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Ocupante da 
cadeira 15 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 

editorial 

Marco Lucches i

se pudesse apontar uma direção abrangente para este número 
da Revista Brasileira, um endereço mais geral, que se mostrasse 

capaz de traduzir o conjunto de mixagens para um novo programa 
de rádio, não hesitaria emprestar-lhe o título de memória e invenção. 
dois extremos que se completam, sem maiores conflitos, porque 
partilham um horizonte comum. O futuro do pretérito. e o futu-
ro do presente. Programa de que um bom DJ saberia tirar todo o 
proveito, desde a entrevista com Gledson – feita de intervalos ma-
chadianos – ao artigo de carlos de laet, versando sobre a reforma 
ortográfica de seu tempo. Ou ainda: na comovedora despedida a 
carlos Fuentes, de Nélida Piñon, no delicado conto vieiriano de 
Ana miranda, ilustrado pela autora, e no discurso impagável (quase 
conto) de dalton trevisan, ao receber o Prêmio machado de Assis 
de 2012 pelo conjunto da obra. Memória e invenção que a rádio ABl 
transmite a seus ouvintes, altamente críticos e interativos. mais uma 
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vez, memória e invenção. sem a arrogância do passado diante do presente, a 
lamentar uma idade de ouro perdida. e nem tampouco o desprezo cartesia-
no da história, em cuja selva espessa nos afastamos do presente. caberá ao  
leitor-ouvinte, ao MC da rádio ABL a preparação de um acervo sonoro con-
sistente, dividido entre consonâncias e assonâncias, alterando as rotações por 
minuto na agulha inquieta do DJ sobre um vinil incerto.
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E n t r e v i s ta

O leitor infinito de 
Machado de Assis

John Gledson

1 – Como e quando se iniciou a sua íntima aproximação com a 
Literatura Brasileira?

Na verdade, essa aproximação começou em 1968, quando termi-
nara o curso de graduação na Escócia, e sabia que queria continuar 
os estudos na pós-graduação. Tive a imensa sorte de ir para Prince-
ton, nos EUA, e lá estudei com Jim Irby, que, na verdade, é hispano-
americanista, mas que tinha passado um ano no Brasil, falava um 
português perfeito, conhecia bem a cultura e a literatura do país, 
e era amigo de vários intelectuais brasileiros, entre eles Alexandre 
Eulálio (hoje é casado com uma amiga minha, a Marta Peixoto). 
Vim para o Brasil em 1970, para iniciar o trabalho para uma tese 
sobre Drummond, e tive (novamente) a imensa sorte de conhecer o 
poeta e Fernando Py, que dispunha de uma quantidade fabulosa de 
informações sobre o autor... E assim por diante. 
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2 – De que modo a descoberta pessoal da galáxia Machado de Assis foi 
alcançada através das lentes sobrepostas da história e da literatura, que 
parecem ampliar seu campo de visão crítico?

Posso apontar para duas leituras que me orientaram para ver Machado à luz 
da história e da sociedade brasileiras. A primeira foi a leitura de Ao vencedor, as 
batatas, de Roberto Schwarz, publicado em 1977, e que li, se não me engano, 
no ano seguinte, por recomendação de Alexandre Eulálio, através de Jim Irby. 
Verdade que tenho uma queda para interpretações sociais, rigorosas, que, nos 
melhores casos, jorram uma súbita luz sobre a obra estudada. Isso vem um 
pouco da minha formação britânica, sem dúvida, mas lembro-me de ler também 
um livrinho de Lucien Goldmann sobre Racine, tão claro, tão convincente. A 
interpretação de Roberto, de que já falei muitas vezes, me pareceu, e ainda me 
parece, perfeita. A prosa de Machado cobra uma nova vida através desse livro, e 
espero que algo dessa iluminação transpareça nos meus escritos.

A segunda leitura que me marcou foi a de Casa velha – decidi ler Machado 
um pouco sistematicamente, em parte porque tive que dar aula sobre os ro-
mances, e topei com este romancinho, sem ter a mínima ideia do que escondia. 
Claro que a leitura de Ao vencedor... foi crucial, porque Casa velha é a repetição, 
em outra clave, da situação básica dos romances dos anos 70. A semelhança e 
as diferenças têm muito a ensinar. 

Assim que foi a literatura que me mandou à história; aí começou, mais ou 
menos em 1982, um curso de História brasileira (e do século 19 em geral) 
que ainda não acabou.

3 – As biografias de Machado, em fragmentos, para que lado apontam? 
Na verdade, como sabemos, não existe o que se pode chamar uma biografia 

de Machado à altura dele. Não é que nos faltem os fatos; em parte, sem dúvi-
da, é a falta de uma tradição forte de biografias realmente reveladoras de figu-
ras literárias e até políticas na cultura brasileira, coisa que Machado lamentava 
já na época dele – aliás, nos últimos 10 ou 20 anos, essa generalização deixou 
de ser verdadeira. Mas Machado apresenta dificuldades extra – a discrição 
total sobre as origens e a juventude, entre outras coisas.
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Existem obras sugestivas, mas estão, justamente, “em fragmentos” – dois 
exemplos seriam os quatro volumes de Raymundo Magalhães Júnior, Vida e 
obra de Machado de Assis, que nos apresenta muitos fatos, mas sem uma visão mais 
abrangente da trajetória do autor; e o admirável Dicionário de Machado de Assis, 
recente, de Ubiratan Machado, publicado pela Academia, que está (assumida-
mente, aliás) em fragmentos, claro, mas é admiravelmente sugestivo. Você quer 
saber se e quando Machado aprendeu alemão? Qual o impacto da cor da pele 
na obra e no homem? Onde morou no Rio de Janeiro, e quando? Está tudo 
ali, muito completo e bem pesquisado, e não pensem que num nível apenas 
trivial. Devo mencionar também A juventude de Machado de Assis, de Jean-Michel 
Massa, companheiro que faleceu há pouco tempo, que cobre muito bem, com 
uma sobriedade admirável, a vida do autor até 1870.

Para que lado apontam, ou devem apontar? Aí, é mais difícil saber. Vou 
responder baseando-me um pouco no que estou preparando agora, que é uma 
antologia das crônicas. Uma coisa essencial para mim é entender a trajetória 
da criatividade machadiana, e para isso não contam apenas os romances, ou 
até as obras de ficção. Há também a poesia, as crônicas, o teatro... Todas ser-
viram, numa época ou outra, para que o autor se exprimisse, e uma das suas 
originalidades é justamente lançar mão do gênero que lhe convinha, na hora 
em que lhe convinha, sem preconceitos. Se pudéssemos escrever essa história, 
talvez estaríamos mais próximos a encaixar os fatos mais estritamente biográ-
ficos numa história que convencesse e empolgasse.

4 – Quais as contribuições recentes que lhe parecem mais relevantes 
no âmbito da filologia, mais especificamente quanto aos artigos não 
assinados e ao árduo capítulo dos pseudônimos?

Devo começar por outra publicação da Academia, que são os três volumes 
(até agora, falta um quarto, que está a caminho) da correspondência ativa e 
passiva, editados por Sergio Paulo Rouanet, com a ajuda de Irene Moutinho e 
Sílvia Eleutério. É uma novidade completa, e quem se interessa minimamente 
por Machado deve comprar e folhear. Ativa e passiva – aí está, por exemplo, 
a maravilhosa carta de Eça de Queirós, respondendo com tanta dignidade à 
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dura crítica que Machado fizera ao Primo Basílio, a correspondência inteira 
entre Machado e essa figura muito curiosa (modelo para Bentinho?) Carlos 
Magalhães de Azeredo, a correspondência com o cunhado, Miguel de Novais, 
enfim, quem só conhece a correspondência através da edição Aguilar de 1959 
e 1962 não viu nada. 

Quanto aos pseudônimos, não sei se erro se digo que, de problemas árdu-
os, só tem um, mas esse, sim, é interessante. Já me referi mais de uma vez a 
um verbete da Bibliografia de Machado de Assis, de José Galante de Sousa, sobre 
as “Badaladas”, crônicas da Semana Ilustrada, que vão de 1869 a 1876, quan-
do a revista deixou de ser publicada. Sabe-se que Machado contribuía a esta 
série (um pouco como contribuiu mais tarde nas Balas de estalo, entre outros 
escritores), e não é difícil especular que contibuiu bastante – é o único vácuo 
inexplicado de uma vida de escrever crônicas. Mas têm uma assinatura coleti-
va, “Dr. Semana” (nas Balas tinha um pseudônimo próprio, Lélio). Precisa um 
estudo de peso, um Ph.D., de alguém com a sensibilidade e os conhecimentos 
necessários, para desintrincar um pouco essa selva. É um capítulo muito inte-
ressante, a época do fim da guerra paraguaia, a Lei do Ventre Livre, o primeiro 
romance, o primeiro livro de contos... 

5 – Se pudesse resumir, em grandes linhas, seu desenho e itinerário acerca da 
obra machadiana, quais os desafios e as vicissitudes que precisou enfrentar?

Na verdade, vicissitudes tive poucas, o que tive foi imensa sorte. Cheguei ao 
estudo de Machado quando já foram lançadas as bases para uma nova arran-
cada nas interpretações da sua obra. Já falei de Ao vencedor, as batatas, mas estou 
pensando, sobretudo, na geração de investigadores, que pesquisaram na Biblio-
teca Nacional e alhures, e revelaram, no título do livro de Magalhães Júnior, 
um “Machado de Assis desconhecido”. Os muitos livros e edições do próprio 
Magalhães, a Bibliografia de Galante de Sousa, os estudos de Eugênio Gomes, de 
Brito Broca, a Juventude de Massa, a biografia de Lúcia Miguel-Pereira foram 
avanços consideráveis, minas que ainda agora estamos explorando, e escritos, 
em geral, por pessoas extrauniversitárias. E a Comissão Machado de Assis já 
publicara as edições críticas de boa parte da obra publicada em livro.
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Assim que, quando me embrenhei de vez no estudo de Machado, pratica-
mente todo o material estava à mão – era só ir nos sebos cariocas, e os livros 
eram baratos. O próprio estudo de Casa velha não teria sido possível sem a re-
publicação do romance (que nunca saíra das páginas de A Estação) por Lúcia 
Miguel-Pereira, em 1944. O que, sim, era necessário era reavaliar alguns dos jul-
gamentos dessa geração. No momento de desenterrar Casa velha, Miguel-Pereira 
a sepultou novamente, dizendo que “não pertence à melhor maneira do seu 
autor, nada vem a acrescentar à glória do nosso maior homem de letras”. 

Outro exemplo: sem as pesquisas de Galante de Sousa, e o esforço de edi-
ção de Magalhães Júnior, não conheceríamos as crônicas de Bons Dias!, de 
1888-89, escondidas sob um pseudônimo só penetrado nos anos 50, e que 
tanto revelam sobre as atitudes de Machado perante a Abolição e a Repúbli-
ca vindoura. Estudar estas crônicas, e sobretudo pesquisar os seus contextos 
jornalístico e histórico, foi um salto crucial nas minhas pesquisas. Comecei a 
ler a Gazeta de Notícias, jornal admirável... e, novamente, deu-se a sorte de que 
o jornal tinha sido microfilmado na Biblioteca Nacional, pelo projeto Pró-
Memória. Por sua vez, o estudo que escrevi sobre Bons Dias! levou a um convite 
de Davi Arrigucci e Alfredo Bosi, para fazer a edição da Hucitec, de 1989, 
que já teve três edições. E assim por diante...

6 – Seu último livro aponta para um novo Machado. Poderia antecipar 
suas hipóteses mais recentes, mesmo que em estado de laboratório?

O problema é – sempre foi – a quantidade de pano, e o tempo relativa-
mente exíguo para fazer mangas. Arriscando (e adiantando) um pouco, posso 
dizer que há três projetos na minha cabeça, cada um dos quais se ocupa de 
uma década e de um problema. O primeiro tem a ver com a década de 1870, 
e com a gênese, a longo prazo, das Memórias póstumas de Brás Cubas: as grandes 
linhas da crise estão explicadas em Ao vencedor, as batatas, mas há novas dimen-
sões a ser exploradas. Já fiz duas explorações nesse material, sendo a primeira 
a edição das “Notas semanais”, publicados n’O Cruzeiro em 1878, que fiz 
de parceria com Lúcia Granja para a Editora da Unicamp. Nessas crôni-
cas, e numa série curiosíssima de escritos publicada no mesmo jornal, com o 
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mesmo pseudônimo (Eleazar), preparam-se algumas das “loucuras” de Brás 
Cubas, a experimentação linguística, a sátira brincalhona, e revelam-se certas 
preocupações, com o estado cultural do país, por exemplo, que nos ajudam a 
compreender esta crise.

Em segundo lugar, “1872: A parasita azul”, ficção, nacionalismo e paródia”, 
publicado pelo Instituto Moreira Salles em 2008, tentei compreender este conto 
longo, que, entre outras coisas, parodia os três principais ficcionistas brasileiros 
anteriores a Machado (Alencar, Macedo e Manuel Antônio de Almeida) para 
produzir uma obra que também é obviamente um marco no caminho que leva 
a Brás Cubas. Há estudos fascinantes a ser escritos sobre esta década: a relação 
complexa com José de Alencar (que morreu em 1877, o que levou Machado à 
posição extraoficial de “chefe da literatura brasileira”) etc...

O segundo projeto tem a ver com a década de de 1880, e é a republicação 
de um documento importantíssimo, cuja edição aliás foi uma das grandes faça-
nhas da Comissão Machado de Assis, a versão em folhetins de Quincas Borba, e 
que está praticamente completo – Ana Cláudia Suriani descobriu um dos dois 
episódios que faltavam à edição da Comissão, e vamos publicar numa edição 
acessível no site da Casa de Rui Barbosa, machadodeassis.net. Esperamos que 
esta iniciativa leve a novos estudos sobre o processo da escrita do romance.

E por último, há a década de 1890. Aqui, o documento de maior interesse 
(além de Dom Casmurro, é claro) são as crônicas de A Semana, de 1892 a 1897, 
das quais editei os primeiros dois anos. No momento, estou montando uma 
antologia das crônicas todas para a Penguin-Companhia das Letras, em que 
tento usar minha experiência como editor para fazer com que estas obrinhas 
(“minha gazetilha”, como dizia Machado nas cartas) fiquem realmente aces-
síveis ao leitor moderno. No processo de ler os jornais, de catar as origens das 
muitas citações, de tentar entender esta década tão atribulada e até com certos 
paralelos com a nossa, vivendo na esteira de uma grande crise econômica, va-
mos além do período tratado na ficção (que termina, em Esaú e Jacó, em 1894); 
Machado finalmente “pindurou a pena” num momento significativo, antes da 
terceira campanha de Canudos, a de Moreira César.
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H o m e n ag e m

Adeus a Carlos

Nélida P iñon

Custei a acreditar na voz que, vinda do outro lado do Atlânti-
co, me anunciava o falecimento de Carlos Fuentes. A notícia 

gerou-me tal incredulidade que instei a voz a repeti-la três vezes. 
Um número com dimensão mágica, capaz, quem sabe, de dissolver 
os efeitos de uma realidade que me doía. As moiras do destino, 
porém, que são três, e cujas ações malévolas nunca se ausentam, in-
sistiam em afirmar que o escritor já não se encontrava entre nós. A 
partir daquela data, contentássemo-nos com sua obra e a memória 
literária.

