fantasmaticamente reaparece como bruxa, diaba, salteadora,
bandoleira, fugitiva, cuja pertença ontológica é a estrada em que irrompe com
seu bando, e em cujas margens vive. Heroína transfigurada, Walkíria que ca-
valga, arrastando no galope a narrativa e com ela o leitor, ela se move fora do
tempo, eternizada no espaço atemporal do mito, eterno presente no imaginá-
rio coletivo. Já não se define como produto, artefato, mas como modelo, ma-
triz. Qual Sherazade, que nos conta para sempre sua saga, não é mais esta ou
aquela dona ou donzela: é a própria anima feminina.
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� Convergência e transfiguração

Mas não apenas as narrativas do Memorial convergem para a saga de Maria
Moura. Última criação ficcional de Rachel, ela é o produto, a somatória conver-
gente de outras várias criações anteriores. Há nela um pouco da Guta de As Três
Marias; da Maria Déa (depois Maria Bonita), de Lampião; da Beata Maria do Egito; da
Dôra, de Dôra, Doralina; e nela se misturam outras personagens femininas, dos
romances e das crônicas. A diferença, que se achará ao cabo de todas essas con-
vergências e definirá a Moura, dizendo-nos do sentido tomado pela trajetória de
Rachel, é a seguinte: na Moura dá-se uma transfiguração. Heroína mítica, niti-
damente delineada entre as gregas clássicas, ela irrompe na encruzilhada de con-
flitos que constitui o mito épico ou trágico. Na mesma encruzilhada em que se
define, a Moura transfigura-se, morre numa dimensão e nasce noutra.

Assim, a fugitiva o será duplamente: na horizontal do enredo como na
vertical do sentido. Na primeira, sua retirada faz-se no espaço-tempo histó-
rico-geográfico de uma terra a outra, e destas às margens das estradas serta-
nejas; na segunda, faz-se no sem-lugar do imaginário ficcional, de um a ou-
tro plano ontológicos. No primeiro nível, passa de sinhazinha a bandoleira;
no segundo, de personagem sociorromanesca a heroína mítica. Neste segun-
do nível, sua fuga é ontológica: na definição de sua identidade, a heroína vai
do circunstancial – em que Moura é apelido de família – para o essencial que
a universaliza – onde Moura nos remete a um arquétipo (grego ou mouris-
co) do feminino. A Moura que ateia fogo à própria casa queima-se a si mes-
ma enquanto personagem sociopsicológica e transfigura-se em mito, nada
mais é que uma fugitiva errante, como todas as fugitivas, o que equivale a di-
zer: passa do reino particular da circunstância ao reino universal da essência.
Não é mais o ente civil – Maria Moura – e sim a Moura, encantada ou torta, do
imaginário coletivo. E assim a definirão os adversários: como a bruxa, a diaba,
que é da raça das saramantas e tem pauta com o cão.

Encantada em mito e condenada à fuga permanente, a desaparecida encan-
ta-se num sertão também transfigurado, ficcional-mítico. O sertão não mapeado
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pode ser assim entendido como excelente metáfora do espaço aonde leva a
transfiguração. Da mesma forma, pode ser lido mais extensivamente o que a
Moura diz aos seus cabras depois de fazer arder a própria casa, dando início à
longa viagem rumo à Serra dos Padres: “Nós vamos para muito longe” (p. 66).
Longe no espaço geográfico, longe no espaço ontológico.

� Etapas intermediárias – preparação da moura

Os dinossauros

Buscando compreender de que modo se opera o salto da Maria Moura para
fora do plano referencial, comecemos por retroceder um pouco, observando o
percurso em que ela se veio preparando, nas etapas ficcionais progressivas em
que a pena de Rachel exercitou-se.

Comecemos por uma comparação entre os três primeiros romances, reuni-
dos pela José Olympio num só volume, de que tenho um exemplar, intitulado
dinossauros pela autora na dedicatória com que afetuosamente mo ofereceu.
Nestes três romances de juventude, as personagens têm esboçado o conflito
que definirá as personagens das narrativas subsequentes: n’ O Quinze, Concei-
ção é a jovem com aspirações superiores ao meio em que vive; em João Miguel,
este é o desajustado, homicida e presidiário; e os personagens de Caminho de Pe-
dras são militantes clandestinos, conspiradores para uma mudança na ordem
social. Há, portanto, nas três ficções, uma situação de conflito entre as perso-
nagens e suas circunstâncias, são heróis e heroínas em desacordo com o mun-
do, descontentes com o meio em que vivem.

Os três romances são, porém, variações deste conflito. N’ O Quinze, Concei-
ção se define em sua relação com os retirantes, flagelados da seca que migram.
Ela é uma espécie de anjo consolador destes desgraçados, a cuja condição não
pertence, mas de que se sente próxima, da qual se compadece. E se, pela aspira-
ção existencial e a consciência política, seu conflito com o meio ultrapassa o
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dos retirantes, que não têm nem podem ter tais pretensões; ao fim e ao cabo o
conflito será neles mais visceral, e, com certeza, mais definido, porque inapelá-
vel, uma vez que estão todos objetivamente fadados ao êxodo. O que é certo,
de qualquer modo, é haver n’ O Quinze esta espécie de relação complementar
na qual uma só condição essencial – a da personagem em desacordo com o
meio – bifurca-se em duas situações existenciais: a dos desgraçados errantes
inconscientes e a da descontente consciente que os acompanha, solidária, na
diáspora coletiva.

Essa dualidade contraditória, de uma proximidade que é ao mesmo tempo
distância, ressurge em João Miguel – onde o anjo consolador do marginal cha-
ma-se mesmo Angélica – muito embora aqui a situação se inverta, e o primeiro
plano seja ocupado pelo excluído, cabendo ao seu anjo o papel de coadjuvante.
A relação começa aí a alterar-se, e a mudança acentua-se em Caminho de Pedras,
onde a proximidade vence a distância e os dois polos da dualidade convergem
numa situação única, empurrando para a margem social todos os protagonis-
tas, equiparados na condição de grupo dissidente conspirador.

As Três Marias

O marco inicial decisivo da mudança virá com As Três Marias. Neste, o nar-
rador assume a primeira pessoa, entra na trama, faz-se protagonista. É ele tam-
bém a jovem descontente em conflito com o meio em que nasceu e desejosa de
dele evadir-se. Guta, a heroína que narra sua própria história – num tom lírico
tocante, comovente, que levou Mário de Andrade a concluir uma apresentação
do romance com este comentário: “uma das obras mais belas e ao mesmo tem-
po mais intensamente vividas da nossa literatura contemporânea”2 – anuncia e
já indicia o descolamento da personagem do referente para o texto, através da
correspondência que o próprio título do romance invoca, e ela reitera, entre o
plano sociopsicológico humano e o sideral das constelações. Comparando-se,
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a si e a duas colegas, com a constelação das Três Marias, Guta anuncia o salto
do referente sociopsicológico ao plano sidéreo, buscando-se para lá das con-
tingências e dos limites humanos. As Três Marias celestes tornam-se modelo
para três colegiais, companheiras de sonhos, amigas inseparáveis, e Maria Au-
gusta (Guta), uma das três Marias terrestres, exemplifica a correspondência
em que as três amigas são réplicas desterradas e afligidas de uma condição mais
serena, sidérea:

“À noite, ficávamos no pátio, olhando as nossas estrelas, identificando-nos
com elas... e a mim me coube a do meio, a melhor delas, talvez; uma estrela se-
rena de luz azulada, que seria decerto algum tranquilo sol aquecendo mundos
distantes, mundos felizes, que eu só imaginava noturnos e lunares” (p. 27).

Quão longe vai a aspiração da personagem buscada por Rachel vê-se nesta
divagação em que a heroína projeta seu desejo numa longínqua luminosa esfe-
ra, imaginada como o mundo feliz impossibilitado no acanhado e mísero es-
paço terrestre. Neste segundo romance reafirma-se, com maior força poética, a
insatisfação da personagem com sua condição existencial e o desejo de fuga
para mundos outros, além do humano. Por isso Guta exclama: “Mas, que nos
importavam os muros, a prisão mais fechada e mais alta? Nós tínhamos as nos-
sas estrelas” (p. 52).

Lampião e A Beata Maria do Egito

Mas a mudança acentua-se categoricamente nas duas peças que evidenciam
o condão dramatúrgico da romancista: Lampião e A Beata Maria do Egito. É fla-
grante a superioridade dessas duas peças em relação aos romances anteriores.
No meu entender, em termos de densidade e síntese estrutural, apenas uma
obra de Rachel as ultrapassa: o Memorial de Maria Moura. Mais densas e inteiri-
ças, nelas, personagens e ação estão mais sinteticamente delineadas, e mais des-
vencilhadas de tudo o que na trama fosse acidental.
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Na primeira, Lampião e Maria Bonita – um homem e uma mulher compeli-
dos pelo páthos sertanejo – são outsiders, fugitivos fora da lei; na segunda, a Beata
Maria, magistralmente traçada, é a órfã sem família, sem terra, sem laços sociais
que a defendam, e cuja base existencial – ombreando-a com Antígona – é a con-
vicção inabalável de fidelidade ao próprio destino, em que se fundem o trágico e
o messiânico. Movida por essa determinação, espécie de hybris que a projeta ao
mesmo tempo no passado mais arcaico e no futuro mais escatológico, a Beata
Maria é já o primeiro encontro de Rachel com a heroína procurada desde a pri-
meira tentativa até a última, a Maria Moura. Naquela como nesta, recorta-se o
perfil de uma épica trágica, ou trágica épica. Lado a lado com a Moura, a Beata é
a mais trágica das personagens de Rachel. Trágica na sina, na grandeza e no con-
flito. Santa Cangaceira, Satanás em figura de Beata, movida por uma convicção imbatí-
vel, ela temerariamente desencadeia o trágico, mas heroicamente nunca se rende,
usando ardis até a última vitória. O caráter trágico e ao mesmo tempo épico da
Moura já de aí se anuncia, nesta magistral personagem.

Dôra, Doralina

Dôra, Doralina, cuja narradora protagonista retoma o intimismo da Guta, é o
último ensaio preparatório da Moura, e já mais próximo desta em termos de
linguagem. Wilson Martins, comentando o aprimoramento linguístico que
distancia esta obra do “primitivismo dos anos 30”, aproxima-a do Memorial
quando afirma que “o estilo de Rachel de Queiroz alcança, nos dois últimos
livros, um ponto de perfeição claramente insuperável”.3

O que neste romance especificamente o aproxima do Memorial é, em primeiro
lugar, a natureza do conflito. Em Dôra reencontramos a heroína sertaneja em
conflito com o meio de origem, do qual se afasta, mas ao qual depois retorna,
para um confronto. E nela também já se anuncia o conflito edipiano que se pro-
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nunciará na Moura. A heroína, órfã de pai, está em pé de guerra com a mãe, a
quem não chama de mãe, mas de Senhora. São ambas rivais na disputa pelo es-
paço e pelo poder, como o haviam sido pelo amor do pai e esposo falecido; e
como o serão na disputa pelo mesmo homem, marido de Guta e amante de Se-
nhora.

Há, porém, aqui um avanço maior em direção à Moura. Retomando o inti-
mismo confessional da Guta, Dôra será também a narradora de sua própria
história, mas já não se trata de uma Maria Augusta virada Guta (diminutivo
convencional), e sim de uma Maria das Dores, para quem dói tanto viver que o
próprio nome expressa essa dor, numa aproximação de referente e texto, enre-
do e linguagem. Já tudo doía em Guta, mas na Dôra o próprio nome sofre a
ação deste doer, a dor é quem determina o nome, de modo que Maria Augusta,
chamada Guta, torna-se Maria das Dores, Dôra, a própria dor personalizada.
Aqui, linguagem e enredo convergem: Dôra é dor no feminino, fusão de mu-
lher e dor, a dor figurada em mulher.

E o passo que leva da Dôra à Moura avança no território do mítico-linguís-
tico. Vê-se, de um lado, a recorrência ao mito da Moura, e vê-se, de outro, a
troca do fonema /d/ pelo /m/, onde a Moura queima a dor de seu conflito
básico. Ela já não é /d/ de dor-Dôra, mas /m/de mito-Moura. Tanto assim é
que, embora em ambas se ache a identificação com o pai, na Moura o conflito
com a mãe mudou. Já está a mãe morta quando a narrativa se inicia, e o que por
ela sente a Moura não é ódio, como sentia Dôra por Senhora, e sim terror e
compaixão, as duas pilastras afetivas do trágico. Tem a lembrança da infeliz
por exemplo de desamparada fragilidade feminina, que jamais deverá imitar.
Isso estará na base do conflito que lhe determinará a ação, não mais, como
Dôra, opondo-se à mãe, mas aniquilando dentro de si todo traço feminino de
semelhança com a figura materna.
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Maria Moura – memorial de um conflito

Personagem da mais alta qualidade ficcional, a Moura dispensa por com-
pleto qualquer caracterização e descrição psicológica. Estamos aqui muito dis-
tantes dos retratos realistas e naturalistas, quando tempo e espaço havia para
análises tais, procedentes ou não. Sua psicologia define-se puramente na ação
em que, desde o primeiro parágrafo, é lançada. E a ação aqui é a correr, e narra-
da por uma voz mais complexa, não apenas por ser múltipla, composta em po-
lifonia pelas vozes dos diversos narradores, mas por situar-se no tempo da
ação, que é o de um presente tão vivamente presente que passa a impressão de
ser o próprio instante da leitura. Quando iniciamos a primeira página do ro-
mance, saltamos para dentro do lugar e hora onde a trama se desencadeia, tra-
ma de um conflito no qual a personagem se move a partir do instante em que
iniciamos a leitura. Cumpriu-se aqui uma alquimia: meio, enredo e persona-
gens fundiram-se em ação, ação que nos arrasta em vertigem desabalada, de
que não nos desprendemos senão ao cabo das quase 500 páginas, sem que uma
sequer seja desnecessária ou excessiva. A força desta narrativa é tão imperiosa
que funciona tal e qual nos textos clássicos, forçando-nos a um compromisso
irremediável com o destino das personagens.

Para bem compreender a Moura enquanto personagem, observemos a situa-
ção conflituosa em que ela se define. Ao iniciar-se a narrativa, já órfã de pai, ela
acaba de perder a mãe, enforcada pelo amante Liberato, que simula um suicí-
dio. O mesmo amante, que assediara e assassinara a sinhá no intuito de lhe to-
mar as terras, pretende agora fazer o mesmo à sinhazinha, Maria Moura, a
qual, todavia, advertida pelo exemplo da mãe, será uma duríssima adversária,
dissimulada estratega que não só, ardilosamente, sem sujar as mãos, passará
por cima do cadáver do Liberato; como depois, com a mesma arma e estraté-
gia, se livrará do Jardelino, capanga de quem se servira para o primeiro despa-
cho, e que passara a molestá-la, tentando às custas de chantagem uma aproxi-
mação libidinosa. E tudo é tão bem executado que a vaga suspeita da criada-
gem mais próxima logo é neutralizada.
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Como se tais episódios já não bastassem, entram em cena dois primos, pro-
prietários das terras vizinhas, os quais desde a morte da tia pretendem o Limoei-
ro, e dali querem expulsar a prima órfã, que percebem indefesa, desamparada.
É neste conflito inicial que a Moura se recorta, conflito que evoluirá, desdo-
brando-se em outros, até o desfecho da narrativa. Acossada, ela não tem saída,
mas não contemporiza, não se submete à imposição circunstancial, sendo mais
do seu feitio apelar à lógica do épico-trágico, que a impele a montar e galopar,
com o vento lhe trazendo a sensação da liberdade, e sem olhar para trás, para as
cinzas do mundo que entregou aos adversários.

O conflito edipiano

Acompanhando-se os passos (aliás, o galope) desta narrativa, nota-se que o
conflito no qual a Moura está enredada, em todas suas etapas, tem em última
instância um mesmo sentido: o do confronto entre uma índole independente e
altiva e a situação crítica, ameaçada, desprotegida, em que se encontra, vis-à-vis,
com um meio social cruento, hostil, beligerante. Posta ante esse desafio crucial,
o modo como a ele responde é que a define.

Ora, observando-se este seu modo de definir-se, nota-se à partida que
muito tem de edipiano, delineando-se entre as figuras paterna e materna –
Pai e Mãe, como diz ela. No lado paterno, perfilam-se as virtudes que ela assi-
mila para vencer, transpondo os obstáculos erguidos pelo meio adverso a sua
dignidade e liberdade. Mãe, por ser submissa e mofina, acabara subjugada e
assassinada. Vale isto como advertência indelével à Moura, que rejeita este
modelo e espelha-se no de Pai. Será varonil, destemida, casta, racional, com-
bativa, indomada, sempre guerreira, nunca vítima, afirmando-se com sobran-
ceira valentia perante os inimigos: “mulher pra homem como ele só serve pra
dar faniquito. Pois, comigo eles vão ver”. (p. 40). É assim que enfrentará o
adversário crucial, os primos Tonho e Irineu, que lhe querem tomar as terras
e assim a descrevem: “ela tem um jeito de encarar a gente que parece um ho-
mem, olho duro e nariz pra cima, igual mesmo a um cabra macho” (p. 50).
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A identificação com o pai é tamanha que, quando ela incendeia sua casa de
infância, o rumo que toma, com o qual já há tempos sonhava, é o da Serra dos
Padres, que além de ter este nome é terra paterna, da qual o pai sempre lhe fala-
ra, desejando dela tomar posse. Assim, é o desejo paterno que ela, em sua reti-
rada estratégica, irá cumprir:

“Não me doía tanto quanto esperei, o fogo na casa do Limoeiro; afinal,
agora tinha chegado a vez de se cumprir o meu grande sonho. As terras da
Serra dos Padres, tudo fresco, olho d’água correndo entre as pedras. Pai fa-
lava tanto, era o mesmo que eu já tivesse visto” (p. 79).

Identificação, como se vê, declarada. Parte, montando Tirano, o cavalo de Pai,
vestida com as roupas paternas: Enfia “uma calça que tinha sido de Pai, pra
montar com mais liberdade”, e veste “em cima o casaco de Pai pra esconder a
cintura aumentada” (p. 63).

Os apetrechos que leva também pertenceram ao pai:

“Peguei lá o papo-de-ema que Pai, quando viajava, usava pra guardar o di-
nheiro. (p. 63) [...] Botei a tiracolo o saco da munição, tinha ali o chumbo, e
o polvarim grande de chifre, as pedras de isca e o artifício de fazer fogo.
Tudo herança de Pai. Peguei também a faca que era dele, uma pajeú linda,
com cabo de rodelas de osso e prata na sua bainha bordada” (p. 65).

Já anteriormente se servira, para mandar matar Liberato e Jardelino, de uma
arma que lhe ficara do pai: “E a garrucha, meu pai devia ter deixado para de-
fender a filha, dos ataques de homem, que é coisa que não falta a mulher neste
mundo” (p. 32).

Na identificação total, enfim considera-se ela própria coisa paterna: “Voei
em cima da sela – sela de homem – claro que era a sela de Pai. Ali era tudo dele,
até eu – até eu, não – principalmente eu, sangue e carne dele” (p. 65).

A identificação com as virtudes paternas transforma a sinhazinha do Limoei-
ro na Moura:
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“– Vou prevenir vocês: comigo é capaz de ser pior do que com cabo e sar-
gento. Têm que me obedecer de olhos fechados. Têm que se esquecer de
que sou mulher – pra isso mesmo estou usando estas calças de homem.
Bati no peito.
– Aqui não tem mulher nenhuma, tem só a chefe de vocês.
– Agora se acabou a sinhazinha do Limoeiro. Quem está aqui é Maria
Moura, chefe de vocês, herdeira de uma data da sesmaria da fidalga Brites,
na Serra dos Padres” (pp. 83/84).

Ele ou Eu – o conflito ontológico

Ao fugir, portanto, das suas terras de infância, Maria Moura não diz adeus ape-
nas a sua condição social: aparta-se também de sua condição feminina. Cortando
os cabelos, num gesto que tanto tem de prático quanto de simbólico, deixa para
trás a mulher que teria sido se outro fora seu destino. E o que lhe determina o des-
tino é responder ao desafio que lhe foi lançado, sempre em renovada figura de um
adversário com quem terá de travar um combate de vida ou morte, e do qual inten-
tará sempre sair vitoriosa, dilema que ela resume na expressão: era ele ou eu.

Nesta outra instância, o conflito que impele a Moura dá-se entre sua índole
indomável e a condição crítica em que se encontra. O desejo de transpor os ad-
versários e assumir a posição de chefe irá levá-la à série de confrontos mortais,
pondo em risco a própria vida, mas em todos os embates saindo sempre vito-
riosa. No último confronto, porém, a vitória sobre o amante traidor custa-lhe
sua casa, seus bens, o próprio coração, talvez a própria vida. Ainda assim, ela
não se rende, não se entrega, e em todas as etapas da saga seu lema de ação e
conduta, seu guia moral e existencial é a máxima: ele ou eu.

Esta é a instância em que o conflito básico revela mais propriamente sua di-
mensão trágica: a oposição irreconciliável das partes. A expressão ele ou eu, que
resume a instância básica do conflito, evidencia, na Moura e no seu memorial,
a conjugação do trágico ao épico, sendo difícil, senão impossível, dizer qual
das duas categorias é dominante. O dilema já se manifestara e a máxima já se
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estabelecera em Lampião, onde o foragido diz à companheira: “ou eram eles ou
eu” (p. 69). E também: “O mal não é meu, é deles, que me botam a faca no pei-
to. Tenho que escolher entre a vida dos outros e a minha vida” (pp. 77-78).

Trágica épica ou épica trágica?

Ora, a oposição irreconciliável das partes é o cerne do conflito trágico, e é
trágico o conflito em que a Moura está enredada. Acham-se no Memorial todos
os elementos componentes do trágico: a Moura é personagem de alta condi-
ção, tem um caráter nobre, altivo, destemido, e quando mata não é por índole
má, mas sim para defender-se; impele-a também uma hybris, desmesurada de-
terminação que se não detém ante os obstáculos, embora seja uma hybris de es-
tratégia racional. Transpõe os limites, mas não cegamente, e sim mostrando
sempre o épico de mistura com o trágico, até no desfecho do romance, quando
no arremesso para o desconhecido vai determinada, consciente, ao encontro
do próprio destino.

Há também hamartías, faltas cometidas, desde a rendição materna – por de-
sejo e fraqueza – ao assédio do Liberato; até a dela própria, Maria Moura, que
a ele também se entrega, mesmo sabendo-o assassino de sua mãe, mas não por
desejo ou fragilidade, e sim por estratégia; e até a outra falta, cometida também
pela Moura, quando se entrega – aí, sim, por desejo – ao Cirino.

Peripeteias também há várias. A mais drástica é a queda de sinhazinha a ban-
dida fugitiva, mas é decisiva a de chefe a amante traída. De todas ela se reergue
para galopar, nunca sucumbir.

Quanto ao sacrifício, será duplo, recaindo sobre Cirino, o amante traidor, e
sobre ela, a Moura, que se entregara ao traiçoeiro amante:

“– Não. Essa não. Não me passa na garganta. Não engulo. Me sufoca, me
mata. Meto mesmo a mão no peito, arranco o coração e pronto. Nem que
morra depois – Porque, se eu perdoar e aceitar ele de volta, estou perdida de
vez” (p. 421).
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E diversos outros sacrifícios se cumprem ao longo do enredo, a cada vez
que a tensão surge entre o Eu (a Moura) e o Outro (seus adversários).

Entretanto, enredada que esteja numa teia trágica, e por trágica que seja
também sua índole, uma força de caráter épica move a Moura, incontestavel-
mente. Oscilando entre dois polos de um conflito, ela escolherá sempre aquele
onde obtenha triunfo. Entre Pai e Mãe, assume a combatividade paterna, por-
que quer vencer, sobreviver. Pelo mesmo motivo, entre ele ou eu, escolhe sempre
eu, ou seja, o seu próprio interesse e causa, que defende não só com valentia e
firmeza, mas também com esperteza e astúcia, sendo nisto tão bem sucedida
que chefia com êxito um bando de salteadores, a sua cabroeira.

Sem dúvida a Moura é uma heroína épica. Banida e fugitiva, chefe estrate-
gista de um bando renegado, vive a saga de peregrinar com ele pelas terras do
sertão, até fundar um novo feudo, uma nova ordem, nas terras onde governa.
Quando foge do Limoeiro, já vai determinada. Peregrina das margens e estradas
sertanejas, sabe que fundará um reino, onde reinará sobre seu bando:

“– Vou procurar as terras da Serra dos Padres – e lá pode ser para mim
outro começo de vida. Mas garantida com os meus cabras. Pra ninguém
mais querer botar o pé no meu pescoço; ou me enforcar num armador de
rede” (p. 40).

Impelida por este projeto ambicioso, pretende-se mulher de poder:

“– Eu sentia (e sinto ainda) que não nasci pra coisa pequena. Quero fa-
lar com os grandes de igual pra igual. Quero ter riqueza! A minha casa, o
meu gado, as minhas terras largas. A minha cabroeira me garantindo.
Viver em estrada aberta; e não escondida pelos matos, em cabana disfar-
çada, como índio ou quilombola. Mas num alto descoberto, deixando
ver de longe o casarão lá em cima, telhado vermelho, paredes brancas caia-
das, cavalos de sela comendo milho na estrebaria, bezerro gordo escara-
muçando no pátio.
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– Quero que ninguém diga alto o nome de Maria Moura sem guardar res-
peito. E que ninguém fale com Maria Moura – seja fazendeiro, doutor ou
padre – sem ser de chapéu na mão” (p. 125).

Decaída de sua condição inicial, na qual fazia parte do drama nordestino,
desempenhando seu papel entre os possuidores, donos da terra e da lei; ela
passa a viver entre os despossuídos, revéis à lei e à ordem instituída, os expul-
sos para a margem da estrada, descendentes mestiços das raças dominadas ou
elementos decaídos, desviados também de seu meio social de origem. Contu-
do, não se dá por vencida e pretende, como os heróis épicos, o retorno ao meio
de onde foi banida. E até o fim se guiará pelo ele ou eu, escolhendo o eu. Quan-
do, após uma terrível agonia interior, se decide a dar cabo do Cirino, diz:

“– Bati o alçapão com força. A mão me tremia tanto que eu mal pude dar a
volta na fechadura. Me atirei no chão, encostei a testa no colchão da cama e
então chegou a minha vez de desabar em soluços; um choro tão fundo e tão
duro que me rasgava a carne do peito, lá dentro. Mas eu entendia, no meio
daquele desadoro, que eu tinha mesmo que matar Cirino. Entre nós dois
não podia mais haver solução. Se ele escapasse, voltava atrás de mim para
me pegar. Não ia nunca me perdoar, tinha que se vingar dessa hora de hu-
milhação. Era impossível ele esquecer o que eu tinha dito, o que ele tinha
lido nos meus olhos.
– Agora era ele ou eu” (p. 448).

E, quando trata de convencer Valentim a matar Cirino, é assim que argu-
menta:

“– Nessa hora, não pense que está matando um homem. Está matando um
bicho muito mais reimoso do que aquele cachorro danado. Está matando
uma cascavel; a cobra se tem que matar mesmo, se não é ela que mata a gen-
te. Vai ser serviço limpo. E não é crime. Legítima defesa nunca foi crime. A
gente, se mata, é pra não morrer” (p. 453).
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Se na instância edipiana do conflito a Moura escolheu a combatividade pa-
terna, reprimindo a paixão que a identificaria com a mãe para não ser, como
esta, tragicamente dominada e liquidada; na segunda instância – que é ontoló-
gica – do conflito entre ele ou eu, a Moura escolheu o eu e assim, mais uma vez,
corrige, pelo épico, o trágico. Neste equilíbrio dinâmico e oscilatório desdo-
bra-se o conflito em suas instâncias – edipiana e ontológica. Oscilando entre
dois polos conflitantes, ela escolherá sempre aquele onde obtenha triunfo,
mantendo-se viva e vencedora.

Ante esta Moura ambiciosa e triunfadora, que se pretende fazendeira entre
fazendeiros, a trágica banida do início poderia, portanto, parecer circunstan-
cial, ou seja: ela queimara a casa para não a entregar aos primos intrusos, mas
sua verdadeira natureza seria a épica, e por isso se fizera fundadora depois de
fugitiva. No entanto, a verdade é que esta épica jamais se desvencilhará da trá-
gica, seja porque não o permita o conflito entre sua hybris e a oposição impedi-
tiva do meio; seja porque lhe pareça insolúvel o conflito entre o desejo amoro-
so e a dignidade imbatível de chefe; seja, enfim, porque um motivo mais fundo
se oculta sob seu propósito épico. Por isso ela viverá “escondida pelos matos”,
e à “estrada aberta” assomará apenas para saquear viajantes. Também por isso,
quando realiza o projeto ambicioso, tornando-se senhora em seu feudo, ela
desvencilha-se de tudo e volta a ser a fugitiva, que vai ao encontro do destino,
galopando, galopando. Vistas assim as coisas, sucederia então o contrário: a
Moura épica é que seria ilusória, um engano de que só depois a personagem
desperta, quando posta ante o último e mais crucial desafio. Mas essa afirmati-
va não seria menos duvidosa do que a primeira.

Tentemos então compreender melhor esta heroína, acompanhando mais de
perto o seu percurso. Em sua saga de épico-trágica, a Moura cumpre sucessivas
etapas, e na dinâmica oscilatória escreve o memorial de sua resposta ao desafio.

Partindo duma situação inicial de perda, em que o equilíbrio familiar se
rompera, ela passa pelo clímax da ruptura, queimando a casa e partindo com o
bando em busca das terras paternas, onde fundará seu feudo. Achadas as terras
e erguida a casa forte, há um interregno de relativo equilíbrio, com paz e abun-
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dância, no qual vertem para o seu refúgio fugitivos de sinas análogas, histórias
de perdas, crimes e quedas.

Nova crise, porém, vem reinstaurar o conflito, quando outro intruso, Ciri-
no, insinua-se para usurpá-la. Nesta invasão, a identidade entre casa e eu se evi-
dencia, pois o usurpador, para roubar-lhe terras, casa e comando, começa por
roubar-lhe o coração, arrastando-a a uma perigosa queda, de que ela a tempo
se salva quando, após a escorregadela amorosa, é traída pelo amante e, ao ver
que está em risco de perder o espaço e a posição conquistados, e decair, como
sucedera à mãe, reprime a paixão e elimina o adversário. A épica outra vez cor-
rige a trágica, e executa-se no outro – o amante traidor – o sacrifício cobrado
pela lógica do trágico.

Mas a vitória lhe sairá cara, lhe custará tudo – terras, bens, o próprio cora-
ção, que ela apunhala quando apunhala o do inimigo. Vem então a etapa final
da saga, em que a trágica ressurge quando a Moura percebe que ao liquidar o
amante traidor liquidou o amor em si mesma e o próprio coração, desestrutu-
rando-se novamente. A épica desestrutura-se e ressurge a trágica. Rompido o
provisório e precário equilíbrio, a fazendeira instalada volta a ser a bandoleira
fugitiva, indo na cena final ao encontro do embate mais arriscado, que será, ela
o sabe, seu destino, talvez sua morte. Algo maior, da instância do trágico, a im-
pele: “o meu único remédio era galopar para a frente e refrescar a agonia com o
vento frio que me banhava o rosto” (p. 438).

Mesmo aí, porém, não se rende, não se entrega. Embora compreenda o pró-
prio destino como inapelável, não espera por ele, como vítima passiva, mas vai
ao seu encontro, como sujeito da ação que narra, e viva, mitificada num sus-
penso presente, ela própria narrando e dizendo-se a si mesma o que, pelo me-
morial, nos diz a todos: “se tiver que morrer lá, eu morro e pronto. Mas fican-
do aqui eu morro muito mais” (p. 482).

Chegamos aqui ao cerne, onde se desvela a personagem. O que a impele do
trágico ao épico, e do épico ao trágico, ao mesmo tempo impedindo-a de ins-
talar-se tanto num como no outro, é também o lugar onde o dilema se resolve,
com o motivo e destino de sua fuga; pois, se ao chegar à Serra dos Padres e erguer
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a casa forte, ela foge novamente, então o motivo e meta verdadeiros de sua fuga
não apontam o retorno épico à condição inicial; mas não será também a rendi-
ção trágica à força do destino, uma vez que parte como guerreira, por vontade
própria.

Qual então este motivo e meta, lugar onde o dilema – épica / trágica – se
ultrapassa? Se a Moura, em última instância, não foge para a Serra dos Padres, en-
tão para onde é que foge? O que equivale a perguntar: que espécie de heroína é
a Moura, qual o desafio a que deve responder? A leitura que empreendemos
evidencia, como lugar de resposta a todas estas indagações, o de uma transfigu-
ração, onde Maria Moura nem retorna nem se perde: transfigura-se, saltando
do plano referencial para o mítico. Sua fuga, então, não será geográfica, nem
sociopsicológica, e sim estético-ontológica.