Imergi no luto, que é tradição da minha grei. O traje negro, no 
caso simbólico, tem a vantagem de servir para prantear diversos 
mortos ao mesmo tempo. Aquele, porém, que nos deixara, encar-
nava um homem excepcional, instalado há muito no panteão das 
Américas, a figura paradigmática de escritor universal.

Sujeita, contudo, aos ditames pessoais, prolongo a tristeza e re-
lembro preciosas minudências da vida de Carlos Fuentes, de cuja 

Ocupante da 
Cadeira 30 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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riqueza nos fez depositários. Evoco a obra, que perdurará, e ainda seus gestos, 
o caminhar apressado, quase atemporal, o rosto parecido a um palimpsesto 
no qual se estampavam os rastros das variadas civilizações que ele estudara ao 
longo de sua formação intelectual. 

Penso, igualmente, como colhíamos suas reflexões, originárias de um saber 
recôndito, vindo de longe, talvez de Micenas, ou mesmo do início do mundo, 
e que ele ia atualizando enquanto cotejava este vasto repertório com o coti-
diano, mesmo corriqueiro, onde se instalava na companhia dos amigos. E, ao 
improvisar, seguia uma pauta que ordenava a voltagem das ideias. Tudo nele 
propício a desafiar a si mesmo e aos demais. 

Altaneiro e polissêmico, insatisfeito com a arte de decifrar o mundo ao 
nosso alcance, esforçava-se em contribuir para a exegese humana. E já ao final 
da vida, este pensador inquieto não hesitou em reconhecer, em recente diálogo 
com o ex-presidente Ricardo Lagos, do Chile, sua dificuldade em interpretar 
as crises que ora assolam a sociedade contemporânea. 

Desde o início, revesti Carlos Fuentes com o manto da imortalidade. Isto é, 
como se estivéssemos todos destinados a morrer, salvo ele. Ou, então, acredi-
tava que ficaria entre nós ao menos dois séculos, o tempo de cessar de jorrar a 
riqueza que provinha daquela esplêndida matriz humana. Certamente imagi-
nei que a mãe, Berta, inspirada na nereida Tétis, que afundou o filho Aquiles, 
ainda pequeno, na tina com água do rio Estige, para lhe assegurar a invulnera-
bilidade, teria feito o mesmo com Carlos. Ou contentara-se ela em conceder 
ao filho um talento criador com o qual invadisse no futuro a matriz da língua, 
as frestas do invisível e do instável, os enigmas do humano, o sortilégio da po-
esia. Afinal a história provou que Carlos Fuentes edificou uma obra capaz de 
prorrogar as excelências da língua, os personagens arquétipos, de perscrutar as 
idiossincrasias coletivas, as histórias secretas, sobretudo aquelas relegadas ao 
esquecimento, e que só passaram a existir graças a sua convicção narrativa.

Vi-lhe os retratos familiares. Da vida privada, de Sílvia, dos três filhos. Dos 
amigos, dos seres que integram sua história e a do México. E ao recolher este 
compêndio afetivo, constato uma trajetória assinalada, desde o nascimento, 
pelo instinto da narrativa. A começar por haver nascido no Panamá, onde o 
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pai, Rafael, servia como diplomata, cujo canal, de intrincada mecânica, desafia 
a imaginação. 

Até os 15 anos, embora se soubesse mexicano, viveu em diversos países. 
O Rio de Janeiro fez parte deste périplo. Nesta cidade, menino ainda, acari-
nhou-se com Alfonso Reys, o autor de Visión de Anáhuac, o genial erudito que 
Carlos preservou no arcabouço mental como modelo a seguir. A ponto de vir 
a ser, como Alfonso Reyes, a quem visitava frequentemente em sua casa de 
Cuernavaca, ensaísta das Américas. E ainda o ficcionista que, a fim de criar a 
própria epopeia, engendrou em sua obra a epopeia americana. 

Desde cedo, aprendeu línguas e aperfeiçoava o espanhol nas férias escola-
res, passadas no México. Havia que conhecer o país, estar com as avós, que 
o seduziam com o fabulário mexicano. Convívio que marcou sua maneira de 
examinar o país. Destes seres familiares emanava a sedução que lhe enriquecia 
o imaginário. Elas lhe davam alento para enveredar pelo cotidiano denso do 
país, pelas lendas e mitos em torno das culturas ameríndias e da revolução, 
pelos sonhos populares, para auscultar a vida dos vizinhos que fundamenta-
riam suas invenções. 

Era-lhe natural que as avós exagerassem nas narrativas. Graças ao fervor 
dos afetos, os enredos enriqueciam o arsenal que o neto iria utilizar para con-
tar o que lhe fizesse falta. 

Por conta do ofício de escritor, esmiuçou sua árvore genealógica, para en-
tender as nações. Não em busca da linhagem que o distinguisse. Só os nobres 
investigam o passado à procura de algum rei que lhes oferte a coroa com a 
qual afinal se ajustam ao presente. Carlos amava os documentos, a leitura in-
tensa, a tradição, as desilusões dos povos, matérias, enfim, que lhe garantiam 
a dimensão da modernidade. Herdara, sem dúvida, a consciência de que pro-
vínhamos de uma sequência familiar que fortalecia em períodos de ascensão 
a visão humanística. 

Penso que creditava à família o percurso literário, sem o qual o romance 
carecia das afinidades coletivas. O que permite, aliás, o Quixote ser lido no 
deserto de Góbi ou em qualquer outro rincão do mundo. Os avós, pois, quais 
fossem, com sua soberania derradeira, semeavam nos sucessores as moedas 
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com as quais escrever a história social. Mas, caso eles não nos cedessem suas 
histórias, de que valeriam suas moedas? 

A família paterna era de Vera Cruz, do golfo do México, da região de onde 
se trazia a pé, em louca corrida, até o altiplano, o peixe fresco que abaste-
cia o imperador Montezuma. Seu bisavô, socialista alemão, refugiou-se em 
Vera Cruz, após hostilizar Bismarck. E com o intuito de abolir resquícios de 
memória, proibiu que se falasse o alemão na casa. A avó, Clotilde, também 
veracruzana, era bela e valente. De certa feita, indo da capital para Vera Cruz, 
a diligência foi assaltada por bandoleiros que lhe exigiram a aliança. Ofendida 
com semelhante atrevimento, resistiu em lhes entregar o símbolo conjugal. 
Eles, então, sem contemplação, cortaram-lhe o dedo de um só golpe. Desen-
cantada com a violência, ela não deixou mais de usar luvas que escondessem 
a mutilação sofrida. 

Emília, avó materna, vivia em Mazatlán, descendendo de imigrantes espa-
nhóis e dos índios yaquis. Viúva jovem, educou sozinha as 4 filhas, trabalhan-
do na campanha escolar encetada por José Vasconcelos, autor do notável La 
Raza Cósmica que revolucionou a educação mexicana, com reflexos em toda a 
América.

Tinha ela espírito beligerante. Enfrentava vicissitudes e igualmente certo 
parente, de alta patente militar, com quem argumentava, assegurando-lhe que 
não importava a batalha que ambos travassem, ela sairia sempre vencedora. 

Ambas mulheres tinham em comum o gosto de narrar, de prover o neto 
com subsídios, pessoais e históricos, que nutrissem a imaginação do futuro 
escritor. 

A célula familiar, com tantas irradiações dramáticas, atuava na ficção de 
Carlos Fuentes, dentro e fora da casa, na pólis. Seu universo novelesco regis-
trava os desdobramentos da ação familiar no deflagrar do drama. As marcas 
da tragédia haviam-se iniciado com Adão e Eva, Abel e Caim, a primeira famí-
lia. Sina que os deuses, secundados pelos enigmas dos oráculos, configuravam 
nas tragédias gregas. Como exemplo do circuito familiar: Medeia e Jasão, 
Electra e Orestes, Clitemnestra e Agamenon, Édipo, Antígona, esta como o 
arauto do sistema familiar.
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Esta matéria familiar, que se expande, apropria-se do universo america-
no e desemboca em seu grande romance Terra Nostra. Para tanto, os manejos 
históricos e psíquicos integram a arte narrativa que Fuentes maneja no afã 
de refletir a grandeza advinda da fabulação, da volúpia onírica. Das palavras 
cintilantes que constituem em cada página um festim inigualável. Um esforço 
criativo amparado pela paixão que personagens e leitores desvelam. 

Sua narrativa cumpre à risca o enredo a que está atrelado. Embora submeti-
da aos ditames da fatalidade dos personagens, não abdica dos feitos históricos 
que correm paralelos à ação da história.Tem México como metáfora fundado-
ra, pano de fundo da sua criação. Com menor presença em AURA, romance 
contaminado por um mistério cuja procedência crepuscular e difusa opera no 
atormentado sentimento humano. 

Ao lê-lo, sempre imergi em exaltada aventura, com a sensação de haver em 
suas obras a verdade narrativa que dizia respeito a mim mesma. E que de nada 
valia sair da sala para livrar-me das provocações acesas pelo imenso talento 
do autor.

Eu media, contudo, o transbordamento das emoções que a leitura me des-
pertava. Sua obra ensejava que lhe visse os andaimes da criação, o repertório 
das ideias, por onde transitavam as frases cujo teor poético deslocava minha 
casa a fim de eu aderir a sua explosão verbal.

Sou-lhe grata pela grandeza com que enriqueceu minha condição de es-
critora, de ibérica, de brasileira. Constato, hoje, como ele soube amar e servir 
à sua tribo literária. Como, ao falar de cada um de nós, parecia falar de si 
mesmo. Havendo permitido que eu o sentisse irmão na escritura e na visão 
de mundo.

Tive o privilégio de testemunhar seu amor pelo Brasil. Dava provas de en-
tender quem éramos, a despeito de nossas sensibilidades, brasileira e mexica-
na, nem sempre trilharem as mesmas sendas. O seu Agustín Lara, a sua Maria 
Felix, LA DUEÑA, não eram os personagens como nós os víamos.

Evocava o Hotel Copacabana Palace como o território mítico onde ensaia-
ra, na infância, sonhos arrojados e que não esquecera. Pousava na Cidade sem-
pre que podia. Recentemente, Sílvia e Carlos convidaram-me para encontrá-
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los na Barra no dia 26 de abril, dias antes de falecer, para o café da manhã. 
Estariam no Rio quase incógnitos, para participar de seminário internacional 
sobre educação. Na ocasião, leu o discurso, sempre sábio, ganhou um prêmio, 
foi aplaudido. Abracei-o e não lhe vi indícios da despedida que nos golpearia 
proximamente. Ao despedirmo-nos, ficamos de nos ver em junho. Afastei-me, 
mas, como a mulher de Lot, olhei para trás. Vi-o de costas, o passo firme, os 
cabelos de fios longos, embranquecidos. Ainda belo, uma efígie.

Lembro sua alegria em receber a Medalha Machado de Assis em 1997, 
por ocasião dos festejos do I Centenário da ABL, quando, convidado por esta 
instituição e pelo jornal O Globo, discursou no teatro, sob aplausos entusias-
mados, grande orador que era. Emocionou-se em Brasília, no mesmo ano, 
durante a cerimônia de imposição de insígnias, ao receber do presidente Fer-
nando Henrique Cardoso a condecoração da Grã-Cruz da Ordem Nacional 
do Cruzeiro do Sul. 

Já no Palácio da Alvorada, antes do almoço, quis conhecer os jardins, os 
animais que ali residiam. A vida o instigava, jamais se descuidava. Em seguida, 
ao lado do presidente e de Ruth Cardoso, e do sociólogo Ricardo Lago, às 
vésperas de ser empossado presidente do Chile, animou a conversa com temas 
que abordavam de preferência as problemáticas latino-americanas. 

Mas o que mais lhe importava do Brasil era Machado de Assis, sobre quem 
dizia ser o romancista carioca aquele que melhor assumiu a lição oriunda de 
Cervantes. Não fora Machado, habitante periférico de um Brasil longínquo, 
teríamos todos perdido os ensinamentos provindos do Quixote, e que Ma-
chado recobrara. 

Queridos amigos,
Mas é como criador que Carlos Fuentes me fecunda. Embora hesite qual 

romance destacar da obra numerosa, repouso minha lupa sobre A morte de Ar-
têmio Cruz. Releio o romance, decanto-o, é uma iguaria inesquecível, um vinho 
de terroir raro. Só este Artêmio Cruz serviria para consagrá-lo. Uma obra-prima 
urdida por um autor que alcançara a culminância narrativa aos 32 anos. Um 
clássico, sem dúvida, que, ao utilizar uma abordagem lendária para erguer uma 
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nação e contar a história do homem chamado Artêmio Cruz, se estabeleceu 
para sempre na história literária. 

Nestes dias, folheei certos capítulos. O livro, desperto, surgiu inteiro. Re-
cuperei os rumos estéticos, o deliberado artifício de linguagem em certas pas-
sagens, a visão polissêmica que, com imponente riqueza, pauta suas páginas. 
A reconstituição da instabilidade política originária da revolução mexicana a 
partir de 1910. De como a população, de diversos estamentos, gravita ainda 
hoje em torno de um movimento transformador. De como os mexicanos têm 
enraizadas na psique as consequências de conflito tão complexo e ambíguo.

Uma narrativa que, sob forma de imenso afresco, elucida a conduta dos 
revolucionários e de seus sucessores. Destaca paulatinamente a falência dos 
sonhos, a deterioração da utopia, por parte dos que se afastaram dos ideais 
revolucionários.

O autor pinça os instantes constitutivos deste painel moderno, enquanto 
elege o lento espetáculo da morte de Artêmio Cruz como tema. Situa o enigma 
romanesco precisamente em meio ao embate que se trava entre vida e morte. 
A morte de um personagem que se torna metáfora do desfalecimento de uma 
nação. E como, ao longo do transcurso narrativo, a ação torna-se em si explana-
tória, enquanto insinua o desfecho iminente. Quando vemos como Artêmio, na 
agonia da morte, agarra-se às prerrogativas da tênue vida que lhe resta.

O personagem é de comovente dimensão. Prestes a autorizar o advento 
da própria morte, ele repassa a existência em um ritual quase litúrgico. Em 
voz tríptica, ele entoa a ladainha que o afeta e dá sequência às cenas que lhe 
perpassam a memória. Uma evocação obscura e lírica que cede argumentos à 
morte para ela agir segundo sua conveniência. 

O discurso da morte é de rara singularidade. É Tolstói, com seu Ivan Illich. 
Sem dúvida, um tributo elegíaco ao ocaso da vida. O cruel esboço de uma rea-
lidade que obriga ao narrador, Artêmio, amedrontado e desordenado, a aceitar 
um enigmático YO, sucedido por duas outras vozes, certamente suas. É median-
te estas alternâncias vocais que a morte pede passagem ao moribundo que lhe 
cumpre o desejo. Uma permuta, porém, que obriga Artêmio a revelar os incô-
modos e as misérias do corpo próximo ao desenlace. Quando, submisso à lei e 
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ao absolutismo da carne, o seu YO vê-se no rosto de quem, próximo ao leito, o 
observa, e a quem ele, Artêmio, confere autonomia para julgá-lo.

Artêmio Cruz, como narrador, domina a ação universal. Designa quem 
deve permanecer ao seu lado, e dispensa os que não inclui na viagem ao Ha-
des, ao centro de si mesmo. Ele sabe que México é o seu último caleidoscópio, 
quando as peças cromáticas se movem. Nestes instantes, fundem-se as etapas 
finais de sua vida. Sua agonia associa-se à insalubridade do tempo. E já não 
conta mais com o inconsciente e a memória. São sobras que não fazem mais 
parte da sua rotina. Faltam-lhe definitivamente os recursos com que se defen-
der diante de uma existência fétida e translúcida. Contudo, seu estado termi-
nal ainda reivindica a custódia da memória, que lhe conte a sua história. Intui, 
talvez, que graças à linguagem não linear, caótica, atalhada por monólogos es-
parsos e dissonantes, ganhe algumas horas mais. Um jogo sutil que predica em 
seu favor. No entanto, as noções do tempo, a serviço de Artêmio, dissolvem-
se. O som e a fúria shakespeareana ecoam no seu arfar de despedida.

A ambiguidade de Artêmio Cruz, contudo, sob o impacto da circularidade 
temporal, é também a sua verdade narrativa. Integra a rede da intriga em que 
se escondem as claves do personagem em sua alteridade. O YO, o TU, o EL 
encenam a mortalidade, são uma outra efígie. As vozes que orquestram a nar-
rativa, como ardis evocativos, são uma massa coral beethoveniana cujos metais, 
cordas, oboé, trombetas falam, pranteiam a personagem feminina, Regina, re-
juvenescem Artêmio a sonhar com Catalina, abrigam-se nos braços do mulato 
Lunado que viu o moribundo nascer. Assim transversal, a realidade mexicana, 
e de Artêmio, embaralha os naipes da existência, usa os sentimentos térmicos, 
os contrapontos, a frase de Calderón, da cuna al sepulcro.

Carlos Fuentes afina a unidade narrativa com dissonâncias deliberadas. 
Nenhuma voz ousa dizer tudo. Só o tempo, regressivo, subjetivo e mítico, 
pronuncia-se. Carece que a lógica da narrativa predomine.

Às vezes, como leitora, fantasio que Carlos Fuentes, ao esboçar Artêmio 
Cruz, seguiu o suntuoso modelo do conde Olivares, de Velásquez, ora no Pra-
do, embora falte ao moribundo a montaria imponente do político. E indago 
se Carlos guardou no coração, em nome das inquietações inerentes ao criador, 
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os traços do pentimento, do arrependimento, que o sevilhano Velásquez pre-
servou no seu quadro. Mas, como saber ? 

O que julgo, sim, saber, é que o romance, como que obedecendo a uma re-
gra grega, se ajusta à medida humana. Sob o anteparo dos arcanos, das lendas, 
dos mitos, da história, sua magnitude consagra o anti-heroi enclausurado em 
seu quarto, enquanto, à espera da morte, reconstitui o malogro pessoal e do 
México. O anti-herói que encarna as carências do arquétipo e cuja represen-
tação narrativa modela as instituições e conta a história do século XX. Ele é 
quem, após haver perdido a inocência e traído suas utopias, oferta à morte o 
legado da sua alma corrupta e desiludida. 

Um personagem em torno do qual, e à margem da falência histórica das 
identidades nacionais, o autor, como um Balzac moderno, consigna os rasgos 
antropológicos e espirituais de uma nação. Obriga à sociedade ibero-ameri-
cana a assumir sua representatividade, a questionar quem somos, a averiguar 
o grau de nossas contradições, da nossa moralidade cívica, dos nossos escrú-
pulos. Para saber, afinal, quem há de chorar por nós, enquanto passamos a 
existência em revista.

AMIGOS,
Conheci Carlos Fuentes no México, em 1966. Ali cheguei por acaso, 

vinda dos Estados Unidos, onde estive desfrutando de uma bolsa concedida 
a futuros líderes da América Latina. Já então ele era um escritor reputado e  
admirado, enquanto eu não dispunha de credenciais para ser levada a sua 
presença. 

Ele, porém, não se importou que fora uma desconhecida. Recebeu-me em 
casa com afeto e generosidade, cedeu-me o seu tempo. Em nenhum momento 
filtrou o meu saber ou sabatinou-me, à cata de meus títulos. Fez-me sentar na 
confortável sala como se eu fora um dos seus. Para ele eu era tangível, porque 
pertencia à falange dos anjos que faziam parte da literatura. Integrava, pois, o 
fluxo inventivo que emanava do continente americano. A escrita e o alento da 
arte uniam-nos. E estimulou-me, ele, a sonhar em um continente que cobra 
do escritor vigilância e fabulação, que estão na mira da escritura.
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Desde esta época, nunca o esqueci. Com os anos, fizemo-nos amigos. Só 
que minha profunda amizade por ele envolve agora Sílvia Lemus de Fuentes, 
mulher de refinada inteligência e sensibilidade. Ambos são inseparáveis no 
meu coração. A ela estou especialmente atrelada porque somos afins, porque 
nos queremos bem, porque nos entendemos com uma simples mirada, porque 
choramos juntas. E agora seguiremos a prantear Carlos, que fará falta a ela e 
aos amigos, afetados todos por sua irreparável perda. 

Pude abraçar Sílvia e Carlos nos momentos de glória e de dor. Aprendi 
com eles a ouvir o diapasão secreto dos sentimentos. E onde quer que Carlos 
Fuentes navegue agora, seguindo um mapa cujas linhas estão ao alcance de 
Sílvia para acompanhá-lo mesmo de longe, continuaremos juntas, nos falare-
mos, nos comprometemo-nos com o futuro da amizade. De uma amizade que 
me ajuda a viver. Pois sou o que os afetos me pautam e me dizem.

Agradeço a Carlos por haver existido em minha vida.

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2012
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P r e m i a ç ã o

Prêmio Machado de Assis

Dalton Trevisan

Curitiba, 15 de junho de 2012
À
Academia Brasileira de Letras,
Rio de Janeiro

Prezado Senhor Geraldo Holanda Cavalcanti,
Presidente em exercício:

As honrarias é de bom uso que se agradeçam. Entre as maiores 
essa da nossa Academia de Letras – guarda zelosa da língua e das 
tradições literárias –, o dileto Prêmio Machado de Assis.

Ele nos iniciou, o grande bruxo, no prazer secreto da leitura – 
uma jornada não a virgens terras ou mares, ainda mais longe, aos 
confins do coração humano. E nos introduziu a que doces criaturas, 
desde então da nossa particular estima.

Primeiro – grande lascivo! – as mulheres. Capitu, enganosa, cal-
culista, perversa (os braços... nus no baile... os mais belos... Os bra-
ços merecem um período), que traiu o ingênuo Bentinho e afogou 
nos seus lindos olhos de ressaca o incauto Escobar.

Sofia, essa (os braços... oh! os braços! Que benfeitos!), do busto 
emergindo das cadeiras amplas como uma grande braçada de folhas 
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sai de dentro de um vaso, endoidou de vez o pobre Rubião com suas barbas 
e bigodes longos, perdido no vago o olhar cismático – a viver do que podia 
ter sido.

Virgília, a florida Virgília dos opulentos e magníficos braços nus... Eia, essa 
forte obsessão de braços – a oportunidade única de fartar os olhos quando as 
musas desciam o vestido para cobrir os sapatos!

Mais as figuras inesquecíveis dos contos. Na Missa do Galo, a boa Con-
ceição de roupão branco, grandes olhos espertos, metade dos braços à vista 
e bastou ao moço entrever-lhe, a furto, o bico das chinelinhas para que a sua 
imagem durante a missa pairasse entre ele e o padre.

O Pestana, de Um homem célebre, o autor insatisfeito de polcas da moda, to-
cadas nos bailes e assobiadas na ruas, mas que ansiava por sinfonias clássicas e 
expirou bem com os homens e mal consigo mesmo. Uma sábia lição para nós 
outros: se não compomos sonatas, bem nos contentemos com polcas ligeiras.

Uns Braços, esse famoso par de braços nus, belos e cheios de d. Severina, 
cuja visão faz o jovem escrevente esquecer de si e de tudo. E, dorminhoco, ai 
dele, perdeu de vê-la quando, inclinando-se, abrochou os lábios e deixou-lhe 
um beijo na boca.

Tais e tantos personagens, Capitu, Bentinho, Sofia, Rubião, Virgília, Braz 
Cubas, além dos vários comparsas: o agregado José Dias que, nas horas graves, 
era gravíssimo; as boas e patuscas viúvas dos saraus; esse homem grave o dr. 
Vilaça, medido e lento; sem esquecer d. Plácida, que brotou da conjunção 
de luxúrias vadias e o impávido major, o terrível major Siqueira, que falando 
chovia a cântaros – todos eles gente viva, vivíssima que, pelo resto da vida, 
continuamos a frequentar e conversar. Graças ao gênio Machado de Assis.

E mais não escrevo, por não me alongar. Perdoe, caro Senhor, o tremido da 
letra e o desgrenhado do estilo.

Entrado em anos, ai de mim, os muitos achaques me proíbem de agradecer 
pessoalmente esse prêmio tão caro ao coração. O que busquei, embora desjei-
toso, fazer nestas sentidas palavras.

Com as melhores saudações.
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C i c l o  “ E l e i ç õ e s  e  Re f l e x õ e s ”

*

* Conferência proferida em 8 de maio de 2012.

Voto e cidadania

José  Murilo de  Carvalho 

O tema que me foi dado é Voto e Cidadania. Começarei analisan-
do o conceito de cidadania. A seguir, passando ao nível da 

empiria, falarei sobre cidadania e voto no Brasil. Finalmente, discu-
tirei o voto como instrumento de cidadania nos dias de hoje.

O conceito de cidadania Ȅ
Inicio com a discussão do conceito de cidadania no Ocidente, 

onde ele teve origem e se desenvolveu. Discutirei apenas a acepção 
mais comum, que poderíamos chamar de liberal, isto é, aquela que 
se vincula à posse de direitos individuais. Por questão de tempo, 
apenas menciono a concepção que relaciona cidadania com virtude 
cívica. Esta cidadania, que poderíamos chamar de republicana, en-
fatiza antes os deveres dos cidadãos para com a pátria do que seus 
direitos individuais. Sua origem localiza-se na Roma republicana e 

Ocupante 
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na Academia 
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no republicanismo cívico renascentista. Entre nós, foi adotada por Frei Cane-
ca em texto intitulado “O que é a pátria do cidadão”, escrito em 1822.

O sociólogo inglês T. H. Marshall, em texto de 1949, desdobrou os direi-
tos contidos no conceito liberal de cidadania em três grupos: civis, políticos 
e sociais.

Direitos civis são aqueles que têm a ver com a garantia da vida, da liber-
dade, da propriedade, da igualdade perante a lei. Neles estão incluídas as 
liberdades de ir e vir, de pensamento, de consciência, de organização. Eles têm 
a ver com a defesa do cidadão perante o arbítrio do governo e surgiram na 
Inglaterra como reação dos barões ao absolutismo monárquico. Exigem para 
sua vigência a existência de um Judiciário independente.

Os direitos políticos, por seu lado, referem-se não à defesa do cidadão con-
tra o Estado, mas a sua participação no governo da sociedade. É limitado a 
uma parcela da população e em geral se exerce pelo voto, pelos partidos e por 
várias modalidades de manifestação coletiva, inclusive as redes sociais de hoje. 
Em suas origens gregas, essa participação era direta, exercida na agora, isto é, 
na praça pública. Na Idade Moderna, ela assumiu a forma indireta de eleição 
de representantes que atuam dentro de instituições parlamentares.

Por fim, já no século XX, a cidadania, ainda segundo Marshall, passou a 
exigir também a inclusão dos direitos sociais, que podem ser definidos como a 
participação de todos na riqueza coletiva. Esses direitos incluem, entre outros, 
o direito à saúde, à educação, ao emprego, ao lazer. Sua garantia depende de 
um Executivo eficiente e preocupado com a inclusão social.

Cidadania plena seria, então, aquela que abrangesse os três tipos de direitos. 
Tal conjugação, no entanto, é rara e só foi atingida por poucos países, mesmo 
assim de forma instável. Como fenômeno histórico, a cidadania apresenta-se 
em cada país com características e dinâmicas próprias. Pode haver maior ên-
fase em um tipo de direitos do que em outros, ou mesmo conflito entre, por 
exemplo, o direito civil da liberdade e o direito social da igualdade. Não foi 
outra a divergência entre o Ocidente e o antigo bloco soviético: o primeiro 
enfatizava a liberdade, o segundo, a igualdade. A liberdade ocidental produzia 
desigualdade, a igualdade soviética eliminava a liberdade. 
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Percursos históricos Ȅ

A dinâmica histórica da cidadania na Inglaterra, ainda segundo Marshall, 
começou com os direitos civis a partir do século XVII; depois, no século 
XIX, vieram os políticos; finalmente, no século XX, os sociais. A ordem cro-
nológica foi também, por assim dizer, lógica, uma vez que o exercício dos di-
reitos civis levou à conquista dos direitos políticos e estes à dos sociais. Mais 
por miúdo, os direitos civis garantiram a liberdade de expressão, de consci-
ência, de organização. O exercício desses direitos permitiu o surgimento de 
movimentos sociais com reivindicações políticas. Uma dessas reivindicações 
foi exatamente a do direito do voto. Em função dessas reivindicações é que se 
expandiu a franquia eleitoral. Finalmente, a expansão da participação eleitoral 
permitiu a criação do Partido Trabalhista, o Labour Party, que desenvolveu no 
Congresso ação a favor de uma legislação social que pelo menos amenizasse 
as consequências negativas da Revolução Industrial operada pelo capitalismo. 
Assim, o exercício de um direito foi levando à conquista de outro.

No Brasil, esta sequência foi invertida na prática. Se tomarmos a Cons-
tituição de 1824, veremos que estavam lá todos os direitos civis e políticos. 
Seria anacrônico esperar que dela constassem os direitos sociais. Mesmo as-
sim, lá estava a desapropriação por interesse coletivo e a exigência de educação 
primária para todos, dois direitos sociais.

Mas se olharmos para a prática e não para a lei, veremos que os direitos 
que tiveram alcance significativo entre nós, em termos do número de pessoas 
beneficiadas, foram os sociais, os últimos no percurso inglês. Esses direitos, 
e aqui temos outra originalidade brasileira, foram introduzidos na década de 
1930, em sua maior parte durante as ditaduras do Governo Provisório de 
1930 a 34 e do Estado Novo, de 1937 a 1945. A CLT é de 1943, um pro-
duto da ditadura do Estado Novo, quando os direitos políticos estavam sus-
pensos e os direitos civis sofriam restrições. A segunda expansão dos direitos 
sociais verificou-se durante a ditadura militar, quando foram criados o INPS, 
o FGTS, o Ministério da Previdência. Neste mesmo período, os benefícios 
sociais foram estendidos aos trabalhadores rurais, às empregadas domésticas 



 José  Murilo de  Carvalho 

28

e aos autônomos. Só a partir dos anos 1990 e, sobretudo, da primeira década 
do século atual, é que a expansão dos direitos sociais coincidiu com a vigência 
dos direitos políticos e civis.