Bastante coerente será, aliás, buscar a definição mais precisa de Maria Mou-
ra, enquanto criação ficcional, para lá do épico-trágico, no plano mítico. Afi-
nal, tanto o trágico quanto o épico deitam no mítico suas raízes. Há mitos épi-
cos e mitos trágicos, e a Moura não deixará de ser trágico-épica ao mitificar-se.

O que, portanto, distingue a Moura, revelando o sentido tomado pelo per-
curso ficcional de Rachel, é a transfiguração do referente em mito. Os expe-
dientes pelos quais esta mudança qualitativa se opera estão na gênese da Mou-
ra e do Memorial, assim como em seu texto, e deles achamos indícios nos textos
que o antecederam.

� A Moura mítica

A rainha bandoleira: intertexto do Memorial

Quanto à gênese da personagem, conta Rachel que a Moura nasceu de uma
associação aproximativa de duas personagens – uma bandoleira viúva, que
também se chamava Maria, e andou pelos sertões nordestinos chefiando um
bando, no qual se incluíam seus próprios filhos, no século XVIII; e a rainha
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Elizabeth I de Inglaterra. Leitora de biografias da soberana – mulher de tem-
peramento forte e independente, que também se dedicava à escrita – Rachel há
tempos desejava reescrever episódios de sua vida que a haviam impressionado.
São, deste modo, fundidas numa só as duas personagens (bandida e rainha),
com seus respectivos territórios e respectivas circunstâncias, o que produz o
resultado conhecido e atende certamente a um propósito, qual seja: combinan-
do duas figuras femininas distantes no tempo e no espaço, e dando à mistura o
nome de Maria Moura, talvez pretendesse a romancista, mesmo se não delibe-
radamente, extrair o que de perene e universal houvesse em ambas, o que equi-
vale a dizer: iluminando-lhes o arquétipo, aquilo que em essência as define. E o
que de perene e universal nelas há talvez seja o que aproxima uma hoste de mu-
lheres, de diferentes culturas: aquilo em que elas se transformam quando pos-
tas na encruzilhada entre ceder ou vencer – este ancestral dilema da condição
feminina.

Os nomes

Um inventário dos nomes do Memorial diria também da busca míti-
co-arquetípica, e dentro desta lógica o nome Maria Moura é um formidável
achado. Se Moura é rico de sugestões míticas – Moyra que é fatalidade para os
gregos, Moura que é torta, demoníaca manifestação da anima (parte feminina da
psique) no imaginário ibérico – Maria é quase sinônimo de mulher, é a abstra-
ção mais genérica de todos os nomes femininos, pelo menos no Ocidente. E é
por uma linhagem de Marias que se constroem as personagens de Rachel: Ma-
ria Déa (Bonita), Beata Maria, Maria Augusta, três Marias, Maria das Dores,
Marialva (prima da Moura no Memorial). Maria é assim sinônimo de mulher,
denominador comum que faz convergirem as Marias específicas numa figura
única universal, e a Moura, também Maria, a todas se une pelo denominador
comum.

E há também os outros nomes, alguns dos quais designam os capítulos e
quem os narra. Além de Maria Moura e Marialva, o Beato Romano intitula os
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capítulos onde a trama é narrada por ele, de sua perspectiva. São todos eles no-
mes com carga mítica, além de sugestivos e remissivos, e assim também o são
outros nomes que não intitulam os capítulos. Valentim e Bela, por exemplo,
tão sugestivos e evocativos das gestas novelescas quanto o é Marialva, próprio
de um tempo em que era bem vivo o gosto pelos nomes alegóricos e simbóli-
cos. Aliás, os amantes Valentim e Marialva, com os olhos idênticos (gateados), é
tão teatral que sua cena é a do teatro itinerante em que vão, ela servindo de alvo
vivo, ele atirando as facas, girando em busca da liberdade e indo ao encontro
do destino – a Moura – que os aguarda no desfecho do Memorial, deixan-
do-lhes de herança o reino e o drama.

O sertão não mapeado

Contou-me a autora do Memorial que a ideia do sertão não mapeado, onde a saga
da Moura decorre, remonta ao seu tempo de criança, quando ouvia o avô falar
duma zona fronteiriça, onde estados do Nordeste se ligavam a Goiás, uma ter-
ra de ninguém, onde qualquer foragido ou descontente podia desaparecer. O
motor da ideia, portanto, é uma imagem antiga, e o fato de se ter guardado em
sua lembrança, e de se ter imposto, ao ponto de converter-se em ficção literá-
ria, denuncia a existência de algum conteúdo afetivo a ela associado, na altura
em que, na forma quase de lenda, lhe foi transmitida pelo avô, colando-se des-
de então ao seu próprio imaginário. O conteúdo se terá reativado no momento
da transformação da imagem lembrada em criação ficcional, e o sertão não mapeado
será, talvez, o espaço da utopia de Rachel, para onde fugirão seus heróis e he-
roínas, espaço que será o sem-lugar do mito e do texto.

Em conversa com Rachel, insistindo no caráter mítico do Memorial, in-
daguei-lhe sobre o lugar do sertão onde a ação decorre. Num gesto espon-
tâneo e desprevenido, enquanto dizia que se tratava do sertão nordestino
brasileiro, levou as duas mãos ao peito e disse: aqui mesmo. Este gesto me
disse muito sobre o Memorial, porque me revelou que em Rachel o espaço
externo está interiorizado, e assim transfigurado. É para este espaço que
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foge a heroína, despindo-se da sinhazinha e virando a Moura. Condenada a
viver em fuga permanente, esta desaparecida encanta-se num sertão tam-
bém transfigurado, que pode ser entendido como excelente metáfora, e
meio perfeitamente adequado à Moura.

Da mesma forma, a Serra dos Padres – enquanto invoca a identificação com a
figura paterna – mais que meta da fuga no plano do enredo e do referente, será
instrumento simbólico da fuga no plano metafórico, metáfora que é da respos-
ta guerreira (viril) que deu a Moura ao desafio que lhe foi lançado.

E não deixa de ser oportuno evocar aqui o caráter mágico atribuído pelo
imaginário coletivo às encruzilhadas, pois é numa encruzilhada que a sinhazi-
nha desaparece e a Moura surge. Ela mesma o diz: “Eu sentia que tinha chega-
do a uma encruzilhada na minha vida e era a hora de escolher o caminho novo”
(p. 40). A chave será o “caminho novo”: na mesma encruzilhada em que se de-
fine, a Moura transfigura-se, larga a circunstância e entra na essência.

� A Moura encantada em mito

Quando, em certos relatos míticos, o herói ou heroína que se faz imortal
ganha asas, tem-se aí uma imagem da transcendência. E algo análogo sucede
com as produções estéticas: certas personagens, desvencilhando-se dos aciden-
tes circunstanciais da narrativa ou da métrica dos versos, descolam-se do enre-
do e da estrofe, eternizando-se no imaginário coletivo. Desprendeu-se a Dama
do Gelo do conto de Andersen como o Quixote da novela de Cervantes, a
Albertine de Proust, a Lenore de Poe, a Karenina de Tolstoi, a Inês de Ca-
mões, a Capitu de Machado, o Aquiles de Homero. Como e por que tal trans-
figuração estética acontece é questão que tem longamente ocupado a poética, e
não menos a psicologia profunda, apontando esta, no processo criativo, a ati-
vação e atualização, operada pelo artista, duma imagem ancestral coletiva.

E se, nos relatos míticos e nas obras estéticas e literárias, dá-se a transfigura-
ção do circunstancial no universal, neste espaço muito bem se acomoda a
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Moura com seu Memorial. Desprende-se ela da sinhazinha, como seu sertão se
desprende do sertão referencial, e galopa na eternidade circular do espaço mí-
tico. Neste sentido, é lícito definir-se a Moura como a libertação da persona-
gem buscada no exercício ficcional de sua autora.

E tão descolada a Moura está que se impôs à própria autora num episódio
curioso que me foi contado por Rachel. Sua intenção, disse-me ela, era que no
desfecho do romance a heroína morresse, mas foi intimada a mudar o roteiro
por sua irmã, Maria Luiza, que protestou com veemência: “não vou consentir
que você mate a minha Moura”. E estava certa: a Moura lhe pertence, como a
inumeráveis leitores (leitoras, talvez, particularmente) porque instaura, numa
forma específica, a essência de um arquétipo feminino. Ela é mesmo a Moura
– torta ou encantada – das lendas, que assombra os heróis nas encruzilhadas; é
uma amazona em fuga eterna, como a Walkíria que voa pelos céus, designan-
do, nas batalhas, os vencedores e aqueles que devem tombar, o que a aproxima
da Moyra grega, em sua associação com a fatalidade.

� Fugitiva e fugitivos – o mito do banimento

Mas qual arquétipo, em última instância, a Moura mitificada dramatiza? O
mesmo que, com ela, dramatizam os outros protagonistas do Memorial: o mito
do banimento, associado ao seu correlato, da fuga. Comandados por um im-
perativo idêntico – fugir – os protagonistas do Memorial têm assim um destino
comum que os aproxima. Foragidos, acossados, perseguidos, com as existên-
cias abaladas por diversos, porém convergentes, motivos, agrupam-se todos
muito bem sob o tema ancestral da errância.

Uma constelação de fugitivos orbita em torno à Moura, fugitiva-mor.
Chefe de um bando que a segue, ela ainda atrairá para sua órbita as outras
vidas e narrativas do Memorial: o padre que por uma tragédia amorosa será
forçado a desaparecer, ressurgindo como Beato Romano; Marialva, a prima
rejeitada e prisioneira dos irmãos, e Valentim, o saltimbanco que a liberta,
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de quem ela terá o filho que será, por testamento, herdeiro universal da
Moura; Duarte, filho bastardo de Pai com a preta Rubina; todos são vidas
errantes que seguem a Moura.

O tema da fuga, dominante no Memorial, é também recorrente em outras fic-
ções de Rachel. Várias de suas personagens são aves de arribação. Delmiro, ana-
coreta misterioso de Dôra, Doralina; as companhias itinerantes de atores e sal-
timbancos dos últimos romances; Lampião; Maria Bonita; a própria Dôra; a
Beata Maria do Egito; o cabra Zé Antônio, na “História de Jagunço”, última crô-
nica de A Donzela e a Moura Torta. E também é fugitiva a Guta de As Três Marias,
pois, como vimos, o que move esta heroína andarilha é o desejo de ver e conhe-
cer; desejo que fatalmente põe o indivíduo em conflito com o meio, porque se
destina a movê-lo deste a outro espaço:

“O mundo: grande era a minha sede. Não de prazeres, ou melhor, não só de
prazeres. Minha alma era como a daquele soldado da história de Pedro Ma-
lasarte que abandona tudo, sai de mochila às costas, sofre fome, persegui-
ções, anda cheio de poeira e cansaço por cidades estranhas, governadas de
reis cruéis e astuciosos, tramando todos a sua perda. Ele, porém, escravo do
desejo de ‘ver’, de ‘conhecer’, afronta tudo, continua eternamente atrás da
surpresa impossível, do nunca-visto, caminhando sempre para a frente, sob
o sol e por entre perigos” (63).

E assim é também a Moura, compelida a fugir por uma certeza íntima de que
o mundo é maior e pelo desejo que tem de conhecê-lo, de ir além do seu próprio
horizonte, sendo aliás para isto empurrada por toda a trama de episódios em que
se inscreve sua condição, e em que ela própria se delimita, enquanto personagem;
pois, se é verdade que ela talvez tivesse ficado no Limoeiro, não fosse a investida
dos primos na disputa pela terra, verdade é também que esta disputa é a dimen-
são de sua circunstância, que ela terá de transpor para definir-se.

O que isto no fundo significa é que o arquétipo manifestado na Moura é
o de uma condição impossibilitada, desviada para a margem; condição de
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quem perdeu suas bases, suas defesas familiares; de quem se depara com
uma circunstância adversa, acossada por inimigos em guerra encarniçada.
Posta na encruzilhada, ela foge, e com ela foge um bando de perseguidos
ou excluídos. O arquétipo que encarna é, portanto, o da fugitiva errante, a
heroína banida, impedida de encaixar-se no papel social atribuído à mulher
de sua condição social original. Consciente de não mais poder regressar à
antiga condição de sinhazinha, ela avança sempre, sabendo que seu “único
remédio será galopar para a frente”, onde o destino a espera. Final em que
se impõe à personagem a coerência do enredo, que segue a lógica deste con-
flito básico: a Moura pertence a uma sociedade, está imersa numa condi-
ção, a da fragilidade feminina desamparada, da qual tenta a todo custo li-
bertar-se, esbarrando, contudo, no limite imposto, ao qual, todavia, não se
rende passivamente, indo-lhe ao encontro como quem, ao render-se, ainda
se rebela. Esta a tensão em que se desenrola o enredo e de que resulta a es-
tonteante narrativa deste romance extraordinário.

É claro que aquela dualidade contraditória a que me referi inicialmente, na
qual se situavam os personagens romanescos de Rachel – tensa contradição
configurada na distância e proximidade entre a heroína consciente e compassi-
va e os personagens marginalizados, pertencentes ela e eles a estratos sociocul-
turais distintos, mas convergindo na sina da fuga e errância que os marginaliza
– ao dizer do processo criador da romancista, cronista e dramaturga, apontan-
do o sentido buscado por seu exercício ficcional, diz também de um processo
mais vasto, porque coletivo: o da sina errante, flutuante e conflitante dos estra-
tos sociais a que pertencem os indivíduos, no drama histórico em que se ence-
na a saga do Brasil. E o desenvolver-se daquela contradição dialética denuncia
também, certamente, o destino do país-continente povoado por populações
erradias, bem como a impossibilidade crítica da condição socioexistencial em
que se move a heroína solidária. Em outras palavras: não desapareceu, na fic-
ção de Rachel, o nível referencial, realista, de sua cativante narrativa.

No entanto, a rota de fuga aberta pela escritora para sua heroína acossada,
mimetizando a magia procedida pela Moura quando queima a casa e desapare-
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ce na “nuvem de faísca e fumaça”, procede a uma desaparição em outro plano,
ou seja, a uma transfiguração em que a personagem, levando consigo o roman-
ce, se desprega do referente e adere ao texto. À Moura-personagem que se en-
canta no enredo corresponde, assim, a Moura-textual, que se livra da encruzi-
lhada existencial ascendendo à condição de ente estético. Mas este salto do
sensível para o inteligível, que a Maria Guta já intentava, em devaneios juvenis
sidéreos, a Maria Moura cumpre efetivamente, atravessando a galope o solo
escaldante do terráqueo inferno, nesta exacerbação depuradora transfigurando
em mito a cruenta realidade. Isto é, precisamente, o que distingue a Moura e o
seu memorial, e o que nos permite afirmar que em Rachel o exercício literário
foi uma estratégia libertadora.

� Conclusão

Fez por isto muito bem a irmã da autora em impedir que ela “matasse” a
Moura, e acertou Rachel quando obedeceu, deixando o final assim como está,
em aberto; pois se, enquanto personagem do enredo, talvez a Moura encontre
a morte na última cena; enquanto criação ficcional, contudo, ela significa um
salto, da personagem ainda colada ao referente, que é Conceição – aderência
que talvez justificasse a classificação d’ O Quinze entre os romances regionalis-
tas – para a figura universal (e puramente ficcional) que é Maria Moura.

A este nível, ela galopa rumo à apoteose e, mitificada, transmigra do Memorial
para o espaço coletivo do imaginário profundo, de onde interpela seus leitores
com esta sentença lapidar:

“Vou morrer um dia, afinal. Todo mundo morre. Mas quero morrer na mi-
nha grandeza” (p. 421).

Discernindo-se assim, no percurso ficcional de Rachel, um progressivo
ensaio de criação da personagem que se consuma na Maria Moura, e do ro-
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mance que se cumpre em seu Memorial, cujo enredo se universaliza no tema
do banimento, pode-se afirmar que na personagem da Moura convergem
diversas personagens, coadas de seu referente circunstancial e vertidas lite-
rariamente à essência, presentificada na resposta – e que resposta! – a um
crucial desafio.

A Moura encantou-se, portanto, por ser este o propósito reiterado no exer-
cício ficcional da excepcional romancista, definida por Lêdo Ivo como “a pri-
meira-dama da Literatura Brasileira no século XX”. Esta a grandeza em que a
escritora inesquecível desejava desaparecer, e em que se nos ofertou, com gene-
rosa autenticidade.
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Darcy Ribeiro: as várias
peles de um só corpo

Gilberto Fel i sberto Vasconcellos

Das muitas coisas grandiosas que fez na vida, Darcy Ribeiro
ficou mais conhecido como o mentalizador dos Cieps.

Quase que não se dá o destaque merecido à Universidade de Bra-
sília, criada por ele com o objetivo de descolonizar o ensino
universitário, que tem sido tributário e mimético dos núcleos
centrais metropolitanos. A atitude de fracioná-lo em educador,
antropólogo, político e escritor dificulta a compreensão da unida-
de de sua multifacetada personalidade intelectual e de suas ideias,
as quais apresentam notável coerência desde 1949-1951, quando
aos 27 anos expedicionava às aldeias das Urubus-kaapor, até
morrer como senador do Rio de Janeiro em 1997. Visto sob o
panorama dos institutos de pesquisa da década de 50 (a exemplo
do ISEB e Cepal), sem dúvida Darcy Ribeiro se destacou por jun-
tar teoria e prática, o que destoa do hábito sedentário do intelec-
tual brasileiro, o complexo civilizacional do homem sentado,
conforme dizia Gilberto Freyre.
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É curioso verificar que as reflexões ao longo de sua extraordinária antropo-
logia das civilizações (2 mil páginas escritas de 1964 a 1972, em Montevidéu)
foram primeiramente o resultado de suas andanças e convívio nas aldeias dos
índios, “os representantes modernos dos tupinambás” (Diários Índios, Compa-
nhia das Letras, 1998, p.12). Darcy Ribeiro ia pela selva andando, aprenden-
do, anotando e traduzindo em carta (a mais longa carta de amor) endereçada a
sua mulher, a romena Berta Gleizer, excepcional etnóloga a quem conheceu em
um comício em São Paulo, em meados da década de 40, ambos jovens e mar-
xistas, pouco antes de Rondon convidá-lo para trabalhar no Serviço de Prote-
ção aos Índios, seu primeiro e decisivo emprego, em 1946. E, nesse aspecto
biográfico, está revelada intelectualmente a singularidade de um exímio antro-
pólogo de campo que, antes de meter-se na floresta, era militante do Partido
Comunista Brasileiro.

É raríssimo antropólogo com formação marxista que tenha interesse no es-
tudo dos povos primitivos e ágrafos, não obstante o clássico estudo etnológico
de Friederich Engels, A Origem da Família, da Propriedade e do Estado, livro que des-
pertou no Darcy Ribeiro adolescente, entre Montes Claros e Belo Horizonte,
o desejo de vir a ser antropólogo. O índio como objeto de estudo nunca deixa-
rá de estar conectado aos problemas fundamentais do povo brasileiro, o qual
está inserido na mesma situação existencial de todos os povos latino-america-
nos, porque o índio para Darcy é o primeiro pária, conforme escreveu em seu
livro Os Índios e a Civilização, no qual estava em gestação o conceito de ninguen-
dade, referido ao processo de deculturação comum às etnias que formaram o
povo brasileiro na história do colonialismo iniciada no século XVI.

Com a expansão europeia na América Latina alternou-se a constituição ét-
nica dos povos que estavam diferenciados em línguas e culturas. O desígnio do
colonialismo, de que resultou o processo de deculturação, era mais a pecúnia
do que a criação de um povo nos trópicos. Isso não foi um projeto intencional,
não foi o alvo esperado nem desejado, e sim o interesse em produzir bens ex-
portáveis sob o controle de uma classe consular, assim como nas camadas so-
ciais subalternas foi introjetado o sentimento de inferioridade.
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A gestação psicocultural do homem brasileiro deve ser vista, segundo Darcy
Ribeiro, pelo condicionante histórico de um povo que, submetido às injun-
ções coloniais, não trabalha para si próprio, sendo explorado por oligarquias
gerenciadoras de interesses econômicos exógenos. Resulta daí a formulação de
que no salvacionismo trazido pela expansão ibérica não havia, contudo, inten-
to algum de fazer um povo autônomo com feição própria. Em Teoria do Brasil
assinalou:

“Efetivamente o Brasil não nasceu como etnia e se estruturou como na-
ção em consequência de um desígnio de seus criadores. Surgiu, ao contrá-
rio, como uma espécie de subproduto indefinido de um empreendimento
colonial, resultante da revolução mercantil, cujo propósito era produzir
açúcar, ouro ou café e sobretudo gerar lucros exportáveis”.

Somos gentes indesejadas no projeto colonial; não obstante isso, fomos nos
fazendo no decurso do tempo, cujo resultado é a existência do mestiço povo
brasileiro, que impressiona pela gana de viver, tão enfatizada por Darcy Ribei-
ro junto com o complexo cultural de enjeitado e marginalizado. Essa ambigui-
dade psicossocial, sobretudo o complexo do enjeitado, só pode ser resolvida
pela transformação histórica do país. A condição cultural espúria, para ser er-
radicada, exige a descolonização de um povo que nunca existiu para si mesmo,
e sim para enriquecer os sucessivos centros metropolitanos. Essa situação cole-
tiva (por isso deu tudo de si para escrever O Povo Brasileiro) era vivida por Darcy
Ribeiro como um desafio pessoal, como um drama íntimo. “Sou esta estranha
coisa perplexa que o europeu desgarrado da Europa gerou, mesclando-se com
indígenas e negros, e que ainda está em busca de sua própria identidade e de
seu destino” (Sobre o Óbvio).

A autoimagem depreciativa de índios e negros converteu-se em um compo-
nente necessário para justificar a rapina colonial. É por isso que até hoje índios,
negros e mestiços olham para a sua miséria pelo prisma racial ou da cor da
pele, e não pelo prisma da exploração econômica. Mesmo o homem branco
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pobre se vê por essa distorcida imagem colonialista, sem esquecer o fato de
que, durante os séculos de escravidão, até os mais pobres viviam às expensas do
trabalho escravo. Darcy Ribeiro compartilhava do juízo indignado de seu ami-
go argentino, Jorge Abelardo Ramos, autor de Historia de la Nación Latinoamerica-
na, que denunciou os estereótipos preconceituosos sobre os trópicos construí-
dos por filósofos europeus como Hegel, Kant, Hume, Bacon, Montesquieu,
De Maistre, Bodin, etc. O colonialismo deveria ser visto, segundo Darcy Ri-
beiro, pelo ângulo da totalidade, englobando o aspecto material e o cultural. A
democracia na metrópole foi alcançada com opressão exercida na colônia. Em
sua antropologia das civilizações não há o dualismo entre o mundo desenvol-
vido e o mundo subdesenvolvido. As potências europeias obstaculizaram o
desenvolvimento dos povos latino-americanos, tendo por aliados e cúmplices
os patronados e patriciados locais, que são os agentes da ordenação social oli-
gárquica.

O que avulta na ensaística darcyana é o exame, notadamente em O Processo
Civilizatório, das diferentes partes do mundo e suas inter-relações, sobretudo
com a configuração de um sistema unitário a partir do século XVI. O começo
de seus estudos é a comunidade étnica dos índios – as microetnias tribais – e
depois a emergência da sociedade de classes, articulando-as em um quadro
amplo de inserção da América Latina no sistema capitalista mundial, em que o
povo latino-americano não se estrutura para si, mas existe para o usufruto de
interesses exógenos. Produzir para exportar, como mostrou em Sobre o Óbvio, li-
vro que retoma na década de 80 seus estudos centrados na travessia das india-
nidades às civilizações. Eis o núcleo do pensamento de Darcy Ribeiro: a acu-
mulação de capital na Europa, com trabalho assalariado, exigiu o trabalho es-
cravo no Novo Mundo e a deculturação dos povos originários.

O conceito de ninguendade abordado em seu livro O Povo Brasileiro retoma
o processo de deculturação com o trauma da conquista, que implicou a perda
numérica da população indígena (não apenas no Brasil, como no Peru, Améri-
ca Central, México) e a perda cultural, tornando o índio marginal e estranho
em sua própria terra. Desde meados da década de 40, em seu diálogo com
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Herbert Baldus, a questão da marginalidade sociocultural é o cerne da antro-
pologia de Darcy Ribeiro: do índio destribalizado, expulso da maloca, ao fave-
lado e despojado nas periferias das cidades. Os trabalhadores rurais explora-
dos de um latifúndio a outro finalmente engrossam a “massa excedentária”
sem salário e sem emprego fixo. A tese defendida em Os Índios e a Civilização é
que não houve assimilação dos indígenas; na verdade, nenhuma comunidade
indígena se tornou comunidade brasileira. Refutou o assimilacionismo,
reconhecendo o fracasso da conversão do índio ao catolicismo. Na verdade,
nunca houve índio convertido.

Segundo Darcy Ribeiro, talvez o mais anticolonialista dos autores brasilei-
ros, sempre precavido contra a mirada eurocêntrica sobre a América Latina, a
caravela portuguesa desindianizou os índios, querendo fazer deles, por inter-
médio de violenta catequese missionária, “índios seráficos”. Essa pedagogia da
cristandade não foi suave nem amena; ao contrário, os adeptos de Loyola exer-
citaram sem peias o sadismo. Depois vieram os asseclas de Calvino, aí estou-
rou uma guerra com os índios, 10 mil mortos, entre a reforma e a contrarrefor-
ma. Se o europeu inicialmente idealizou o índio, depois o estigmatizou de an-
tropófago, canibal e caliban. Darcy Ribeiro qualificou de “desventurada epo-
peia da cristandade europeia nos trópicos”. O colono português cegou-se pela
cobiça. O padre jesuíta foi adversário neurótico da alegria de viver dos índios
nus nas florestas. A catequese é a importação de pestes, infecções, sífilis e
varíola. Em 1500 o “invasor branco” comandou um massacre de índios.

O conceito de ninguendade é um esplendor de construção teórica por ilu-
minar o subterrâneo psicossocial do homem brasileiro. Nascido em 1501, o
mameluco parido de mãe indígena, ao flagelá-la, sente vergonha de ser filho de
quem é e quer identificar-se com o pai branco, que o rechaça. Esse drama colo-
nial está na protogênese do povo brasileiro. A rejeição do útero materno rea-
parece com o mulato, que recusa a condição servil da mãe e não quer ser negro.
A ninguendade psíquica é o resultado do processo étnico de deculturação,
com o detalhe de que o mameluco foi aliado dos colonizadores, preando os ín-
dios e convertendo-os em cativos. Essa desordenada compulsão destrutiva do
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mameluco, psiquicamente desterrado, aparecerá com o personagem mais re-
presentativo do nosso cinema: Antônio dos Montes, o celerado matador de
cangaceiro no shakespeariano filme de Glauber Rocha, “O Dragão da Malda-
de contra o Santo Guerreiro”. Darcy Ribeiro apontou este traço psicossocial:
“a sina de castigador do gentio materno” (Maíra). Alienado e perdido em sua
violência, o mameluco recusa a ascendência genética, mas é apenas assumindo
a condição de brasileiro que deixará de ser ninguém. Essa transição da nin-
guendade ao ser brasileiro não se processa no interior da esfera psicológica ou
étnica, mas com o progresso generalizável a toda população, cujo pré-requisito
é político, ou seja, a superação do país como “proletariado externo”. Esse é o
desafio contido na ideia de “fazimento” coletivo: “fazer Brasil”. O povo novo
(que não é o aborígene nativo, nem o colonizador português, nem o negro afri-
cano) não se fez ainda na História, por isso o país ainda não deu certo: o povo
novo ainda não se transformou em povo autônomo. Se há psicanálise do in-
consciente coletivo, Darcy Ribeiro fez a psicanálise do povo brasileiro em sua
análise da personalidade do mameluco, cujo comportamento pode ser encon-
trado em todas as camadas da estratificação social, exceto o estamento multi-
nacional, que representa o topo da estrutura de classe, tal como mostrou em
seu livro O Dilema da América Latina.

Somos filhos de guaranis e tupinambás, de que descendem os mamelucos e
futuros mestiços. Essa formulação permanecerá inalterada em sua obra: des-
cendemos, no plano biológico, de indígenas que ensinaram ao colonizador o
conhecimento da floresta tropical, plantas, árvores frutíferas e alimentação. O
seu romance Maíra, da década de 70, é a retomada ficcional dos Diários Índios,
escritos por quem na selva pintava o rosto de urucum, apaixonado pelo senti-
do de beleza dos indígenas, os quais, avessos ao mero manejo funcional e ins-
trumental dos utensílios, “trabalham mais para exibir virtuosismo do que por
utilidade. Aliás, utilidade aqui não é conceito que preocupa ninguém”, regis-
trou em seu romance Maíra.

A onipresença do valor de uso, revestido de significado estético, em um re-
gime social desprovido de troca mercantil, foi o que deslumbrou Darcy Ribei-
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ro indianista ou “etnoleiro”, como ele se denominava. Essa admiração estética
pelo comunismo primitivo-caititi-dos-índios também empolgou o peruano
João Carlos Mariátegui (para quem existia um comunismo dos Incas antes de
Colombo) e tomou conta do escritor Oswald de Andrade, com a antropofagia
modernista da década de 20 e, mais tarde, na década de 50, teorizada em A
Marcha das Utopias e A Crise da Filosofia Messiânica. O viver indígena não estava es-
tratificado em classes sociais. Ainda que Oswald de Andrade nunca tivesse
convivido com nenhuma aldeia, portanto sem conhecimento empírico sobre
os índios, Darcy Ribeiro em sua fábula A Utopia Selvagem o homenageou pela
ênfase dada ao período acapitalista antes da vinda das caravelas de Cabral.
Além da influência de João Guimarães Rosa, o estilo darcyano de escrever
prosa (inclusive a científica) lembra Oswald de Andrade, considerado por
Glauber Rocha o maior filósofo brasileiro.

O alfabeto dos jesuítas estigmatizou o índio de canibal e bárbaro. O que
surpreende na trajetória intelectual e política de Darcy Ribeiro é a ausência de
dogmatismo, o espírito aberto para compreender a realidade do país, e não o
país visto pelo critério exclusivo da teoria. Que seja aludida aqui sua posição
marxista de crítico do getulismo estado-novista compartilhado por todos os
membros do partido comunista, além de casar-se em 1948 com Berta, filha de
um comunista romeno cuja outra filha, Jenny Gleiser, foi presa, acusada de or-
ganizar um congresso da juventude proletária e estudantil de São Paulo e de-
portada em 1935, data a partir da qual não mais voltaria a morar no Brasil, fa-
lecendo nos Estados Unidos nos finais da década de 90. Não obstante a filia-
ção política ao PCB, e a despeito dos episódios desagradáveis que envolveram
a família de sua mulher, Darcy Ribeiro se comoveu politicamente com o suicí-
dio de Getúlio Vargas em 1954, a justeza da causa nacionalista contra a trans-
ferência de riqueza da periferia para a metrópole e a favor da Petrobras e da
Eletrobras. Reconheceu em vários livros (Aos Trancos e Barrancos e Confissões) que
a “Carta Testamento” getuliana o fez olhar o Brasil sob o ângulo do
nacionalismo trabalhista, o qual se lhe afigurava mais concreto do que a ideia
que tinha quando jovem acerca da revolução proletária.
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O ano de 1954 foi sem dúvida a grande guinada em sua maneira de ver o
país, que se evidencia no caminho seguido por ele de ministro e chefe civil do
governo João Goulart a candidato a vice-presidente de Leonel Brizola. Decer-
to alguma mudança aconteceu em sua compreensão do povo brasileiro no ano
de 1954, digamos: do salvacionismo de Rondon à tragédia de Vargas. O an-
tropólogo do Museu do Índio no Rio de Janeiro não abandonará, no entanto,
o marxismo de sua juventude, retomado no Uruguai em 1968. Nesse ano pu-
blicou O Processo Civilizatório, traduzido em inglês logo a seguir pela arqueóloga
norte-americana Betty Meggers. Essa proeza teórica, aplaudida mundialmente
pelos professores de antropologia, é a prova de que o marxismo como método
permaneceu no percurso nacionalista de 1954 a 1964, ou seja, entre o suicídio
de Getúlio Vargas e a deposição do Presidente João Goulart. A propósito, as-
sinalemos que, para quem estudava o índio, o marxismo não era exercício exe-
gético de textos, mas método de análise da evolução cultural da humanidade,
convergindo com a posição nacionalista e trabalhista na interpretação totali-
zante da história do Brasil. A colonização europeia no Novo Mundo utili-
zou-se de mão de obra indígena e africana para a produção agrária e a explora-
ção mineral. A fazenda se implantou como a instituição mais importante, a
empresa capitalista destinada a exportar matérias-primas para obter lucros: os
lucros exportáveis. Estes determinaram a personalidade básica da classe domi-
nante, primeiro com o regime escravocrata e, depois, com trabalhadores livres.
O decisivo é o vínculo mercantil colônia-metrópole, tendo por mediação a fa-
zenda escravagista isolada uma da outra. No meio dos escravos, meras “peças”
pertencentes ao senhor, não havia pai de família com mulher e filhos. Darcy
Ribeiro sublinhou que a pátria é a fazenda, o fazendeiro é tudo: patrão,
padrinho, chefe político e empresário. A fazenda moldou a psicologia dos
senhores e subalternos. O poder continuará oligárquico mesmo depois de
finda a escravidão, o “poderio fazendeiro” tão bem esmiuçado em seu
romance Mulo.

A metáfora da cobra que vai ganhando novas peles, de que gostava tanto
para se autodefinir, apontava as etapas percorridas: o estudante marxista, o et-

194

Gilberto Fel i sberto Vasconcellos



noleiro e o político nacionalista. Essa personalidade múltipla era expressa pela
alternância de ensaios e romances na busca do que é o povo brasileiro, o que
implicava a revisão do que havia sido pensado pela antropologia acerca dos úl-
timos dez mil anos de história. O mais interessante é que se recusou a fazê-la
de modo frívolo, neutro e desapaixonado, o que, no entanto, não comprometeu
a objetividade científica de seu estudo, o qual não tem paralelo na história das
ciências sociais do Brasil. O Processo Civilizatório é um livro que vê o mundo a par-
tir da América, não reproduz a visão eurocêntrica e etnocêntrica dos autores
clássicos das ciências sociais. O mundo ficou unificado a partir da descoberta da
América, mas essa descoberta não é enfocada com lente europeia. A façanha
para a Europa significou a tragédia para a América.

Há um fio condutor que perpassa por toda a reflexão de Darcy Ribeiro, ao
mostrar que, antes da expansão colonial, havia na América Latina índios tri-
bais, rurais – artesanais e de regadio (maias, astecas e incas). Esses indígenas no
século XVI deram um salto às formações mercantis pela via da atualização his-
tórica, convertendo-se em proletariados externos das metrópoles do capitalis-
mo. Esses povos indígenas perderam sua autonomia étnica e foram descaracte-
rizados em sua cultura, de modo que escravismo e decomposição étnica são
dois aspectos indissolúveis da expansão mercantil ocorrida no século XVI, cujas
bases tecnológicas foram a navegação oceânica, a arma de fogo e o ferro forja-
do. O anticolonialismo é a característica onipresente de sua antropologia em-
penhada em explicar o atraso das nações latino-americanas, atraso que está re-
lacionado à sucção externa dos recursos naturais e à superexploração do traba-
lho. A verdade, tantas vezes realçada por ele, é que o índio não precisava do eu-
ropeu conquistador para viver e sobreviver. O índio era, digamos assim, um
autodesenvolvido. O colonialismo introduziu o valor de troca na América.
Esta de súbito passou da comunidade primitiva ao capitalismo mercantil:
terra, ouro e exploração da mão de obra indígena, o primeiro marginalizado
socialmente, a primeira vítima do “moinho de gastar gente”, expressão usada
por Darcy Ribeiro para designar o processo espoliativo com a transferência de
riqueza da colônia à metrópole, fato esse que engendra o subdesenvolvimento
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local e promove as prosperidades alheias, ou seja, o outro – o dominador es-
trangeiro – é o próspero. Nesse ponto está contida a essência de sua teoria
acerca da cultura brasileira. Motor do colonialismo mercantil, o lucro foi dis-
farçado em assistencialismo de cruzado cristão, o qual levaria a alma do indí-
gena para o céu, mas aqui triturava seu corpo na exploração do escravismo des-
tinado a exportar riquezas para o mercado mundial.

Em Darcy Ribeiro, como sucede a todo bom historiador, não há nostalgia:
é impossível a volta ao período pré-histórico antes de 1500. A ingerência co-
lonial é, no entanto, apontada como um problema que perdura até hoje. Quan-
do senador, escreveu em uma de suas cartas sobre o drama do povo lati-
no-americano, referindo-se ao autoctonismo indígena interrompido com a co-
lonização: a passagem do “ser ou não ser ou ser para o outro”. Essa ontologia
exógena – ser, viver e trabalhar para o outro, alheio ao próprio espaço e ao pró-
prio tempo – é a alienação colonial comum a toda a América Latina. Tal ensi-
namento, assimilado nos livros de Manoel Bonfim, foi depois reforçado pela
sua diáspora por vários países latino-americanos em prolongado exílio com o
golpe de Estado em 1964. Darcy Ribeiro mostrou o binômio que acompanha
o destino de ser para o outro: fazemos a prosperidade material alheia e, psico-
logicamente, nos desfiguramos. Em seus romances – Maíra, Migo, Mulo – apare-
ce como constância de sua narrativa a pergunta: quem sou?

“Se não esteve aí a minha memória para dizer-me quem eu sou [...]. Eu
sou dois. Dois estão em mim. [...] Sou o que resultou ser, ainda, nesta luta
por refazer os caminhos que me desfizeram. [...] Quem sou eu, de tantos eus
que já fui? Sou todos eles e sou eu só. [...] Quem sou eu que aqui confesso?”

Essa perguntação parece não ter fim em todos os seus romances, que, na
verdade, não são meros romances de teses etnológicas, antes de tudo por causa
dessa profunda prospecção subjetiva.

Que Darcy Ribeiro queria ser querido, amado, louvado, lembrado não resta a
menor dúvida – assim como achava um desperdício um dia ele morrer. Um ab-
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surdo. Não queria morrer, mas não tinha medo da morte, como deu várias vezes
demonstração em sua coragem cívica como exilado, perseguido e proscrito. Para
ele, segundo suas Confissões, estar morto tinha muito a ver com o conformismo de
quem aceita a vida tal qual ela é. Ele adorava se definir como um intelectual ira-
cundo a fim de passar o país a limpo. Não se trata de delírio narcísico – o quem
sou se confunde com outra pergunta: quem é o povo brasileiro? A necessidade
que sentiu de romancear na década de 70 foi para responder ao percurso pelo
qual nos fizemos: do índio, do negro, do mestiço ao brasileiro. O que é a etnia
brasileira? O que somos entre todos os outros povos? Por que ainda não conse-
guimos estender o progresso à maioria da população? Quais são os fatores cau-
sais do nosso atraso histórico? O povo brasileiro está inserido no continente lati-
no-americano culturalmente balcanizado: as políticas metropolitanas sempre
foram divisionistas em relação à unidade dos países da América Latina. O exílio,
a partir de 1964, o levou a desprovincializar-se, ou seja, deixou de ser um inte-
lectual brasileiro desenraizado da Pátria Grande. Poderia ter aceitado o convite
de Lévi-Strauss e ido para Paris ser o “superdoutor de índios”. Recusou o convi-
te, viveu no Uruguai, Chile, Peru, Venezuela, México, e neles participou política
e culturalmente, sendo referência obrigatória para o conhecimento desses e de
outros países latino-americanos.

É difícil encontrar outro autor que tivesse estudado a questão etnonacional de
cada país com a visão de conjunto da América Latina. É impressionante sua enor-
me capacidade de inventar conceitos e categorias, a exemplo do livro As Américas e a
Civilização, obra-prima das ciências sociais. Um clássico, sobretudo se cotejado
hoje com a estreita e limitada visão pós-moderna, em que o fragmento e o conti-
gencial afastaram a totalidade e o fator causal-explicativo dos fenômenos sociais e
culturais. Esse magnífico livro, escrito em seu exílio no Uruguai, trazia como sub-
título: “O Processo de Formação e Causas do Desenvolvimento Desigual dos Po-
vos Americanos”. À semelhança de Manoel Bonfim, o primeiro autor a compre-
ender o Brasil dentro da América Latina, Darcy Ribeiro estava coberto de razão,
escrevendo sobre Simon Bolívar, ao se considerar fazendo parte da primeira gera-
ção de brasileiros que assumiu integralmente a condição de latino-americano, ten-
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do por objetivo superar o atraso e o subdesenvolvimento de cada país da América
Latina. É o cientista social imerso na militância política que materializou a “uni-
versidade necessária”, cuja produção de conhecimento deveria ser colocada intei-
ramente a favor do povo e da nação, ou seja, compreender o atraso histórico para
erradicá-lo. Opondo-se, portanto, à falácia colonialista de apresentar o subdesen-
volvimento da América Latina como fatalidade. O projeto pedagógico dessa uni-
versidade era demolir a resignação do sistema intelectual cúmplice com a ordem
social desigualitária. Seu lema poderia ser resumido assim: conhecer a realidade la-
tino-americana para transformá-la. O Darcy Ribeiro plural articula-se em uma
unidade de pensamento, desde o início antieurocêntrico e antietnocêntrico, assim
como refratário à hegemonia cultural dos EUA como reflexo do domínio econô-
mico das corporações multinacionais.

Uma das motivações para elaborar sua antropologia das civilizações, que às
vezes recebe a denominação de “antropologia dialética” (ele se autodefiniu
como o Karl Marx da antropologia em O Processo Civilizatório), foi a questão
posta em 1819 por Simon Bolívar, cujas palavras foram parafraseadas em di-
versas ocasiões: “que somos nós entre os povos do mundo, os que não somos a
Europa, o Ocidente ou a América original?”. Inspirado por Bolívar e seu so-
nho de amalgamar a América Latina para contrapor-se aos imperialistas do
norte, Darcy Ribeiro construiu a tipologia etnonacional dos povos america-
nos (povo transplantado, povo testemunho, povo novo), tematizando a uni-
dade do processo histórico e suas inter-relações. Classificou a expansão euro-
peia no século XVI como um dos mais terríveis desencontros da História por
causa do etnocídio e do genocídio, mas reconheceu a façanha (em função da
superioridade do aparato tecnológico) de 200 mil europeus dominarem mi-
lhões de índios e negros. O resultado foi a ramificação da antiga latinidade
como cultura, e o povo novo como etnia. Darcy Ribeiro advertiu mais de uma
vez que o nosso destino depende da política, isto é, da capacidade de o povo
brasileiro alcançar o desenvolvimento em seu próprio benefício, e assim cons-
truir uma economia para si mesmo.
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Poesia brasileira
traduzida na Argentina

Rodolfo Alonso
Tradução de Gilberto Araújo

Sempre me pareceu doloroso, e também surpreendente, que a
grande e fecunda literatura brasileira, e com ela especialmente

sua magnífica e original poesia, não tenha alcançado a dimensão su-
ficiente, não tenha logrado a devida presença, não tenha sido incluí-
da – de forma natural e orgânica – no acervo dos irmãos latino-ame-
ricanos de fala castelhana.

Parece evidente que há interesses poderosos que, visando à sua
própria manutenção, atuaram e ainda atuam para manter a América
Latina dividida e balcanizada, desconsiderando seu incontornável
destino comum (que absolutamente não ameaça nenhuma identida-
de nacional, a qual, no caso do imenso Brasil, é ao mesmo tempo tão
sólida e tão diversa, tão firme e tão complexa, tão rica e tão diversifi-
cada, constituindo praticamente a metade do nosso continente).
Admiti-lo é grande insensatez. Por isso, muito me alegra que nos úl-
timos tempos tenham-se acentuado, espero que de maneira irrefreá-
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vel, nossa solidariedade e nossos vínculos, tanto no presente quanto no futuro,
já que em ambos o Brasil aparece como protagonista maior.

Tampouco me parece aceitável que, como justificativa desse abandono,
dessa inércia, do nosso desconhecimento da literatura brasileira, se recorra à
diferença de idiomas. O português e o castelhano possuem raízes comuns, são
línguas da mesma família e da mesma origem, não soando nada fundamentada
a apelação a esse argumento.

Dentro desse quadro geral, que, como vemos, por sorte tende a melhorar, de
fato houve autores brasileiros que, por sua dimensão e alcance (pensemos em Jor-
ge Amado), chegaram a ser conhecidos e reconhecidos entre nós, os vários falantes
do castelhano. E bem se poderia incluir também, entre as formas com que a cultu-
ra brasileira soube contagiar, dar-se a conhecer, não só entre nós, mas também em
praticamente todo o mundo, sua extraordinária música popular muitas vezes ins-
trumento da poesia, da voz e do som da personalidade brasileira.

Mas estas poucas linhas são apenas isto: mera introdução ao tema que hoje
realmente nos ocupa, que é fornecer um panorama, o mais amplo possível, da
poesia brasileira traduzida na Argentina. Uma história que inclui lagoas am-
plas, às vezes também desertos, mas que demonstra contínuas tentativas de re-
lação, de concretização.

Permitam-me mais duas palavras: de maneira alguma esta rememoração po-
derá ser exaustiva, total, esgotada. Trata-se, na verdade, de um testemunho de
um protagonista, das experiências de alguém que, desde adolescente, despre-
tensiosamente inclinado à criação e à tradução (do francês, italiano e portu-
guês) da poesia, e logo dado à reflexão sobre ela, se sentiu absolutamente toca-
do e seduzido pela poesia brasileira, a cuja tradução e difusão, em muitos paí-
ses de fala castelhana, não só no seu, a Argentina, e não só da América Latina,
vem se dedicando de maneira praticamente ininterrupta.

A revista Martín Fierro, publicada em Buenos Aires entre 1924 e 1927, cons-
titui a primeira onda da literatura e da arte de vanguarda entre nós. Dirigida
por Evar Méndez, mantida e fomentada por Oliverio Girondo, grande poeta e
legítimo iconoclasta, não conserva em suas páginas muitos rastros de diálogo
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entre os países, embora se tenham estabelecido contatos pessoais entre os poe-
tas de vanguarda de várias nações. O que talvez haja de mais significativo é o
ensaio do poeta Nicolas Olivari, “La Moderna Literatura Brasileña”, publicado nos
números 22 e 23 (1925) da revista: uma viagem a São Paulo permitiu-lhe fa-
vorável contato com o renovador movimento modernista brasileiro, que se de-
sencadeara naquela cidade com a ressoante Semana de Arte Moderna de 1922.
E o autor já percebe quais serão as principais figuras do movimento: Mario de
Andrade, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, entre outros.

Difícil será, no entanto, encontrar a assinatura de poetas brasileiros nos in-
fluentes suplementos literários dos grandes periódicos da época, como La
Prensa e La Nación. Depara-se com igual dificuldade na extensa e renomada re-
vista Sur, dirigida por Victoria Ocampo. A publicação dedicou vários números
especiais às letras da Inglaterra, da América do Norte, da Itália e até do Japão,
dentre outros, nos quais a poesia de cada país ocupava um espaço destacado,
mas, pelo que tenho notícia, não houve nenhum dedicado à literatura brasilei-
ra. Tampouco se encontram escritores e muito menos poetas do Brasil no exi-
gente e ousado catálogo da publicação homônima.

À exceção de Dos Poemas, de Carlos Drummond de Andrade (Botella al Mar,
Buenos Aires, 1953) – uma breve edição que inclui “La Mesa” e “La Máquina del
Mundo”, precedida por notícia editorial e traduzida por seu genro, o escritor
argentino Manuel Graña Etcheverry, esposo de Maria Julieta, única filha do
poeta – e dos poemas do mesmo poeta e enfeixados por Miguel Brascó na
Antología de la Poesía Universal (Castellví, Santa Fe, 1953), foi principalmente a
partir da Poesía Moderna del Brasil (Raigal, Buenos Aires, 1956), com mais de
250 páginas, publicada em uma coleção dirigida pelo poeta Vicente Barbieri,
com seleção, prólogo e notas de Raúl Navarro, que se oferece um panorama
muito menos restrito, abrangendo Manuel Bandeira, Mario de Andrade, Jorge
de Lima, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Augusto Frederico
Schmidt, Cecília Meireles e Vinicius de Moraes. Esperou-se, portanto, até a
segunda leva de poesia de vanguarda na Argentina para vislumbrar-se um maior
reconhecimento da poesia brasileira contemporânea.
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Dessa nova onda destacam-se, já que o concomitante grupo surrealista não se
manifestou (logicamente) em forma tão orgânica, os 30 números da revista Poesía
Buenos Aires (1950-1960), fundada e dirigida por Raúl Gustavo Aguirre, inspira-
da, num primeiro momento, pelas teorias avançadas do invencionismo (um passo
além do creacionismo do chileno Vicente Huidobro), que Edgar Bayley vinha pos-
tulando desde a década anterior, e ao redor do qual se reuniu – e na maioria
dos casos publicou pela primeira vez – um grupo significativo de jovens poetas,
dos quais não poucos chegaram a construir obra significativa (Mario Trejo,
Alberto Vanasco, Francisco Madariaga, Hugo Gola, Leônidas Lamborghini,
Alejandra Pizarnik, entre outros) e ao qual eu me vi convertido, desde minha
primeira adolescência, tornando-me o membro mais jovem.

Ali se publica, já em 1952, no número 9, um poema de Murilo Mendes,
“Los Amantes Submarinos”, em tradução de Carmelo Arden Quin. E no número
15, de 1954, uma versão em prosa do próprio Aguirre de “Búsqueda de la Poesía”,
de Carlos Drummond de Andrade, e do poema “A Luis Mauricio, Niño”, tradu-
zido por Ramiro de Casabellas, dedicado a um dos três netos argentinos do
poeta, onde Buenos Aires aparece em várias alusões.

Também ali se começa a publicar, nos números 7 (1952), 10 (1953) e 18
(1955), com versões de Mario Trejo e Casasbellas, um poeta brasileiro prati-
camente desconhecido em seu país, Milton de Lima Sousa (1925-1999), que
para nós foi mais um membro do grupo, ao qual sempre se manteve ligado,
que morreu praticamente inédito.

Como era habitual na revista, contemplaram-se todos os poetas com notas
destinadas a detalhar suas vidas e obras.

No projeto ambicioso das Ediciones Poesía Buenos Aires de publicar em
fascículos sua exigente coleção Poetas del Siglo Veinte, infelizmente frustrada, um
dos muito poucos que chegou a concretizar-se, em 1958, foi precisamente o
dedicado a Carlos Drummond de Andrade, com seleção e versões de Ramiro
de Casasbellas, contando ainda com introdução de Raúl Gustavo Aguirre.

Nesse ínterim, eu mesmo havia começado a traduzir, e de maneira muito es-
pecial, os grandes poetas brasileiros, em diversas publicações argentinas e his-
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pano-americanas. Isso não só foi fundamental para minha formação, como
também encetou uma relação generosa entre mim e Carlos Drummond de
Andrade, que, a partir de Fazendeiro do Ar & Poesia até agora (José Olympio, Rio
de Janeiro, 1955), me enviou praticamente todos os seus livros e com quem
também troquei vasta correspondência epistolar. Ocorrer-me-ia o mesmo,
conquanto menos intensamente, por suas muitas viagens e por sua morte pre-
coce, com Murilo Mendes, de quem recebi, entre outros, seu livro Poesias (José
Olympio, Rio de Janeiro, 1959).

Desse modo, e sempre com tradução minha, no número 29 (1960) de Poesía
Buenos Aires publica-se o longo poema “Ausencia de Pedro”, de Milton de Lima Sousa,
e no número 30 (1960), o conhecido poema “El Obrero en el Mar”, de Carlos
Drummond de Andrade, um belíssimo texto de tocante significação humana e so-
cial. E, no mesmo número, minha tradução de nove poemas de límpida transpa-
rência e moderno lirismo, extraídos da pena do indelével Murilo Mendes.

Convocado por outros membros da nossa revista, Francisco Urondo – para
contribuir com seu ambicioso projeto “Primera Reunión de Arte Contemporâneo”,
realizado na Universidad Nacional del Litoral, na cidade de Santa Fe, em
1957, que constitui de algum modo o canto do cisne de toda aquela geração
da vanguarda argentina, não só no âmbito da poesia, mas também no das artes
visuais, da música dodecafônica, do teatro, da crítica, da arquitetura e do dese-
nho – e eu concordamos que um dos três convidados especiais, a quem desse
modo se homenageava na ocasião, fosse Carlos Drummond de Andrade, que
aceitou imediatamente o convite e me enviou seu então inédito poema “Especu-
laciones en torno a la Palabra Hombre”, que não só foi exibido na mostra, como
também figura (em ambos os casos de forma bilíngue) na edição dedicada ao
evento, publicada pela universidade no ano seguinte, 1958.

O tradutor Lisandro Z. D. Galtier concentra em três volumes alentados uma
obra sem precedentes nem continuidade no nosso meio: La Traducción Literaria.
Antología del Poema Traducido (Ediciones Culturales Argentinas, Buenos Aires,
1965). A poesia brasileira obteve aí ao menos uma considerável representativi-
dade. No segundo tomo publicam-se um poema de Olavo Bilac, traduzido por
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Héctor F. Miri, três poemas de Manuel Bandeira, em versões de Pedro Juan
Vignale, dois poemas de Jorge de Lima, traduzidos por Raúl Navarro e Héctor
F. Miri, dois poemas de Carlos Drummond de Andrade, com traduções de Li-
sandro Galtier e Raúl Navarro, quatro poemas de Murilo Mendes, com versões
de Raúl Navarro, Lisandro Galtier e Rodolfo Alonso, e dois poemas de Milton
de Lima Sousa, em traduções de Rodolfo Alonso e Roberto Juarroz.

Manuel Graña Etcheverry volta a traduzir seu sogro, desta vez em edição de
maior amplitude contando inclusive com revisão e aprovação do autor. Trata-se
da antologia Mundo, Vasto Mundo (Losada, Buenos Aires, 1967), incluída na reputa-
da coleção “Poetas de Ayer y de Hoy”, de ampla circulação em todos os países de lín-
gua castelhana.

Na década seguinte, atinge-se um patamar superior. Com uma regularidade
até então imbatível, a Editora Calicanto, de Buenos Aires, publica uma série de
volumes antológicos dedicados aos grandes poetas brasileiros contemporâneos,
sempre na desejável forma bilíngue e precedidos por uma introdução de Santia-
go Kovadloff. Em 1978 aparece, por exemplo, Amar-Amargo y otros Poemas, anto-
logia de Carlos Drummond de Andrade, em tradução de Estela dos Santos.

No mesmo ano vem à luz La Virgen Imprudente y otros Poemas, com seleção e
tradução de Rodolfo Alonso, pelas quais o editor recebeu de Lisboa uma carta
da viúva do poeta, Saudade Cortesão Mendes, em que ela dizia: “O aspecto
gráfico é muito agradável e cuidado; a seleção de poemas e a tradução parece-
ram-me equilibradas e justas. Lembro-me muito bem do nome de Rodolfo
Alonso, mas não do de Santiago Kovadloff, cujo prefácio demonstra, além da
lucidez crítica, conhecimento e intimidade com a obra de Murilo. Se lhe for
possível, gostaria que transmitisse aos dois meus reconhecimentos”.

No ano seguinte, 1979, a mesma editora publica Momento en un Café y otros
Poemas, antologia de Manuel Bandeira traduzida por Estela dos Santos.

Quase ao mesmo tempo, Raúl Gustavo Aguirre lança a respeitada seleção
da revista que foi, como ele disse, sua “contínua obsessão” até completar os
propostos (e sonhados) 30 números em 10 anos. Trata-se de Literatura Argenti-
na de Vanguardia. E também do movimento Poesía Buenos Aires (Fraterna, Buenos

204

Rodolfo Alonso



Aires, 1979), onde novamente se incluem versões de poetas brasileiros: Muri-
lo Mendes, Carlos Drummond de Andrade e nosso íntimo Milton de Lima
Sousa. Este volume esgotou-se há muito tempo.

Para finalizar a colheita dessa década, recordemos que em 1976 Ediciones
La Ventana, de Rosario, província de Santa Fe, havia publicado com seu selo o
pequeno volume Poemas Escogidos, de Murilo Mendes, cuja seleção, tradução e
prólogo me pertencem e cuja contracapa exibe, em letras grandes, uma das
imagens mais celebradas do poeta: “La poesía sopla donde quiere”, incluindo, além
disso, como uma joia, um inédito sobre Jorge Luís Borges que o próprio Muri-
lo me enviara, datado de 1956.

No número 233, correspondente a setembro de 1977, a Revista Nacional de Cul-
tura de Venezuela, editada em Caracas pelo Conselho Nacional da Cultura, dedica 11
páginas a dois extensos e significativos poemas de Carlos Drummond de Andrade:
“Nuestro Tiempo” e “Como un Presente”, cuja seleção, trdução e nota introdutória esti-
veram a meu cargo. E outras 22 páginas são dedicadas, com o título de “Las Voces
Solidarias”, a uma introdução à poesia brasileiro do século XX, com seleção, tradu-
ção e apresentação de Santiago Kovadloff, abarcando textos de Mario de Andrade,
Jorge de Lima, Cassiano Ricardo, Murilo Mendes, Henriqueta Lisboa, Vinicius
de Moraes, João Cabral de Melo Neto, José Ferreira Gullar, Mario Chamie, Ha-
roldo de Campos, Decio Pignatari e Ronaldo Azeredo. Trata-se, na verdade, de
uma prévia do volume homônimo que Kovadloff publicaria, mais tarde, pela edi-
tora Calicanto, de Buenos Aires.

Reiterando, como se vê, a “contínua obsessão” – a de difundir a grande poe-
sia brasileira, não só no meu país, mas também em todo âmbito da língua caste-
lhana –, volto a selecionar, traduzir e prefaciar outra antologia de Murilo Men-
des, novamente publicada na Venezuela: 35 Poemas (Fundarte, Caracas, 1979).

No entanto, talvez a iniciativa de maior relevo tenha sido a de direcionar
aquela obsessão para um dos mais ambiciosos projetos editoriais realizados na
Argentina: as edições do Centro Editor de América Latina, com tiragens de
milhares de exemplares, com uma distribuição que chegava a livrarias e a ban-
cas de jornal, feiras e universidades, a preços muito acessíveis, com a clara in-

205

Poes ia bras ile ira traduzida na Argentina



tenção de pôr os grandes autores ao alcance da maior quantidade possível de
leitores, em todos os pontos do país e também do exterior.

Ali, na sua bem difundida Biblioteca Básica Universal, que chegou a editar
centenas de títulos diferentes, com estudo preliminar, seleção e tradução de mi-
nha responsabilidade, publicou-se em 1983 minha primeira e mais ambiciosa
antologia de poesia brasileira do século XX: Jandira y otros Poemas, num volume de
quase 200 páginas contendo, em geral com ampla representação, nomes como
Manuel Bandeira, Dante Milano, Cecilia Meireles, Murilo Mendes, Carlos
Drummond de Andrade, Augusto Frederico Schmidt, Vinicius de Moraes e
João Cabral de Melo Neto. A repercussão de crítica e de público foi muito favo-
rável, fazendo tempo que a edição, como disse de grande tiragem, esgotou-se.

Esse volume completa-se no mesmo ano com outro, desta vez mais afinado
com a sutil e moderna prosa brasileira, que não só é poética, como também é
muitas vezes escrita por poetas. Trata-se de La Tercera Orilla del Río y otros Textos,
com estudo preliminar, seleção e tradução minhas, onde resplandecem os no-
mes de Aníbal M. Machado, Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade,
João Guimarães Rosa, Clarice Lispector e Milton de Sousa Lima. A edição
também obteve grande êxito.

Com critério semelhante e pelo mesmo selo, o Centro Editor de América
Latina idealizou pouco depois outra coleção: a série de Los Grandes Poetas, fascí-
culos encapados e belamente ilustrados, que logo se reuniriam em volumes te-
máticos. Em 1987, e sempre com meu estudo preliminar, seleção e tradução,
aparecem outras duas seleções de grandes poetas brasileiros: Mundo Grande y
otros Poemas, de Carlos Drummond de Andrade, com ilustrações originais de
Alberto Cedrón, e não muito depois, Mi Gran Ternura y otros Poemas, de Manuel
Bandeira, ilustrado por Norberto Onofrio. Apesar das grandes tiragens, há
muito tempo não se localizam exemplares dessas obras. A grande poesia, como
em todas as ocasiões anteriormente citadas, e contrariando todo prognóstico
agoureiro, logrou alcançar uma enorme circulação.

Uma excelente revista argentina, Casandra, dirigida em Buenos Aires por
Osvaldo Svanascini, publica em seu número 6, de 1988, com minha seleção,
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tradução e nota, os Poemas de Lêdo Ivo, o grande poeta alagoano. E em seu núme-
ro 11, de 2000, imprimem-se nove páginas a meu ver pioneiras em castelhano:
minha seleção, tradução e nota introdutória para Los Aforismos de Murilo Mendes,
extraídos de seu livro O Discípulo de Emaús (Agir, Rio de Janeiro, 1944), publi-
cado, portanto, no meio da segunda guerra mundial. (Outra série de aforismos
do mesmo livro, desta vez mantendo o título original, El Discípulo de Emaús, e
sempre com minha seleção, tradução e nota, seria publicada pela revista mexi-
cana Forum, de Monterrey, no número 51, correspondente a janeiro de 2009).

Nos últimos anos, sucederam-se dois eventos muito importantes. Graças
ao apoio da Academia Brasileira de Letras, pude concretizar a edição em caste-
lhano da maior antologia bilíngue daquele a quem Mario de Andrade vislum-
brara como “o São João Batista do Modernismo”: ninguém menos que o gran-
de poeta pernambucano Manuel Bandeira. Com o mesmo título que utilizou
para reunir sua poesia completa, Estrella de la Vida Entera, o volume, com mais de
220 páginas, foi publicado em Buenos Aires por Adriana Hidalgo, no ano de
2003, com minha seleção, tradução e prólogo.

Confirmando o que seu prestígio nos meios literários de nossa língua ante-
cipava, a edição foi generosamente apreciada pela crítica e recebida com entu-
siasmo, não só na América Latina, como também na Espanha.

Apenas dois anos mais tarde, e sempre sob os auspícios da Academia Brasi-
leira de Letras, outro volume de igual quantidade de páginas, e novamente na
desejável forma bilíngue, que é a de maior valia para apreciar devidamente o
gênero, os leitores de língua castelhana tiveram oportunidade de conhecer o
consagrado poeta Olavo Bilac (1865-1918), cuja Poesía Escogida foi cuidadosa-
mente publicada por Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 2003, com seleção,
tradução e prefácio de minha lavra.

Desse modo, os leitores de nossa língua [castelhano] puderam contactar a
obra e a personalidade de duas figuras-chave da grande poesia brasileira: aque-
le que encerra magnificamente a etapa anterior ao modernismo renovador e o
outro que, de forma esplêndida, a anuncia e inaugura; referimo-nos, respecti-
vamente, a Olavo Bilac e Manuel Bandeira.
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Já quase em nossos dias, duas importantes instituições culturais latino-ame-
ricanas ofereceram-me a alegria de publicar algumas coleções de homenagem,
sem caráter comercial, dedicadas a quem é, sem dúvida, uma das principais fi-
guras da poesia brasileira do século XX: meu querido e admirado Carlos
Drummond de Andrade. Além disso, a Fundación Cultural El Perro y La
Rana, ligada ao Ministério da Cultura da Venezuela, publica em Caracas, em
2008, a antologia 50 Poemas Escogidos, selecionada, traduzida e prefaciada por
mim. E, pouco depois, em 2009, a Universidad Autónoma de Nuevo León,
Monterrey, México, lança a antologia El Amor y otros Productos, também com se-
leção, tradução e prólogo meus.

No ano anterior, 2008, tive a satisfação de saber que a editora mexicana
Alforja publicara a seleção de Poesía en General, que, com minha tradução e pró-
logo, constitui a mais ampla antologia de Lêdo Ivo, o grande poeta de Maceió,
publicada em castelhano, com poemas que vão desde 1940 até 2004.

Do mesmo modo, acaba de aparecer, em 2010, publicada em Buenos Aires
por Ediciones del Dock, minha Antología Íntima, da legendária revista argentina
de vanguarda Poesía Buenos Aires (1950-1960), da qual fui o membro mais jo-
vem e em cujas páginas não deixa de emocionar-me a inclusão de quem sempre
foi um dos nossos: Milton de Lima Sousa (1925-1999), meu velho e querido
amigo, praticamente inédito, sem dúvida o poeta mais desconhecido do Brasil.

Nota-se por essa enumeração – que, no entanto, não se pode considerar
exaustiva – que não é pouco o que nós, argentinos, fizemos para difundir em
castelhano, não só no nosso próprio país, mas também em todos os âmbitos
da língua espanhola, a riqueza e a profundidade, a sonoridade e a querida fra-
ternidade da grande poesia brasileira. Ainda em tempos tão difíceis para o gê-
nero, como este que ora vivemos, podemos felicitar-nos pela luz profunda e
pelo contagioso entusiasmo dessa voz profunda e pessoal – ligada à sua extra-
ordinária música popular, com a deliciosa vitalidade com que fala e canta o
povo brasileiro – que se têm difundido em todos os domínios da língua caste-
lhana. Certamente, ainda há muito a fazer, mas o caminho já está aberto.
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O magistério
rosiano da alegria

Maria Lucia Guimarães de Faria

As Primeiras Estórias tomam alento a partir da pergunta essencial,
que se formula na estória central do livro: “Você chegou a

existir?” (ROSA, 1978, p. 68). Em cada uma das estórias encon-
tra-se a resposta a esta indagação, que se apresenta como a única saí-
da para se converter “este nosso desengonço e mundo” no “plano
onde se completam de fazer as almas” (ibidem). A resposta é o
começar a ser de uma vida que se re-genera, e é neste sentido que as
estórias se dizem primeiras: atos genesíacos inaugurais a partir dos
quais celebra o homem um “pacto de puro entusiasmo” (ibidem, p.
33) com a vida, que é incessante invenção de novidade.