Quanto aos direitos civis, os primeiros na sequência inglesa, apesar de es-
tarem presentes na Constituição de 1824, em termos de alcance efetivo, é 
o menos difundido entre nós. Sobre isso, costumo contar uma historinha 
muito significativa. Tinha um sítio em Seropédica, perto da Universidade Ru-
ral. Certo dia, pararam meu carro e me pediram que levasse uma senhora ao 
médico. Ela passara mal quando a polícia militar invadira seu casebre. No 
posto, disseram-me que ela correra risco de um ataque cardíaco. Na volta, 
parei no posto policial. Vestia-me como um camponês, chapéu de palha e 
tudo. No entanto, o policial dirigiu-se a mim perguntando: “Doutor, em que 
lhe posso servir?” Registrei a palavra doutor. Meu carro era aceitável, mas 
minha aparência não era a de um doutor. No entanto, o policial, certamente 
observando o carro, a cor branca e a delicadeza da pele, a boca sem falhas 
dentárias, me classificou imediatamente: doutor. Expliquei do que se tratava 
e ele respondeu que, de fato, fora ele mesmo que estivera na casa da senhora. 
Mas, em absoluto, não arrombara a porta. Fora seu peso sobre ela que fizera 
com que se abrisse: a casa era modesta. Acrescentou que não usara violência 
contra a senhora que se declarara ser crente. Anotei a segunda classificação: 
crente. Ele prosseguiu. Houvera denúncia de roubo de galinha contra os filhos 
da moradora. E concluiu que o doutor devia saber que ali era ponto de tráfico 
e de macumba. Anotei a terceira classificação: macumbeiro.

Em dez minutos de conversa, o policial-sociólogo descreveu como fun-
ciona na prática a igualdade perante a lei da Constituição. Desdobrando um 
pouco sua rude classificação, podemos dizer que para ele havia três categorias 
de cidadãos, o “doutor”, cidadão de primeira classe, acima da lei; o “crente”, 
pobre honesto, cidadão de segunda classe, mas ainda merecedor de algum 
respeito, como o direito de não apanhar; e o “macumbeiro”, o marginal, o 
desclassificado, abaixo ou fora da lei, culpado até prova em contrário. “Cren-
tes” e “macumbeiros” formam a imensa maioria de nossa população a que 
não chega a proteção dos direitos civis, apesar da Constituição.
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Os direitos políticos, por sua vez, sobretudo o do voto, só se difundiram 
a partir de 1945, como veremos a seguir e, em parte, durante outra ditadura. 
Assim, nossa sequência foi, na prática, direitos sociais-direitos políticos-di-
reitos civis. E um não veio em função do exercício de outro. Não seria difícil 
especular sobre as consequências desse percurso para nossa cultura política.

Voto e cidadania no Brasil Ȅ
Mostro agora abaixo alguns dados que ilustram a evolução do voto no 

Brasil.

Tabela 1 
Eleitorado, 1835-1945, como % da população

1835 10,0

1872 10,4

1886 0,8

1894 2,2

1922 20,9

1930 5,6

1945 13,6

Gráfico 1 
Eleitorado, 1835-1930, com % da população

12

10

8

6

4

2

0
1835 1872 1886 1894 1922 1930



 José  Murilo de  Carvalho 

30

Vê-se na tabela e no gráfico que houve involução na participação eleito-
ral ao longo do século XIX até 1930. Começamos com um nível de par-
ticipação – 10% da população –, bastante alto para os padrões da época, 
incluindo os dos países europeus. Não é verdade, portanto, o que se diz 
comumente que no século XIX só votavam os ricos. Pela Constituição de 
1824, votavam nas eleições primárias analfabetos e quem tivesse 100$000 
de renda. Foi a chamada Lei Saraiva, de 1881, que produziu grande retro-
cesso. Ao mesmo tempo em que eliminou o voto indireto, ela proibiu o 
voto do analfabeto e tornou mais rigorosa a prova de renda. Num país em 
que 85% da população eram analfabetos, eliminar seu direito ao voto era 
excluí-los da cidadania política. O resultado do corte apareceu nas eleições 
legislativas de 1886.

Enquanto na Inglaterra e em quase todos os outros países se verificava 
aumento na participação, nós, em mais uma originalidade, retrocedemos. E 
o retrocesso continuou durante toda a Primeira República, com pequena 
recuperação ao final do período. O regime republicano eliminou a exigência 
de renda, mas manteve a proibição do voto do analfabeto. A participação 
eleitoral nas eleições presidenciais foi de 2% em 1894, de 3% em 1910, de 
2,9% em 1922, e de 5,6% em 1930. Literalmente, a Primeira República foi 
uma república sem povo, mais uma originalidade nossa.

No entanto, a partir de 1945 tivemos outra mudança dramática, desta vez 
na direção certa, como mostram a tabela 2 e o gráfico 2.

Tabela 2 
Eleitorado, 1889-2012(%)

1889-1945  5,0

1945 13,4

1960 22,0

1986 51,0

2012 71,0
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Gráfico 2 
Eleitorado, 1930-2012
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Se entre 1889 e 1945, a participação não excedia 6% da população, em 45 
ela já saltou para 13,4%, em parte, sem dúvida, graças à incorporação do voto 
feminino, superando, pela primeira vez, os dados do século XIX. Em 1960, 
ela foi de 22%; em 1986, de 51%; hoje, 2012, é de 71% da população. Foi 
um avanço extraordinário em curto período de 70 anos, sobretudo se levarmos 
em conta o desempenho anterior. Houve uma invasão de povo na República, 
tão grande e rápida que levou ao colapso do sistema político em 1964. No 
entanto, outra originalidade nossa, o golpe e a ditadura não interromperam 
o movimento ascendente da participação, antes o aceleraram. Entre 1962 e 
1986, datas para as quais há dados eleitorais, 53 milhões de brasileiros come-
çaram a votar, o equivalente à população total do país em 1950. Quer dizer, 
milhões de pessoas continuaram e começaram a votar quando o voto e a re-
presentação faziam pouco ou nenhum sentido, porque o poder do Congresso 
era fictício. De uma república sem povo, passamos ao voto sem representação. 
Novamente, não seria difícil imaginar o impacto dessa experiência de voto 
obrigatório e sem sentido sobre a cultura política dos novos eleitores. Hoje, 
é claro, combinamos alta participação, mais alta, talvez, do que a de qualquer 
outro país, com voto representativo.
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Nota: an/l&e/fi: analfabeto, ler e escrever, fundamental incompleto; fc/médio: fundamental 
completo e médio. Fonte: TSE.

O voto hoje Ȅ
Passo agora a discutir algumas características das eleições que temos hoje. 

Em primeiro lugar, elas são quase à prova de fraude. Levando-se em conta as 
práticas predominantes até a metade do século XX, isso significa grande pro-
gresso. O voto é dado livremente e contado corretamente. À Justiça Eleitoral, 
criada na década de 1930, deve-se dar o crédito por esse avanço.

Em segundo lugar, nosso voto é obrigatório e não opcional. Estritamente 
falando, ele é um dever e não um direito e assim é percebido por muita gen-
te, como demonstram algumas pesquisas. Nesse sentido, ele pertence mais à 
tradição republicana de cidadania do que à liberal. Ou vem, ironicamente, de 
nossa tradição colonial. Na Colônia, as pessoas qualificadas eram obrigadas a 
votar e a aceitar o cargo, se eleitas. Não podiam votar em si mesmas, nem pe-
dir voto. Seja como for, republicano ou Antigo Regime, há um debate sobre se 
devemos tornar o voto opcional ou mantê-lo como dever. Não tenho tempo 
para entrar agora na discussão. Digo apenas que julgo que o voto obrigatório 
ainda é útil entre nós como pedagogia cívica.

O terceiro ponto já foi mencionado, é a rapidíssima expansão da participa-
ção eleitoral. O que outros países levaram séculos para atingir, nós fizemos em 
algumas décadas, embora depois de longo retardamento e em parte durante 
um governo ditatorial.

O quarto ponto é que o voto hoje, embora universal, sem fraude e formal-
mente livre, ainda é exercido em contexto de grande desigualdade social. Vejamos 
qual é a composição do eleitorado que temos hoje. Veja-se o gráfico a seguir. 

Gráfico 3 
Escolaridade dos eleitores (2012)
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Examinando o corpo eleitoral pelo lado da educação, um fator fundamen-
tal em se tratando de percepção e exercício de direitos, vemos que sua maior 
parcela (51%) é composta de pessoas analfabetas, que apenas sabem ler e 
escrever, ou que possuem o fundamental incompleto. A segunda parcela em 
tamanho tem o fundamental completo e o ensino médio completo, e não pas-
sa de 41% dos votantes. Finalmente, a parcela menor inclui os que possuem 
educação universitária, completa ou incompleta. Corresponde a míseros 7% 
do eleitorado. Que significa isso? Que metade do eleitorado não sabe votar 
por ser analfabeta completa ou funcional? De maneira alguma. Todos sabem 
votar. Todos votam racionalmente, de acordo com a percepção que têm do 
próprio interesse. O problema é a natureza dos interesses de grande parte do 
eleitorado. Isso se pode avaliar pela renda. O TSE não dá a classificação dos 
eleitores por renda, mas podemos usar dados aproximados, referentes à popu-
lação em geral. Veja-se o gráfico seguinte.

Gráfico 4

Fonte: Ativa Corretora.

O gráfico divide a população por renda. A classe A, de renda mais alta, 
representa 4% da população, a B, 12%, a C, 52%, a D, 12%, e a E, 19%. 
Assumindo que seja essa mais ou menos a classificação do eleitorado e rela-
cionando educação e renda, ponto pacífico entre especialistas, verificamos 
que cerca de 60% do eleitorado, além de escolaridade baixa tem baixo rendi-
mento. Que significa isso? Repito minha convicção de que todos votam ra-
cionalmente, de acordo com seus interesses. Mas é óbvio que alguém que está 
preso ao que eu chamo do “reino da necessidade”, alguém que, ao votar, tem 
que pensar, sobretudo, no que isso vai significar para sua sobrevivência, para a 
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sobrevivência da sua família, é eleitor livre apenas formalmente, não o é pelos 
constrangimentos econômicos e sociais. Esse eleitor não se pode dar ao luxo 
de votar em alguém que ache ser o melhor candidato para o país porque o 
melhor candidato para ele é necessariamente aquele que lhe promete políticas 
sociais ou assistencialistas. Essa é uma limitação estrutural de nosso sistema 
representativo que não se resolve com legislação eleitoral. O cidadão preso a 
essa limitação não é um cidadão completo e isso não é culpa dele.

Pode-se discutir a natureza do voto hoje recorrendo à expressão usada por 
um deputado paulista acusado de envolvimento no mensalão. Ele se defendeu 
das acusações dizendo que a opinião pública o condenava, mas a opinião 
popular o absolvia. Podemos definir a opinião pública como aquela que é 
informada, isto é, composta de pessoas com maior escolaridade, que leem 
jornais e revistas e acessam a internet, e, mais ainda, que não estejam presas 
às limitações do mundo da necessidade. A opinião popular seria a da maio-
ria dos eleitores, aquela com menor escolaridade e prisioneira das carências 
materiais. O deputado achava que o apoio a políticas sociais de seu partido o 
absolvia dos atos de corrupção de que era acusado. Jogava com as duas lógicas 
eleitorais, ambas racionais, mas uma operando com grau maior de liberdade 
do que a outra. A única solução democrática para esse dilema é acabar com a 
distinção entre as duas opiniões. Isso leva tempo, mas só então teremos real-
mente um voto livre e representativo.

Voto e cidadania  Ȅ
Chego à última parte da conferência: a relevância do voto para a cidadania 

nos dias de hoje. Proponho alguns pontos.
Primeiro, não podemos fugir ao dilema: todos criticam a corrupção e a 

baixa qualidade de nossos políticos e de nossas instituições, mas eles são 
eleitos democraticamente. Não há como fugir a isto. Quer dizer, partidos, 
Congresso e Executivo são como são porque estão nas mãos de pessoas esco-
lhidas pelos eleitores. Nós os elegemos. Não levar isso em conta é acabar com 
a democracia. Se julgarmos que o povo não sabe votar, a conclusão só poderá 
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ser tirar o povo do voto ou o voto do povo. Muita gente propôs essa solução 
no Império e na República. Não por acaso a franquia eleitoral permaneceu 
tão baixa de 1881 a 1945.

Segundo, as eleições hoje não são fraudadas, mas o voto não é totalmente 
livre, devido à desigualdade econômica e educacional. A liberdade do voto 
depende de mudança estrutural. A boa notícia aqui é a rápida mobilidade 
social em operação no Brasil nos últimos 18 anos. Essa mobilidade, se con-
tinuada, vai, em médio prazo, alterar a natureza do eleitorado e a postura do 
eleitor. O paternalismo e o populismo perderão força, a opinião pública vai 
tornar-se majoritária em relação à opinião popular. Ou mesmo, na melhor das 
hipóteses, desaparecerá a distinção entre as duas. A famosa classe C, que está 
surgindo, significa um potencial incremento da opinião pública. É possível 
mesmo que a surpreendente aprovação do governo de Dilma Rousseff  já te-
nha a ver com essa dinâmica. A presidente não inovou em relação ao governo 
Lula nas políticas sociais e econômicas. Inovou, no entanto, adotando postura 
mais rigorosa diante do que chamou de malfeitos. O eleitor que apoia esta 
política, que se preocupa com a maneira como as coisas são feitas, já pertence 
à opinião pública.

Terceiro, cidadania política não se resume a voto. Há outras formas de 
participação igualmente importantes. Hoje, eu diria que as redes sociais se 
transformaram em poderoso instrumento de pressão política, na realidade, 
o mais importante nos intervalos das eleições. O problema da democracia 
representativa, isto é, indireta, é universal porque ainda não se achou solução 
satisfatória para o problema de como controlar o representante. Esse pro-
blema não se colocava nas democracias diretas, como a grega, em que tudo 
era resolvido pelos cidadãos na praça pública, na agora. A democracia direta 
tornou-se inviável no mundo moderno, sem escravos para permitir a dedi-
cação total dos cidadãos à vida pública. A insatisfação com a representação, 
sobretudo na Iberoamérica, é geral. Pesquisas como as do Latinobarômetro 
indicam que não passa de 20% a confiança dos cidadãos nos políticos e nas 
instituições representativas. As pessoas não se veem representadas pelos po-
líticos. Imagino que, talvez, em futuro próximo, a internet torne possível a 
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volta à democracia direta. Será possível colocar projetos de lei na rede para 
serem votados por todos os cidadãos. Será a realização da ideia de Renan de 
que a nação é um plebiscito cotidiano. As redes sociais podem transformar-se 
na nova agora política. E dessa vez uma agora mais democrática, porque não 
haverá a exclusão dos escravos.

Quarto, a cidadania como virtude republicana, que mencionei rapidamen-
te, teria alguma oportunidade entre nós? Acho que todos concordamos que 
nossa República nunca foi republicana. Aliás, frei Vicente do Salvador citou 
em sua História do Brasil, escrita em 1627, a seguinte constatação de um bispo 
de Tucumán que passava pelo Brasil: “Verdadeiramente que nesta terra andam 
as coisas trocadas, porque toda ela não é república, sendo-o cada casa.” A afir-
mação é de extraordinária agudeza. Hoje, nem as casas são república. Valores 
republicanos são, de fato, algo que não está em nossa tradição.

No entanto, alguma dose desses valores, de interesse pelo coletivo, de vir-
tude cívica é indispensável para que não se desmoralize nossa democracia so-
cial. Sem esse ingrediente, não teremos instituições respeitáveis e respeitadas. 
Não teremos uma democracia republicana ou uma República democrática. 
Uma sem a outra não sobreviverá em médio prazo. A simples inclusão social, 
sem elementos republicanos, leva à desmoralização das instituições. A virtude 
republicana de bom governo, por sua vez, sem inclusão social, também não 
sobreviverá em médio prazo.