Nas duas estórias que emolduram o livro – “As Margens da Ale-
gria” e “Os Cimos” – delineia-se o trajeto existencial de um Meni-
no, cujo desempenho contém a súmula poética do itinerário rosiano
da autodeterminação do espírito. Primeiramente, ele raia para a vida
nas asas de um irresistível impulso ascensional; em seguida, sente-se
esmagar por forças adversas que lhe oprimem a propulsão transcen-
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dente da alma; finalmente, aprende a concitar a alegria de si por si mesmo, o
que o promove à condição de mestre do eterno retorno da sua vontade de afir-
mação. A interpretação minuciosa destas duas estórias exemplares desvela o
projeto do livro como um todo.

� 1. A circuntristeza: “As Margens da Alegria”

A estória inaugural do livro abre-se com a frase categórica: “Esta é a estó-
ria”. Por que se diz que esta é a estória, e qual é o significado das margens da
alegria?

A estória se articula na interação de dois movimentos antagônicos, que con-
figuram a dialética do elemento aéreo (BACHELARD, 2001): o entusiasmo
do voo e a angústia da queda. O primeiro destes movimentos assinala o princí-
pio da estória, que coincide com os primórdios da “grande cidade” e com o
prelúdio da vida do Menino. Sua iniciação inaugura-se “ainda com o escuro” e
processa-se no ar, no percurso de um voo “ao não-sabido, ao mais” (p. 3). A
criança, que antes do início da viagem era apenas “um menino”, encontra-se,
no exato instante da partida, que equivale à transmutação da imanente situação
terrestre na transcendente aventura aérea, maduro para uma primeira conver-
são existencial – “O menino fremia no acorçoo, (...), com um jeito de folha a
cair” (p. 3) – que o singulariza como O Menino. A viagem intimiza-o com o ili-
mitado domínio aéreo e propicia-lhe a tonificante emoção de “crescer e des-
conter-se” (p. 3). A “verdade extraordinária” (p. 3), que raia para ele do nú-
cleo seminal de seu arrebatamento, é o ensinamento fulcral da pedagogia aérea:
a alma humana é ardentemente comovida por um irresistível apelo ascensio-
nal, e, ao intuir a sua potência transcendente, saboreia o êxtase expansivo de re-
lembrar a sua destinação divina.

Contemplando o “azul de só ar”, extasiando-se no empolgante sentimento
de fusão com “aquela claridade à larga” (p. 3), o Menino, pela primeira vez,
vive plenamente. “Voar supremamente” oferece-lhe a embriagante sensação
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de sintonia com o “móvel mundo”. Tão profunda é a lição do elemento im-
ponderável que todas as experiências terrestres que se seguem são conduzidas
pelo sortilégio aéreo: “Ele estava nos ares” (p. 5). As “novas tantas coisas”,
“surgidas do opaco”, exsurgem em seu fulgor primordial, e o Menino desvela
o mundo e revela a si mesmo ao pronunciar “o nome de cada coisa” (p. 5). O
encantamento órfico do devaneio é um gesto cosmoantropofânico e um ato
cosmoantropogônico. A cosmofania é o pródigo aparecer de tudo o que vive
“nessa paisagem de muita largura, que o grande sol alagava” (p. 5). A antropo-
fania é o comparecer do Menino a si mesmo, na tomada de consciência da “ex-
traordinária verdade” que para ele raia. O “apenas começar a fazer-se” (p. 4)
da “grande cidade” é a imagem concreta da cosmogonia. A antropogonia está
cifrada na abertura misteriosa: ESTA É A ESTÓRIA, que anuncia o prelúdio de
uma vida no interlúdio de uma viagem. Neste simultâneo apresentar-se do
mundo e presentificar-se do ser, o Menino atinge o limiar da revelação da vida:
“Tudo, para a seu tempo ser dadamente descoberto, fizera-se primeiro estra-
nho e desconhecido” (p. 5).

De todos os acontecimentos terrestres, o mais retumbante é a portentosa
aparição do peru. “Completo, torneado, redondoso, o peru para sempre” (p.
4) é o apogeu da ascensão vital do Menino. O majestoso advento da ave, num
misto de poder celeste e calor terrestre, é a exuberância da terra que se enfuna
da “impante” altissonância do ar, a ponto de o Menino sentir o impulso de
“tanger trombeta” (p. 4). Entretanto, a existência do peru para o Menino é tão
feérica quanto efêmera: “Só pudera tê-lo um instante, ligeiro, grande, demoro-
so” (p. 5). Ao retornar do passeio, depara-se com “umas penas, restos, no
chão”. A morte súbita do peru, aquele incompreensível deixar-de-ser, é a verti-
ginosa experiência da queda: “Tudo perdia a eternidade e a certeza; num lufo,
num átimo, da gente as mais belas coisas se roubavam” (p. 5-6). A partir deste
instante, inverte-se o movimento que auspiciosamente iniciara a estória: o ím-
peto ascensional transmuda-se no baque do desencanto e da decepção: “aquele
doer, que põe e punge, de dó, desgosto e desengano” (p. 6). A expansão celeste
é substituída pela constrição terrestre, fonicamente expressa pelo acúmulo de

211

O magistér io ros iano da alegria



nasalizações em vogais escuras e fechadas, e pela aliteração do /p/ e do /d/.
No auge da ascensão, algo indecifrável para o “pensamentozinho” do Menino
“em fase hieroglífica” havia-se sorrateiramente infiltrado – um pingo de nada,
“um miligrama de morte” – transformando um percurso de alegria num de-
curso de pesar: “o peru – seu desaparecer no espaço” (p. 6). O Menino intelec-
tualmente não compreendia, mas plasticamente percebia que o magnífico ani-
mal fora tragado pelo abismo, devorado pela ausência. Entre o entusiasmo vi-
tal e a angústia mortal, nada medeia: separa-os e irmana-os tão-somente o
“grão nulo de um minuto”.

Todas as imagens subsequentes à morte do peru assinalam o peso da ima-
nentização terrestre. A abertura cede espaço ao fechamento, o desânimo e a fa-
diga tomam o lugar da vivacidade e da exaltação: “Cerrava-se, grave, num can-
saço e numa renúncia à curiosidade” (p. 6). Ao “voar supremamente” respon-
de contrapolarmente o “abaixar a cabecinha”. O Menino, que conhecera a vas-
tidão do ar, no convívio com “um e outros pássaros – com cantos compridos”,
encontra-se, de repente, encurralado num “encantamento morto e sem pássa-
ros”. O ar “fino”, que se mostrara alvissareiro e pleno de “cheiros desconheci-
dos”, acha-se subitamente velho, cansado, “cheio de poeira”. A arrebatada
emoção deixa de extravasar-se num “crescer e desconter-se” e constrange-se,
“impedida”. O “móvel mundo” perde o dinamismo floral e limita-se a ser o
“mundo maquinal”. A “paisagem de muita largura” transforma-se no “hostil
espaço”, onde reside, ainda encoberto, “o possível de outras adversidades”. O
Menino, que raiara para si mesmo no arrojo de uma intensa alegria, que “des-
pedia todos os raios”, apouca-se e acanha-se, “formando um medo secreto”,
na descoberta de que “entre o contentamento e a desilusão, na balança infide-
líssima, quase nada medeia” (p. 6).

A balança, inicialmente desequilibrada em favor da transcendência, descon-
trola-se agora, pendendo para a imanência. Tanto num caso como no outro, a
desmesura desarmoniza a fidelidade da balança. Um excesso de elemento aé-
reo dissipa a força de resistência aos embates terrenos; uma excessividade de
matéria terrestre despotencia a audácia da aventura celeste. No desmedido
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apelo transcendente, desfaz-se o movimento vital, na medida em que exorbita
qualquer limite; no desmesurado apego imanente, ele se atrofia, asfixiado pelo
temor e pela prudência. Em ambas as situações extremas, perde-se a essencial
mobilidade do ser. A “balança infidelíssima” é a imagem-princeps (BACHELARD,
s/d: 40) desta estória inicial, inteiramente filtrada na sensibilidade do Menino,
que atua como o refletor das emoções que se narram. Totalmente dedicado e ade-
rido ao Menino, o narrador limita-se a dar voz à intimidade da criança, existencial-
mente mobilizada pelo processo de descoberta e autorrevelação. A linguagem, tin-
gida de emotividade, exprime esta profunda identificação entre o narrador e o re-
fletor, de tal maneira que aquele também se descobre através deste.

A balança inclina-se definitivamente para baixo com a morte da árvore, que
constitui o golpe final na sensibilidade do Menino: seu coraçãozinho, que “tan-
to fremira no acorçoo”, subitamente vira pedra (p. 7). No instante da queda da
árvore, o Menino olha, perplexo, o céu, que, em consonância com a sua dor, de-
volve-lhe o olhar, “atônito de azul” (p. 7). Entretanto, ao voltar à casa, uma pe-
quena surpresa o aguarda: outro peru ocupa o terreirinho, e, embora sem o “re-
cacho” e o “englobo” do primeiro, alivia um pouco o pesar da perda, de modo
que “tudo se amaciava na tristeza” (p. 7). Mas a lição terrestre ainda não se en-
cerrara, e um derradeiro baque o esperava: “movido por um ódio”, o peru “pega-
va de bicar, feroz, aquela outra cabeça”, o companheiro morto.

Com este terceiro acontecimento sinistro, o mundo acaba de velar-se para o
entendimento do Menino: “A mata, as mais negras árvores, eram um montão
demais; o mundo” (p. 7). Da absoluta transparência do dia, o Menino passa
para a compacta opacidade da noite: “Trevava” – no mundo, e em sua alma
desgostosa. O véu negro que se estende sobre a natureza é a mesma negritude
que constringe o seu coração. O fardo gravitacional subjuga o elã ascensional.
O peso da imanência suplanta a força da transcendência. A opressão da queda
supera a expansão do voo. O Menino é constrangido pela circunjacente triste-
za que o circunscreve, sentimento concretamente expresso na invenção voca-
bular “circuntristeza” (p. 6). Confinando o Menino dentro dos estreitos limi-
tes do seu abatimento, a circuntristeza impõe margens à alegria, que, até então,
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circunfluíra, “sob espécie sonhosa, bebida, em novos aumentos de amor” (p.
5). A alegria demasiado humana é frágil, constantemente ameaçada e inter-
rompida, como um riacho sem fonte própria, sempre sujeito a secar-se, uma
vez que não promana de si mesmo, de um núcleo propulsor interno, mas de-
pende de circunstâncias alheias a seu curso. No alvorecer de sua vida, o Meni-
no ainda não é mestre do eterno retorno de sua alegria, que se restringe, incer-
ta, entre margens que a impedem de potencializar-se. O arrebatamento que o
impele não se origina em seu próprio centro cordial, não descende de uma irre-
vogável decisão moral. Por isso, “num lufo, num átimo”, as mais belas coisas
lhe são roubadas.

Conturbado pela circuntristeza, o Menino não alcança compreender o es-
tranho desequilíbrio que parece reger o mundo: “O Menino não entendia” (p.
7). Para ele, a abrupta inversão da euforia celeste na disforia terrestre apresen-
ta-se como um mistério. Afigura-se-lhe que o mundo é governado por um dia-
bólico dualismo antagônico, que se compraz em subverter a eurritmia dos
acontecimentos: “O Menino se doía e se entusiasmava” (p. 7). Nas sensações
consecutivas de elevar-se e abater-se, transcorre a trama inaugural da vida do
Menino. “Se doía e se entusiasmava” são sentimentos co-ordenados, mas não
co-orquestrados. Para o seu entendimento cindido, o receptivo “espaço em
branco” ao qual se elançara no rastro do impulso ascensional e o “hostil espa-
ço” que camuflava a iminência de todas as catástrofes revelam-se dois vazios
diversos e contrapostos, que mutuamente se excluem e reciprocamente se re-
pelem. O primeiro vazio – “O Menino tinha tudo de uma vez, e nada, ante a
mente” (p. 4) – é um nada benigno, que o acolhe em sua amplitude e o convida
para uma viagem ao infinito país do imaginário. O segundo vazio – “o peru,
seu desaparecer no espaço” (p. 6) – é um nada maligno, que, devorando o que
há de mais belo e caro, aprisiona o Menino nas margens da circuntristeza. To-
dos os infortúnios que lhe sobrevêm são efeito do infiltrar-se deste insidioso
nada. Entretanto, “no grão nulo de um minuto”, estes dois nadas inversos
confluem, aparecendo como a face e a contraface de uma mesma realidade
dual. Os dois vazios opostos são duas aparições de um único nada. Como
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compreender que o nada, sob cujas asas tão confiadamente viajara, fosse o
mesmo nada, cujas garras lhe raptaram o magnífico peru?

A estória abre-se com o raiar do dia e fecha-se com o cair da noite. O Meni-
no desponta para a vida com o alvorecer e tem o seu primeiro mergulho íntimo
com a chegada do crepúsculo. Em todas as etapas do percurso existencial do
Menino, a Natureza comparece solidariamente, como a exteriorização percep-
tível de sua interioridade anímica. No derradeiro instante da primeira fase de
sua iniciação, envia-lhe o vaga-lume para aliviá-lo das trevas circundantes. O
vago lume reacende o encantamento no coração do Menino: “Sim, o
vaga-lume, sim, era lindo!” (p. 7). O verde pisca piscar é para ele o primitivo
vislumbre de compreensão do eixo da verticalidade urânico-ctônica que singu-
lariza a existência humana. Penetrar a fundamental ambiguidade do homem
ou assimilar a essencial ambivalência do ser o Menino ainda não pode. Toda-
via, o intermitente fulgir e fugir abre, em seu espírito, uma fímbria de percep-
ção do eterno ritmo diurno-noturno que anima o ser. O pequeno vaga-lume é
a concretização sensível da vaga força que “trabalhava por arraigar raízes, au-
mentar-lhe alma” (p. 7). Arraigar raízes é afirmar-se com a verticalidade da ár-
vore, simultaneamente próxima do céu e íntima da terra. Timidamente, à força
de redescobrir a esperança, o Menino sente renascer a alegria: “Era, outra vez
em quando, a Alegria” (p. 7). Uma alegria maiúscula, já não tão inocente, mas
ainda episódica e eventual, limitada, na vida, pelas margens impostas pela cir-
cuntristeza, e, na expressão, pelas vírgulas que margeiam as suas fulgurações.
Está longe, ainda, de resguardar-se contra os saques das adversidades. Entre o
Menino e a aleluia desta Alegria, interpõe-se a noite, o longo percurso da no-
turnidade ctônica.

� 2. O desmedido momento: “Os Cimos”

Inversamente à estória inicial, a estória final principia com a recusa do elã as-
censional: “Outra era a vez”. Esta abertura rima semanticamente com “Esta é a
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estória”, e, embora aponte para a direção oposta, retoma a situação existencial
esboçada na abertura do livro. De novo o Menino se acha no avião, mas trata-se
agora de “uma íngreme partida” (p. 148). A imagem material e dinâmica da “ín-
greme partida” assinala inequivocamente que, embora no ar, o Menino está sub-
jugado pela força gravitacional, pois “íngreme” evoca um aclive terrestre, e não
uma elevação celeste. “Aturdido” e “a esmo tropeçante”, ele renega o encanto do
ar. A vasta claridade, que antes o havia arrebatado, conturba-o agora: “Nem valia
espiar, correndo em direções contrárias, as nuvens superpostas, de longe ir” (p.
148). O Menino e o voo, em total dissonância, correm em direções contrárias.

Contudo, a situação de queda que agora se configura não é a mesma que ele
experimentara com a morte do peru. O intenso sofrimento pela doença da mãe
e a penosa perspectiva “do horrível do impossível” (p. 148) propiciam a catá-
base interior: “E o Menino estava muito dentro dele mesmo, em algum canti-
nho de si. Estava muito para trás. Ele, o pobrezinho sentado” (p. 149). Ini-
cia-se uma transdescendência, uma incursão ao centro cordial da profundidade
anímica. O avião “atravessa a claridade enorme”, mas o Menino realiza resolu-
tamente a travessia inversa, que o intimiza com o reino das sombras. Despe-
de-se da transcendência inocente de outrora ao atirar pela janela o chapeuzi-
nho vermelho com a alta pluma. Aprofundando a prospecção interior, a “an-
tiperipleia” (ROSA, 1979, p. 13) devolve o Menino à intimidade do aconche-
go materno, com uma intensidade jamais experimentada:

“O avião então estivesse parado voando – e voltando para trás, mais, e ele
junto com a Mãe, do modo que nem soubera, antes, que o assim era possí-
vel. (...) Do jeito feito agora, no coração do pensamento. Como sentia: com
ela, mais do que se estivessem juntos, mesmo, de verdade” (p. 149).

Compreende-se, agora, o primeiro subtítulo, “O Inverso Afastamento”: se-
parando-se da mãe, dela mais se aproxima; distanciando-se da terra, nela mais
se aprofunda; atravessando o dia, no seio da noite se insere. Com este inverso
afastamento, o Menino se inicia na orquestração dos contrários.
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Na casa dos tios, ele não consegue dormir. Em profunda consonância com
o coração da noturnidade, percebe concretamente o lento caminhar da noite:
“O calado, o escuro, a casa, a noite – tudo caminhava devagar para o outro
dia” (p. 150). Claramente se apercebe da intensa comunhão que se estabelece
entre ele e a noite, a ponto de se interrogar: “Alguma coisa da noite a gente es-
tivesse furtando?” (p. 150). O boneco macaquinho, “feito um muito velho
menino”, espécie de duplo, comparticipa de toda a aventura, como se fosse o
próprio espírito muito idoso do Menino, cheio de reminiscência de outras pa-
ragens sitiadas com a alma. Ao desfecho do descensus noturno, que é um fecho e
uma abertura, ele desperta fortalecido, como quem transpôs o último horizon-
te mítico:

“E, vindo o outro dia, (...) o Menino recebia uma claridade de juízo – feito
um assopro – doce, solta (...) Quase como assistir às certezas lembradas por
um outro; era que nem uma espécie de cinema de desconhecidos pensamen-
tos; feito ele estivesse podendo copiar no espírito ideias de gente muito
grande” (p. 150).

O “assopro” é o quantum de espírito que a noite insufla no Menino. No cen-
tro da escuridão, ele encontra a luz. O ponto mais profundo do abismo é a
porta que se abre para a vereda ascendente que conduz aos cimos. O itinerário
transdescendente, que demanda isomorficamente o centro da noite e o núcleo
da alma, desemboca no nascer do dia.

No preciso instante da conversão da noite no dia, aponta no céu o tucano.
Detentor da luz e portador da aurora, o pássaro oferece ao Menino a decisiva
lição de força ascensional. Emocionado, ele tudo adivinha, com a alma: “O
Menino se lembrava sem lembrança alguma” (p. 151). O ensinamento mais
fundamental do tucano é o diário propiciar o levante do sol. O infalível empo-
leirar-se no cimo da mais elevada árvore a fim de orquestrar o prelúdio à emer-
gência do sol é o exemplo material e dinâmico da esperança ativa e passional,
que não se limita a aguardar o milagre da bem-aventurança, mas se dispõe con-
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cretamente a engendrá-lo. Esta decidida lição de autodeterminação constitui o
“trabalho do pássaro”.

Antes do entendimento racional, que ainda não logra “combinar com o
vertiginoso instante a presença de lembrança da Mãe”, o Menino já aprende
com o coração “a se equilibrar, como a bola de ouro, no azul de um fio” (p.
152). Esta imagem constitui o contraponto vital à “balança infidelíssima”
(p. 6), que duplamente se desequilibrara na primeira estória. Equilibrar-se
sobre a tenuidade de um fio inconfiável é um hino de louvor à radical abissa-
lidade da vida. “Apanhando com o olhar cada sílaba do horizonte” (p. 152),
o Menino assimila o êxtase do sol, que se rejubila precisamente por erguer-se
sobre nada. Equilibrar-se no azul de um fio invisível é manter-se dinamizado
na tensão harmônica do céu e da terra, da leveza transcendente e da gravida-
de transdescendente.

Com o prosseguir das visitas do tucano, aprofunda-se, no espírito do Me-
nino, a “alguma força que, nele, trabalhava por arraigar raízes” (p. 7), até desa-
brochar na convicção passional e entusiasmada que termina por propiciar a
cura da mãe: “Mas o Menino, em seu mais forte coração, declarava, só: que a
Mãe tinha de ficar boa, tinha de ficar salva!” (p. 153). A partir deste instante,
ele inverte o movimento gravitacional que o vinha acabrunhando, transmu-
dando-o num contumaz impulso ascensional: “Mas, então, fosse o que fosse,
o Menino, calado consigo, teimoso de só amor, precisava de se repetir: que a
Mãe estava sã e boa, a Mãe estava salva!” (p. 154). Habitado pelo voo do pás-
saro, plenificado pelo alvorecer, o Menino supera as margens da circuntristeza
que confinavam a sua alegria, e lança-se em busca do entusiasmo celeste. Com
o tucano se educara a concitar um novo dia; com o sol aprendera a erguer-se,
com a precisão de uma flecha, contrariando a força de gravidade. As adversas
circunstâncias não mais o aterram. Pelo contrário, com a propulsão transcen-
dente do espírito, ele reverte as desventuras, positivamente salvando a mãe da
morte: “O Menino não quis entender nenhum perigo. Dentro do que era, dis-
se, redisse: que a Mãe nem nunca tinha estado doente, nascera sempre sã e sal-
va!” (p. 154).
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O Menino consegue tornar-se a origem de sua própria alegria a partir do
momento em que é “capaz de entender com o coração o hiato ao outro dia
seguinte” (p. 154). Quando a travessia da noite consuma-se como trans-
descendência da alma, a sua iniciação está completa. A vivência passional
da noite intimiza-o com a faceta noturna da alma e com o aspecto sombrio
da natureza humana. Claramente percebe que o tucano, o profeta da auro-
ra, vem “das sombras do mato, os impenetráveis”. Também o sol brota
“daquela partezinha escura no horizonte, logo fraturada em fulgor e feito a
casca de um ovo” (p. 154). Mas este duplo percurso urânico-ctônico não
se conquista de uma vez para sempre: é preciso re-inventá-lo diariamente.
O eterno retorno da força espiritual é justamente o que ensina o tucano em
seu “voo e pouso e voo” (p. 152) que se alternam no tempo movente da in-
teração da vida e da morte.

De posse dessa compreensão, o Menino não mais percebe o mundo como o
estranho sítio de um dualismo antagônico, mas concebe-o como o grandioso
cenário dramático da tensão harmônica dos contrários. Se, outrora, a jornada
transcendente não passara de um efêmero deslumbramento, agora, a transcen-
dência apresenta-se como um bem próprio, uma conquista interior. A ascen-
são não é mais a viagem física a bordo do avião, mas um impulso central, que o
impele a obter a vitória diária sobre o acontecer do nada, que continuamente
ameaça aniquilar o ser. Ao júbilo inocente da primeira estória sucede-se a ale-
gria experiente da estória derradeira: “Súbita seriedade fazia-lhe a carinha mais
comprida” (p. 155). Nada pode agora despojar-lhe o entusiasmo. Quando se
dá conta do inesperado desaparecimento do boneco macaquinho, começa
imediatamente a chorar, mas logo sobrepuja a dor e transcende a tristeza, com
a compreensão superior e mais profunda que lhe aflora na alma:

“Não, o companheirinho Macaquinho não estava perdido, no sem-fundo
escuro do mundo, nem nunca. Decerto, ele só passeava lá, porventuro e
porvindouro, na outra-parte, aonde as pessoas e as coisas sempre iam e vol-
tavam” (p. 155).
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Desdobrando-se no companheirinho, que, com o desaparecimento, recebe
o mesmo M maiúsculo do Menino, este não cessa de ir e vir, de ser e de não ser.
No instante em que se torna capaz de realizar em si o dinamismo de expansão
vital e contração mortal, ele finalmente nasce de si por si mesmo e exsurge para
o mundo: “O Menino sorriu do que sorriu, conforme de repente se sentia:
para fora do caos pré-inicial, feito o desenglobar-se de uma nebulosa” (p.
155). Esta imagem inaugural do ser que se desentranha pelagicamente é perfei-
tamente isomórfica ao “nascimento abissal” do rostinho de menino na estória
central “O Espelho”.

O “coquetismo ambíguo” (BACHELARD, 1948, p. 10) do ritmo ontológi-
co de velamento e desvelamento encontra-se cifrado na conclusão da estória:
“Sorria fechado: sorrisos e enigmas, seus” (p. 156). Abrindo-se em sorrisos e
fechando-se em enigmas, o Menino finalmente vibra em consonância orques-
tral com a essencial ambivalência da vida. Ele, que outrora vivera a angústia do
suceder alternado do entusiasmo e da dor, revela-se agora capaz de produzir a
ambiguidade de um sorrir fechado, ao mesmo tempo desocultando-se e ocul-
tando-se.

Quando da tradução de Primeiras Estórias para o alemão, Curt Meyer-Clason
traduziu “fechado” por fremd, que significa “estranho, longe, alheio”. Rosa,
contudo, de próprio punho, substituiu fremd, não pela palavra geschlossen, que
significa literalmente “fechado”, mas por verschlossen, cujo significado é “tran-
cado como uma porta”, intensificando e aprofundando o sentido do fecha-
mento (MEYER-CLASON, 1969, p. 106). Sorrir fechado divulga a duplicida-
de de uma atitude vital em que o sujeito simultaneamente se abre e se fecha. O que
a escolha da palavra alemã verschlossen enfatiza é que o fechamento é mais funda-
mental do que a abertura, pois constitui a condição de possibilidade da abertura. O
que se abre só pode aparecer em toda a patência do seu desvelamento porque
uma força intrínseca para desaparecer o resguarda na latência do seu velamen-
to. O que seria da tendência para manifestar-se se um impulso oposto não a
detivesse em sua urgência de mostrar-se? Ela se tornaria vazia, pois perderia o
contato com a fonte profunda de sua inspiração. Só tem o que mostrar, ao
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abrir-se, quem possui tesouros guardados em dobras de segredo. O eu profun-
do permanece sempre anônimo e refratário à desocultação total. Se assim não
fosse, seríamos escravos de uma revelação acontecida de uma vez para sempre,
que abortaria a floração múltipla da alma, sempre em devir. A autêntica aber-
tura é aquela que repousa sobre um fundo de sombra, pois há sempre muito
mais a dizer do que se consegue exprimir. O verdadeiro sentido do dito é o não
dito que o excede.

No fundo do eu, quem fala é a vida, em sua materialidade abissal, em sua
pulsão elementar. Logo após o “sorrir fechado”, vem a última frase da estória,
e, portanto, do livro: “E vinha a vida”. O tradutor alemão a traduzira literal-
mente por Und es kam das Leben, mas Rosa corrigiu o texto alemão para Denn es
war das Leben, que significa “Pois era a vida” (MEYER-CLASON, 1969, p. 106).
Em português, compreende-se a escolha do verbo “vir” pela eufonia aliterativa
que estabelece com “vida”, sugerindo a ininterrupta continuidade do impulso
vital. Como, em alemão, não era possível exprimir este acordo fônico e semân-
tico, Rosa preferiu atrelar fortemente a vida ao sorrir fechado, mediante a con-
junção “pois” (denn), frisando que a vida “é” (es war) esta simultaneidade do
abrir e do fechar, em virtude da qual o homem é o ser dual que se reporta ao
mito da claridade olímpica e ao mistério da noturnidade tartárica.

Se, na primeira estória, a “balança infidelíssima” pendera para o lado da
imanência, impondo margens à precária alegria do Menino, a última estória ga-
rante a supremacia da transcendência, anunciada no título “Os Cimos”, que
promove a transcensão das duas margens e a conquista da terceira margem.
Não se trata, porém, da transcendência abstrata, que se caracteriza pela fantas-
magoria de um espírito sem corpo. A transcendência final alcançada pelo Me-
nino é um misto harmonioso de vigor urânico e de pendor ctônico. O símbolo
inequívoco que assinala a vitória dessa transcendência complexa é o chapeuzi-
nho vermelho de alta pluma, que, tendo sido inicialmente arremessado à terra,
numa recusa categórica da leviandade aérea, volta como que por milagre às
mãos do Menino, desamarrotado e aprumado, no preciso instante em que de-
saparece, nos abismos do tempo e nos vórtices do espaço, o companheirinho
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Macaquinho (p. 155). Os dois símbolos – o bonequinho e o chapeuzinho –
recebem destinações complementares. Enquanto o primeiro evoca o aspecto
misterioso do Menino, o segundo divulga a face diurna de sua natureza. A si-
multaneidade da anábase, cifrada na alta pluma do chapeuzinho, e da catábase,
gravada no estranho desaparecimento do bonequinho, realiza-se, contudo, no
próprio Menino, que encerra a estória ambiguamente, descerrando-se em sor-
risos e encerrando-se em mistérios.

A estória total do Menino, em seus dois segmentos complementares, é regi-
da pela liminaridade, que preside à gênese, ao desenvolvimento e à consumação
de sua travessia existencial. O ritual de passagem principia com a passagem ri-
tual da noite para o dia: “Saíam ainda com o escuro” (p. 3). Chega o Menino a
seu destino “enquanto mal vacilava a manhã” (p. 4). Espacialmente, todos os
lances decisivos de sua vida assinalam uma situação fronteiriça, a exemplo do
grandioso momento da visão do peru, que se encontrava no centro do terreiro,
numa “breve clareira, entre a casa e as matas da árvore” (p. 4). “A clareira é o
aberto para tudo que se presencializa e se ausencializa” (SOUZA, 1988, p. 16).
“As mais belas coisas” entressurgem no espaço e entrefulgem no tempo, seu
aparecer e seu desaparecer confundindo-se “num lufo, num átimo” (p. 6).
“No grão nulo de um minuto” (p. 6), de esfuziante presença, o peru se trans-
forma em penosa ausência. A estranha vizinhança dos dois sentimentos antí-
podas materialmente revela ao Menino que “entre o contentamento e a desilu-
são, na balança infidelíssima, quase nada medeia” (p. 6).

O limiar é o cenário poético da dança dos contrários. O Menino recebe to-
das as suas revelações iniciais durante a primeira metade do dia (p. 3-5), quan-
do o sol perfaz o seu percurso ascendente. A conversão da manhã na tarde co-
incide com a abrupta passagem do arrebatamento à decepção. Mal terminado
o almoço, o Menino inteira-se da morte do peru, e, se a manhã lhe proporcio-
nara uma venturosa ascensão, a tarde desaba sobre o seu espírito, trazendo-lhe
sucessivos desgostos, culminando no lamentável espetáculo do peru vivo, bi-
cando a cabeça do companheiro morto, que concorda com o declinar do sol e
com o cair da noite. A trajetória do declínio do sol é vivamente refletida pelo
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baque sofrido pelo Menino. Todos os episódios fulcrais de sua vida aconte-
cem em um instante limítrofe, no qual se interpenetram duas realidades con-
traditórias. Se a aurora lhe doara o céu, o crepúsculo lhe presenteia a terra, com
todos os seus mistérios. “No escurecendo”, o Menino tem o seu primeiro vis-
lumbre da liminaridade, com o voar do primeiro vaga-lume: “Sim, o
vaga-lume, sim, era lindo! – tão pequenino, no ar, um instante só, alto, distan-
te, indo-se” (p. 7). Acendendo-se e apagando-se, o vaga-lume ensina o Meni-
no a sobrepujar a circuntristeza. Esta breve experiência de transcensão de limi-
tes é o prelúdio do que o Menino viria mais tarde a experimentar sob a forma
do “desmedido momento”.

A revelação do tucano acontece no limiar da “entremanhã” (p. 151), quando o
Menino, apenas semidesperto, encontra-se, também, em estado de transição: “E,
vindo o outro dia, no não-estar-mais-dormindo e não-estar-ainda-acordado” (p.
150). Neste interlúdio, o Menino atinge o alpendre, que é “um passadiço, entre o
terreirinho mais a mata e o extenso outro-lado – aquele escuro campo (...) a ir até a
fim de vista, à linha de este, na extrema do horizonte” (p. 151). Espiritualmente, o
Menino experimenta um “raiar”, que lhe proporciona uma “claridade de juízo”
(p. 150). Fisicamente, vivencia os confins da inconsciência e da consciência. Tem-
poralmente, encontra-se na concruz da noite e do dia. Espacialmente, situa-se num
passadiço, entre o conhecido aquém e o ignoto além. Espiritual, física, temporal e es-
pacialmente, o Menino recebe o tucano numa experiência radicalmente liminar.