Finalmente, poder-se-ia perguntar se estaria eu aqui desvalorizando o voto. 
Garanto à ministra Carmem Lúcia, presidente do Superior Tribunal Eleitoral, 
que não. O voto, sobretudo com o auxílio da ficha limpa, ainda é instrumento 
importante para a construção de uma República democrática e deve ser escru-
pulosamente exercido, seja como direito, seja como dever. Apenas quis colocar 
o direito ao voto, ou o voto em si, em perspectiva. Meu ponto é que não basta 
votar para se cumprir o dever de cidadão. O voto, repito, é apenas um entre 
vários instrumentos de exercício da cidadania política, sem falar na cidadania 
civil e social. O voto não pode ser o álibi do cidadão.

Muito obrigado.



37

C i c l o  “ E l e i ç õ e s  e  Re f l e x õ e s ”

*

* Conferência proferida em 29 de maio de 2012.

A mídia: direitos e 
responsabilidades

Merval Pere ira

A imprensa enfrenta no mundo uma permanente batalha de 
credibilidade, que volta e meia é perdida. Embora aqui no 

Brasil ainda apareça entre as instituições mais respeitadas pela opi-
nião pública, há um permanente desconforto na relação da impren-
sa com a sociedade.

Se, de um lado, ela ainda depende da imprensa para ter seus 
direitos respeitados e para que denúncias sejam investigadas pelos 
governos, de outro, há questionamentos persistentes quanto à irres-
ponsabilidade do noticiário, sobre as acusações veiculadas – o que 
muitos classificam de denuncismo – ou quanto ao superficialismo 
do noticiário.

No Brasil, há uma relação de amor e ódio típica de um país que 
ainda testa a solidez de suas instituições democráticas, e onde a 
Justiça não funciona plenamente.

Ocupante da 
Cadeira 31 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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A imprensa aqui, mais que em outras partes, se transforma em Poder, por 
uma disfunção dos demais Poderes.

Ao produzir um primeiro nível de conhecimento dos fatos, o que muitos 
definem como um rascunho da História, exerce o papel socialmente relevante 
de ser um canal de comunicação que liga Estado e Nação, mas também os 
muitos setores da Nação entre si.

É sua atribuição fazer com que o Estado conheça os desejos e intenções da 
Nação, e com que esta saiba os projetos e desígnios do Estado.

O jornalismo é uma forma de conhecimento, uma forma de apreensão da 
realidade. O jornalista profissional é aquele que, valendo-se de um conjunto 
de técnicas, traz ao público uma primeira aproximação com o real.

Diante dos acontecimentos, é aquele que primeiro busca traduzi-los, expli-
cá-los, revelá-los, esforçando-se para fazê-lo da maneira mais isenta possível, 
naquele instante, naquelas circunstâncias.

Ainda, incumbe à imprensa permitir à sociedade acompanhar, com severi-
dade de fiscal, aquilo que os Governos fazem em seu nome e, supostamente, 
em seu benefício.

No sistema democrático, a representação é fundamental, e a legitimidade 
da representação depende muito da informação, que aproxima representados 
e representantes.

Da questão ética, deriva toda a possibilidade de êxito no jornalismo.
Em contraponto a tudo isso, há o fato de que enorme parcela da infor-

mação de interesse público atinge a privacidade de alguém. A informação 
importante tem sempre um preço.

É uma decisão ética quotidiana e obrigatória do jornalista determi-
nar se o interesse público é servido ou não pela invasão da privacidade de  
alguém.

Decisões irresponsáveis e levianas produzem o sensacionalismo, os escân-
dalos gratuitos e, em pouco tempo, a desmoralização da imprensa.

Decisões tímidas e políticas, no pior sentido do termo, produzem um jor-
nalismo desligado do interesse público – e, em pouco tempo, também a des-
moralização da imprensa.
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Embora, como nos ensinam os filósofos, seja impossível chegar à verdade 
completa, sua busca desinteressada deve ser a principal tarefa do jornalista, a 
ponto de constituir-se em um imperativo ético da profissão.

Não é por acaso, portanto, que no livro Os propósitos do Jornalismo, dos jor-
nalistas americanos Bill Kovach e Tom Rosenstiel, a essência do jornalismo 
é definida como a busca da verdade e a responsabilidade com o cidadão: 
“fornecer informação às pessoas para que estas sejam livres e capazes de se 
autogovernar”.

A “opinião pública” surgiu no fim do século XVIII, através principal-
mente da difusão da imprensa, como maneira de a sociedade civil nascente se 
contrapor à força do Estado absolutista, e legitimar suas reivindicações.

Não é à toa, portanto, que o surgimento da “opinião pública” está ligado 
ao Estado moderno.

Governantes que temem a liberdade de imprensa, numa tentativa de de-
sacreditar os meios de comunicação, disseminam a ideia de que a mídia não 
representa a “opinião pública”, mas apenas a elite da sociedade, não os cida-
dãos de maneira geral.

O correto conceito de controle social, no entanto, é, na verdade, das or-
ganizações civis da sociedade sobre os governos e as instituições de Estado, e 
não dos governos e partidos sobre a sociedade.

Nunca é demais relembrar o grande jornalista americano Jack Anderson, 
considerado o pai do jornalismo investigativo, segundo quem a necessidade 
de a imprensa ocupar um lugar antagônico ao governo foi percebida com 
clareza pelos fundadores dos Estados Unidos, e por isso tornaram a liberdade 
de imprensa a primeira garantia da Carta de Direitos.

“Sem liberdade de imprensa, sabiam, as outras liberdades desmoronariam. 
Porque o governo, devido à sua própria natureza, tende à opressão. E o gover-
no, sem um cão de guarda, logo passa a oprimir o povo a que deve servir.”

O presidente americano Thomas Jefferson entendeu que a imprensa, tal 
como o cão de guarda, deve ter liberdade para criticar e condenar, desmascarar 
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e antagonizar. “Se me coubesse decidir se deveríamos ter um governo sem 
jornais ou jornais sem um governo, não hesitaria um momento em preferir a 
última solução”, escreveu ele.

O primeiro documento em favor da liberdade de expressão na história da 
cultura universal foi Areopagítica, texto de 1644 do poeta, político e publicista 
inglês John Milton.

O Parlamento inglês editara uma Ordem impondo a censura às publica-
ções, alegadamente para impedir a edição de obras consideradas escandalosas, 
difamatórias e subversivas.

Impedira também a criação de novos veículos e a divulgação de impressos. 
Milton deu a seu trabalho o nome Areopagítica em referência ao tribunal ate-
niense.

Inicia-se com uma citação de Eurípedes: 

“Há verdadeira liberdade quando homens nascidos livres, em tendo de 
esclarecer o público, podem falar livremente. Quem consegue e se propõe 
a fazê-lo merece todo o louvor; quem não consegue, ou não quer, pode 
sempre ficar calado. O que poderia haver de mais justo num Estado?”

A imprensa diária brasileira tem mudado muito nos últimos anos, e deve 
mudar muito mais. Não é um processo simples nem indolor – para a mídia 
e para a sociedade.

Mas temos o direito de esperar que sejam as dores do crescimento. Há 
cerca de 25 anos, jornais e jornalistas descobriram que tinham de aprender ou 
reaprender a serem senhores de seus atos.

Terminara a repressão, assim como o direito de culpá-la por todas as falhas 
e defeitos de comportamento.

Simultaneamente, a empresa jornalística padrão também estava crescen-
do e deixando para trás dois antigos modelos: o jornal-picareta e o jornal-
panfleto.

A exemplo do que acontece com o país, esse múltiplo aprendizado ain-
da não acabou. Ele implica considerável mudança de atitude: em tempos de 
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informação negada e proibida, a grande preocupação é publicar o mais pos-
sível daquilo que se descobriu; quando a informação é livre, a preocupação 
passa a ser necessariamente de controle de qualidade: separar a informação 
verdadeira daquela que, por acidente, incompetência ou má-fé de alguém, 
briga com os fatos.

Ou aquela que, sem constituir informação relevante, fere reputações e leva 
risco ou sofrimento a pessoas inocentes.

Isso não esgota a questão ética da imprensa. Há a ética do profissional, que 
deriva da própria definição da profissão: se entendemos que a nossa missão é 
dotar a sociedade de informações suficientes para que ela decida seu destino, 
temos a obrigação ética de subordinar a esse mandato o nosso projeto para 
a sociedade, impedindo que nossos planos e sonhos invadam a imagem dos 
fatos que levamos ao leitor.

E existe a ética da empresa jornalística. Esta precisa ter permanentemente a 
consciência de que, embora fabrique e venda um produto – que inclui tanto a 
informação necessária e importante como o relato de apelo emocional, a diver-
são e um rol de serviços – tem deveres e limitações próprias de sua atividade.

Numa extrema simplificação, temos de produzir, para sobreviver como em-
presa, um jornal que nossos leitores tenham prazer de ler; mas não podemos 
esquecer de que às vezes há vasta distância entre o interesse público e o inte-
resse do público.

Enfim, uma das mais importantes questões éticas envolve a atitude do pro-
fissional em face da profissão e a da empresa em face da atividade.

O jornalismo deve ser exercido como direito ou como dever? Ele é as duas 
coisas, mas o que predomina?

Dependendo da resposta, a postura muda radicalmente. No primeiro caso, 
há uma tendência à arrogância com o risco do abuso de poder.

No segundo, tende-se à humildade, que não pode ser confundida com 
acomodação.

Também vale pôr na mesa de discussão o fenômeno que muitos chamam 
de febre denunciatória; uma generalizada tendência para supervalorizar de-
núncias e acusações de toda sorte.
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O jornalismo de denúncia, que produz impacto e é fácil de fazer, estaria 
ocupando, segundo queixas frequentes, o lugar do jornalismo de investigação, 
infinitamente mais trabalhoso, porque exige extremo cuidado na apuração dos 
fatos e critérios rigorosos de avaliação sobre o que se publica.

Em parte, as queixas são procedentes, em parte ajudam àqueles que têm 
medo do fiscal.

A minha convicção é a de que é cada vez maior a consciência, na chamada 
grande imprensa, de que o denuncismo é uma deturpação e um inimigo dos 
nossos próprios interesses profissionais e empresariais.

Dependendo de como resolvem seus dilemas éticos, jornal e jornalista per-
dem ou ganham prestígio e credibilidade.

Os consumidores brasileiros a cada dia sabem melhor como defender seus 
interesses. E acabam abandonando o veículo de comunicação que não lhes 
prestar os serviços que esperam dele.

Essa atitude do leitor, melhor do que qualquer instrumento legal, faz com 
que no jornalismo moderno os abusos contra a reputação de pessoas – in-
dependentemente de serem as mais altas autoridades ou os mais humildes 
cidadãos – tenham que ser, crescentemente, a exceção e não a norma
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A proposta modernista: 
ruptura cultural

Eucanaã Fer raz 

Mário de Andrade abre sua célebre conferência de 1942 refe-
rindo-se ao Modernismo em termos amplos: “manifestado 

especialmente pela arte”, teria “manchando com violência os costu-
mes sociais e políticos”.1 Mais ainda: teria sido “o prenunciador, o 
preparador e por muitas partes o criador de um estado de espírito 
nacional”.2

Ao nomear a resultante modernista como “estado de espírito”, 
Mário parece, à primeira vista, incorrer numa generalização ou num 
juízo vago. Mas era ainda o parágrafo de abertura do texto e o 
conferencista, no desenrolar de sua exposição, voltaria às afirmações 
iniciais revendo-as sob lente mais acurada e detalhista. Julgo, no en-
tanto, poder ver naquela mirada crítica menos o esboço de motivos 

* Conferência proferida em 5 de junho de 2012.
1 “O movimento modernista”, in.: Aspectos da literatura brasileira, São Paulo: Martins, 6.a ed., 
1978, p. 231. 
2 Idem. 
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a serem desenvolvidos adiante que uma síntese plena de sugestões. “Arte”, 
“violência”, “costumes sociais e políticos”, um passado sem limites defini-
dos, no qual se “prenunciava”, “preparava” e “criava” o futuro: a assemblage, 
sob o título “estado de espírito”, parece-me, na sua vagueza conceitual, tocar 
em pontos importantes. Julgo ser possível, então, pensar as transformações 
artística dos anos 1920, especificamente aquelas do entorno da Semana de 
22, à procura não do fato positivo, mas do vago, do espiritual, da atmosfera. 
Apurar nomes, fatos, locais, datas, sim, imaginando de saída, porém, poder 
vislumbrar ali a imaterialidade que se desprende de toda matéria, que pode-
mos chamar de “estado de espírito” ou de cultura.

A busca por fatores ou fatos decisivos também guia a conferência de 
Mário de Andrade. Quem não se lembra da afirmação categórica de que 
as obras de Anita Malfatti e Victor Brecheret foram as alavancas da nova 
sensibilidade, responsáveis pelo surgimento dos “primeiros modernistas... 
das cavernas”3? Quanto às ressonâncias da exposição de Anita, Mário 
observa:

“Com efeito: educados na plástica “histórica”, sabendo quando muito 
da existência dos impressionistas principais, ignorando Cézanne, o que nos 
levou a aderir incondicionalmente à exposição de Anita Malfatti, que em 
plena guerra vinha nos mostrar quadros expressionistas e cubistas? Parece 
absurdo, mas aqueles quadros foram a revelação.”4

Mas demoraria até que a “revelação” ganhasse sua forma literária. Momen-
taneamente, tudo não passava de “um fenômeno estritamente sentimental, 
uma intuição divinatória, um... estado de poesia”5. Quanto ao atraso das letras 
em relação às formas que acabavam de descobrir, é igualmente conhecida ou-
tra recordação de Mário:

3 Idem.
4 Idem, p. 232.
5 Idem.
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“(...) delirávamos de êxtase diante de quadros que se chamavam o “Ho-
mem Amarelo”, a “Estudante Russa”, a “Mulher de Cabelos Verdes”. E a 
esse mesmo “Homem Amarelo” de formas tão inéditas então, eu dedicava 
um soneto de forma parnasianíssima...”6

Ao episódio, viria somar-se a descoberta, feita inicialmente por Meno-
tti del Picchia e Oswald, do escultor Victor Brecheret. É o próprio Mário 
quem afirma: “Brecheret ia ser em breve o gatilho que faria Pauliceia desvairada 
estourar...”7

Memória social e pessoal se confundem. Ou, ainda, autobiografia e histó-
ria da cultura se solidificam num só molde, a fala de Mário de Andrade, que 
acabaria por forjar na historiografia de nossa literatura a versão mais corrente: 
as artes plásticas foram o motor da poesia e da arte modernistas, bem como 
de sua festa no Teatro Municipal de São Paulo. Com isso, perdeu-se de vista 
que, já em 1913, uma exposição individual de Lasar Segall mostrara no Bra-
sil, pela primeira vez, algumas pinturas expressionistas. De qualquer modo, a 
mostra não chamou atenção suficiente para engendrar adesões e espalhar sua 
sensibilidade moderna.