O próprio pássaro, aparecendo invariavelmente “no pintar da aurora” (p.
153), permanecendo não mais que um “embrevecido instante” (p. 151) é a ima-
gem material e dinâmica da liminaridade que se entremostra, já que ele somente
existe no breve trânsito da entremanhã. No entanto, tamanha é a sua intensidade
de ser neste efêmero instante que é “feito se, a cada parte e pedacinho de seu voo,
ele ficasse parado, no trecho e impossivelzinho do ponto, nem no ar – por agora,
sem fim e sempre” (p. 152). Este é o supremo exemplo do “senhorzinho verme-
lho”, de que o Menino se apropria com toda a sua alma: ser tão desmedidamente
num evanescente instante, existir tão passionalmente num delgado limite, que o
tempo e o espaço se ultrapassam, propiciando a infinitização do finito. É porque
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só existe naquele momento único, que o pássaro consegue voar parado, suspen-
der-se fora de qualquer ponto do espaço, permanecer sendo e permanecer sendo,
aquém e além do tempo. O pássaro, que se transfinitiza no “impossivelzinho do
ponto”, concriando o “voar parado” do avião (p. 149), é o passo definitivo para
a experiência do desmedido momento.

Isomórfica à imagem do tucano, esplendidamente suspenso, “nem no ar”, é a
imagem da “bola de ouro a se equilibrar no azul de um fio” (p. 152). Na justa
tensão entre a transcendência celeste e a transdescendência terrestre, resplandece
o sol, sustentando-se sobre a impossibilidade de um fio irreal. Depois, o sol se
elevará às alturas olímpicas, e, mais tarde, afundará nos abismos telúricos, mas
“no pingado meio-instante”, em que “arrebola redondo do chão” (p. 153), ele é
a pura liminaridade entre o ápice e o vórtice, que interagem na vibração de um
instante abissal, que sobre-excede o tempo e sobrepuja o espaço.

Gradativamente, o Menino vai incorporando a vivência da liminaridade, a
ponto de só aproveitar do dia aquele “mim-minuto” do transfinito voar para-
do do pássaro: “Depois do encanto, a gente entrava no vulgar inteiro do dia. O
dos outros, não da gente” (p. 153). Toda a sua vida concentra-se na “fina pri-
meira luz da manhã, com, dentro dela, o voo exato” (p. 154). O Menino se si-
tua, portanto, num espaço especial e se instala num tempo singular: “entretem-
po” (p. 155). O entretempo é um tempo contido em si mesmo, a que corres-
ponde um espaço concentrado em si próprio, que se revela como um “en-
tre-espaço”. O entretempo e o entre-espaço transcendem o tempo cotidiano e
o espaço corriqueiro, dispensando um tempo que se transtemporaliza e prodi-
galizando um espaço que se transespacializa. Oscilando entre o aquém e o
além, o entretempo e o entre-espaço superam o dilema entre o finito e o infini-
to, engendrando a movente dimensão da transfinitude.

Entretempo e entre-espaço, o Menino consegue ser lá e aqui, estar outrora e
agora, reunir o ausente e o presente numa sinfonia “que se afinava, agora, no
quase-azul de seu imaginar” (p. 155). A cor do imaginar evoca a imagem da
bola de ouro a se equilibrar sobre o azul de um fio. Com efeito, para o singula-
ríssimo enredo que, em sua imaginação, o Menino começa a entretecer, ele se
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equilibra sobre um fio imaginário que se estende entretempo e entre-espaço,
suscitando a dimensão transfinita em que se expande o seu pensar: “Entrepen-
sava o Menino, já quase na fronteira soporosa” (p. 155). “Entrepensar” é pen-
sar entre, na liminaridade de dois domínios contrapostos: o céu e a terra, o dia e
a noite, o além e o aquém. Entrepensando e entrevivendo, ele atinge a “frontei-
ra soporosa”, o umbral entre o entorpecimento e a consciência, entre o caos e o
cosmos, no qual desabrocha o “desmedido momento”:

“E era o inesquecível de-repente, de que podia traspassar-se, e a calma, in-
clusa. Durou um nem-nada, como a palha se desfaz, e, no comum, na gente
não cabe: paisagem, e tudo, fora das molduras. Como se ele estivesse com a
Mãe, sã, salva, sorridente, e todos, e o Macaquinho com uma bonita gravata
verde – no alpendre do terreirinho das altas árvores... e no jeep aos bons so-
lavancos... e em toda-a-parte... no mesmo instante só... o primeiro ponto do
dia, donde assistiam, em tempo-sobre-tempo, ao sol no renascer e ao voo,
ainda muito mais vivo, entoante e existente – parado que não se acabava –
do tucano que vem comer frutinhas na dourada copa, nos altos vales da au-
rora, ali junto de casa. Só aquilo. Só tudo” (p. 155-6).

Nesse inesquecível instante, o Menino alcança reunir todas as pessoas ama-
das e todas as coisas boas, todos os lugares visitados com o coração e sitiados
com a alma, todos os felizes momentos pregressos e porvindouros, “no mes-
mo instante só”, que dura “um nem-nada” e se resume “no primeiro ponto do
dia”, onde perduram vibrando o astro solar e o pássaro imperial. A intensidade
substitui a sucessividade, gerando uma simultaneidade temporal e uma conco-
mitância espacial, em que o “durar nem-nada” se expande num “tem-
po-sobre-tempo” e o “primeiro ponto do dia” se desdobra num ser “em to-
da-a-parte”, permitindo ao Menino promover em si mesmo o voar – “parado
que não se acabava” – do tucano. O voar não se acaba porque é parado e conti-
do em si mesmo, mas ele contém-se em si mesmo exatamente porque não aca-
ba mais. Por isso, o “só” – “só aquilo” – tem o valor de “tudo” – “só tudo”.
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Equilibrado sobre o fio transitório do transiente instante, o Menino alcan-
ça o que se lhe havia afigurado impossível: a alegria pelo ímpeto metamórfico
da vida, o entusiasmo pelo ininterrupto movimento de sístole e diástole que
engendra a eurritmia dos contrários. Pouco antes da primeira visita do tucano,
ele achava “que a gente nunca podia apreciar, direito, as coisas bonitas ou boas,
que aconteciam”, fosse porque sobrevinham inesperadamente, ou porque,
pelo contrário, eram esperadas e então não tinham graça, ou porque eram
acompanhadas de perto pelas coisas ruins, ou porque careciam da companhia
das outras coisas boas, acontecidas em diferentes ocasiões, ou, finalmente, por
causa da avassaladora consciência de que logo seriam devoradas pelo tempo
(p. 150-151). A angústia que o oprimira advinha justamente da impossibili-
dade de realizar uma coalescência transtemporal e transespacial em que a vida
se detivesse, por um curto e desmedido momento, contida no impulso de se
transcender. Agora, emancipado da força inercial da condição demasiadamen-
te humana, ele consegue reunir toda a sua experiência existencial num minu-
to-universo.

Em crônica de 23/01/1999, publicada na revista Manchete, Pedro Bloch
menciona as seguintes palavras de Guimarães Rosa: “Só vemos pedacinhos,
fragmentos de uma coisa sempre maior. O momento feliz não é o que ocorre
naquele instante. Está sempre associado a outros, em outros lugares e em ou-
tros tempos. É violino querendo ser orquestra” (apud ALMEIDA, 2001: 21).

A realização da alegria como um bem próprio consiste na arte de orquestrar
os momentos vitais em que o ser se afirmou com a verticalidade de uma árvore
e “arraigou raízes” na duração. Desmedido momento é aquele em que a intui-
ção se abisma na interioridade do eu e agrega em torno de si todo o saldo da
experiência vital, percebendo a vida como um enredo que infinitamente se
tece, no qual o passado se entrelaça com o futuro por intermédio do presente,
de modo que o outrora não cessa de ser agora, e o lá não deixa de ser aqui.
Cada nova nota que se acrescenta à melodia da vida faz soar toda a sinfonia,
cada instrumento chama a si a orquestra toda, nenhum acorde novo ecoa, soli-
tário, no vazio, mas promove o enriquecimento polifônico da peça musical
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que não cessa de sofisticar-se. A percepção clara desta dotação intrínseca da
alma, que lhe permite superar as divisões do tempo e perdurar para além da
morte, solidarizando-se com a continuidade indestrutível da vida, confere ao
menino uma maturidade existencial única, que distingue os seres que se “pro-
clamam” e chegam, realmente, a existir. O aprimoramento da alma não tem
fim. Quando, ao final da viagem, da estória – e do livro – o tio declara “Chega-
mos, afinal!”, o Menino retruca, enigmática e reticentemente: “Ah, não. Ainda
não...”. E, em total consonância com a propulsão deveniente da vida, entrea-
bre-se e entrefecha-se em sorrisos e enigmas, seus.
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Centro Recreativo Sanjoanense,
fundado em 1898.

Menotti Del Picchia



Conferência do poeta
Menotti Del Picchia

� A visita do ilustre escritor
ao interior paulista

Rodrigo Ross i Falconi

No domingo, dia 28 de março de 1926, às 21 horas, no salão
nobre do Centro Recreativo Sanjoanense, distintamente

ornamentado, em São João da Boa Vista, interior do Estado de São
Paulo, gentilmente cedido pela sua Diretoria, perante uma numero-
sa e seleta assistência, o então Deputado Estadual Menotti Del Pic-
chia realizou uma conferência sobre assunto que a todos interessava,
organizada por intermédio do Professor E. De Piro, de São Paulo,
que se achava veraneando no Distrito de Águas da Prata e era parti-
cular amigo do palestrante.

O grande poeta autor de Juca Mulato ficou em dúvida se falaria so-
bre “Modernismos e Modernidades”, “O Amor e o Jogo”, ou sobre
“A Arte de Ser Feliz”, tendo optado, afinal, a pedido de vários san-
joanenses, pelo último tema.

Literato de nomeada, consagrado pela crítica, Menotti Del Pic-
chia foi apresentado ao público de São João da Boa Vista pelo en-
tão estudante de Medicina, Joaquim José de Oliveira Neto, que
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havia muito vinha revelando grande gosto pela literatura, cultura invejável e
excepcional inteligência. Com a palavra fácil e a sua habitual elegância, o fu-
turo professor do Ginásio São João, por onde passaria Antonio Candido de
Mello e Souza, Florestan Fernandes, Davi Arrigucci Júnior, entre outros, um
belo talento construído através de estudos propícios, em uma alocução bri-
lhante, fez a apresentação do poeta e disse da sua arte luminosa, citando-lhe
versos e enaltecendo os méritos literários do apresentando:

Menotti Del Picchia já é nosso conhecido, mesmo nosso amigo, através
dos seus livros. Quantas vezes conversamos com seu Juca Mulato, e quantas
vezes não confidenciamos ao seu Arlequim ou ao seu D. João que sentimos o
que eles exprimem tão lindamente.

Os poetas são seres privilegiados: dizem o que todos sabem, o que todos
sentem, mas de uma maneira cujo segredo só eles possuem. Não há quem
não tenha dito ao ler certos versos: “Se eu fosse poeta teria escrito exata-
mente isso”.

Menotti Del Picchia provou, como nenhum outro, essa qualidade es-
sencial dos poetas de dar às coisas seu verdadeiro nome. O seu Juca Mulato
é uma das mais belas e das mais novas criações literárias. Original, sem al-
tos e baixos, de uma perfeição contínua e igual, fez um sucesso imediato e
magnífico.

Júlio Dantas, sem conhecer o poeta, numa súbita e espontânea admi-
ração, escreveu uma crônica sobre o poema, na qual vaticinava, com ba-
ses de sobra, que Menotti Del Picchia seria um dos maiores poetas bra-
sileiros.

O Sr. Júlio Dantas poderia afirmar em vez de profetizar. A própria opi-
nião coroou o Poeta. Os seus versos sonoros, melodiosos, com imagens ab-
solutamente novas, encantaram os nossos ouvidos inçados das velhas repe-
tições decassilábicas.

Escutai a verdade impressionista maravilhosa de uma imagem sua:
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Nuvens voam pelo ar como bandos de garças.
Artista boêmio, o sol, mescla na cordilheira
pinceladas esparsas
de ouro fosco. Num mastro, apruma-se a bandeira
de São João, desfraldando o seu alvo losango.

Como sabe cantar o amor que respira a Natureza toda!

Tudo ama!
As estrelas no azul, os insetos na lama,
a luz, a treva, o céu, a terra, tudo,
num tumultuoso amor, num amor quieto e mudo,
tudo ama! Tudo ama!

O Juca Mulato é todo um mosaico de maravilhosas joias. Quase impossí-
vel de escolher o melhor.

Em Máscaras e Angústia de Don João, os seus personagens já não reapresen-
tam os simples conflitos sentimentais de um pobre caboclo. Num voo mais
largo, o poeta analisa os sentimentos personalizados nas célebres figuras da
ficção: Pierrô, Fausto, Colombina, Arlequim, D. João.

O seu D. João conta a Fausto os amores que provou em profusão pela
vida, e o velho doutor contesta sinceridade de suas afeições:

Teus amores, D. João, não passam, resumidos,
da cega exaltação dos teus próprios sentidos.

Responde D. João:

Creio que tens razão... Nesta vida sem calma
muitos corpos possui à procura de uma alma.
Para mim era o amor um vinho rosicler
na taça úmida e em flor de uns lábios de mulher!
– Sempre o mesmo licor, nele, o mesmo letargo;
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muito doce a princípio, a final muito amargo –
Cansado, noutro lábio o amor buscava a esmo;
eu mudava de taça e o licor era o mesmo...

Mas, no fim do poema, D. João, como ninguém, amando tantas mulhe-
res, explica sublimemente como amara:

A amada de D. João como é linda! No fundo
resume tudo que há de belo no mundo!
Ante o seu resplendor as estrelas são turvas:
é um poema de carne, um cântico de curvas!
Fi-la, juntando a esmo a perfeição que encerra,
fragmentada e dispersa, a beleza da terra...
Nunca compreenderás o meu sonho exaltado:
como Osíris, o amor existe mutilado...
A Eleita que sonhei enxergo-a, mas que queres?
Vejo-a disseminada em todas as mulheres.
Sinto, vendo-a num seio, ou na curva de uns braços,
que a mulher que eu adoro é feita de pedaços...
Existe em toda a parte, em cada mulher bela
esconde no seu corpo alguma coisa dela!
Essa guarda-lhe o olhar; aquela, as carnes brancas;
uma, a forma do torso; outra, a fuga das ancas.
Tomando de uma a cor, de outra um traço indeciso,
desta o corte do lábio e daquela um sorriso,
eu, fragmento a fragmento, a amada recomponho,
pois, em cada mulher, há um pouco do meu sonho!

E os seus versos sucedem-se assim como em máscaras musicais e de uma
sensibilidade penetrante. Mas, se eu fosse citar belos versos de tão magnífi-
co poeta, seria um nunca acabar.
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Lembrarei ainda o extraordinário valor de Menotti Del Picchia, tendo
galgado por seu esforço e merecimento os postos de alto destaque que hoje
ocupa. Da sua estupenda energia é uma mostra a campanha modernista, na
qual se atirou de corpo e alma, com desassombro, infatigável no seu desejo
de uma arte nova, despida das camisas de força que são os preconceitos tra-
dicionais...

Esta apresentação está fazendo-me lembrar os prefácios de obras-pri-
mas, dispensáveis, e o mais das vezes compridos.

Conta Alexandre Dumas de como se portam, diante de uma senhora de
formoso sorriso, um imbecil e um homem de espírito, quando ambos que-
rem agradá-la.

O imbecil elogia cruamente o sorriso. O homem de espírito diz alguma
cousa, mesmo sem relação com a senhora, que a faz sorrir. E como assim,
ela tem ocasião de mostrar sua beleza, é ao homem de espírito, embora não
a tenha louvado, que é grata.

Do mesmo modo, não é elogiando desnecessariamente o senhor Menotti
Del Picchia que ele me será grato, mas deixando-o, imediatamente, encan-
tar-vos com o luminoso sorriso da sua inteligência.

O ilustre poeta paulista fez um sincero agradecimento a Joaquim José de
Oliveira Neto e começou dizendo que admirava no amigo, aliada à grande cul-
tura, a beleza do físico, qualidades que refletiam a extraordinária pujança da
raça brasileira.

Discorreu em seguida, deslumbrando e cativando a todos os presentes, com
a sua palavra cintilante, sobre a arte de ser feliz, arte que ele mesmo afirmou
que não sabia.

E analisou a vida de personagens conhecidos da História e da atualidade,
seus prazeres, suas mágoas, suas desilusões, afirmando que a Felicidade é sem-
pre um bem efêmero e mal definido, um êxtase passageiro, uma saudade, uma
renúncia, uma lembrança...
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Referindo-se ao admirável soneto de Vicente de Carvalho, o imortal poeta
paulista:

Essa felicidade que supomos,
Árvore milagrosa que sonhamos
Toda arreada de dourados pomos,

Existe, sim: mas nós não a alcançamos
Porque está sempre, apenas, onde a pomos,
E nunca a pomos onde nós estamos.

Disse em seguida trechos de um dos mais brilhantes poemas da literatura
portuguesa, Juca Mulato, em que se achou feliz a alma nobre do caboclo na re-
núncia do bem inatingível:

Ser feliz! Ser feliz estava em mim, Senhora...
Este sonho que ergui, e poderia pôr
onde quisesse, longe até da minha dor,
em um lugar qualquer, onde a ventura mora;

onde, quando o buscasse, o encontrasse a toda hora,
tivesse-o em minhas mãos... Mas, louco sonhador,
eu coloquei muito alto o meu sonho de amor...
Guardei-o em vosso olhar e me arrependo agora.

O homem foi sempre assim... Em sua ingenuidade
teme levar consigo o próprio sonho, a esmo,
e oculta-o sem saber se depois o achará..

E quando vai buscar sua felicidade,
Ele, que poderia encontrá-la em si mesmo,
escondeu-a tão bem, que nem sabe onde está!
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Aos sanjoanenses foi apresentada a seguinte história: “No alto de uma
montanha estava a felicidade do príncipe. A escalada era penosa: rochas abrup-
tas rasgavam as carnes do moço apaixonado; arestas cortantes como navalhas
punham-lhe em frangalhos as vestes. Contudo, galgou a encosta, apertou ao
seio a linda donzela de seus sonhos. Depois de haver atingido a felicidade, por
que tanto anelava, o príncipe teve saudades da escalada, dos perigos que en-
frentara, das arestas anavalhantes...”.

E a lenda, através do verbo que dinamizava a arte perfeita do poeta, ganhou
um colorido intenso, um encanto novo, um ineditismo vocabular que era o
traço predominante do enorme talento de Menotti Del Picchia, que mostrou a
todos que o orador estava à mesma altura do escritor.

Outras lendas sucederam-se àquela, e de todas tirava o ilustre conferencista
efeitos maravilhosos, conclusões inteligentes, que culminavam nestes assertos:
“A felicidade é fragmentária; feita de pedaços, de risos e de lágrimas, de dores e
alegrias. Não existe a felicidade completa, absoluta, corporificada numa reali-
dade palpitante. Não existe a felicidade como estado de beatitude espiritual”.

E os exemplos copiosos, citados pelo poeta, exemplos históricos, célebres
confirmavam estas afirmativas: “Onde está a felicidade? No amor? Na glória?
Na riqueza? Na sabedoria? Francesca de Rimini e Marco Aurélio? E aquele rei
que podia calçar de ouro todas as ruas do Jabur? E Salomão, o sábio nababo?”.

Segundo ele: “A felicidade só existe se vista de longe. Atingida, desaparece.
Não nos iludamos: a felicidade está em procurarmos ser menos infelizes, acei-
tando a vida tal como ela é, com as suas decepções, suas alegrias, seus aspectos
bons e maus”.

Assim concluiu o extraordinário poeta a sua apresentação que foi toda com
uma linguagem apurada, com imagens novas e fortes, usando uma maneira in-
teressante de expor ideias, tudo concorrendo para que a conferência fosse
aplaudida incondicionalmente.

A palestra foi dita numa linguagem aprimorada, com palavras de ouro
que iluminavam como uma centelha viva, que era êxtase e deslumbramen-
to. Imagens lindíssimas, de um delicado lavor literário, que projetavam, de
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quando em quando, uma nota de requintada distinção intelectual no tema
desenvolvido.

A impressão que sobrestou em todos aqueles fugazes momentos foi a de
um formidável talento dinâmico, de arte expressiva, individualizada pelo ca-
racterístico das concepções artísticas modernas.

Ele falou com brilhantismo e, quando terminou, os ouvintes, como que desper-
tados de um sonho, tinham compreendido a divina arte, tinham tido vinte minu-
tos de pura felicidade. Suas últimas palavras acordaram a todos do auditório do
êxtase em que as belezas da palestra os tinham abismado. As palmas frenéticas, es-
pontâneas, reboaram longamente, dizendo todo o entusiasmo da plateia.

Indiscutivelmente, a noitada de domingo foi uma das mais belas e encanta-
doras reuniões de arte que já se realizaram em São João da Boa Vista e, após a
conferência, houve um animado baile, ao som do agradável jazz, que se pro-
longou até tarde, oferecido pela sociedade local ao grande poeta, político e jor-
nalista.

Ao chá, falou o advogado Benedito de Oliveira Noronha, agradecendo, em
nome da Comissão Organizadora do Sarau e das Diretorias da Santa Casa de
Misericórdia e do Asilo de São Vicente de Paulo, o nobre gesto do poeta pau-
lista, que desistiu inteiramente dos proventos que lhe cabiam em favor das re-
feridas instituições, que havia longos anos vinham prestando relevantes servi-
ços à população, afirmando que: “O literato, o artista já nos eram conhecidos,
conhecemos agora o homem nobre e generoso”.

No dia seguinte, segunda-feira, pela manhã, partiu de São João da Boa Vis-
ta, com destino à cidade de São Paulo, o Deputado Menotti Del Picchia, em
companhia do Professor E. de Piro, e de seu filho, o Acadêmico Antonio De
Piro, membro de grande prestígio do Diretório Acadêmico da Faculdade de
Medicina e um dos mais competentes redatores da Revista Acadêmica, do Rio de
Janeiro, deixando entre os sanjoanenses grata recordação.

Foram acompanhá-los até Campinas os senhores Amadeu Junqueira de
Oliveira, irmão de Joaquim José de Oliveira Neto, que gentilmente cedeu seu
automóvel, e de Eudoro Villela e Renato de Oliveira Noronha.
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No dia 2 de abril, o jornal Cidade de São João, com o título de “Oliveira
Neto”, publicou o seguinte texto, assinado por E. V.:

A arte de conversar é das mais difíceis. Existiu em algum tempo um indi-
víduo que tinha grandes afinidades de espírito com o conhecido Conselhei-
ro Acácio. Este senhor escreveu mais ou menos isto: “Ninguém pode pene-
trar na consciência alheia”.

Ora, a arte de conversar consiste em sua essência, na compreensão da psi-
cologia, na percepção das tendências e dos gostos do auditório; isto equiva-
le, nada mais, nada menos, a penetrar na consciência alheia.

Realizou Oliveira Neto esta coisa extraordinária, conseguindo penetrar
na consciência complexa de um auditório; e ainda mais, muito mais: conse-
guiu transmitir-lhe de uma maneira interessantíssima o íntimo da compli-
cada individualidade literária de Menotti Del Picchia. Oliveira Neto reve-
lou-se um causeur fascinante.

A começar pela sua individualidade simpática, o seu belo tipo puramente
byroniano (como observou Menotti), a tonalidade musical de sua voz, o
poder convincente de sua gesticulação sóbria, ajunta-se ainda a estas quali-
dades naturais uma cultura formidável, a atração irresistível de uma palavra
fácil e colorida, onde os períodos são incisivos, por vezes sincopados, dan-
do uma graça toda moderna às ideias que sugere.

E o público bem que soube apreciar estes predicados excepcionais,
acompanhando, seduzido, a sua cintilante palestra, de uma eloquência es-
pontânea e elegante, sobre a obra genial de Menotti. E toda esta excursão
pelos livros do poeta de Chuva de Pedras foi entrecortada por impressões rá-
pidas, oportunas, sugestivas, que só uma intuição artística muito apurada
pode ditar.

Mas Oliveira Neto é ainda delicioso nas suas contradições inesperadas,
nos jogos de palavras imprevistos, ofuscantes, que são como uma curva rá-
pida num trecho poeirento de estrada. O apresentador de Menotti exce-
deu-se a si mesmo.
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No dia 11 de abril, o citado hebdomadário sanjoanense, ainda destacando a
conferência de Menotti Del Picchia, com o título de “Coisas de Arte”, assina-
do por Mello Nóbrega, publicou:

Dentre os gêneros de literatura, o denominado vulgarmente conferência
avulta como dos mais difíceis. A feitura de uma palestra exige requisitos su-
tis. Visando ao estudo de um tema sob todos os aspectos interessantes, para
distração ou ensinamento de pessoas de cultura variadíssima, como sói
acontecer em todos os auditórios, a conferência participa, a um só tempo,
de diversos ramos retóricos. Dá-se com o conferencista o mesmo que com o
historiador, quando se limita a focalizar a vida de um povo, isolando-o do
intercâmbio universal.

Mister se faz ir girando a esfera do assunto à luz de múltiplas influências
estranhas. Porque a vida de uma nação, como os fenômenos científicos e
literários, abre frequentemente os seus condutos em bacinetes comuns. O
isolamento de qualquer desses ramos de atividade mental, em tais passos, é
todo impraticável, havendo sempre, refratários à análise, resíduos de fenô-
menos diferentes a lhes deturpar a substância.

Determinar o ponto em que certas artes assumem foros de ciências ou
vice-versa se nos afigura tão difícil quanto apontar, na projeção do es-
pectro solar, o instante cromático, exato, em que o alaranjado se torna
vermelho. Versar um motivo qualquer de arte, abstraindo dessas anasto-
moses fatais, será expender conceitos ocos, num palavreado inconse-
quente de filosofia barata.

Essas lucubrações e outras mais, de igual alcance e teor, esvoaçaram-nos
na mente, após ter aprendido dos lábios de Menotti Del Picchia a “Arte de
Ser Feliz”. O autor apresenta o assunto com originalidade, garantindo, de
entrada, a atenção dos ouvintes. Escalpela-o, depois, às luzes de pecados e
virtudes e chega, logicamente, à conclusão, uma finalidade psicológica, lin-
da e sadia, que todos os presentes acharam também a melhor.
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O homem anseia pela Felicidade. Se não a encontra, desespera, e se a en-
contra, vêm-lhe as saudades do tempo em que lutava por consegui-la, num
tentalismo contínuo que, salva a colisão gritante das ideias, poderia ser cha-
mado, expressivamente, o “prazer do sofrimento”.

Buscar a Felicidade! Todos nós vivemos nesta obsessão, dedicando-lhe
as nossas melhores intenções. E o fazemos de tantas maneiras, localizando
esse ideal no que mais nos fala aos pendores individuais, que vemos a felici-
dade desarticulada, ou melhor, fragmentada numa porção de Felicidades,
meras refrações de taras e inclinações quintaessenciadas pela dor (Amor,
Glória, Riqueza, Poder, Luxúria, Dante, Napoleão, César, Nero...). Dedu-
zindo, se o assunto fosse passível de deduções, poderíamos formular a se-
guinte lei, servindo-nos de expressões numéricas: “A felicidade de cada um
é igual ao produto de suas próprias paixões multiplicadas pela imaginação”.

Os budistas, num requinte de ascetismo, vão além: perfeitamente alheios
aos bens temporais, por efeito de um êxtase de séculos, põem a felicidade
no aniquilamento universal, o Nirvana.
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De tudo isso, ressalta a relatividade da expressão feliz.
E então, qual será a arte de ser feliz? Poderia subsistir à negação formal

do objeto que pretende estudar? Parecerá estranho, mas, apesar da restri-
ção imposta por todos os argumentos filosóficos, essa Arte existe e realiza
milagres.

É simples e suave. Não devemos pedir a Deus que nos faça sempre feli-
zes. Roguemos-Lhe que nos dê muitas felicidades pequeninas.

A vida regurgita de felicidadezinhas cotidianas. É saber gozá-las, uma a
uma, nos intervalos das dores, que é quando sabem melhor.

É próprio dos tolos desejar uma felicidade maciça, talhada num só blo-
co, para atulhar a vida. Queiramo-la aos pedaços, facetados como brilhan-
tes e engastemo-los entre as dores, fazendo de nossa alma um lindo mosai-
co, um trabalho paciente e valioso, para ofertá-lo ao Criador, quando for-
mos chamados à sua presença augusta: “Senhor! Deste-nos uma alma feita
de sofrimentos, escura e feia. Nós a enfeitamos com boas obras e a iluminamos
com alegrias. Acendemos um luzeiro de estrelas no farrapo de céu preto que
nos talhaste. Povoamos o mundo azoico e silencioso que nos confiaste, com
as asas e os chilreios de nossa felicidade... Tu o queres tomá-lo? É com pra-
zer que o devolvemos borbulhante de vida e de amor”. Deus sorrirá com
certeza e admirará a nossa obra estupenda.

Doce e calma filosofia! Não foi uma simples conferência literária o
que ouvimos da boca de Menotti Del Picchia, e sim uma folha de evan-
gelho, ungida de encanto e delicadeza. Quando abraçamos o conferen-
cista, felicitando-o pelo magnífico trabalho que nos lera, tivemos vonta-
de de lhe dizer: “A Arte de ser Feliz? É também ter ensejo de escutar, al-
gumas vezes durante a vida, palavras tão belas, ditas tão bem, por um tão
grande artista”.

Pouco tempo depois, Menotti Del Picchia enviou aos amigos de São João
da Boa Vista a seguinte carta, transcrita no jornal A Evolução, de 28 de abril de
1926:
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Prezados confrades.
Saudações.
Somente agora, através de uma transcrição d’A Comarca, de Mogi Mirim,

tive a ventura de ler as generosas notas dadas sobre a conferência que, em
benefício de Institutos de Caridade daí, tive a honra de fazer nessa cidade.

Aos queridos colegas quero, pois, enviar o meu abraço grato, certo de
que a generosidade das referências resultou de uma bondade e de uma co-
mum simpatia.

Menotti Del Picchia, São Paulo, 24-4-926.

Assim, Menotti Del Picchia, um dos mais admirados poetas do Brasil, agra-
dou a todos que participaram daquela noite inesquecível em São João da Boa
Vista, deixando seu nome na história da cidade e do Centro Recreativo Sanjoa-
nense, que também teve a honra de receber outros que, como ele, ocupariam
um lugar de destaque no cenário nacional, como Arthur Azevedo, Ruy Barbo-
sa, Coelho Neto, Olavo Bilac, todos eles homens de letras, cavalheiros de fino
trato, que deixaram em todos que tiveram a felicidade de ouvi-los uma impres-
são duradoura, gravada fortemente pela gentileza e inteligência que lhes eram
peculiares.
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Sigmund Freud



Freud e os poetas
brasileiros: confluências
sobre a noção de
inconsciente

Leda Almeida

Embora nem todos os teóricos venham a concordar com o sig-
nificado, a expansão e as fronteiras do que vem a se chamar de

inconsciente, parece-nos, contudo, que há uma unanimidade quanto
a afirmativa encontrada no vocabulário de Laplanche e Pontalis, se-
gundo a qual “se fosse preciso concentrar numa palavra a descoberta
freudiana, essa palavra seria incontestavelmente a de inconsciente”.

Evidentemente que o termo “inconsciente” já havia sido utiliza-
do antes de Freud, contudo o era empregado de maneira meramente
adjetiva para assinalar o que não era consciente, mas jamais para de-
signar um sistema psíquico distinto dos demais e dotado de ativida-
de própria.

A questão é que somente após Freud vamos encontrar uma expli-
cação de inconsciente que se constitui num caminho relevante para
entender a subjetividade. Aqui vale também destacar que, ao contrá-
rio do que se supunha, o inconsciente não é a desordem, nem o mís-
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tico, nem o inexprimível, tampouco o subsolo da mente. Não é, como afirma
Garcia Roza, uma consciência que não se mostra, mas uma outra coisa inteira-
mente distinta. Trata-se, pois, de um sistema psíquico – o inconsciente – que
se contrapõe a um outro sistema psíquico – o consciente. Com isso podemos
afirmar que o inconsciente possui uma ordenação, uma construção e que ele é,
portanto, estruturado e, segundo o psicanalista francês Jacques Lacan, estrutu-
rado como linguagem, uma vez que, além de funcionar através de metáforas e
metonímias, é dinâmico e se configura por um movimento constante de signi-
ficantes.

Na obra Cinco Ensaios sobre a Psicanálise Freud afirma:

“A psicanálise propõe mostrar que o Eu não somente não é senhor da sua
própria casa, mas também está reduzido a contentar-se com informações
raras e fragmentadas daquilo que se passa fora da consciência, no restante
da vida psíquica (...). A divisão do psíquico num psíquico inconsciente
constitui a premissa fundamental da psicanálise, sem a qual ela seria incapaz
de compreender os processos patológicos tão frequentes quanto graves, da
vida psíquica de fazê-los entrar no quadro da ciência (...) A psicanálise se
recusa a considerar a consciência como constituindo a essência da vida psí-
quica, mas nela vê apenas uma qualidade desta, podendo coexistir com ou-
tras qualidades até mesmo faltar”.

Quando Freud nos fala do inconsciente parece nos dizer que amamos e
desejamos certos objetos e pessoas ou até mesmo odiamos, rejeitamos ou te-
memos mesmo sem ter consciência de onde se fundam esses sentimentos,
nem porque surgem. Em outras palavras, as coisas e as pessoas com as quais
temos alguma relação são investimentos da nossa libido com cargas afetivas
inconscientes.