Mário da Silva Brito adota sem problemas o quadro descrito por Mário e 
afirma: 

“O movimento modernista tem, nos seus primórdios, dois fulcros. Um 
é Anita Malfatti. Outro é, agora, Victor Brecheret. Em torno deles giram 
os vanguardistas da primeira hora. A pintura primeiro e a escultura depois, 
estão na raiz do movimento.”8

É bem esta a direção tomada por Aracy Amaral no livro Artes plásticas na 
Semana de 22. Porém, diante de sua convicção de que os artistas plásticos foram 

6 Idem.
7 Idem, p. 233.
8 Mário da Silva Brito, História do Modernismo brasileiro: antecedentes da Semana de Arte Moderna, 5.a ed., 
Rio de Janeiro: CivilizaçãoBrasileira, 1978, p. 114.



 Eucanaã Fer raz 

46

idealizadores e inspiradores da Semana, outro importante estudioso do perío-
do, Joaquim Inojosa, lança dúvidas e faz ponderações. Ainda que lhe pareça 
certo que a exposição de Anita Malfatti, graças às críticas de Lobato, seja 
considerada um “estopim”, julga mais correto colocá-la ao lado de outras 
obras pioneiras, como a prosa de Adelino Magalhães, que estreara em 1918, 
Carnaval, de Manuel Bandeira, publicado em 1919 – do qual, observa, cons-
ta o poema “Os sapos” – e Estética da vida, livro que Graça Aranha trouxera 
pronto da Europa em 1921, sem conhecer os quadros de Anita. Além disso, 
Inojosa observa: 

“Não foi de pintores ou escultores, mas sim de escritores, a caravana que 
São Paulo enviou ao Rio em outubro de 1921, a fim de convidar os cario-
cas a participar da Semana próxima. E não levariam pintura ou escultura 
como chamariz, mas sim Pauliceia desvairada, para ser lida pelo próprio autor, 
integrante da embaixada...”9

Para o crítico, o correto seria “admitir que artes plásticas, poesia e prosa 
se misturaram, sem predominância, no caldeirão do modernismo iniciático 
(...)”.10

É curioso que Inojosa se refira à leitura de Pauliceia desvairada no Rio de 
Janeiro e não faça menção à conferência de seu autor em 1942. Também seria 
preciso considerar que, anterior à leitura do livro, está, obviamente, sua gê-
nese, e que esta, segundo Mário de Andrade, se deveu às telas expressionistas 
de Anita Malfatti e à “Cabeça de Cristo”, de Brecheret. Quanto ao fato de a 
caravana paulista – composta por Mário, Oswald e Armando Pamplona – não 
ter levado quadros e esculturas para o Rio, pode-se imaginar a dificuldade de 
tal empresa, tornando-se também dispensável a presença de pintores ou es-
cultores. Além disso, Pauliceia desvairada parecia ser, e o foi, de fato, uma síntese 

9 Joaquim Inojosa, “Artes plásticas”, texto datado de 24.11.1971, publicado em Os Andrades e outros 
aspectos do modernismo, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975, pp. 116-117.
10 Idem, p. 117.
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pedagógica das propostas modernistas. À pintura e à escultura, bem como à 
música e à arquitetura, caberiam outras empreitadas.

Também vale notar que Aracy Amaral não se contrapõe à ideia final defen-
dida por Inojosa, a de que, “no caldeirão do modernismo iniciático”, poesia, 
prosa e artes plásticas se baralharam sem predomínio de umas sobre as outras. 
Diz ela:

“(...) o alarido foi bem maior que o escândalo que os trabalhos mos-
traram. Contudo, as artes visuais não se apresentaram sós, e a fúria dos 
passadistas se ergueu contra o movimento em si e pelo conjunto das dis-
sonâncias que assinalou em relação às manifestações artísticas consagradas 
até então, fosse música, fosse pintura e escultura e poesia.”11

 Wilson Martins também se deteve no que chamou “Caso Anita Malfa-
tti”. Inicia sua crônica afirmando que “não é exato ter sido a arte moderna 
recebida com hostilidade no Brasil”, concluindo que “o contrário seria mais 
verdadeiro”12. Após se referir a uma boa recepção à exposição de Lasar Segall 
em 1913, afirma que o mesmo se passou com Anita, referindo-se a uma crítica 
– presumivelmente de Nestor Rangel Pestana – favorável à sua primeira indi-
vidual, em maio de 1914. Wilson Martins não consigna o fato de que Rangel 
Pestana era amigo da jovem pintora e da família, e que, na verdade, apenas to-
mara o cuidado de incentivar um talento que despontava: “É uma vocação que 
merece ser animada e que se apresenta ao público com documentos eloquentes 
do seu esforço e do seu amor ao estudo.”13 Mas, sobretudo, Wilson Martins 
não avalia que Anita, nessa primeira exposição, mostrara quadros em que as 
pinceladas buscam alguma liberdade, mas nos quais o colorido é ainda rea-
lista, convencional, como convencionais são as composições e a relação entre 

11 Aracy Amaral, Artes plásticas na Semana de 22; subsídios para uma história da renovação das artes no 
Brasil, 4.a ed., São Paulo: Perspectiva, 1979, p. 141.
12 Wilson Martins, A ideia modernista, Rio de Janeiro: Topbooks/Academia Brasileira de Letras, 2002,  
p. 30.
13 Op. cit, p. 43.
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figura e fundo; às figuras humanas falta energia e as paisagens denunciam um 
olhar ainda restrito ao aprendizado impressionista, acrescentando-se a isso 
uma técnica apenas incipiente. São pinturas, portanto, infinitamente distantes 
daquelas da célebre exposição de 1917. Daí as diferentes acolhidas. Exemplar 
é que o mesmo Nestor Pestana, ao ver os quadros produzidos depois da pri-
meira mostra, fez a seguinte advertência à artista: “Não nos desaponte.”14 As 
afirmações de Wilson Martins – que a pintora “sempre encontrou nos perió-
dicos mais conservadores uma larga margem de simpatia”15 e que iniciou sua 
carreira “sob os melhores auspícios”16– devem ser vistas com muita atenção. 
E, a elas, o crítico acrescenta que mesmo o artigo de Lobato “foi lido mais 
no título” – “Paranoia ou mistificação?” –, “do que no texto, onde será difícil 
apontar o que não se contenha dentro dos limites normais de uma crítica 
desfavorável.”17

Até o aparecimento do texto de Monteiro Lobato, a recepção inicial à ex-
posição, segundo Mário da Silva Brito, mostrava, com efeito, alguma simpatia. 
Os trechos selecionados em História do modernismo brasileiro mostram, contudo, 
um misto de estranhamento, esquiva e aceitação. O conjunto deixa emergir 
uma hipótese: os esclarecimentos de que aquela era a arte que se fazia na 
Europa talvez impedissem uma recusa mais convicta, muito embora também 
faltasse convicção à boa acolhida, que praticamente se limitava a reconhecer 
na pintora “um formoso e original talento”.18 A superficialidade de salão que 
salta daqueles trechos não deixa dúvidas quanto ao mundo das artes plásticas 
em São Paulo, tanto do lado dos artistas quanto da crítica, se é que se pode 
falar em crítica.

Quanto à diferença entre a recepção das exposições de 1914 e 1917, Mário 
da Silva Brito observa ainda que o jornal O Estado de S. Paulo, que abrira “um 
grande crédito” à pintora em 1914, limitou-se, na mostra de 1917, a “dar 

14 Mário da Silva Brito, op. cit., p. 56.
15 Wilson Martins, op. cit., p. 30.
16 Idem, p. 31.
17 Idem.
18 Mário da Silva Brito, op. cit., p. 51.
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notícias, sem emitir opinião própria”19. É estranho que Wilson Martins iguale 
as duas reações, substituindo, na segunda, a carga negativa por uma positivida-
de auspiciosa. Mais inusitado ainda é que o crítico tenha avaliado o texto de 
Monteiro Lobato como estando “dentro dos limites normais de uma crítica 
desfavorável”. Era preciso observar, em primeiro lugar, a completa ignorância 
de Lobato. Não vale a pena citar as gaiatices de maior ou menor violência, 
mas passagens de conservadorismo inculto como esta:

“Todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais 
que não dependem do tempo nem da latitude. As medidas de proporção e 
equilíbrio, na forma ou na cor, decorrem do que chamamos sentir.”20

Lobato alterna momentos de transigência paternalista com observações em 
que a estupidez busca se confundir com uma sinceridade objetiva e crítica: 

“Sejamos sinceros: futurismo, cubismo, impressionismo e “tutti quanti” 
não passam de outros tantos ramos da arte caricatural. É a extensão da 
caricatura a regiões onde não havia até agora penetrado.”21

No extremo oposto de Wilson Martins, Mário da Silva Brito afirma: “Lo-
bato foi cruel, além de incapacitado para o mister que exercia.”22

Como sabemos, a inépcia e a grosseria de “Paranoia ou desmistificação?” 
acabaram por reunir em torno de Anita os futuros modernistas – e alguns 
sequer se conheciam ainda, como Mário e Oswald –, o que desencadearia, 
adiante, o próprio movimento e a programática Semana de 1922, que serviria 
como declaração pública das razões que justificavam atos e obras e em que se 

19 Idem.
20 Idem, p. 53.
21 Idem, p. 55.
22 Idem, p. 60. É preciso, a esta altura, resistirmos à vontade de acompanhar passo a passo as análises de 
Wilson Martins, plenas de mal-entendidos, nascidos talvez de uma vontade de recolocar as consagradas 
leituras do Modernismo sob um certo olhar desmistificador. O resultado, no entanto, não raro é a má 
vontade e o equívoco.
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fundamentava a estética modernista. Mas se o ideal vanguardista da ruptura 
emergia inequívoco nos discursos dos artistas que participavam do evento, uma 
observação mais atenta das obras mostra o quanto o Modernismo se limitava 
a um “estado de espírito”, sem formas definidas ou, sobretudo, definidoras de 
um propósito. No saguão do Teatro Municipal acotovelavam-se, por exemplo, 
o neo-impressionismo de Vicente do Rêgo Monteiro, o Expressionismo das 
telas de Anita – que participou grandemente com telas da exposição de 1917 
– e as estilizações de Brecheret. Mas a indecisão não se resumia ao choque 
entre linguagens adotadas por diferentes artistas, marcando antes a procura de 
caminhos nas obras de um mesmo criador. Nesse sentido, é exemplar o caso 
de Di Cavalcanti, cujos trabalhos, conforme observa Aracy Amaral, aponta-
vam “uma oscilação ansiosa”, pois,“procedente da arte da caricatura, entre o 
‘art-nouveau’, um pós-impressionismo, o expressionismo e a estilização”, o 
pintor “ensaiava também a simplificação de planos abolindo a perspectiva, 
com tentativa de utilização de cores sem a preocupação do volume”.23

Não são poucos os exemplos de incoerência ou dispersão que emprestaram 
ao conjunto das obras da Semana de 22 a feição de um ecletismo inconscien-
te, por vezes decorrente da hesitação e do desconhecimento, ou da informa-
ção superficial, diluída, sem forças para definir escolhas. Havia, no entanto, 
algo em comum e que não pode ser desconsiderado como valor: o desejo de 
choque e ruptura. Cito, mais uma vez, Aracy Amaral: 

“O objetivo era deliberadamente o chocar. Não havia diretrizes, nem 
certezas, ao contrário, as oscilações eram muitas. Mas, em apresentando 
trabalhos que contradiziam aquilo que as exposições regularmente mostra-
vam na S. Paulo pacata, o objetivo estava alcançado.”24

A Semana definiu-se, portanto, mais pelo seu “estado de espírito” que 
pelas obras em si mesmas ou pelo seu conjunto. A ruptura com o que se 

23 AracyAmaral, op. cit., p. 95.
24 Idem, p. 137.
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nomeou “passadismo” uniu poetas e prosadores, pintores, escultores e arqui-
tetos, músicos e compositores. O termo é impreciso – “passadismo” – mas 
não se confunde com algo bem mais abrangente, “o passado”. Além disso, 
a imprecisão talvez fosse inevitável, tendo em vista o ambiente artístico e 
literário de então. Recorro a um texto esclarecedor, “A poesia em São Paulo – 
Breves apontamentos sobre os vivos”, em que Plínio Salgado tenta uma visão 
de conjunto da obra dos vários poetas em atividade naquele ano de 1922. A 
constatação inicial é a de que a poesia, como toda a literatura paulista, mos-
trava-se como “expressão [...] complexa de tendências e influências”.25 E ainda: 
“Todas distintas e interindependentes, as musas dos nossos aedos denunciam 
personalidades que se acotovelam no cosmopolitismo ambiente e fases da 
nossa evolução literária estacionadas ou cristalizadas”.26 O conjunto parece 
ser uma “mostra de variedades”,27 com direito a “neoclássicos, românticos, 
parnasianos, filosóficos, simbolistas, neoparnasianos, regionalistas, futuristas, 
nefelibatas e revolucionários independentes”.28 Mas Plínio Salgado prossegue 
em sua lista: “Não nos faltam mesmo os líricos de boulevard e – pasmem os 
políticos – uma certa tendência (que não tem ido além de ensaios) para a 
poesia ruflante das cruzadas sociais”.29 O tom irônico permanece quando os 
poetas da Semana de Arte Moderna vêm à cena, mesmo sem serem nomeados, 
comprovando-se a tese de que a poesia daquela hora vivia uma total ausência 
de orientação: 

“Como se vê, não temos uma escola literária predominante. Se precon-
ceitos de tal natureza existiam, eles ruíram com fragor na recente carnava-
lada futurista que, se revelou certa orientação e, talvez, quase uma indiges-
tão de cultura, patenteou, perante um grande auditório escandalizado, que 

25 Plínio Salgado, “A poesia em São Paulo – Breves apontamentos sobre os vivos”, Ilustração Brasileira, Rio 
de Janeiro, n.o 28, 22.09.1922. In.: 22 por 22: a Semana de Arte Moderna vista pelos seus contempo-
râneos, org. Maria Eugênia Boaventura, São Paulo: EDUSP, 2002, p. 325.
26 Idem, p. 326.
27 Idem, p. 327.
28 Idem.
29 Idem.
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o rebanho apascentado pelo Tratado de versificação de Bilac tresmalhara, 
revoltando-se e renegando o apolíneo zagal.”30

Diante de tal quadro, Salgado defende que o crítico “não poderá passar de 
um anotador.”31 Seguindo este preceito, passa a comentar brevemente as obras 
de 45 poetas. Entre eles, Guilherme de Almeida e Menotti del Picchia – vis-
tos com reservas e alguma ironia –, Cassiano Ricardo, que estaria “entre os 
parnasianos rebuscados”, e, por último, Mário de Andrade:

“Sobre este poeta, que merece lugar de destaque no movimento de nos-
sas letras pelo grande pensamento que traz escoltado por uma farândola de 
disparates, pretendemos falar mais longamente em outra oportunidade.”32

A ainda:

“O autor de Pauliceia desvairada, e adepto do “futurismo” radical, embora 
o negue, plasma os seus pensamentos no barco das expressões bem humo-
radas peculiares ao mulato brasileiro.”33

Do outro lado do vago, impreciso e contraditório “estado de espírito” mo-
dernista estava formado, portanto, “um estado de espírito” antimodernista. 