Parece-nos, pois, que, à medida que ficamos libertos do controle conscien-
te, uma outra determinação se torna acessível, ou seja, a determinação do in-
consciente.
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Nasio (1999; p.32) ao traduzir o pensamento de Freud vai nos dizer que as
formações do inconsciente manifestam-se como atos, falas ou imagens inespe-
radas, que surgem de modo imprevisto na forma de esquecimentos, sonhos, ou
através de uma ideia adormecida ou a criação de um conceito ou mesmo de um
poema.

De fato, podemos constatar que os textos de natureza literária, a considerar
os depoimentos dos escritores, são produzidos como imagens oníricas, como
ideias oferecidas em instantes que escapam da censura do escritor e chegam ao
seu consciente, fazendo-nos crer que, realmente, o homem, como quer Freud,
não é senhor de sua própria morada. A propósito disso os versos abaixo escri-
tos por Lêdo Ivo revelam o desconhecimento que o poeta tem de si próprio ao
tempo em que reconhece e desnuda uma autoclivagem:

Não sabemos onde estamos. Não sabemos o que somos.
Nada sabemos, a não ser que há uma noite
pura e vazia à nossa espera.

Vou por um caminho branco
que parece a Via Láctea.
Só sei que vou tão sozinho
que nem sequer me acompanho,
como se eu fosse um caminho
pisado por vulto estranho.

Ao escrever A Interpretação dos Sonhos, Freud explica que é nas lacunas das ma-
nifestações conscientes que vamos encontrar os caminhos que nos levam ao in-
consciente, ou seja, nos lapsos, nos sonhos, nos atos falhos, nos chistes e sinto-
mas. As expressões do inconsciente acontecem numa palavra que escapa do
contexto, em comportamentos não planejados ou por meio de atos que não re-
conhecemos como fruto da nossa própria ação e que, portanto, parecem estra-
nhos a nós mesmos. É comum, após essas “escapadas” do inconsciente, as pes-
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soas se virem questionando: “por que fiz isso?”, “por que disse aquilo?” “Por
que escrevi essa palavra”? Refluiu do inconsciente!

Ao se referir a esses fenômenos lacunares, Garcia Roza assinala:

“Neles, o sujeito sente-se como que atropelado por um outro sujeito que
ele desconhece, mas se impõe a sua fala produzindo troca de nomes e esque-
cimentos cujo sentido lhe escapa. É essa perplexidade e esse sentimento de
ultrapassagem que funcionarão como indicadores para o sujeito de um ou-
tro sujeito oculto e em oposição a ele. Aliás em relação a essa duplicidade de
sujeitos Freud declara, ainda na introdução de seu artigo sobre o inconscien-
te, que ‘todos os atos e manifestações que noto em mim mesmo e que não
sei ligar ao resto da minha vida mental devem ser julgados como se perten-
cessem a outrem. Esse outro sujeito é o sujeito do inconsciente’” (Roza,
2009; p. 172).

É também o pai da Psicanálise quem afirma “nenhum ser humano é capaz
de esconder um segredo. Se a boca se cala, falam as pontas dos dedos”.

E é pela ponta dos dedos do poeta Ferreira Gullar que vemos surgir seu poema:

Traduzir-se:
Uma parte de mim é todo mundo:/outra parte é ninguém: fundo sem

fundo./Uma parte de mim/é multidão: outra parte estranheza e solidão.
/Uma parte de mim pesa, pondera: outra parte delira/Uma parte de mim
almoça e janta:/outra parte se espanta./Uma parte de mim é permanente:
outra parte se sabe de repente. /Uma parte de mim é só vertigem: outra par-
te, linguagem. /Traduzir-se uma parte na outra parte – que é uma questão
de vida ou morte – será arte?

Essa poesia de Gullar nasce de um lugar insabido, um desejo que se quer de-
sejante, como um deslize, uma imaginação que oferece efígie, um sujeito in-
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consciente que resvala num sujeito poético e expressa uma parte de si que lhe é
familiar com suas demandas cotidianas, e uma outra parte que lhe parece in-
cógnita e que vem a ser a sua realidade mais íntima, impartilhável e subjetiva.

Sua poética é um exercício, um esforço para traduzir os significados de suas
“partes”. E assim, como se fosse num devaneio, as representações, as metáforas
se oferecem ao poeta antecedendo a percepção consciente. E vai ser por meio
dessa linguagem que o inconsciente emerge e se impõe.

Segundo o psicanalista francês Jacques Lacan, o inconsciente se estrutura
como uma linguagem. Ao aceitar o conceito lacaniano de linguagem remeto
também o leitor à filosofia de Heidegger: somos um ser que pensa porque fala
– e não ao contrário.

A esse pensamento, aproximo os versos de Adélia Prado: “ O transe poético
é o experimento de uma realidade anterior a você. Ela te observa e te ama. Isto
é sagrado. É de Deus. É seu próprio olhar pondo nas coisas uma claridade ine-
fável. Tentar dizê-la é o labor do poeta”.

Lêdo Ivo, em seu poema, “A Partícula”, se desnuda: “Nada sei sobre
mim,/quem sou ou de onde vim./E já que nada sou / Nem mesmo a vida res-
ta/Tudo na vida some. / E o vento sopra e leva / as letras do meu nome”.

Esse estranhamento do poeta, essa sensação de saber-se estrangeiro de si
mesmo vai sendo explicada por Freud ao desvendar em seus estudos que tudo
o que uma criança de dois anos já viu sem compreender pode muito bem nun-
ca mais voltar a sua memória a não ser em sonho, mas, num dado momento,
esse últimos (acontecimentos) dotados de grande força compulsiva podem
surgir na vida do sujeito, ordenar-lhes os atos, determinar suas simpatias ou
antipatias e, muitas vezes, decidir sobre sua escolha amorosa, embora essa es-
colha, como é muito frequente, seja indefensável do ponto de vista racional.

Compreendendo ou não, do ponto de vista racional, o ditame da sua pró-
pria vida, Jorge Luís Borges – poeta argentino – segue o mesmo sinal dos poe-
tas brasileiros quando afirma: minha desordem é minha ordem.

Essa desordem de que nos fala Borges é aquilo que escapa a sua compreen-
são imediata, mas que, no entanto, parece ordenar a sua subjetividade, a sua
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produção literária, que nada mais é senão a representação da sua própria vida
psíquica. É, na verdade, o que pode ser entendido a partir da concepção de in-
consciente por Lipps e citado por Freud, nos seguintes termos:

“Deve-se pressupor que o inconsciente é a base geral da vida psíquica. O in-
consciente é a esfera mais ampla que inclui em si a esfera menor do consci-
ente. Tudo que é consciente tem um estágio preliminar inconsciente, ao
passo que aquilo que é inconsciente pode permanecer nesse estágio e, não
obstante, reclamar que lhe seja atribuído um valor pleno de um processo
psíquico. O inconsciente é a verdadeira realidade psíquica; em sua natureza
mais íntima, ele nos é tão desconhecido quanto a realidade do mundo exter-
no, e é tão incompletamente apresentado pelos dados da consciência quan-
to o é o mundo externo pelas comunicações de nossos órgãos sensoriais”
(Freud, volume VII. P.637).

Quando Freud se refere ao inconsciente parece nos dizer o mesmo que nos
diz os poetas. Ele nos fala da ideia de que no centro do nosso eu palpita uma
coisa estranha ao eu, o que seria o núcleo central do nosso ser. É essa coisa que
em nós é tão íntima que nos move, nos põe em marcha e ao mesmo tempo nos
é tão primordial e de tão difícil apreensão.

Escutemos Lêdo Ivo: “O poeta usa uma máscara. Porque ele se inventa a si
mesmo. A poesia é uma invenção de si mesmo. Não é o eu cotidiano que faz o
poema, mas o eu artístico.”

Em outras palavras, ainda que não o queira, o poeta nos fala que há um sujei-
to do inconsciente que dita seus poemas e determina suas escolhas afetivas.

Aqui convém lembrar que uma nova concepção de inconsciente foi formu-
lada por Lacan em 1953 a partir de sua teoria do significante. Nessa sua abor-
dagem, como diz Roudinesco (1998), Lacan “definiu o inconsciente como ‘o
discurso do outro’ e, mais tarde, como o Outro (com maiúscula), lugar de um
significante puro onde se marca a divisão (clivagem) do sujeito”. É Lacan
quem restitui o lugar primordial do inconsciente freudiano na atividade psí-
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quica quando propõe a partir da noção do isso (id) o conceito de um “eu” (je
ou sujeito do inconsciente) distinto do eu moi.

Essa proposição teórica de Lacan esclarece, de um ponto de vista psicanalíti-
co, a intuição e o sentimento do poeta Lêdo Ivo expressos nas seguintes palavras:
“No meu caso pessoal, acho que, dentro de mim, há alguém mais eu do que eu.
E esse alguém mais profundo é quem escreve os meus poemas. De maneira que
eu só escrevo um poema quando sou visitado por mim mesmo”.

Essa citação de Lêdo Ivo nos remete, assim, à duplicidade do sujeito numa
mesma pessoa proposta pela psicanálise freudiana em detrimento da unidade
do sujeito anteriormente afirmada pelo racionalismo cartesiano no âmbito da
Filosofia.

O poeta Manoel de Barros, por sua vez, nos diz: “a poesia talvez deva ir
atrás do criançamento da palavra”. Ao sugerir que o fazer poético busque a pa-
lavra em seu sentido mais primitivo, o poeta parece sugerir quanto se faz ne-
cessário desvelar a sua dicção linguística para trazer à tona a cadeia de signifi-
cantes instituída em seu inconsciente, reafirmando assim a primazia da lingua-
gem proposta por Lacan.

Em Manuel Bandeira, quando lemos a sentença – a poesia se faz com palavras –
somos prontamente endereçados à prática psicanalítica, visto que a mesma
também se constitui através das palavras. E nessa experiência, por vezes, é pos-
sível e necessário capturar alguns significantes expressos em gestos que titu-
beiam ou numa palavra inesperada geralmente nascida no silêncio, nos trope-
ços da fala, no sonho, nos lapsos ou na angústia do dizer. E tantas vezes tam-
bém, por que não, na alegria de desvendar. Talvez esta busca de nós mesmos
que a Psicanálise nos propõe, com todas as dificuldades e tormentas que essa
questão impõe, seja algo comparável ao que nos diz Clarice Lispector: “Não é
fácil escrever. É duro quebrar rochas... Mas já que se há de escrever, que ao me-
nos não se esmaguem com palavras as entrelinhas. Minha liberdade é escrever.
A palavra é o meu domínio sobre o mundo”.
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As frases de Clarice nos apontam que a realidade é a realidade psíquica, e
não a sucessão de fatos. A linguagem se constitui, portanto, como o protótipo
do mundo, mas um outro mundo, inconsciente, subjetivo e simbólico.

Assim também, a linguagem para a psicanálise não obedece a uma horizon-
talidade como aquela que é buscada com a finalidade da comunicação, tam-
pouco um encadeamento de significados em conexão com a realidade imedia-
ta. Ela busca uma verticalização, uma imersão em nós mesmos. Sendo assim,
os desejos, a castração, o simbólico, o fantasmático se inscrevem numa tessitu-
ra associativa inconsciente, onde as palavras emergem de modo rebelde e, por-
tanto, à nossa revelia. E, assim como no fazer poético, as palavras vão rompen-
do o que tomamos como real de modo vibrante e pulsional. O poeta diante da
necessidade ou do desejo de escrever nada mais é do que um sujeito enlaçado
nas malhas da subjetividade, na linguagem inconsciente, onde o mundo lhe é
revelado de um modo absolutamente particular.

Ainda que possivelmente desconhecesse a teoria freudiana, Clarice revela
em sua escritura a existência de uma instância do aparelho psíquico que exerce
sobre o eu uma força desconhecida e ao mesmo tempo íntima, particular, sub-
jetiva e incisiva. Suas palavras abaixo são reveladoras: “As palavras me antece-
dem e ultrapassam, elas me tentam e me modificam, e se não tomo cuidado
será tarde demais: as coisas serão ditas sem eu as ter dito”.

Mais uma vez reaparece a proposta da cisão do sujeito em uma mesma pes-
soa, onde uma das partes cindidas funciona como uma fonte de palavras que
passam a compor o discurso poético da escritora mesmo sem autorização do seu
eu consciente. Verifica-se dessa forma uma ruptura entre os sujeitos do enuncia-
do e da enunciação, remetendo à conhecida frase de Lacan na qual ele inverte o
cogito cartesiano: “Penso onde não sou, portanto sou onde não penso”.

Clarice se refere, ainda que talvez não tenha ciência disso, da possibilidade
de um lapso em sua linguagem e Lacan nos diz que o lapso é certamente aquilo
sobre o qual funda, em parte, a noção do inconsciente.

E aqui podemos escutar Guimarães Rosa: “o real não está na saída nem na
chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia”.
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É nessa interlocução entre poetas e literatos que encontramos a afirmação do
pensamento freudiano em todas as suas instâncias, revelando de onde surge esse
desejo que o poeta sente de atiçar as palavras, de fustigá-las com o intuito de
fazê-las renascer numa polivalência de significados, expressando o que de forma
superficial seria impossível dizer. Freud e os poetas se tocam através da lingua-
gem: “Os poetas continuam sendo os timoneiros do mundo”, diz Lêdo Ivo, ao
que Freud corrobora dizendo: “Seja qual for o caminho que eu escolher, um
poeta terá passado por ele antes de mim”. E acrescenta ainda, categórico: “Os
poetas e os filósofos antes de mim descobriram o inconsciente; o que eu desco-
bri foi o método científico pelo qual o inconsciente pode ser estudado”.
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Memória no feminino:
Tropical Sol da Liberdade de
Ana Maria Machado

Roberto Vecchi

“Todos exigem – e nisso há unanimidade – que eu escreva as minhas
memórias do cárcere. Ninguém me pede as anotações que estou

fazendo dos meus tateios em liberdade”.
SILVIANO SANTIAGO, Em liberdade, p. 128

“também a memória tem seus dias contados”
JULIO CASTAÑÓN GUIMARÃES, Finados.

Quando a devida distância crítica houver posto definitiva-
mente em foco as linhas de força essenciais dos processos

literários que plasmaram a narrativa brasileira contemporânea,
transformando em objeto de análise tudo aquilo que hoje ainda
nos aparece fluidamente imerso nos humores das leituras subjeti-
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vas, por certo encontraremos uma ratificação concreta da impressão – aliás,
já suficientemente nítida e debatida – de que o devir literário se articulou, no
desenrolar das duas últimas décadas, sob o signo de uma tendência geral de
traços já agora incontestáveis. Sem pretender fixar seus contornos em termos
classificatórios excessivamente rígidos e inevitavelmente redutivos, no mo-
mento, parece-me, no entanto, que já se pode formular uma consideração
com relativa segurança... a de que uma das preocupações centrais que infor-
mam o trabalho literário desse período no Brasil é a de indenizar os silêncios
e os vazios no continuum retórico da história oficial, a de dar voz e presença
históricas, por meio da seleção operada no corpus das informações vazadas
pelos mecanismos de domínio, a uma memória antagônica em relação à
que era institucionalizada pelo sistema autoritário (Cf. SUSSEKIND,
1985:10-12). Os reflexos dessa ânsia inesgotada de historicidade crítica,
dessa necessidade catártica de referencialidade biográfica e social, escorrem
ao longo do arco de quase duas décadas, na produção literária daquela que
Luciano Martins definiu como a “geração AI-5”, aquela geração chamada a
ocupar a cena editorial e literária durante e após o período dito do “vazio
cultural” (SANTIAGO, 1979: 52). Desde as obras que se inscrevem no domí-
nio do fantástico – mas que em seu complicado tecido de metáforas e símbo-
los movem uma crítica peremptória à estrutura do poder, seja em suas for-
mas autoritárias centrais que dominam o espaço público, seja nos seus gân-
glios periféricos através da representação das microestruturas de violência
que invadem o quotidiano de cada um – até à proliferação, sempre nos anos
70, dos romances-reportagens, de marca neonaturalista, autênticos substitu-
tos do “diário que não há”, que driblaram a censura e as proibições de infor-
mação alegorizando casos singulares de violência e abuso, ainda que sem
muitos escrúpulos literários, mas com a intenção clara de criticar em sua to-
talidade a paralisia democrática que o país viveu (SANTIAGO, 1984:32 e
SUSSEKIND, 1984:172-184). Essas são duas linhas que deixam a nu a neces-
sidade de restituir uma pluralidade de olhares e de vozes à perspectiva mono-
lógica da história oficial, de contar os eventos com adesão completa à expe-
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riência primeira, da qual vinham sendo ocultados ou removidos. Em suma,
para retomar um juizo crítico que se tornou paradigmático na definição do
clima literário da época, trata-se de “recompor um rosto contra o horror à
memória” (ARRIGUCCI, 1980:119).

A essa tensão dominante, de resgate da memória pessoal e coletiva por
meio de recursos próprios do discurso literário, vem se somar também a
vasta produção memorialista/autobiográfica que toma corpo no final dos
anos 70, com o retorno dos exilados ao Brasil. Condicionado, mais do que
nunca, pela necessidade premente de informações, que acendam uma luz
sobre os acontecimentos do passado, esse novo gênero confessional pro-
põe uma reescrita global da história recente, a partir da subjetividade e da
recordação de quem viveu e sofreu os acontecimentos em primeira pessoa.
Retratos singulares, fragmentos de “ego-história”, esboços de experiência
projetados sobre uma escrita despojada de preocupações formais ou críti-
cas e atenta, sobretudo, a comunicar os fatos da história política imediata,
em geral essa narrativa – ainda que talvez com eventuais exceções relevan-
tes –, em vez de se abrir ao leitor, ao contato com o outro, problematizan-
do experiências individuais, se fecha sobre si mesma, naquilo que Flora
Sussekind definiu como “o cárcere do eu” (SUSSEKIND, 1985:54), não
desvendando – ou, pelo menos, apenas descobrindo parcialmente – o fun-
cionamento real do mecanismo de domínio.

O narrador das memórias da resistência é um narrador “mínimo”
(SANTIAGO, 1987:34) que, solicitado pelo sistema de expectativa, julga as
próprias vivências pessoais, que a história contemporânea investiu de um cará-
ter de extraordinariedade devido a acontecimento dos quais foi agente ou tes-
temunha, como sendo dotadas de uma narratividade própria – e, portanto, re-
síduos de uma experiência subjetiva que, por sua exemplaridade, merece ser re-
memorada e transmitida. Tais narradores não colhem no fundo de seu projeto
narrativo aquela insuficiência recomendável quando se procura justificar a ar-
ticulação de um processo social integrado no desenvolvimento de um persona-
gem (Cf. BENJAMIN 1962a: 252). A renúncia às pluralidades justificativas
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encobertas pelo discurso literário acaba determinando a primazia do compo-
nente documental, da referencialidade direta e imediata, mas fechada em seu
ângulo singular: em suma, a informação suprime quase por inteiro as ações da
experiência tecida na substância viva do passado.

Na verdade, a atrofia da capacidade de trocar experiências já foi assinalada
como um dos traços fundadores da narrativa de nosso tempo. Ou seja, a inca-
pacidade do narrador em transpor aquilo que vem da própria experiência – ou
que outros lhe transmitiram – para uma experiência viva por parte de quantos
sejam seus destinatários, por meio da leitura ou da escuta de seu discurso (Cf.
BENJAMIN, 1962a: 247-251 e também ADORNO, 1979:38-39). Daí o limi-
te que a narrativa autobiográfica dos novos memorialistas não consegue supe-
rar frente à exigência ineludível de historicizar o passado: a progressiva cons-
ciência de que se aproximar do núcleo vivo da memória significa, paradoxal-
mente, afastar-se da parcialidade da lembrança individual, da singularidade do
retrato, associando o trabalho da memória e a filologia da recordação a um
modelo narrativo que possibilite, por meio das potencialidades oferecidas por
suas estruturas semióticas, cruzar o umbral interdito que une presente e passa-
do, fixando os processos que efetivamente se consumaram dentro da história.

Nesse sentido, a duplicidade escorregadia desse uso parcial da memória por
meio do registro da subjetividade vem sendo adequadamente posta em relevo e
criticada no interior do próprio sistema literário, graças ao aparecimento de
romances-ensaios, como por exemplo Em Liberdade de Silviano Santiago
(1981), nos quais o emprego paródico do gênero autobiográfico-político evi-
dencia a aporia inerente ao memorialismo referencial na reescrita da história e
na relação complexa entre experiência pessoal e sua expressão literária. De
fato, a obra de Silviano parte de uma premissa inteiramente análoga a que in-
forma em si as memórias e os diários dos ex-exilados ou das vítimas da repres-
são, ou seja, a assunção de um pacto autobiográfico imbuído da máxima since-
ridade (SUSSEKIND, 1985: 43-44). Mas tal premissa vai sendo negada siste-
maticamente porque a obra é, sim, uma autobiografia, mas uma autobiografia
de ficção, a começar pela identidade do narrador que diz ser Graciliano Ra-
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mos, e essa opção narrativa termina por condicionar radicalmente toda a expe-
riência supostamente autobiográfica, que se propõe como a continuação de
uma obra já historicizada como é Memórias do Cárcere, do próprio Graciliano.
Portanto, uma narrativa fictícia que se afirma negando-se , mas que, em antíte-
se com a tendência dominante, no emprego da memória como instrumento de
autorreflexão sobre os mecanismos da escrita e, ao mesmo tempo, espaço cole-
tivo de reflexões sobre o passado, propicia ao leitor uma experiência autêntica
e problemática de conhecimento, ativando uma releitura da história que vai
além do contexto de produção, desnudando a relação afetiva entre um sujeito
plural, assim resgatado dos estereótipos do egotismo, e a organização sociopo-
lítica do poder (MIRANDA, 1992:146-147).

Nessa linha crítica dos protocolos narrativos dominantes sobre o uso da
memória e da história, que se não se propõe a interromper, pelo menos busca
reavivar a reflexão sobre o passado, abandonando as pistas da singularidade
autobiográfica para desembocar na encruzilhada mais problemática do ro-
mance-ensaio, inscreve-se, com a mesma deliberada sabedoria, Tropical Sol da
Liberdade, de Ana Maria Machado, publicado – não por acaso – em 1988, a 20
anos exatos da inflamada estação política que assinalou o início da fase mais
autoritária do regime. A obra se configura como uma poderosa epítome crítica
da produção narrativa recente no momento, com o acréscimo de uma particu-
laridade em relação ao então ponto alto do gênero, justamente Em Liberdade.
Isto é, se a obra de Silviano Santiago faz uma crítica à produção contemporâ-
nea, por meio da subversão da estratégia formal dos modelos de autobiografis-
mo predominantes, Ana Maria Machado, além de aderir a um projeto muitas
vezes homólogo, enfrenta também no plano temático os mesmos conteúdos
dos memorialistas, tecendo uma memória subjetivizada dos anos de chumbo
ditatoriais. Pode-se ainda observar que boa parte das considerações que desen-
volvemos até aqui sobre a literatura brasileira contemporânea também aí estão
contidas e vão compor um metadiscurso que se entrelaça inextrincavelmente
com o fio da narração. Texto e citação formam um todo que incorpora em si
fragmentos da reflexão crítica em torno ao gênero memorialístico político e
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assim delineia uma experiênciam narrativa que, afastando-se sabiamente da es-
tilização do “eu”, se coloca como alternativa no sentido de literariedade ao gê-
nero que historiciza. De fato, como observa a protagonista Lena, jornalista
ex-exilada que se propõe a escrever uma peça teatral na qual se englobam os re-
síduos de lembranças do passado,

“acho mais honesto assumir logo que essa história de depoimento pessoal é
uma ficção, uma parte do gênero romanesco (...) Quer dizer, uma maneira
inventada de contar as coisas fazendo de conta que elas aconteceram assim,
mas não aconteceram” (p.32).

No entanto, o recurso ao imaginário, se por um lado faz detonar a referen-
cialidade da ilusão autobiográfica, ao mesmo tempo vem indicado como um
instrumento potencialmente mais ativo de conhecimento, já que “ficção precisa
ter uma verossimilhança que raramente a verdade tem” (p. 42).

O devoramento crítico dos valores literários anteriores – também uma cita-
ção do modelo simbólico da antropofagia que marcou em profundidade a mo-
dernidade literária brasileira – ou seja, a literatura sobre literatura, o texto que
escruta a si mesmo, aderindo a um gênero, mas com o propósito sincrônico de
desnudá-lo e criticá-lo, cria dessa forma um espaço novo da memória de quan-
to já se viveu e narrou, não como repetição do idêntico, um duplo indiferen-
ciado, mas como repetição que se afirma sobre a diferença, onde o passado se
recupera como presente histórico, tempo pleno e produtivo, e não como vestí-
gio da experiência ossificado pela lembrança.

Também por isso, no plano da composição, o corpo da narrativa, marcado
pela fragmentação e pela descontinuidade que a memória poderia evidenciar,
se assim o desejasse, prenchendo as lacunas e os silêncios, se organiza com os
procedimentos já experimentados do passado. Mais uma vez, é a montagem, a
justaposição, que ordena o acúmulo dos sintagmas narrativos desagregados,
combinando entre si a multiplicidade de traços de gênero, que vão das cartas
aos testemunhos, da crônica ao diário íntimo, do ensaio às memórias. Mas o
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desenho formal da organização apresenta uma diferença substancial: na verda-
de a montagem não funciona segundo a chave alegórica, como ocorria nos ro-
mances-reportagens dos anos 70, quando o caso único pretendia comuni-
car-se imediatamente com a totalidade, porém a composição fragmentada
opera em função nitidamente simbólica, particularizando em imagens a condi-
ção existencial de quem, imerso no corpo narrativo da história, se esforça para
elaborar os traumas coletivos de uma memória indeterminada e abarrotada,
buscando um acesso possível às fontes afetivas ainda que inconscientes do pas-
sado (Cf. FREUD, 1967:527). Nessa perspectiva de abertura do passado
como território comum de autoinvestigação, se lê também a escolha tática do
modelo literário onde se escreve a própria vivência: em oposição à autobiogra-
fia – ou às memórias – na primeira pessoa, a opção recai sobre o romance au-
tobiográfico, no qual a simbiose entre o fantasmático e o real torna indecifrá-
ceis os vínculos entre quem escreve e os fatos empríricos narrativos. Por outro
lado, um contrato de leitura desse tipo engendra uma diferença relevante em
relação à tradição dos jovens memorialistas engajados no resgate de sua pró-
pria porção de passado, pois permite a apropriação de uma pluralidade de ex-
periências e visões sem com isso contaminar a autenticidade do que se narra. A
verossimilhança narrativa, produto do imaginário e da memória, se revela as-
sim um instrumento mais produtivo para evadir a intransitividade da expe-
riência de muitos relatos e retratos autobiográficos e, em vez disso, transfor-
má-la em campo possível de experiência para o outro.

No caso de Tropical Sol da Liberdade, portanto, o olhar de uma mulher sobre a
história dos anos de repressão, a renúncia a uma identidade autobiográfica pa-
rece motivada, entre outras coisas, pelo desejo de imunizar a escrita feminina
contra as ciladas ocultas na adoção acrítica de um gênero androcêntrico em sua
natureza tradicional, como é a autobiografia, que, ao afirmar os valores ideoló-
gicos do individualismo, sanciona implicitamente a ordem simbólica da cultu-
ra patriarcal (Cf. SMITH, 1991: 100 e passim).

Essa renúncia, entretanto, é apenas parcial – como se quisesse controlar
apenas os aspectos desviantes – às potencialidades autorrepresentativas do
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pacto autobiográfico como lugar onde, apesar de tudo, a escrita feminina pode
construir sua identidade plena e diferencial: nisso, de fato, se recorre quase ao
improviso, em que os fragmentos do projeto literário em que Lena, a protago-
nista do referido romance, tenta trabalhar uma obra teatral por meio da qual se
possa representar a própria experiência e assim “ contar no palco a trajetória
de uma mulher na periferia dos acontecimentos” (p.46) são na verdade fios de
uma autobiografia, ainda que levemente ocultada pela máscara pseudonímica.
Desse modo, cria-se no interior do romance um jogo complexo de remissões e
interferências – entre ficção narrativa, ainda que de fundo autobiográfico, e
uma biografia dramática regularmente estipulada – onde a vivência real e o
fantasmático, a memória e o imaginário, o documento e a ficção se interpene-
tram e se fundem, dando vida a um mito presente em que todos esses elemen-
tos coabitam e não se elidem, como pode acontecer nos recessos surpreenden-
tes do sonho: “Uma coisa no lugar de outra, um personagem somando vários,
outro se desdobrando em uma porção...” (p. 162). Uma memória, portanto,
ativada pelas margens documentais infiéis e fugidias, que dessa maneira, apesar
de tudo, consegue conferir ao palimpsesto do passado uma coesão harmônica,
uma presença de totalidade que de outra forma seria impossível de captar,
onde nada se cala ou se sacrifica. Uma memória imprecisa que transforma em
virtude a sua própria precariedade de reter algo mais que lampejos da história.

Nesse sentido, é emblemática a condição perturbada com que Lena se abre
à lembrança: afligida por um mal obscuro que lhe provoca quedas e lhe corrói
a memória, confundindo-lhe as palavras, privando-a da capacidade de fixar
por escrito o próprio pensamento, a não ser de forma inconclusa e indecifrá-
vel. A consciência de um corpo incapaz de gerar, embora desejoso de fazê-lo, a
infecundidade que a afasta inexoravelmente do companheiro e se confunde
com a consciência de não poder, ainda que quisesse, renomear o passado de
um modo que não seja incongruente, aprofundada no anelo dessa dupla gesta-
ção impossível – a do filho e a da obra teatral, a que outra esterilidade, a da es-
crita, impede de dar uma forma acabada.
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É nessa direção simbólica que se move o corpo do texto, estihaçado e des-
contínuo, justamente porque adere a ele quase ao ponto de identificar-se com
a dispersão do corpo de Lena, lacerado e interdito, metáfora viva e eloquente
do passado e, paralelamente, lugar simbólico do presente no qual se inscrevem
a repressão e o autoritarismo de ontem, a obstinada resistência ao esquecimen-
to de hoje e o desejo pungente de criar arte e vida, projetando-se assim no fu-
turo. A irradiação metafórica aprofunda, pois, o movimento simbólico da nar-
rativa. Frente a tudo, a condição exemplar em que Lena e a mãe Amália percor-
rem juntas a sequência desfocada das lembranças: em condições tipicamente
femininas do abandono, da solidão em que o afastamento dos respectivos
companheiros as relegou, mãe e filha se encontram compartilhando o isola-
mento no lugar que, mais que qualquer outro, as põe imediatamente em comu-
nicação com o passado, a velha casa de família, relicário inesgotável de recor-
dações, fonte incontível da memória, involuntária e dolorosa. Ser abandonada,
assim, torna-se para Lena e Amália um motivo de abandono pessoal e interior
no labirinto de imagens de suas próprias vivências, abertura remissiva e “pas-
sional” para a memória, condição privilegiada do conhecimento, como acen-
tuou o existencialismo heideggeriano (cf. FINAZZI AGRO, 1991: 414 e ss),
para chegar efetivamente à substância viva do pensamento, avizinhar-se ao
ponto nevrálgico do reencontro autêntico consigo mesmas, de uma plena re-
cuperação memorial do pasado. Mais ainda, nesse espaço ideal, Lena descobre
a comunhão do próprio corpo com a natureza, percebe a harmonia sincrônica
que ajusta os ciclos biológicos da mulher com os ciclos naturais. A arritmia
que a aflige é a mesma que percorre hoje a natureza, ente feminino e violado
pela mesma lógica mercantil e utilitarista masculina que desencadeia nos con-
frontos do ambiente uma violência do mesmo estatuto daquela que historica-
mente levou a discriminar a mulher e sua palavra. O discurso feminino vem
aqui coincidir com o discurso ecológico, que entrecerra uma ordem diversa e
depurada do autoritarismo nas relações entre homem e mulher. Não é por aca-
so que o epílogo do romance sugere a conciliação renovada de Lena com o
próprio corpo, recobrando, justamente na memória de uma imersão infantil
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na floresta virgem, as energias que lhe permitirão novamente enfrentar o pre-
sente grávido de problemas.

Nesta tela intrincada de reenvios simbólicos e metáforas, se estendem os
fios da lembrança dos acontecimentos referenciais dos anos da repressão, me-
mória no feminino, porque intimamente conectada com a substância viva da
experiência e da linguagem das mulheres. O mundo exterior aparece absorvido
no espaço interno das personagens. A sucessão de eventos que assinalaram a
memória coletiva vem repetida sem elidir a diferença temporal e existencial
que as separa do presente, mas antes imergindo-a por inteiro no tecido da atuali-
dade, realizando assim simultaneamente uma dupla leitura do passado e do
presente, que brota das interações entre memória e imaginário.