É certo, porém, que havia, anteriores e contemporâneos ao Modernismo 
dos anos 1920, aqueles que não se subjugavam às leis do academicismo ou do 
beletrismo, artistas e escritores que procuravam soluções originais, fecundas, 
pessoais. Mas também é preciso considerar que estes agiam por determinação 
própria, inclinações pessoais; e, talvez por consequência de tal isolamento num 
ambiente hostil a mudanças, não raro evitavam embates mais traumáticos com 

30 Idem.
31 Idem, p. 328.
32 Idem, p. 341.
33 Idem. O livro transcreve “expressões bem namoradas”
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o esteticismo e o ecletismo herdados do século XIX, que, simultaneamente, 
buscavam superar. 34

Pintores, escultores, arquitetos, mas também poetas, romancistas, músicos, 
jornalistas e professores criavam e trabalhavam visando à adequação total ou 
parcial de suas inquietações ao sistema vigente. São Paulo e Rio de Janeiro, sob 
esse aspecto, não se diferenciavam. O Salão da Escola Nacional de Belas-Artes, 
sem dúvida o mais importante acontecimento no mundo das artes brasileiras, 
dava a medida de como as coisas se passavam. Em 1928, Manuel Bandeira, o 
mais equilibrado dos modernistas, escreveria: 

“Para mim, bem entendido, o salão é uma galeria grotesca aonde vou 
mais para exercer o senso humorístico. Não me pode interessar de outra 
maneira aquela exibição de um monótono realismo anedótico.”35

E, adiante, acrescenta:

“Dos velhos mestres só se salva a contribuição de Visconti. Esse pintor 
nada trouxe de novo à nova pintura. Quando moço, pintou sob a influên-
cia dos pré-rafaelitas algumas telas que ainda hoje representam o melhor 
da sua obra. As Oréades, que figuram na pinacoteca da Escola, são, sem 
dúvida, uma bela composição. Depois que o artista voltou à Europa para 
executar o teto do Municipal, tão insignificante como desenho, construção 
e colorido, adotou a técnica impressionista, na qual até hoje persiste como 
retardatário. Em todo o caso, as suas telas se não chegam a interessar, tam-
bém não provocam irreverência.”

34 Na pintura, o Impressionismo quase sempre era até onde iam esses artistas em suas fugas para longe 
dos moldes acadêmicos. Uma pintora como Georgina de Albuquerque é um caso exemplar, seja por 
seu papel pioneiro ao lado do marido, Lucílio de Albuquerque, quando praticamente inauguraram o 
Impressionismo em terras brasileiras, o que significou uma forte reação à pintura acadêmica, seja pela 
permanência dentro dos limites do Impressionismo até sua morte, em 1962.
35 Manuel Bandeira, “O Brasil que insiste em pintar”,A Província, 13.09.1928. In.: Crônicas inéditas 1, 
1920-1931, Org. Júlio Castañon Guimarães, São Paulo: Cosac Naify, 2008, p. 132.
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“O mesmo não se pode dizer do senhor Amoedo e Henrique Bernar-
delli. Estes estão em completa decadência.36

As duas passagens do artigo de Bandeira são tão eloquentes quanto diretas. 
Se atentarmos para o ano de sua publicação, 1928, imaginamos sem dificul-
dade o ambiente contra o qual se debatiam os modernistas já nos primeiros 
anos daquela década; e, ainda, a data faz ver o quanto, até aquele momento, 
o Modernismo pouco influenciara nos rumos das instituições ligadas à arte. 
Tenhamos em conta, porém, que o “estado de espírito modernista” fizera 
com que a indiferença institucional pelo avanço das artes se tornasse mais 
flagrante. 

Os ideais de choque e destruição trazidos à cena pelo Modernismo dos 
anos 1920 foram fundamentais para que se desse uma espécie de salto no 
vazio, no desconhecido. Os ritmos da convivência, da conivência, da continui-
dade e da negociação já não eram possíveis. O relógio da arte brasileira estava 
por demais atrasado. Era urgente uma mudança de espírito. 

Pode-se objetar, a esta altura, que não houve senão uma alteração superfi-
cial das coisas, tendo em vista a permanência das formas mais atrasadas nos 
campos da Literatura e das Artes. As obras da Semana estavam distantes do 
que as vanguardas apresentavam em Paris, atraso que permaneceria por longo 
tempo, enquanto os modernistas, logo divididos em grupos, gastariam tempo 
nas infindáveis discussões acerca do nacionalismo na arte. Não por acaso, às 
mudanças políticas dos anos 1930, certo Modernismo responderia com o 
retorno às formas tradicionais e o pedido de falência. A conferência de Mário 
de Andrade, no início da década seguinte, é o melhor exemplo do modernis-
mo que trocou a autoindulgência pela culpa.

Por outro lado, o Modernismo da década de 1920 liberou forças que per-
maneciam contidas até então. Graças a isso, os anos seguintes assistiriam à 
consolidação de Lasar Segall, à emergência de Goeldi, Guignard, Volpi e Pan-
cetti. Se 1930 entrou para nossa memória cultural como o ano da publicação 

36 Idem, p. 133.
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de Libertinagem (Manuel Bandeira) e Alguma poesia (Carlos Drummond de An-
drade), é preciso considerar que esses marcos do modernismo de 1930 reú-
nem poemas escritos e publicados ao longo da década anterior. Também é o 
ano em que Murilo Mendes lança seu primeiro livro. Logo a seguir, a Arqui-
tetura brasileira superaria largamente quaisquer previsões de desenvolvimento 
e faria surgir o prédio do Ministério da Educação e Saúde Pública, que, sem 
deixar de ser modernista, era bem mais que isso, era um monumento da mo-
dernidade. Era a consagração do espírito moderno.



A Escolha – Rita Soliéri
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A proposta modernista: 
a revolução na palavra

Adriano Esp ínola

A palavra é metade de quem a pronuncia, metade de quem a escuta.
Montaigne

Se é verdade que toda mudança cultural – na política, no com-
portamento, na economia, nas artes, na ciência, na literatura – 

passa necessariamente pela palavra, com o nosso Modernismo não 
poderia ser diferente: os artistas e particularmente os escritores e 
poetas ligados ou comprometidos com a Semana de Arte Moderna 
trataram logo de defender e pôr em prática uma nova política da 
linguagem. 

De modo que o tema que me foi proposto se volta exatamente 
para aquilo que é mais central na aguerrida proposta modernista de 
1922: a busca da palavra nova. Isto é, de uma nova linguagem. De 
novos pactos narrativos e vozes, quer na poesia, quer na ficção, quer 
também no ensaio, sobretudo no ensaio interpretativo do Brasil. 
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Nas outras artes, procedimentos similares ocorreram. Como, por exemplo, 
na pintura, em que se buscou nova consciência dos planos, sistemas de cor, de 
arranjos e geometria, a fim de se obter maior dinamismo de linha, forma e mas-
sa. Na música, novos arranjos, agrupamentos de sons e sequências harmônicas 
foram praticados. Tudo isso como reflexo dos novos tempos. Das novas paixões 
e sensibilidade. E de uma nova e urgente tentativa de compreender e representar 
a realidade em torno, seja da cidade, seja do país ou mesmo do mundo. 

Evidente que a procura e o processamento duma outra linguagem na litera-
tura e nas artes não se fez sem um forte sentido de oposição e/ou de desafio 
− à tradição, aos cânones estéticos estratificados, à sociedade burguesa, ao 
capitalismo urbano-industrial, ao Estado ou à autoridade. Daí o seu caráter 
tensionado – reflexo já das tensões sociais que se manifestavam à época −, ex-
presso algumas vezes com estranhamento, agressividade ou mesmo violência. 

(Penso, particularmente, no plano das ideias, nos manifestos Futurista e 
Dadá, mas também penso, no plano da criação literária, em James Joyce, ao 
afirmar que havia declarado guerra ao inglês e iria até o fim, ao escrever  
Finnegans Wake...)

Daí a estética do choque. O salto em território desconhecido. O gesto 
vanguardista de ruptura. Da ruptura continuada e assumida (“a tradição da 
ruptura”, segundo a conhecida fórmula de Octavio Paz). Em suma, a lingua-
gem de confronto do Modernismo volta-se para a própria Modernidade que 
a gerou. O artista/escritor modernista seria assim uma espécie de Édipo que 
insulta o Pai, enquanto tenta decifrar, numa esquina agitada, na plataforma 
duma estação ou à porta duma fábrica, a esfinge da história. 

É verdade que o Modernismo brasileiro não deflagrou apenas e simples-
mente mudanças estilísticas. Foi além, sobretudo na chamada fase heroica, ao 
abalar a tradição e ao querer construir, em novas bases, uma outra literatura 
e arte, no rastro do que ocorreu na revolução modernista europeia. Esta teria 
tido um caráter cataclísmico, convulsões que demoliram crenças e postulados, 
deixando em ruínas grandes áreas do passado, ao mesmo tempo que esti-
mulando frenética reconstrução artística, cultural e social, como acreditam 
Bradbury & MacFarlane. 
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Herbert Read, ao estudar a obra de Gauguin, Van Gogh e Picasso, diria: 
“Agora estamos tratando, não de um desenvolvimento da arte pictórica na 
Europa (...), mas sim de uma brusca ruptura com toda a tradição” (apud Brad-
bury & MacFarlane). 

Roland Barthes, por sua vez, considerou que a pluralização das visões de 
mundo, derivada da evolução das novas classes e meios de comunicação, teria 
levado a totalidade da literatura, de Flaubert até hoje, a ser “a problemática 
da linguagem” (Idem).

Com efeito, a realidade humana e social, a sua complexidade interativa e 
móvel, sobretudo nas três primeiras décadas do século XX, representou um 
desafio constante aos escritores que buscaram expressá-la, através de uma lin-
guagem igualmente complexa, não-linear. Fragmentária por vezes. Próxima 
do real-acontecer. 

Que palavra seria essa capaz de apontar a um só tempo para as grandes 
transformações da hora e para caminhos esteticamente inexplorados? Uma 
palavra-mantra? Uma palavra-alquímica? Nada disso. Simplesmente a palavra 
coloquial. Viva, corrente, ligada ao cotidiano, à agitação coletiva da vida urba-
na, à interlocução das pessoas na travessia diária das ruas para o trabalho e o 
desejo. (Que ganharia um sabor épico com James Joyce, em Ulisses). 

Mas também a palavra inventada ou reinventada. Dessublimada, dessacrali-
zada. Bem-humorada. Solta. Libertária. A palavra plural. A palavra mesclada, 
adiantemos logo com Eric Auerbach. Que trouxesse, nas suas entranhas so-
noras, aquele “frisson nouveau” de sentido que Victor Hugo havia percebido na 
poesia de Charles Baudelaire. 

Assim, a palavra buscada pelos modernistas brasileiros teve, digamos, a sua dia-
cronia, a sua evolução, na própria história da modernidade literária, se acreditar-
mos que o Modernismo foi um movimento de caráter essencialmente internacio-
nal. O nosso, aliás, pagou, como se sabe, pesado tributo à literatura e vanguardas 
europeias, a fim de obter a franquia de boa parte das suas ideias e inquietações, as 
quais, por sinal, logo moldariam algumas das suas mais vivas contradições. 

 Eduardo Portella fala-nos, a propósito, das relações “altamente ambi-
valentes” entre o Modernismo e a Modernidade no Brasil. “Se uma hora 
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predominava a aspiração cosmopolita, a vontade universalizante”, observa ele, 
“outra hora a raiz nacionalista assumia conotações religiosas e fundamenta-
listas.”

De todo modo, creio que a palavra fundadora do Modernismo inicia o seu 
percurso com as As flores do mal, despetalada por Baudelaire, em 1857, enquan-
to observava, ali por perto, velhinhas decrépitas numa praça, uma esplêndida 
carniça na curva da rua, cegos numa esquina ou uma mulher majestosa que 
passava, toda de preto e indiferente a ele, por uma avenida de Paris...

Atenção: o flagrante do cotidiano urbano, do prosaico e do vulgar, como 
se vê acima, na obra de Baudelaire, realizado através da palavra mesclada, não 
significa de maneira alguma apenas a troca do sermo nobilis pelo sermo humilis. 
A operação tem um valor diacrítico, para recordarmos aqui a expressão de 
José Guilherme Merquior. Ou seja: guarda um valor opositivo, diferencial, 
ao dar curso ao propósito “sério-problemático do poema”, que passa então 
a “operar no paradoxo de figurar uma situação ‘elevada’ precisamente através 
da alusão ao que é tido por não-elevado”. Além disso, como observa Ivan 
Junqueira, nesse processo, Baudelaire consubstancia pioneiramente, na poesia 
moderna, “o trânsito do lirismo pessoal ao lirismo da persona”. 

Ao lado de Baudelaire, entra em cena, no mesmo ano, o inseparável e escan-
daloso casal M. Flaubert & Madame Bovary – criador e criatura, de tal manei-
ra que não sabemos, até hoje, quem é um e quem é outro... – que logo agitaria 
os salões literários, provocaria escândalo, e acabaria por enfrentar a barra dos 
tribunais. Como arma de defesa, contra a moral burguesa e os ataques daí por 
diante do tempo, brandiria com maestria a mot juste: a palavra exata, precisa. 
Estão os dois, ainda hoje, circulando, juntos, por aí. 

Um adolescente de gênio entendeu logo de escapar das confusões de Paris, 
e pegou, bêbado, um barco, para nele passar Uma temporada no inferno, gritando 
que havia inventado “as cores das vogais e um verbo poético acessível a todos 
os sentidos!”

Mallarmé, para fugir do cerco naturalista, tratou de conduzir às alturas 
a poesia, toda ela feita, sim, de palavras não de ideias; não sem antes largar 
aristocraticamente para a turba ignara a palavra pura, a misteriosa “ptyx”, que 
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nenhum dicionário contempla. Sintaxista exímio, lançaria de lá seus dados do 
fundo de um naufrágio – simbolicamente o caos da sociedade repressiva fi-
nissecular − “sobre alguma superfície vacante e superior”, ou seja, sobre uma 
constelação de silêncios, para que o pensamento não deixe jamais de abolir o 
acaso das circunstâncias...

Suspeito que, na busca (a) venturosa da expressão essencial, rarefeita ou 
abstrata de Mallarmé – ao lançar os seus dados – e com eles “as subdivisões 
prismáticas da Ideia” −, subjaz uma crítica sutil à cultura de uma sociedade 
pragmática, que usa a palavra quase sempre para fins comunicativos, não on-
tológicos ou criativos. 

É verdade que, antes, em 1873, um filólogo-filósofo, meio aloprado, quis 
com o seu martelo dionisíaco quebrar, furioso, a dura castanha conceitual da 
palavra, a sua casca metafórica, “óssea e octogonal feito um dado”, para nela 
reencontrar a amêndoa da verdade, a vivência primitiva do sentido, individu-
alizada e única, acreditando que as palavras não se relacionam com as coisas, 
mas com o universo significativo das próprias palavras. E que a linguagem 
desde seu nascimento é interpretação, “mentira em rebanho”, simples crença 
de identidade trazida pelo esquecimento...

Justamente aí, no esquecimento, estaria a verdade (recalcada) da história 
psíquica do indivíduo traumatizado. Um médico vienense, barbudo e libidi-
noso, intuiu que, se o paciente conseguisse trazer para a fala indícios verbais 
ou indiretos de uma imagem ou recordação, seria possível recuperar a cena do 
trauma e iniciar o processo de cura. Ora, sabendo que no inconsciente não há 
acaso, acabou criando o método da livre associação das palavras, aí no final 
do século XIX. 