A história, assim, se filtra pelas fissuras de uma nova temporalidade. Seus
acontecimentos mais expressivos – os tiros sobre estudantes, as manifestações
de protesto de 68, a repressão e as prisões, os sequestros de diplomatas e a li-
bertação de prisioneiros políticos, a época dos exílios e a da anistia – tudo se
reaviva e se revive na memória imperfeita, que entrança lembranças e amnésias.
Tempo feminino porque no passado não se pode dissociar o espaço no qual se
viveu e se observou a sucessão de acontecimentos, tempo de espera e de ansie-
dade para Amália, de noite, de espera apreensiva a volta ou a notícia da prisão
dos filhos, tempo de silêncio e de inquietação materna no decorrer do exílio
deles, tempo de suspeita e isolamento vivido por Lena antes e durante o des-
terro. Mas é também um tempo vivo e afetivo, entremeado de saudades infan-
tis e familiares, de imagens domésticas e quotiianas, de euforias e paixões de
um dia ou uma estação. O passado se recompõe nesses instantes por meio do
registro analógico da memória involuntária, talvez mais próxima do olvido do
que da recordação porque, como reflete Lena: “Lembrança não tem jeito.
Teoricamente, a gente pode dar corte, interromper, desviar. Só que, na prática,
não se manda na memória, ela é que manda na gente. Insiste em vir como quer
e quando quer. Ou some e se esconde, por mais que se puxe” (p. 257).

Marcando essa temporalidade subjetivizada no feminino, não está mais a li-
nearidade aparente do tempo da história ou a linha singular da referencialida-
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de autobiográfica, mas sim o tempo estético do ato narrativo. A memória in-
voluntária, encharcada da própria experiência do que foi vivido, vai preencher
as lacunas de sentido da prática memorialista, criando as condições para um
resgate pleno e efetivo do passado, reproposto como experiência presente e
plural. E, como observou Walter Benjamin, “Onde existe experiência, no
sentido próprio do termo, determinados conteúdos do passado individual
entram em conjunção, na memória, com os do passado coletivo. (...) A lem-
brança voluntária e a involuntária perdem assim sua exclusividade recíproca”
(BENJAMIN, 1962b: 93).

Desse modo, a história pessoal não se fecha mais no documento subjetivo,
no retrato parcial, na versão pessoal do testemunho, mas problematiza o pas-
sado, abrindo-o à reflexão comum, possibilitando um verdadeiro intercâmbio
de experiência entre o narrador e o leitor, porque, como assinala a protagonis-
ta de Tropical Sol da Liberdade a propósito de sua obra, a narrativa da memória
deve ser “aberta para o outro, convite a compartilhar uma experiência, sentido
oferecido em comunhão fraterna ao semelhante” (p. 162).

A memória e a história assim encontram seu resgate, de modo inesperado e
paradoxal, nessa aliança estreita com a narrativa e o texto, em sua comunicação
recíproca com o imaginário e a ficção, na reabilitação de linguagens e percep-
ções menos ouvidas – como as femininas – permitindo efetivamente preservar,
numa dimensão aberta à pluralidade dos outros, a essência autêntica do passa-
do, contra as armadilhas do esquecimento e da emoção. Força estranha, essa da
arte conjugada com a vida e a memória. Mas, como canta Caetano Veloso, “A
vida é amiga da arte. É a parte que o sol me ensinou”.
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Em busca da ficção

Myriam Campello

Oato de escrever é estranho. No período trevoso que antece-
de à primeira palavra e que oscila à beira da inexistência,

tudo é nevoeiro inabordável. Assim, como não me ocorresse uma
única ideia para o tema proposto – por que sou romancista? – e
numa revista que já abrigou Machado!, eu estava prestes a agradecer
o honroso convite e desistir.

No deserto da minha imaginação e para fugir a uma incompe-
tência que gritava, cedi ao escapismo que me acolhe nessas horas
e liguei a TV. Assim como Santa Teresa era afetivamente subor-
nável por uma sardinha, eu o sou, tenho que admitir, por uma
imagem em movimento. Em poucos minutos, deserto, incompe-
tência e escapismo estavam varridos para debaixo do tapete e eu
mergulhada no documentário Tesouros dos Anglo-Saxões, da BBC.
Então, na língua áspera e sombria daquele povo, uma bela língua
de feiticeiros, ouvi duas linhas do poema The Wanderer, escrito há
mais de mil anos:
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Onde está o cavalo que se foi?
Onde está o cavaleiro?

Algo dentro de mim se deteve abruptamente. O documentário conti-
nuou mas eu havia desembarcado. Pois os versos saídos de dez séculos
atrás me tinham feito estacar com sua imagem de ausência e morte: a visão
de um cavalo e seu cavaleiro desaparecidos, a sela vazia, os dois devorados
pelo tempo. Senti então insinuar-se obscuramente o tambor distante de
uma ligação entre a imagem e o texto que me aguardava. Anotei as duas li-
nhas pensando no absurdo dessa analogia, mas intrigada com o telegrama
do inconsciente. O que seria aquilo? A mensagem era um gongo que não
parava de repercutir. Insistiu durante dois dias e venceu pelo cansaço,
como sempre nos vence.

No momento despoticamente escolhido por ele, nem um segundo antes, o
inconsciente aflorou e fundiu-se ao racional: a imagem que simbolizava a fuga-
cidade da vida comprovava também, pela força de sua presença vinda do pas-
sado longínquo, a perenidade da arte. E ali também acenava para mim, como
os objetos dos saxões, o dispositivo catapultando a ideia da escuridão para a
luz. Para quem não tinha nada nas mãos, já era alguma coisa.

Agarrei-me ao capim. A esfera entre dois mundos onde se tece a imaginação
é porosa, aberta aos quatro ventos. E a mistura do caldeirão de cada um que se
dispõe a escrever é formada com ingredientes pessoais. Amores, sonhos, vitó-
rias, pesadelos, experiências e velocípedes. Seja lá qual for a mistura, não há
duas semelhantes. Se um salpica pó de morcego e mandrágora ao composto,
outro usará hipogrifo em calda e dente de quimera. Um escritor sobretudo ri e
escarnece. Outro chora. Outro ainda lamenta a decadência dos tempos ou a ra-
pidez com que a vida se esvai. Os sentimentos podem até ser parecidos, mas os
temperos... E é bom que seja assim, pois recebemos dos autores a panóplia co-
lorida de suas obras.

Mas nem só as misturas que utilizam têm propriedades particulares: tam-
bém os recipientes em que as guardam aumentam magicamente de tamanho, o
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que lhes permite esconder ali todo um imaginário. Dizem que do caldeirão de
Guimarães Rosa extraiu-se um buritizal inteiro. E num dia de muito borbu-
lhar, o de Machado de Assis vomitou um tílburi inglês completo com seu ban-
co de couro da rússia e cavalo reluzente. Mas isso no caso dos Gigantes. Nós,
poeiras da planície, arrastamos nosso caldeirãozinho de barro, como aqueles
cofres-porquinhos que são destruídos depois de cheios. Examinei atentamente
minha própria mistura: por que, entre tantas outras atividades humanas, eu es-
crevia ficção?

Sem dúvida nunca me dei bem com a matemática: pode não ser uma boa
resposta mas é um fato. Entretanto, não basta como explicação e se abre para
outras perguntas, o que não facilita. Seja como for, se pensarmos na quantida-
de de profissões que essa inépcia antiga afasta do meu alcance, é um caminho
promissor. Talvez eliminando os contras eu chegasse aos prós, isto é, à expli-
cação que por via direta me escapava. A ausência de talentos simplifica o con-
fuso e afunila benevolamente uma vida. Vejam a aranha na árvore ao lado, por
exemplo. Duvido que não perdesse a serenidade se além de fabricar sua teia
soubesse também construir favos de mel, cortar folhas para o formigueiro ou
rosnar.

Assim, eu não poderia ser engenheira, contadora, astrônoma ou otorrinola-
ringologista. Tais ramos e seus similares exigiam uma cabeça científica e um
raciocínio no-nonsense. As ciências exatas me estando vedadas, sobravam-me as
inexatas. Depois de me formar em Jornalismo e estudar dois anos de Direito,
verifiquei que as Inexatas careciam de encanto por inexatidão insuficiente.
Contudo, por mais que aponte a mim mesma uma lista de razões afastan-
do-me de qualquer outro ofício, a verdade crua é que como tantos outros eu
fora tomada por uma só paixão: escrever.

Contos de fadas e histórias em quadrinho plantaram-se em minha infância
desde cedo, uma junção de mitos eternos e narrativa pop que me deixou atenta
aos dois universos. Como todas as crianças de minha geração, devorei cada li-
nha de Monteiro Lobato. Aos doze anos, subindo os pedregosos degraus do
Dostoievski de minha mãe, entendi pouco da convulsão russa que viria amar

267

Em busca da f icção



depois, mas entendi o bastante. A partir daquele ponto senti, de modo vago
mas inabalável, que ali estava o mais atraente dos destinos: moldar um mundo
com as palavras. O desejo se consolidou à medida que eu crescia e outras eta-
pas de leitura eram franqueadas. Clássicos brasileiros, americanos e europeus
pontilharam minha adolescência. Proust, ao dezoito anos, foi um tremor de
terra. A fase de francofilia, a que todos nós sucumbimos, plantou seu marco.
Os contemporâneos brasileiros, os vizinhos latinos. E então, magnífica, a lite-
ratura inglesa chegou e instalou-se, como uma tia amada que vem passar o fim
de semana e para alívio de todos toma conta da casa para sempre.

O impacto desse universo simbólico foi total. Lá estava, com fanfarras e flâ-
mulas, o imaginário desdobrado em sua riqueza máxima. No entanto, para o
principiante, é impossível rastrear qualquer ligação entre tal esplendor e seu
próprio escrevinhar doméstico. Este, que é sempre difícil, que continua a nos
vergastar a cada texto, a cada parágrafo com seu muro de impossibilidades, é
aterrador para quem começa. Que distância entre absorver avidamente a lite-
ratura dos deuses e criar um primeiro texto hesitante e canhestro com as pró-
prias mãos. A linha entre a vida e a ausência de vida parece rir de nós.

Finalmente algo no meu tatibitate se rompeu e me empurrou para o abismo:
escrevi um conto com vinte dedos, onde cada palavra era uma tortura. Foi nes-
sa fase inicial que li Laços de Família, deslumbrada com sua estranha beleza. Pa-
ciente, ainda não tão ferida pela vida como depois, Clarice Lispector me per-
mitiu visitá-la. Durante alguns momentos agônicos, andei de um lado para o
outro na saleta de entrada do seu apartamento no Leme. Meio elfo, meio cam-
ponesa, bonita como uma raposa surpreendida na tundra, Clarice pousou os
olhos verdes nos meus vinte anos: “– Vamos para a outra sala – disse. – Ali
você tem mais espaço para andar”.

Embora ucraniana, seu humor era fino, seco, inglês.
Ao lembrar de minha emoção ante Jorge Luis Borges numa aula na Colum-

bia e Adolfo Bioy Casares numa palestra no Rio, anos depois, penso na ema-
nação da Coisa que semelhantes deuses carregam. Para a Literatura, contudo,
que os habita pelo breve tempo de uma vida, são apenas mensageiros. Escrutar
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estes moradores do Olimpo e seus êxitos, quedas e dúvidas não elucida o mis-
tério de nossos próprios laços com a ficção. O escritor físico, sabemos, não
tem importância. Vivo, é um túnel de angústia atento à reverberação das pala-
vras. Esgotado o prazo, dissolve-se na poeira. Mas suas obras são rastros lumi-
nosos infiltrando-se pelos séculos. Pouco importa quem terá sido o autor de
The Wanderer. O poema que deixou é um sol a distância. Escrevo para me apro-
ximar da emoção provocada em mim pelo cavalo e cavaleiro perdidos.

269

Em busca da f icção





Poesia

Igor Fagundes

Tradução1

Dizer das paredes: rígidas
como os corpos que não cessam
de serrá-las,
mas não cessam de
erguê-las
pois o tempo é uma morada
quase intacta –
ora se desmonta,
ora está refeita.

Dizer das paredes: pálidas
como as noites ontem brancas,
pouco a pouco desbotadas,
quase iguais ao mobiliário,
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aos motivos, aos retratos,
pois o tempo é uma tintura
que se gasta:
outra em que se invista
será só máscara.

Dizer das paredes: úmidas
como as páginas pelo rosto –
sobre a linha encanações
perfuradas,
infiltrações nos tijolos
das palavras,
pois o tempo
é uma espécie de rascunho
do que amanhã foge ao punho.

Dizer das paredes: versos
como as vigas que dão força
à estrutura, como cercas
que protegem nossa sala,
arquitetam nossas portas
e se soltam, como cal,
rumo aos quartos do sensível.
Pois o tempo se constrói
de cimento. E de invisível.

Dizer das paredes: nós
como os pronomes pessoais
do caso incerto,
conjugados na labuta
da existência, pois o tempo,
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mais que sólido, é ausência,
e por isso nos tramamos
rígidos, pálidos, úmidos, versos:
para preencher

nossos últimos restos.

por uma gênese do horizonte2

hoje quero amanhecer com os afogados
implorar que voltem a caminhar comigo
penteá-los como se evocasse filhos
abraçá-los como quem pede um chamado

hoje à tarde vou morrer com os afogados
engolir a água que invadiu suas sebes
me arder no sal que arranhou suas malhas
e arranhar as minhas com o que partiu suas pedras

hoje à noite vou salvar-me entre afogados
ler em seus olhos alguma paz em riste
embora nas pupilas ouça ainda
uma voz rouca para sempre dilatada

amanhã estaremos todos acordados
em mar profundo poderemos ser crustáceos
cavaremos até chegar ao mais escuro
ninho de pérolas e tudo será claro

2 FAGUNDES, Igor. por uma gênese do horizonte. São Paulo: Scortecci, 2006.
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para amanhã iluminar outro afogado
que na voragem de salvar-nos será salvo
e se unirá ao nosso fio interminável
de corpos sob o pôr/nascer do sol

e amanhã saberemos de que é feita
esta linha vista ao longe:
de um pouco de água e muito de nada
lavando por dentro o peito dos mortos

manual3

primeiro cerre as pálpebras e adentre
o escuro onde repousam coisas táteis:
o verbo, por exemplo, consistente
com rosto oblíquo e olhar indevassável
perfume afrodisíaco, respire-o
e pire na batata, e siga em frente
na viagem com destino à maionese
quem sabe alcance a ascese, de soslaio

depois tire os sapatos, imagine
pisar com pés descalços solo fértil
talvez a rima aqui lhe soe um tique
nervoso, quando quer, em suma, o inverso:

3 FAGUNDES, Igor. zero ponto zero. Rio de Janeiro: Multifoco, 2010. O poema “manual” é uma espécie
da abertura à poética do livro. Nele, a maioria dos 65 textos é numerada de -31 a +31, tendo como eixo
o “ponto zero”, o que subverte a paginação convencional dos livros. O primeiro e o último texto eviden-
ciam a unidade circular da obra, visto serem identificados com o símbolo do infinito (apondo-se ao pri-
meiro o sinal negativo e ao outro, o positivo). Apesar do corpo numérico, a razão de ser da obra é denun-
ciar e rejeitar a algebrização do viver. Na seção “positiva” (em que os textos recebem sinal de mais), os
poemas-algarismos de zero a nove têm como tema o próprio número que os indica.



o sumo da harmonia do que existe
os sons bem compassados do universo
decerto que em palavra ecoa um ritmo
convido-o a cantá-la no reverso

se o livro já começa do infinito
suponha que termine em ponto zero
surpreenda-se, na página, um algarismo
é negativo e logo veja: não é certo
que o fim seja no zero (o nulo, o meio?
o centro de onde surge cada ponto
e o positivo encontra-se além dele
– no jogo dos contrários fique tonto)

caminhe para um lado e para um outro
e chegue, nessa errância, ao uno, ao mesmo
esqueça o raciocínio, que dá rolo
ao perguntar de tudo a causa e o efeito
o que vem antes, a galinha ou o ovo
o zero ou o infinito – existe um eixo?
como se fôssemos nas setas forças
centrípetas, centrífugas, qual jeito?

o jeito é percorrer, correr perigo
no curso em que o discurso em labirinto
não tem começo, término, nem bula
eu mesmo na ilusão de dar-lhe a súmula
de um livro e lhe roguei ser cego a ver
lhe rogo agora uma surdez ao ler
o poema-guia, e brinque de perder-se
nas retas – curvas – do desentender-se

275

Poes ia



o que permanece4

depois de Reis, de Campos, de Caeiro
de Soares, de Pessoa (dele mesmo!)
que mais de novo e vário vem a termo?
ok, não faço feio, até que escrevo
pomposas frases pra causar efeito:
um pouco de floreio no obsoleto
e o verso nem tão fede, nem tem cheiro

quem sabe vire tese oportunista
de uma acadêmica, decerto amiga
para me ler e até fazer a crítica
tornar-me exemplo em tempo niilista
no qual nada se cria e só se imita
o estrume fértil de outra antiga lira
e pronto: juramentam-me obra-prima!

que nada tem a te dizer e dizes
o nada do qual somos fato (ou physis?)
e embora dele zombe em fraco chiste
eu comemoro-o (está na moda, é chique
o ceticismo, a sensação de crise
se até paródias, tristes, são vertigens
de um mundo escrito com labirintite)

vai um vertix? para tonteira é ótimo
devolve-nos o chão, tornando-o sólido
como os ponteiros burros do relógio
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a acreditar na máquina do cosmos
tudo perfeito, ao modo de algum lógico
e o caos, se há, não pode ser, nem lócus
se queres vê-lo, lance ao léu teus óculos

transitarás no sem-lugar do escuro
lá onde gostas de fazer barulho
sequer ecoa, se inexistem muros
(nesse infinito sentirás o susto
de resgatares o que segue mudo)
todo escritor ouviu silêncio em vulto
daí, na História, sempre o mesmo assunto:

a morte, o deus, o ser e o que mais roça
a vida com perguntas sem respostas
– depois de Homero, Dante, Guima Rosa
redundo uma odisseia na memória
do inferno ao paraíso, não há bordas
no íntimo sertão que nos desdobra
até que a eternidade seja: agora

poética5

de um livro quase todo em formas fixas
espera-se o equilíbrio, a simetria
e como se negasse a própria sina
aponta para o oposto dessa trilha
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inscrita nos ditamos de uma lógica
intrínseca ao contar, que enfim convoca
o número a contar o que o devora:
o incerto de uma linha que se dobra

arqueado o fio, a curva chega ao círculo
mas entre os pontos sempre um interstício
a rezar, mudo, o mundo em cujo início
ao caos se abriu, sem verbo ou logaritmo

embora alguma língua oculta em luta
houvesse em cada célula conjunta
e dentro delas, fosse o sopro em cura
da ruína das potências mais profundas

um livro quase todo uma polêmica
do contra, do antagônico que teima
em mãos erguer tijolo que sustenta
aquilo que o derruba em cada poema

deixar que na medida habite o sem-
medida, o aberto que lhe sobrevém
e na constância, o que é mudança tente
o contraponto que fecunde o rente

que em arte importa esse limite-dádiva
a contornar a fonte eterna: o nada
se dele tudo se afigura em página
a condensar na folha a força máxima
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grão6

não saberia precisar a hora
em que teu rio em meu rio secou
e ardeu-me árida a saliva
na boca – a língua, um cacto

não saberia dizer qual vento
desfez aquela duna
intacta que éramos
de qual mar morto
de qual praia se orla alguma
alivia o deserto

não saberia no peito
quantos camelos te levam
e carregam para o longe
este sol: roubam-me a sede
agora miragem
na areia
de gelo

manequim7

se te sacia recobrir com plumas
teu poema colorido, então assumas
que a tática é torná-lo teu pavão
retiro as penas e o que sobra? um vão
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caso prefiras traje clean, sunguinha
melhor malhares bem a barriguinha
um verso mínimo há de ter gordura
mas tu retrucas, dizes “que frescura!”

que a moda fitness parece um vício
de achar que quase tudo é desperdício
na folha vítima de alguma dieta
prescrita por um médico ou esteta?

em frente com teu ego pegajoso
inflado até no culto ao adiposo
que exibes quando insistes na resposta:
“de um pneuzinho há sempre alguém que gosta!”

na cama8

ela bem longe e ao mesmo tempo sem distância
ela me toca e me retoca em mãos bem mansas
ela sussurra que sou seu com voz sacana
ela me beija, afaga, toma e não me engana
ela me quer, não por amor, mas por ganância
ela desnuda-me os lençóis, depois me arranha
ela mistura-me ao veneno de uma aranha
ela me cospe, bate, berra, me arde e sangra
ela se culpa em fingimento: nunca é santa
ela vasculha cada ruga e não se cansa
ela perfura-me na agulha e me desmancha
ela costura com silêncio a pele lânguida
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ela tortura, sedutora e não com lâmina
ela é meu fim, o meio, o início: o maior drama
ela é uma fuga? cura? ou fogo que me inflama?
ela é pergunta sem repouso que me entranha
ela me estranha quando a paz na cama é tanta
ela sem dente arranca os meus e me abocanha
ela sem pés a cada noite se levanta
ela sem corpo a cada dia me acompanha

quem tem a morte não precisa de outra dama

copacabana9

como se caminhasse rumo ao Leme
e viesse o sol pousar ao fim da tarde
na mochila, rumo à sede de entregá-lo
a algum poente que não fosse só miragem

ali, onde há saudade em cada grão de areia
sobre os pés e a chamam dentro: maresia
de um menino cuja sombra traz o atlântico
de teu corpo – luz maior do que a avenida

aí, onde o verde dos olhos dita o trânsito
e um vento avança pelos lábios, sem buzinas
sem faróis, pois não há noite em céus da boca
e feito asfalto, é nossa pele a travessia
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aqui, onde nas mãos terás copacabanas:
um forte ao fundo, a vista curva da varanda
a multidão em nós, teus fogos de artifício
o arpoador além do olhar, tramando abismos

como se nos bastássemos de morros, túneis
da Tonelero até o Rebouças, da Isabel ao Cantagalo
da tua voz ao meu chamado, este destino:
mochila aberta, entrego o sol ao teu caminho

a pergunta10

o que esperar da vida: a espera pela célula
em cujo núcleo um mapa estampe a travessia
como se os pés apenas fossem a genética
e não houvesse o passo atento ao imprevisto

o que esperar da vida: uma época ou história
medida pela causa e o efeito dos destinos
como se os dias fossem puro ardor da lógica
enquanto as noites desafiam o esclarecido

o que esperar da vida: uma ética vendida
às equações do bolso, a compra de terrenos
em bocas, beijos, glúteos, gulas por vagina
e coca-cola, e cocaína se houver tempo
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o que esperar da vida: uma hérnia, uma metástase
a histérica traída, a volta cancerígena
do cônjuge à morada, à cama que é só lágrima
– virótico anticorpo que é de si o antígeno

o que esperar da vida: um tédio com vacina
remédio para o mal e para o bem, assim
na cura das fraturas, das dicotomias,
se em cada não há uma fartura de algum sim

o que esperar da vida: o sim e seu avesso
um erro como acerto, o incerto da procura,
o livre-arbítrio do que enruga nos espelhos
e o precipício dos sorrisos em loucura

o que esperar da vida: a vida já tão dita
que esvai sem se dizer, sem ser sua fé divina
acesa nesta rima em nós tão cínica
o que esperar da morte: a sorte decisiva

biblióbito11

rebatizada a biblioteca cemitério
nela caminho com cautela pelos féretros
dos livros, todos mortos nas estantes-tumbas
à espera de um ser vivo, ou quase, que os exuma
resgate-os de seu sono e os salve destas traças
que tornam cada página a carne putrefada
onde resiste ao tempo os ossos de uma escrita
entre fantasmas de palavras nunca lidas
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redescoberto no percurso algum cortejo
de um frágil título inda forte sob o peito
a procurar nas prateleiras já lotadas
um vão para o repouso ao rés das folhas gastas
de outra obra cuja história não termina: mora
nas horas em que deixo flores sobre a cova
em dia de finados, que, afinal, são todos:
às vozes em memória, nunca o ouvido mouco

até o silêncio insiste em bagunçar o quieto
em desafio estoura o tímpano mais cético
– nos cemitérios quem (sem fé?) não se atordoa
a cada vez que um cala-frio a paz lhe rouba? –
assim frequento os corredores de meus livros:
pneumotóraxes com tangos argentinos
para embalar o horror de uma barata-Kafka
que na babel de Borges nem Quixote esmaga

talvez sejamos nós, leitores, os cadáveres
ressuscitados pelos signos literários
permanecidos virgens quando o achamos rotos:
ao prenhe suscetíveis, parem livros outros
como se houvesse algum zigoto congelado
capaz de derreter-se em fogo imaginário
e nele gerar fetos no lugar de féretros –
rebatizado de berçário o cemitério
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Tradução de Ronaldo Costa Fernandes

Martín López-Vega nasceu numa pequena aldeia do norte da
Espanha, em Po de Llanes, Asturias, em 1975. Embora o

fundamental de sua obra esteja em espanhol, também escreveu em lín-
gua asturiana um volume autobiográfico, Parte Meterolóxicu pa Arcadia y
Redolada (2005) e os livros de poemas reunidos no volume bilíngue Otra
Vida (2008). Sobre sua poesia em castelhano escreveu o poeta e crítico
Javier Rodríguez Marcos que é “uma obra poética em que se enquadra
bem uma palavra que raramente deve ser tirada do escuro: livre”.

Sua obra poética inclui títulos como Travesías (1997), La Emboscada
(1999), Mácula (2002), Elegias Romanas (2004), escrito durante o tempo
que morou em Roma, Gajos (2007) ou Adulto Extrajero (2010), além do
poema longo Extracción de la Piedra de la Cordura (2005), em palavras de
Julián Rodríguez “um dos melhores livros de sua geração, e, mais ainda:
um dos livros de poemas fundamentais na virada do século”.

Publicou ainda dois livros de versões poéticas de outras línguas
como Equipaje de Mano (2000) e Raíz de Fresno Infeliz: una Antología de Poe-
sía Primitiva (2009), além de uma peculiar trilogia de crônicas de via-
gem composta por Cartas Portuguesas (1999), Los Desvanes del Mundo
(2001) e Libre para Partir (2009). Tradutor do inglês (Charles Simic),
do italiano (Manlio Sgalambro) e do português (Almeida Garrett,
Jorge de Sena, Eugênio de Andrade), foi ainda jornalista, livreiro e
atualmente é diretor editorial de Vaso Roto Ediciones.
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Poeta, ensaísta e
ficcionista.
Ganhou vários
prêmios, entre
eles, o APCA e
o Casa de las
Américas.
Publicou cinco
livros de poesias.
Viveu nove anos
na Venezuela.
Publicou a novela
escrita em
espanhol Notícias
del Horto (Monte
Ávila). Ganhou o
prêmio de poesia
2010 da ABL
com seu livro mais
recente A Máquina
das Mãos (7Letras,
2009).



Danziger Straße 23

Chi sono?
Il saltimbanco dell’anima mia.
Aldo Palazzeschi

Comprei um caderno feito com papel de arroz
para anotar aquilo que venha a aprender com a vida.
Cansado de ser o saltimbanco de minha alma,
as exceções se revelam contra a regra.
Eu sou mais eu quando tu és tu.
A vespa dá voltas em torno de nós,
mas sem chegar a nos ferroar.
Aprendemos a morder a língua.

Primeira lição: também os presságios
são responsabilidade nossa. A luz entra
gratuitamente pela janela, mas és tu
quem escolhe a música. E o que quero
é te convidar a morar comigo
numa canção de Jovanotti.

Segunda lição: quando acorde a sombra negra,
não te assustes, não trates de afugentá-la,
atrai-a para ti, acaricia-a,
faz-lhe saber que tu és a casa dela,
alimenta-a e dá-lhe o tanto que precise
para que não arranhe nem uive.

Primeira prática:
de volta a casa no M1 apoias tua cabeça no meu ombro.
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Danziger Straße 23

Chi sono?
Il saltimbanco dell’anima mia.
Aldo Palazzeschi

He comprado un cuaderno de papel de arroz
para apuntar aquello que aprenda de la vida.
Cansado de ser el saltimbanqui de mi alma,
las excepciones se revelan contra la norma.
Yo soy yo pero más cuando tú eres tú.
La avispa revolotea en torno nuestro,
pero sin llegar a picarnos.
Hemos aprendido a morderle la lengua.

Primera lección: también los presagios
son responsabilidad nuestra. La luz entra
gratuitamente por la ventana, pero eres tú
quien elige la música. Y lo que quiero
es invitarte a vivir conmigo
en una canción de Jovanotti.

Segunda lección: cuando despierte la negra sombra,
no te asustes, no trates de ahuyentarla,
atráela hacia ti, acaríciala,
hazle saber que eres su casa,
aliméntala y dale cuanto necesite
para que no arañe ni aúlle.

Primera práctica:
de vuelta a casa en el M1 apoyas tu cabeza en mi hombro.



Logo passeias nua pela casa
como a amazona do postal que comprei.
O que a pele não é capaz de dizer
é inútil  que o diga o pensamento.
O relógio de Alexanderplatz
continua batendo todas as horas do mundo,
mas a nossa está fora do tempo.

Prática segunda:
um menino vagava de sala em sala pelo museu
procurando ansioso o tesouro de Príamo.
Tu te fixavas nos relevos egípcios, em que sempre
a mulher abraça o homem. Imitava-as.
Mas tu pões no pescoço o elefantino de Bernini 1

e ris de como os antigos pintavam os leões.

Três: faz doze anos,
apenas a três quadras2 mordidas daqui,
olhava pela janela os bondes repletos de gente
e procurava meu lugar no contexto,
ainda não te conhecia.
O planetário dormia do outro lado da rua
E, acredita em mim, todas galáxias doíam como feridas siderais.

Tema de prova. Ainda com o cheiro
de ter dormido juntos
te levantas para preparar café e torradas.
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1 O “elefantino de Bernini” é uma estátua de elefante paramentado na Piazza della Minerva. (N. do T.)
2 Manzana pode ser traduzida como maçã ou, na definição do dicionário da Real Academia, como “espa-
ço urbano, edificado ou destinado à edificação, geralmente quadrangular, delimitado por ruas por todos
seus lados”. (N. do T.)
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Luego paseas desnuda por casa
como la amazona de la postal que compré.
Lo que no es capaz de decir la piel
es inútil que el pensamiento lo diga.
El reloj de Alexanderplatz
sigue dando todas las horas del mundo,
pero la nuestra está fuera del tiempo.

Práctica segunda:
un niño vagaba de sala en sala por el museo
buscando ansioso el tesoro de Príamo.
Tú te fijabas en los relieves egipcios, en que siempre
la mujer abraza al hombre. Las imitabas.
Pero tú llevas al cuello el elefantino de Bernini,
y te ríes de cómo pintaban los leones los antiguos.

Tres: hace doce años,
apenas a tres manzanas mordidas de aquí,
miraba por la ventana los tranvías repletos de gente
y buscaba mi lugar en el contexto,
no te conocía aún.
El planetario dormía al otro lado de la calle
y créeme, todas las galaxias dolían como heridas astrales.

Tema de examen. Aún con el olor
de haber dormido juntos
te levantas para preparar café y tostadas.



Vejo aqui da cama teu ir e vir,
ponho a primeira música do dia.
Chove, o bonde não faz barulho,
as árvores se dobram com o vento.
O café está quente
e em tua boca ainda fica uma vontade da minha boca.

E todo o resto, todo o tempo tudo é apenas resto.
Queria te levar a esse restaurante
que só visito em sonhos
e que se parece ao Pasternak,
falar contigo aí, servir-te o coração cru,
palpitante, sem tempero, prova-o,
é preciso que o proves.
A felicidade dos terrícolas é complexa.

Mas passamos a tarde na cama
e logo escutamos músicas de Gainsbourg,
e, se a alma canta, as perguntas dormem.
Não faças barulho, não te mexas, shhh,
não saias do meu lado, fecha essa porta,
shhh, não as acordes.
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Te veo ir y venir desde la cama,
pongo la primera canción del día.
Llueve, el tranvía no hace ruido,
los árboles se inclinan con el viento.
El café está caliente
y a tu boca aún le queda una gana de la mía.

Y está todo lo demás, todo el tiempo todo lo demás.
Me gustaría llevarte a ese restaurante
que sólo visito en sueños
y que se parece al Pasternak,
hablarte allí, servirte el corazón crudo,
palpitante, sin aliñar, pruébalo,
es preciso que lo pruebes.
La felicidad de los terrícolas es compleja.

Pero nos pasamos la tarde en la cama
y luego escuchamos canciones de Gainsbourg,
y si el alma canta las preguntas duermen.
No hagas ruido, no te muevas, shhh,
no te vayas de mi lado, cierra esa puerta,
shhhh, no las despiertes.



Retrato de Copista

Andar por um museu pequeno de um país pequeno
sem saber muito de sua história
– por todas as partes os mesmos romanos,
as mesmas múmias roubadas do mesmo Egito,
raras turistas a contragosto da eternidade,
os mesmos dourados medievais, idênticos juízos finais,
este empenho em ressaltar diferenças tão, tão pequenas...

No estrangeiro deves amar uma estudante de História
que te explique quem carregava essas armaduras aladas
enquanto na cadeira da moça que vigia a sala
dorme a palavra-cruzada apenas começada
com três ou quatro palavras que não entendes.

Uma menina copia minuciosamente
um quadro medíocre com uma paisagem bucólica.
Em que ela pensará, penso, enquanto acrescenta água
à água do riacho, enquanto esfarela
o branco de uma nuvem, enquanto fecha
a porta de uma casa em que nunca estarei.

Quando percebe que a olho, sorri. Não lhe digo
que esqueça sua cópia, que venha comigo,
que vamos colocar as armaduras aladas
para conquistar países de dentro
e do alto e imediatamente, e vou embora
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Retrato de Copista

Caminar por un museo pequeño de un país pequeño
sin saber mucho de su historia
– por todas partes los mismos romanos,
las mismas momias robadas en el mismo Egipto,
raras turistas de la eternidad a su pesar,
los mismos dorados medievales, idénticos juicios finales,
este empeño en resaltar diferencias tan, tan pequeñas...

En el extranjero debes amar a una estudiante de historia
que te explique quiénes llevaban esas armaduras aladas
mientras en la silla de la vigilante de sala
duerme el crucigrama apenas comenzado
con tres o cuatro palabras que no comprendes.

Una muchacha copia minuciosamente
un cuadro mediocre con un paisaje bucólico.
En qué pensará, pienso, mientras añade agua
al agua del arroyo, mientras desmigaja
el blanco de una nube, mientras cierra
la puerta de una casa en la que no estaré nunca.

Al descubrirme mirándola sonríe. Yo no le digo
que olvide su copia, que se venga conmigo,
que vamos a ponernos las armaduras aladas
para conquistar países de dentro
y de lo alto y de luego, y me voy



Ir
ir

qualquer coisa menos ficar ou voltar

deixando para trás rapidamente paisagens, múmias,
capitéis, armaduras aladas,
contagiado sem remédio por este tempo
tão vulgar, alérgico a qualquer épica.

Falam os Mortos do Orto Dei Fuggitivi1

Nem ossos, nem um retalho de pano da toga,
menos ainda carne, sangue, sêmen:
quanto restou de nós é o oco
do nosso corpo na lava, e não digais
que isso nos salva:  pois nos condena
a morrer eternamente nossa morte instantânea.

Nem sequer pensareis muito em nós:
vosso século requer um culpado
para lembrar-se dos mortos.

Permanecemos porque de nós
nada permanece: essa é a verdade.
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1 “Jardim dos fugitivos” expõe a fuga de camponeses petrificados pela lava do Vesúvio que atingiu as ci-
dades de Pompeia e Herculano. (N. do T.)
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Ir
ir

cualquier cosa menos quedarse o volver

dejando atrás a toda prisa paisajes, momias,
capiteles, armaduras aladas,
contagiado sin remedio de este tiempo
tan vulgar, alérgico a cualquier épica.

Hablan los Cuerpos del Orto dei Fuggitivi

Ni huesos, ni un retal de tela de la toga,
menos aún carne, sangre, semen:
cuanto quedó de nosotros es el hueco
de nuestro cuerpo en la lava, y no digáis
que eso nos salva: pues nos condena
a morir eternamente nuestra muerte instantánea.

Ni siquiera pensaréis mucho en nosotros:
vuestro siglo requiere un culpable
para acordarse de los muertos.

Permanecemos porque de nosotros
nada permanece: ese es el hecho.



Imagem recortada de um grande Juízo Final,
a natureza quis imitar a arte
e usou conosco seu próprio método:
aprisionar o humano num molde
com vãs aspirações de cifrar o real.

O gás nos imobilizou enquanto trabalhávamos
no campo, nos deixou para sempre
numa agonia aprisionada, duplamente agônica.
Não fornicando, não dormindo, não passeando –
trabalhando, agonizando. Enquanto tudo desaparecia
no barulho do fim, nós
entrávamos asfixiados no grande silêncio.

Fugitivos somente da fugacidade,
para sempre congelados no momento da agonia
e não em outro que melhor nos tivesse definido

o barulho de uns passos entrando n’áqua –
o gosto de uns lábios na tarde cheia de presságios –
um aroma de lavanda e um frescor de tormento –
a sombra propícia de uma oliveira –

De nossas mortes sabereis tudo.
de nossas vidas, absolutamente nada.
Contemplar-nos é perda de tempo. A única moral
é tão evidente que não vale uma metáfora:
neste incêndio apenas serve ser a chama.
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Imagen recortada de un gran Juicio Final,
la naturaleza quiso imitar al arte
y usó con nosotros su mismo método:
encerrar lo humano en un molde
con vanas aspiraciones de cifrar lo real.

El gas nos inmovilizó mientras trabajábamos
en el campo, nos dejó para siempre
en una agonía detenida, doblemente agónica.
No fornicando, no durmiendo, no paseando –
trabajando, agonizando. Mientras todo se sumía
en el ruido del fin, nosotros
entrábamos asfixiados en el gran silencio.

Fugitivos sólo de la fugacidad,
para siempre congelados en el momento de la agonía
y no en otro que mejor nos hubiera definido

el ruido de unos pasos entrando en el agua –
el sabor de unos labios en la tarde llena de presagios –
un aroma de lavanda y un frescor de tormenta –
la sombra propicia de un olivo –

De nuestras muertes lo sabréis todo.
De nuestras vidas, absolutamente nada.
Contemplarnos es en vano. La única moraleja
es tan evidente que no vale una metáfora:
en este incendio sirve sólo ser la llama.



Situla de Vacê1

Pensa no poeta que desejas ser.

– Aquele que faz falar as figuras antigas
para explicar sua história, guerreiros, sacerdotes.
– Por que não, e que fale também
algum dos animais mágicos. Mas não é suficiente.

– Aquele que se fixa num detalhe
(uma espada, um vestido de cerimônia)
para reconstruir uma lição sobre o mundo.
– Pode ser, mas não qualquer detalhe,
e que seja uma pergunta o encontrado,
não uma resposta.

– Aquele que se quer artista contemporâneo
e muda as figuras da jarra por outras atuais:
guerreiros por cantores,
parturientes por apresentadoras de TV.
– Muito divertido, vamos brincar com isso também.

– Aquele que se olha no todo e em parte
como num espelho em que ao final
pode entender algo de si mesmo.
– Claro, vamos nos aproximando.
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Sítula de Vacê

Piensa en el poeta que quieres ser.

– El que hace hablar a las figuras antiguas
para explicar su historia, guerreros, sacerdotes.
– Por qué no, y que hable también
alguno de los animales mágicos. Pero no basta.

– El que se fija en un detalle
(una espada, un vestido ceremonial)
para reconstruir una lección sobre el mundo.
– Puede ser, pero no cualquier detalle,
y que sea una pregunta lo encontrado,
no una respuesta.

– El que se quiere artista contemporáneo
y cambia las figuras de la jarra por otras actuales:
guerreros por cantantes,
parturientas por presentadoras de tv.
– Qué divertido, juguemos también a eso.

– El que se mira en el todo y la parte
como en un espejo en el que por fin
entender algo de sí mismo.
– Desde luego, nos vamos acercando.



– O camponês que enfia suas mãos na terra
e extrai dela, como um presente extraterrestre,
uma velha taça que atravessou intacta os séculos,
sem conhecer a palavra sítula nem ter muito claro
quem foram os celtas, e limpa-a e contempla-a
na sua alheia beleza, como se a moça
mais bonita da Eslovênia fosse de repente sua
por uma incompreensível errata do cosmos.

– Esse, especialmente, quero ser.

Contra o Sentido

Deixa-me, Sentido, não me dês nenhuma distância
para ver melhor, quero apenas guardar
o bonito que foi a noite em que nos roubaram tudo.
Quero guardar a lua sobre o mar e as luzes, de longe,
de um edifício feio que nos ancorava a terra.
O silêncio como a corda
para estender as confidências,
o murmúrio do mar e do álcool compartilhado,
tua calculada timidez ao cobrir os seios
quando estávamos n’água,
olhando-me para ver se te olhava.

Deixa-me, Sentido, sei que quem nos roubou tudo
enquanto nos abraçávamos de noite no mar,
nos deu um presente. Quem nos fez caminhar nus
por Barcelona até encontrar uma cabine telefônica
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– El campesino que hunde sus manos en la tierra
y extrae de ella, como un regalo extraterrestre,
una vieja copa que ha cruzado intacta los siglos,
sin conocer la palabra sítula ni tener muy claro
quiénes fueron los celtas, y la limpia y la contempla
en su ajena belleza, como si la muchacha
más hermosa de Eslovenia fuese de repente suya
por una incomprensible errata del cosmos.

– Ese, sobre todo ese quiero ser.

Contra el Sentido

Déjame, Sentido, no me des distancia ninguna
para mejor ver, quiero sólo guardar
lo hermosa que fue la noche que nos lo robaron todo.
Quiero guardar la luna sobre el mar y las luces, a lo lejos,
de un edificio feo que nos anclaba a la tierra.
El silencio como la cuerda
en la que tender las confidencias,
el arrullo del mar y del alcohol compartido,
tu calculada timidez al cubrirte los pechos
mientras entrábamos en el agua,
mirándome para ver si te miraba.

Déjame, Sentido, sé que quien nos lo robó todo
mientras nos abrazábamos de noche, en el mar,
nos hizo un regalo. Quien nos hizo caminar desnudos
por Barcelona hasta que encontramos una cabina



de onde se podia chamar a polícia, enquanto passava
o caminhão de lixo. Quem te roubou o iPod
nos deu de presente escutar no meu Perfect Day.

No meu caderno está escrito com tua letra:
O dia perfeito.
Estávamos na praia
e não tenho muito das coisas que tinha
e tenho um pouco de frio.
Eu queria um cigarrinho
mas Martín me dá um beijo
e está tudo bem.
Na praia tudo acontece como tem de ser.
É assim que eu gosto.
Se não tem roupa, não tem roupa, pronto.

Deixa-me, Sentido, que tu não sabes e eu, sim, sei
que algo que tu não explicas
me foi revelado àquela noite
em que andávamos nus por Barcelona
mortos de frio, assaltados, indigentes, incomunicáveis,
sem poder parar de rir,
absurda e definitivamente felizes.
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desde la que llamar a la policía, mientras pasaba
el camión de la basura. Quien te robó el iPod
nos regaló que escuchásemos en el mío Perfect day.

En mi cuaderno está escrito con tu letra:
El día perfecto.
Estábamos en la playa
y no tengo muchas de las cosas que tenía
y tengo un poco de frío.
Me gustaría un cigarrito
pero Martín me da un beso
y eso está bien.
En la playa todo pasa como hay que ser.
Así me gusta a mí.
Si no hay ropa, no la hay.

Déjame, Sentido, que tú no sabes y yo sí sé
que algo que tú no explicas
se me reveló aquella noche
en que íbamos desnudos por Barcelona
ateridos, asaltados, indigentes, incomunicados,
sin poder parar de reír,
absurda y definitivamente felices.



Epifania da Poesia

Miséria,
Incurável miséria da poesia:

Tentar um poema que descreva
que gosto tem o gosto de água.

JOSÉ EMILIO PACHECO

A água sabe, como a alma,
ao lugar por onde ela passa: a rocha e sol
se bebida num riacho de montanha,
gosto de metal e cloro lançada pelos canos,
gosto de vidro num copo, gosto de barro numa moringa.

A água, como a alma, nasce transparente
e leve com ânsias  de elevar-se, evaporar-se.
Somente o caminho as turva e torna
suas bocas amargas.

(E ainda assim às vezes
o milagre: tua alma feita água chega a mim
transparente para elevar-me, evaporarmo-nos
até o céu das bocas-almas).
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Epifanía de la Poesía

Miseria,
Incurable miseria de la poesía:

Intentar un poema que describa
A qué sabe el sabor del agua.

JOSÉ EMILIO PACHECO

El agua sabe, como el alma,
a por dónde pasa: a roca y sol
si bebida en un arroyo de montaña,
a metal y cloro arrojada por la cañería,
a vidrio en un vaso, a barro en un botijo.

El agua, como el alma, nace transparente
y leve en ansias de elevarse, evaporarse.
Sólo el camino las enturbia y vuelve
sus bocas amargas.

(Y aun así a veces
el milagro: tu alma hecha agua llega a mí
transparente para elevarme, para evaporarnos
al cielo de las bocas-almas).



Abandonar uma Ilha

Crianças correm atrás da bola,
de alguma forma corro com elas ao olhá-las,
sorrio e se alguém me perguntasse: O que te falta?
uma só palavra seria a resposta.

Quanto podia esperar, a ilha me deu:
a amizade de uns poucos e o álcool feliz de seus sorrisos,
a calma com frequência e o ardor sempre que o pedi.
Pode ser que tenha faltado o amor, mas não o sexo;
nem sempre comi manjares,
mas nunca deixei que me faltasse o que levar à boca.
Não direi que tenha sido feliz, mas não fui desventurado.

Tantas vezes andei da mesma maneira
que com gosto rio de quem diz que não é possível
fugir da gente mesmo. Cada vez que regresso
encontro os restos do que teria  sido,
e quem sabe qual é o norte verdadeiro.

Limpo a gaiola do canário, embora já não exista canário.
Durmo meia hora e logo outra meia hora,
já é hora de ir embora. Três e quinze da madrugada.
Nuvens negras nas montanhas de minha infância: para quem?
Tormentas de pó agitam todos os lugares em que estive.
Sou uma árvore, não uma rocha – é o que de mim precisas saber.

Adeus, ilha; olá, Ilha.
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Abandonar una Isla

Unos niños corren tras la pelota,
de alguna forma al mirarlos corro con ellos,
sonrío y si alguien me preguntase: ¿Qué te falta?
una sola palabra sería la respuesta.

Cuanto podía esperar, la isla me lo ha dado:
la amistad de unos pocos y el alcohol feliz de sus sonrisas,
la calma a menudo y el ardor siempre que lo he pedido.
Puede que haya faltado el amor, pero no el sexo;
no siempre he comido manjares,
pero nunca he echado en falta qué llevarme a la boca.
No diré que haya sido feliz, pero no he sido desdichado.

Tantas veces marché de la misma manera
que con gana me río de quien dice que no es posible
huir de uno mismo. Cada vez que regreso
encuentro los restos del que hubiera sido,
y quién sabe cuál es el norte verdadero.

Limpio la jaula del canario, aunque ya no hay canario.
Me quedo dormido media hora y luego otra media,
ya es hora de marchar. Tres y cuarto de la madrugada.
Nubes negras en las montañas de mi infancia: ¿para quién?
Tormentas de polvo sacuden todos los lugares en que he estado.
Soy un árbol, no una roca – es cuanto de mí necesitas saber.

Adiós, isla; hola, Isla.



Neve

Em frangalhos
tudo quanto poderia ter acontecido
cai sobre nós
que temos proibida a queixa.

As vozes que se ouvem
da cama, ainda meio adormecidos
(e não sonhamos com nada estas noites)
vêm de muito mais longe que a rua
– já não as reconhecemos.

Amanhecemos tarde
e teu corpo é neve
dentro da minha cama,
um frio de dar cãibra.

Ao sair, os dois um pouco crianças,
mas sem a tristeza ou com mais tristeza.
Que não volte a noite,
que não volte em seguida
para nos deixar às escuras em branco.

Beijar-te é ir pela água do poço
e encontrá-la gelada.

Tu põe uma laranja, põe uma maçã
na neve. Um autorretrato.
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Nieve

Hecho jirones
cuanto podría haber ocurrido
cae sobre nosotros
que tenemos prohibida la queja.

Las voces que se oyen
desde la cama, medio dormidos aún
(y no soñamos con nada estas noches)
vienen de mucho más lejos que la calle
– ya no las reconocemos.

Amanecemos tarde
y tu cuerpo es nieve
dentro de mi cama,
un calambre de frío.

Al salir, los dos un poco niños,
pero sin la tristeza o con más tristeza.
Que no vuelva la noche,
que no vuelva enseguida
a dejarnos a oscuras en blanco.

Besarte es ir a por agua al pozo
y encontrarla helada.

Tú pon una naranja, pon una manzana
en la nieve. Un autorretrato.



Machado de Assis.
Desenho de Mussa.



Machado de Assis
� Revista da Academia Brasileira

de Letras – junho de 1929

Constâncio Alves

VI

A FESTA DE MACHADO DE ASSIS

“Não busquem grandeza, nem rumor; falta ao poeta a populari-
dade necessária para uma festa que toque a todos” – aconselhava
Machado de Assis, faz quase um quarto de século, quando se cogi-
tou de celebrar o centenário de Basílio da Gama.

Por essas palavras já estava aprovando, com antecipação de vinte
e quatro anos, o tom da homenagem que lhe prestou agora a Acade-
mia Brasileira.

Pode dizer-se que esta glorificação seria a mesma que foi, se o
glorificado lhe traçasse o programa.

Tanto se ajustou o bom gosto do presidente atual daquela insti-
tuição ao do seu predecessor que parece ter sido este o organizador
da solenidade.
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E para mais justificar a suposição, o pequeno discurso de Fernando Maga-
lhães, tão eloquente na sua elegante singeleza, tão finamente literário na sua
sobriedade – dava a impressão de que fora escrito por Machado de Assis.

Fizeram-lhe assim comemoração como ele quereria para o cantor de Lin-
doia; santo de sua particular devoção literária, seu parente intelectual, pois um
e outro foram tipos representativos dessa reduzida família de artistas que criam
a beleza revestida de simplicidade.

A esses, como castigo do seu aristocrático desdém das coisas vulgares, há de
faltar a popularidade que prefere ao canto do violino o estrondo das bandas de
música.

Machado de Assis jamais intentou requestá-la por qualquer sacrifício de
sua dignidade de escritor.

Artista que foi, não podia ser indiferente ao louvor dos contemporâneos e
até dos que viriam depois. Não desprezava a glória póstuma, embora descresse
da outra vida. Falando na celebração dos centenários, disse: “que esse modo de
viver na posteridade seja ainda uma consolação”.

É possível que pensasse nela, quando no seu recolhimento de trabalho infa-
tigável arquitetava silenciosamente obra duradoura, polia a frase com esmero
obstinado, fazendo lembrar, pela existência modesta e ativa, Spinoza, que po-
lia cristais de lentes para ganhar a vida e imaginava uma filosofia para ganhar a
imortalidade; o grande Spinoza a quem consagrou estes belos versos:

Tu trabalhas, tu pensas e executas,
Sóbrio, tranquilo, desvelado e terno,
A lei comum, e morres, e transmutas
O suado labor no prêmio eterno.

Se essa esperança alguma vez o confortou, o seu critério previu que o
prêmio do labor incessante seria a ampliação maior ou menor da recatada
fama ganha em vida pelo esforço de longos anos; a fama enfim do épico do
Uraguai, discreta, mas segura, a que leva para o futuro nomes e livros, bran-
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damente, no fio de água de uma admiração serena e não na caudalosa en-
xurrada do sufrágio universal. Essa, que não faltou nem faltará ao mestre,
tem a vantagem de ser a mais adequada à natureza da sua obra, ao feitio de
sua índole avessa às expansões tumultuosas daqueles a quem chamava os
derramados.

Os derramados não compareceram à festa de outro dia, festa “sem grandeza
nem rumor”, sem bandeiras, sem músicas, sem folhagens ornamentais, quase
sem flores: apenas as do ramalhete posto aos pés da estátua pelo Desembarga-
dor José Boiteux, em nome da Academia de Letras de Santa Catarina, – e as
que Alberto de Oliveira, em homenagem digna do coração de grande poeta
que é, colheu na obra do mestre: as do inolvidável soneto a Carolina:

Trago-te flores, restos arrancados
Da terra que nos viu passar unidos
E ora mortos nos deixa e separados.

Essas flores que bastam para a coroa de um poeta e para a imortalidade de
uma dor indizível, parecia desfolharem-se naquele ambiente festivo, ensom-
brando a claridade da tarde suave, espalhando a tristeza discordante de uma
saudade sem fim.

E no entanto não destoavam do caráter da cerimônia, pois completavam a
evocação da figura de Machado de Assis.

Num momento em que o auditório talvez estivesse com a atenção voltada
para o desencantado anotador de episódios da Comédia Humana, para o humo-
rista sem ilusões, para o comentador irônico dos casos da semana, para o ho-
mem de análise impiedosa e pessimismo incurável, aqueles versos vinham lem-
brar oportunamente que a admiração esquecia o poeta admirável, julgado in-
capaz de exprimir sentimentos profundos, mas que desmentira esse juiz o ar-
rancando do coração torturado por sofrimento em breve dissipado pela mor-
te; um desses gritos que sobrevivem ao martírio inspirador e prolongam o seu
eco de alma em alma e podem até vibrar por séculos.
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A posteridade, que tantas reduções faz na sua herança de obras-primas, não
poupará todas as páginas de Machado de Assis, mas salvará certamente o sone-
to a que a inspiração de um dia de amargura comunicou beleza imperecível.

A tristeza da viuvez, que dotou a literatura universal com aqueles versos e
toldou os derradeiros dias do poeta, eterniza-se na da sua estátua acentuan-
do-lhe a expressão meditativa.

O escultor que lhe deu vida em bronze nunca o viu; adivinhou-o por intui-
ção da sua arte e o ressuscitou com fidelidade para o mostrar aos outros. Con-
templando-o, na sua forma perene, os que lhe guardaram as feições logo o re-
conhecerão, e os que não o conheceram ficarão sabendo como ele foi.

Não é somente pela exatidão do traços que este Machado de Assis é o de
outrora.

É também verdadeira a estátua, pela atitude e pela situação.
Aí temos o homem que quase não gesticulava, e que fazia o possível para

evitar a atenção pública.
A estátua oferece a singularidade de procurar ocultar-se. As outras osten-

tam-se nas praças, ou nos esperam na publicidade dos jardins. Esta coloca-se à
margem da calçada, cose-se a parede, esconde-se entre duas colunas, fugindo à
notoriedade, como se tivesse vergonha de ser gloriosa. Dir-se-ia que lhe deram,
como às demais, lugar apropriado à exibição de uma memória ilustre; mas, re-
cusando esse destaque aflitivo, mudou-se para o lado da sombra. Temos assim
a ilusão de que, invertendo o pensamento de Augusto Comte, quanto à influên-
cia das gerações desaparecidas, Machado de Assis, vivo ainda, governa Macha-
do de Assis, morto, e lhe impôs o modo discreto de ir saindo devagar, sem
rumor.

“Raspo-me à francesa”, costumava dizer, quando estava para se retirar de
alguma festa. Parece que se raspou também à francesa da evidência de sua no-
toriedade e foi refugiar-se junto à casa que era nos últimos tempos a casa desse
homem a quem a desgraça privou do lar, perto dos seus companheiros de Aca-
demia que compunham a família desse homem que não tinha mais família, ar-
rebatada num só lance do destino, pois constava de uma vida só.
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Ideia feliz a de colocarem a estátua no local em que se acha. Seria Machado
de Assis inverossímil, um Machado de Assis no meio da rua, perturbando o
trânsito, no alto de um pedestal, em exposição permanente de sua celebridade.
A estátua desmentiria o homem despretensioso e retraído que observava, sem
querer mostrar-se, que buscava a proximidade dos prédios e que, quando pa-
lestrava na rua do Ouvidor, não o fazia na calçada, mas à porta da Livraria
Garnier e da Gazeta de Notícias.

Continuando esse costume antigo encosta-se agora à Casa da Academia, de
que é o gênio tutelar. Opôs seu nome como um escudo aos que tentaram hos-
tilizá-la nos primeiros tempos, tempos de incerteza e desamparo. Ele, que tan-
to duvidava, sustentou-a com fé inquebrantável nos destinos da instituição
nascente. E agora que ela já não carece de amparo, ainda a engrandece com o
seu prestígio, ainda a honra por haver um dia pertencido a ela.

Guardando a Academia, também se resguarda dessas tremendas ventanias
que costumam varrer a cidade, levando na sua fúria os monumentos. Não seria
fácil arrancá-lo dali o vendaval que arredou José de Alencar de um para o ou-
tro lado de sua praça, atirou Teixeira de Freitas do Largo de S. Domingos à
Praia da Lapa, e faz do bronze de João Caetano um fragmento de cortiça em
dança perpétua ao capricho das ondas.

O meu querido Mario de Alencar (seria injustiça esquecer que foi ele quem
propôs a ereção do monumento) queria ver Machado de Assis, em busto, no
Passeio Público. Mas ali não teria garantida a permanência. Nesta capital
(onde tanta gente, sem ser perturbada, se imobiliza, como estátuas, em pales-
tras eternas) uma força caprichosa imprime às estátuas a vida boêmia de vaga-
bundos de bronze. Essa força indômita, que já derrubou árvores do Passeio Públi-
co, respeitaria os bustos, quando é duvidoso que respeite o próprio Passeio?

Se não houvesse custado tanto a colheita da quantia precisa para realização
da obra, Machado de Assis estaria agora deslocado naquele parque. Bendita
demora que permitiu ao primeiro presidente da Academia ficar em sua casa.
Nisso lhe foi favorável a falta de popularidade, que o irmana a Basílio da
Gama. E também foi bom que o dinheiro não desse para muito bronze. Evi-
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tou-se com isso que o mau gosto quisesse intervir e considerando que quanto
mais avultado e mais vistoso o monumento mais honrado fica o herói –
reclamasse para o criador de Brás Cubas o espetáculo de uma estátua equestre.

Sentado como está, na atitude de quem descansa de um dia trabalhoso, Ma-
chado de Assis pode esperar todo o prêmio do seu labor. Ganhou bem ganha a
sua estátua, mas só isso não faz toda a glória que ele merece. O melhor dela não
é estacionar, em bronze, é viver nos livros, é ressuscitar em cada leitura, e per-
petuar-se na imaginação, na sensibilidade e na estima dos homens, é conquis-
tar em cada geração que passa admiradores e amigos.

Falando da estátua de José de Alencar, escreveu na Semana: “Uma estátua
por alguns livros. Olha, tens um bom meio de examinar se o homem vale o
monumento. Lê alguns dos tais livros”. Aceitem o conselho que ele deu. Veri-
fiquem, ao menos por curiosidade, se o homem vale o monumento. Haveria
quem respondesse pela negativa, e isso não causaria surpresa nem a ele, nem a
mim. Mas não faltaria quem dissesse o contrário. Estes não dariam número
para um grande triunfo eleitoral. Bastariam porém para garantir ao artista só-
brio, medido, inimigo da ênfase, da declamação e do exagero a celebridade que
talvez ambicionasse: sem pompas nem rumor.
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O dia do pescador

Humberto de Campos

Os sociólogos consideram uma das horas de maior significa-
ção na história do progresso humano aquele em que o Ho-

mem inventou a roda. Com ela, resolveu o problema da remoção dos
pesos e o das viagens. Com ela, podia ele transportar os madeiros, e
vencer as distâncias sem ferir os pés nos caminhos. Ela inaugurava,
pare ele, a era de escravização da rena, do boi e do cavalo. A roda
abria, em suma, os novos horizontes do mundo. Ainda não houve,
todavia, quem assinalasse o papel representado pelo anzol na evolu-
ção da Humanidade. E este é, no entanto, quase tão considerável
como o da roda.

O primeiro anzol foi, provavelmente, fabricado de osso. O bár-
baro trabalhou-o com a pedra, como se fizesse uma ponta de flecha.
E lançou-o ao rio, com uma fruta ou um pedaço de carne de alce. E
que alegria teria sido a sua, quando puxou a corda fina e grosseira,
tecida com os seus próprios cabelos, e viu, debatendo-se na extremi-
dade, o peixe aprisionado! Nessa noite acendeu-se uma fogueira
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nova em frente à gruta do troglodita. E o nosso antepassado dançou e urrou,
feliz, festejando a conquista de mais um engenho que o viria libertar da fome e
da morte.

A comemoração, amanhã, do Dia do Pescador, vem pôr em relevo a impor-
tância do anzol como fator de Civilização. Quando o homem conseguiu fun-
dir o metal, dobrou-o, e o anzol foi aperfeiçoado. O aparecimento da barbela
representa um progresso considerável na arte da pesca. O homem primitivo
que introduziu essa modificação no benemérito instrumento de pesca não li-
gou o seu nome a essa descoberta. Ela foi, entretanto, mais útil ao seu tempo
do que, ao nosso, o rádio ou a aviação. Graças à barbela o peixe não saiu mais
do anzol, depois apanhado. E isso facilitou ao bárbaro o problema da alimen-
tação, que era, aliás, o problema capital da espécie humana.

Olhando, hoje, um anzol, tão singelo na sua curvatura, enfeitado apenas
pela sua barbela, ninguém imagina o que representa aquilo de esforço mental,
de espírito inventivo. Ele vai ser, porém, amanhã, abençoado festivamente,
pelo Cardeal-Arcebispo, diante do mar e dos homens. E, nesse ato, o homem
reconhece quanto lhe deve. E não somente como arma de guerra contra a
fome, mas como instrumento do seu próprio aperfeiçoamento moral.

O anzol tem, na verdade, atuação importante na formação do caráter huma-
no. Seria difícil, hoje, verificar se foi a paciência que inventou o anzol, ou se foi
o anzol que inventou a paciência. Quando o homem aprendeu a pescar, apren-
deu a esperar. O troglodita sabia os caminhos da selva por onde passaria o
urso. Mas não conhecia os caminhos da água por onde passaria os peixes.
Quem pesca é como quem vai para o campo vazio colher o que não semeou.
Por isso mesmo o pescador é, de todos os trabalhadores, o de destino mais
vago. Quem lança o seu anzol à água não sabe nunca o peixe que vem. Não
sabe, mesmo, se virá peixe algum. E foi, talvez, pelo que há de sonho na profis-
são, que Jesus, escolhendo entre os apóstolos o que devia ser o seu
representante na terra, escolheu aquele que era pescador.

O cristianismo nascente fez do peixe o seu símbolo. Quando, em Roma ou
em Antioquia, um homem calado queria dar-se a conhecer a outro, desenhava
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lentamente na areia, com a ponta do seu cajado, um peixe. Se o outro desenha-
va, em resposta, a mesma figura, é que se tratava de dois cristãos. Aproxima-
vam-se, então, e entendiam-se. Não obstante isso, o cristianismo decretou a
perseguição irremissível ao peixe. Cada quaresma representa, no fundo dos
mares ou dos rios, um édito de Nero ou de Deocleciano. Jesus dizia ter vindo
ao mundo para pescar as almas, e os homens, que ele veio pescar, o mataram. O
peixe faz o mesmo. Quando apanha um pescador, faz com ele, mais ou menos,
o que faz o pescador quando apanha um peixe.

Nas selvas, há o dia da caça e o dia do caçador. Nas águas o peixe quase não
tem dia nenhum. Até o de hoje, que podia ser o dele, é do pescador, isto é, da-
quele que o persegue e o destrói. Um anel será abençoado pelo representante
de Cristo e lançado às águas. Diante desse anel de ouro, o peixe terá um movi-
mento de alta sabedoria filosófica. Ao descobrir uma pérola no terreiro, o galo
de La Fontaine declara que preferiria um grão de milho. Ao encontrar o anel
de ouro, o peixe reflete que melhor seria se lhe tivessem atirado uma minhoca.
E, nessa reflexão, ele não faz, no fundo das águas, senão repetir o pensamento
dos proletários aqui de cima, aos quais os que governam atiram de vez em
quando uma porção de direitos, quando eles preferiam que eles lhes atirassem
um pedaço de pão.

Amanhã, cedo, as igrejas bimbalharão os sinos miúdos, em todos os outei-
ros católicos da cidade. Barcos de velas novas cruzarão a Baía. São Pedro, pa-
droeiro dos que pescam, terá a sua procissão no mar. Sacerdotes, vestindo a
sua paramenta de festa, rezarão alto diante das ondas. Será o Dia do Pescador.

Tu, porém, irmão peixe, tremerás no fundo das tuas águas natais. Vai co-
meçar a devastação. No tempo de Santo Antônio, ainda vinhas à tona, escu-
tar-lhe a pregação. Agora, quando te chegas a voz de um orador sacro, mais
fundamente mergulhas. E fazes bem. Deus, antigo amigo dos peixes e de quem
os peixes eram amigos, está, hoje, do lado dos que têm o anzol...

319

O dia do pescador





PATRONOS, FUNDADORES E MEMBROS EFETIVOS
DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS

(Fundada em 20 de julho de 1897)

As sessões preparatórias para a criação da Academia Brasileira de Letras realizaram-se na sala de redação da Revista Brasileira, fase III
(1895-1899), sob a direção de José Veríssimo. Na primeira sessão, em 15 de dezembro de 1896, foi aclamado presidente Machado de Assis.
Outras sessões realizaram-se na redação da Revista, na Travessa do Ouvidor, n.o 31, Rio de Janeiro. A primeira sessão plenária da Instituição rea-
lizou-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 Cleonice Serôa da Motta Berardinelli
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 Geraldo Holanda Cavalcanti
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.
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