A propósito, num dos pacientes em que experimentou o método, uma 
mulher, pediu-lhe para que falasse palavras que lhe viessem à mente. A pri-
meira foi “porteiro”. Esse porteiro iria abrir à paciente, não só as portas da 
recordação, mas também simbolicamente, daí por diante, uma nova caixa de 
Pandora: a caixa-preta do inconsciente. Dela logo se alastraria a “lepra”. Que 
iria imprimir no homem moderno uma ferida narcísica irreparável. Como o 
fizeram antes Copérnico, Marx ou Darwin. Mas isso é outra história...
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De todo modo, estava fundado um método, baseado na fala, na palavra, e 
uma nova mitologia, que se quer até hoje científica, para descrever as funções 
psíquicas do sujeito. 

Depois de rastrearmos rapidamente o percurso pós-baudelaireano da pala-
vra e de termos visto que o interesse pela linguagem se deu em vários campos 
do saber, mais ou menos na mesma época – configurando aquilo que Michel 
Foucault denominaria de “simultaneidade epistemológica” −, passemos ao 
modernismo brasileiro. 

Não sem antes mencionar – para reforçar essa simultaneidade − o surgi-
mento da própria Linguística moderna, com Ferdinand de Saussure, nos três 
cursos que deu, em Genebra, entre 1906 e 1911, publicados por seus alunos 
postumamente sob o título de Curso de linguística geral, em que demonstra o 
caráter sistêmico/estrutural da língua, vista como fundamentalmente instru-
mento de comunicação. 

Também lembremos a aparição, em 1909, do primeiro Manifesto Futuris-
ta, de Marinetti, no qual afirma que “o esplendor do mundo se enriqueceu 
com uma beleza nova: a beleza da velocidade”. E a do segundo, o Manifesto 
Técnico, em 1912, onde ressalta que “é preciso destruir a sintaxe, dispondo 
os substantivos ao acaso, como nascem”, para que as palavras em liberdade 
pudessem dar curso à “imaginação sem fios” dos poetas futuristas. 

Nesse mesmo ano, Oswald de Andrade, tendo conhecido o Futurismo em 
Paris, ao regressar ao Brasil escreve um poema de versos livres, intitulado  
“Último passeio de um tuberculoso pela cidade, de bonde”, que causaria 
zombarias entre os amigos. O original perdeu-se. Sobrou somente o título 
com o seu tom provocativo, nada acadêmico. 

Mas seria com Mário de Andrade, ao publicar Há uma gota de sangue em cada 
poema, em 1917, sob o pseudônimo de Mário Sobral, que a palavra dissonante se 
faria notar no corpo dum poema. Um crítico, chamado Nuto Santana, no Cor-
reio Paulistano ficara irritadíssimo – quem nos conta é o próprio Mário – “porque 
eu rimava a palavra ‘voou’ com o verso ‘E o vento com o seu oou’”. 

Oswald de Andrade, ao contrário, vibrara com tal verso. Diz-nos Mário da 
Silva Brito que “a inusitada e agressiva rima de Mário de Andrade – rima bem 
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mais de Mário de Andrade do que de Mário Sobral – surgia aos olhos de Oswald, 
como uma confirmação às suas frustradas tentativas inovadoras”. Eis a estrofe:

Meio-dia. Um crepúsculo indeciso
gira, desde manhã, na paisagem funesta...
De noite, tempestuou
chuva de neve e granizo...
Agora, calma e paz. Somente o vento
continua com seu oou...

Se Mário, ao utilizar tal expressão onomatopaica, pretendeu rimar e ex-
pressar o vento trazido pela tempestade, parece-nos que, sem se dar conta, 
apontou para a existência duma outra tempestade, a que ocorreria daí a alguns 
anos. Refiro-me à tempestade cultural da Semana de Arte de 1922. Que iria 
quebrar/derrubar, como todos sabem, os telhados e as vidraças de certas con-
cepções artísticas e ideológicas. Abrindo caminhos para a atualização artística 
do Brasil. Para novas experimentações estéticas. E para a formulação de um 
novo modo de pensar no e sobre o país. 

E será o próprio Mário, depois do seu “oou” profético, que irá pessoal-
mente trazer a tempestade entre as páginas da sua Pauliceia desvairada, em 22. 
Aqui, nada de “calma e paz” na paisagem da natureza. Agora, o poeta, agita-
do, se joga no meio da rua, com seus versos livres e soltos. 

“Arlequinal! Arlequinal!” é a palavra-mote, a palavra-grito, a palavra que 
cantará “São Paulo, comoção da minha vida!” Não por acaso aparecerá 10 
vezes ao longo do livro. E dará, ela, feito um refrão, o tom bem-humorado, 
sarcástico por vezes, das outras manifestações artísticas. Alegres e provocan-
tes. Escandalosas. Submetidas gloriosamente aos assobios, insultos, gritarias e 
buzinadas do público, durante os três dias em que os modernistas se apresen-
taram no Teatro Municipal de São Paulo. De maneira que o “oou” de Mário 
não só prenunciou a tempestade artístico-literária de 1922, mas também as 
vaias que a turma da Semana receberia ali. 1

1  Essa última observação devo a Antonio Carlos Secchin, coordenador do Ciclo de Conferências sobre 
os 90 anos da Semana de Arte Moderna, na ABL, que a fez ao término da minha intervenção. 
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É notável, também, na Pauliceia, o “Prefácio interessantíssimo”. Nele, afir-
ma, entre outras coisas, que “a língua brasileira é das mais ricas e sonoras.  
E possui o admirabilíssimo ão”. E defende aí – seguindo a sugestão de Mari-
netti –“as palavras sem ligação imediata entre si (...) [que] se sobrepõem umas 
às outras”, para compor aquilo que denomina “polifonia poética”, baseada no 
“verso harmônico”, em vez do melódico. E dá exemplo: “Arroubos... Lutas... 
Setas... Cantigas... Povoar!...”

Isso lembra também o método da associação livre das palavras de Freud.  
E é o próprio Mário quem o recorda, bem-humorado: “Dom Lirismo, ao 
desembarcar do Eldorado do Inconsciente no cais da terra do Consciente, (...) 
sofre mais uma visita alfandegária, descoberta por Freud, que a denominou 
Censura. Sou contrabandista! E contrário à lei da vacina obrigatória.”, procla-
ma. Daí parte para fundar a escola poética “Desvairismo”. 

Mas será nos dois livros seguintes – Losango cáqui e Clã do jabuti, publicados 
em 1926 e 27, respectivamente −que expressará, no primeiro, a sua “baita 
paixão pelo Brasil!” e, no segundo, tentará identificar, gustativamente, eu diria, 
a fala do homem brasileiro, com suas raízes afro-indígenas: “Brasil.../Masti-
gado na gostosura quente do amendoim.../falado numa língua curumim/De 
palavras incertas num remelexo melado melancólico...”

Com Macunaíma (1928), sua obra-prima, saberá juntar expressões colo-
quiais e eruditas, tupinismos e gíria, populismos e regionalismos, lusitanismos 
e hibridismos, africanismos e galicismos etc., para compor o que seria o in-
ventário das nossas idiossincrasias e de uma linguagem brasileira, a partir do 
polimórfico personagem mítico, que sai do fundo da mata amazônica para o 
centro de São Paulo, para vivenciar carnavalescamente os encontros e desen-
contros da nossa história. 

No clima literário polêmico e festivo, instaurado pela Semana, eis que surge 
o antropófago Oswald de Andrade, o mais formidável desmantelador não só da 
métrica (como diria a respeito do francês Paul Fort), mas também da sintaxe 
narrativa e dos esquemas ideológicos vigentes. E o faz publicando o Manifesto 
Pau-Brasil (1924) e, no mesmo ano, o romance experimental Memórias sentimentais 
de João Miramar. Com um, cria a obra; com o outro, mostra o Pau-Brasil...
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Dotado de uma intuição fulminante da cultura e da história brasileiras 
e da cena contemporânea, servido por um estilo bem-humorado e inventi-
vo, sintético e incisivo, defende, no Manifesto, “a língua sem arcaísmos, sem 
erudição. Natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros. 
Como falamos. Como somos”.

E isso ocorre efetivamente no livro Poesia Pau-Brasil (1925), reunião de ver-
sos despojados, diretos, em que apropriações de textos dos viajantes (Pero 
Vaz, Gândavo, Frei Vicente do Salvador) recontam a História do Brasil, ao 
lado de paródias, invenções verbais e deformações da linguagem oral (a tal 
“contribuição milionária dos erros”) a expressar, sempre com graça, o como-
falamos e o como-somos. Por exemplo, no poema “Vício da fala”, em que 
assume o ponto de vista de um colono português zeloso do idioma, escreve:

Para dizerem milho dizem mio
Para melhor dizem mió
Para pior pió
Para telha dizem teia
Para telhado dizem teiado
E vão fazendo telhados

Ou, ainda, ao gozar a figura do fiscal da língua, ou seja, “O gramático”, 
anota rapidamente a cena em que −

Os negros discutiam
Que o cavalo sipantou
Mas o que mais sabia
Disse que era
Sipantarrou

Invenção, deformação da linguagem oral (sipantou, sipantarrou = se espan-
tou), mescla social e racial, nos seus extremos, viajam no mesmo “Bonde”:
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O transatlântico mesclado
Dlendlena e esguicha luz
Postretutas e famias sacolejam. 

Nas Memórias sentimentais de João Miramar, o processo inventivo se intensifi-
ca. O tom satírico subverte a sintaxe e a narrativa habituais. Neologismos e 
imagens surpreendentes (“Beiramarávamos em auto pelo espelho de aluguel 
arborizado das avenidas marinhas sem sol.”), ao lado de associações meto-
nímicas inusitadas: cubistas. Cortes, montagens. Deslocamentos (“Um cão 
ladrou à porta barbuda em mangas de camisa e uma lanterna bicor mostrou 
os iluminados na entrada da parede”). De tal sorte que, em muitos minicapí-
tulos desta obra-prima de irreverência (“O vento batia a madrugada como um 
marido”) e de recriação sintática e vocabular da língua lusobundobrasileira, as 
fronteiras entre poesia e prosa simplesmente desaparecem. 

Depois de repudiar o lirismo, que “para e vai averiguar no dicionário 
o cunho vernáculo de um vocábulo”, e defender a entrada de “todas as 
palavras, sobretudo os barbarismos universais” e de “todas as construções, 
sobretudo as sintaxes de exceção”, na praça principal da sua Pasárgada e do 
seu lirismo libertário, Manuel Bandeira vai-nos dar o talvez melhor exemplo 
da absorção poética da fala e do modo de ser brasileiro, em “Evocação do 
Recife” (Libertinagem, 1930). Como o poema é longo, limito-me a assinalar, 
a meu ver, a passagem mais significativa, quando o poeta afirma, algo para-
doxal, que:

A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros
Vinha da boca do povo na língua errada do povo
Língua certa do povo
Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil

Ao passo que nós
O que fazemos
É macaquear
A sintaxe lusíada. 
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Sem dúvida, Bandeira, no seu livro Libertinagem (1930), “vai ao âmago dessa 
autêntica linguagem do Brasil, com sua peculiaridade e idiossincrasias, que 
espelham o temperamento e a perspectivas individuais da sua sociedade mul-
tirracial”, como sobre ele afirma Giovanni Pontiero (1986:125). 

Se Bandeira se volta para celebrar o seu Recife provinciano, “Recife mor-
to, Recife bom, Recife brasileiro como a casa de meu avô”, é porque está 
consciente de que nas formas de falar regionais se encontra a expressão mais 
autêntica da sensibilidade nacional, como, àquela altura, o próprio Moder-
nismo apontava. Não por acaso, Mário de Andrade vai percorrer o Norte e 
Nordeste do país, em 1928, para ali colher dados do folclore, da fala, e da 
dança para o seu trabalho de escritor, etnólogo e musicólogo. 

Pois bem. Vale a pena recordar, nesse sentido, o decerto poema regionalista, 
também primitivista e indianista, mais bem-sucedido do Modernismo: Cobra 
Norato (escrito em 1928 e publicado em 31), de Raul Bopp. Trata-se, como 
se sabe, de um poema que narra as andanças do Cobra Norato – mito ama-
zônico, símbolo do poder criador ou gerador – pela pátria das águas, atrás da 
filha da rainha Luzia para casar. Poema rico de imagens de grande intensidade 
sensorial, sobretudo visual, no qual a linguagem funciona “como um espelho 
(...) onde se refletem as particularidades regionais de toda a língua”, no dizer 
de Othon M. Garcia. Um pequeno exemplo: “Aqui um pedaço do mato está 
de castigo/Arvorezinhas acocoram-se no charco/Um fio de água atrasada 
lambe a lama.”

Saindo do território encharcado e mítico da Amazônia, voltemos nosso 
olhar para a região empoeirada e dura do Nordeste, através inicialmente da 
poesia, quase prosa, de Jorge de Lima. 2Não do Jorge de Lima acendedor de 
lampiões da rua e escultor dos 14 alexandrinos perfeitos, mas do Jorge de 
Lima cantor do “Mundo do menino impossível”, que é o Nordeste brasilei-
ro, onde o menino/poeta rejeita brinquedos estrangeiros e trata de brincar 
com coisas da sua cultura: sabugos de milho, tacos de pau, cangaceiros de 

2  A inserção aqui do poeta Jorge de Lima deve-se à observação crítica do acadêmico Lêdo Ivo, depois 
de realizada a conferência, e a quem agradeço. 



 Adriano Esp ínola

68

chapéus de couro... E canta a “Bahia de todos os Santos”, “Os caminhos da 
minha terra”, “O Rio São Francisco” e as figuras de “Floriano-Padre Cícero-
Lampião”. 

Em seus Poemas (1928), será um dos primeiros, senão o primeiro, no Mo-
dernismo, a celebrar a cultura afro-religiosa, seus rituais e personagens, em 
dois poemas: “Xangô” e “Pai João”. (Não esqueçamos que, em Alagoas, terra 
do poeta, floresceu o Quilombo dos Palmares, na serra da Barriga, a apenas 
alguns quilômetros da Cidade de União, onde Jorge, filho de senhor de enge-
nho, nasceu e cresceu, ouvindo histórias e lendas de Zumbi e da sua gente.) 
Em “Xangô”, os participantes de uma sessão de umbanda surgem “num sujo 
mocambo dos Quatro Recantos”; são eles “quibundos, cafuzos, cabinas, ma-
zombos” que “mandigam xangô. / Oxum! Oxalá. Ô! Ê!” Também aparecem, 
dançando ao som do tantã, “caboclos, mulatos, negrinhas membrudas, /aos 
tombos gemendo, cantando, rodando, /mexendo os quadris e as mamas bo-
judas”. 

Logo, entidades africanas se misturam aos santos católicos, assim como 
expressões africanas às portuguesas, num só ritmo invocatório místico-verbal: 
“Meu São Mangangá/Caculo/Pitomba/Gambá-marundu/Gurdim/Santo 
Onofre/Custódio/Ogum.”

No segundo poema, “Pai João”, Jorge de Lima narra a vida toda de luta 
do personagem, quando escravo (“... remou nas canoas. / Cavou a terra. /Fez 
brotar do chão a esmeralda. /Das folhas – café, cana, algodão”), para depois 
anunciar que ele vai morrer: “Há uma noite lá fora como a pele de Pai João. 
/ Nem uma estrela no céu. /Parece até mandinga de Pai João.”

Em seus Novos poemas (1932), continua a cantar a raça negra. Abre o li-
vro contando a história da célebre “Essa Nega Fulô”, que roubou, nuinha, 
o Sinhô da Sinhá; evoca a “Serra da Barriga” (“Barriga da África! Serra da 
minha terra!”) e recorda as “Comidas” africanas: “...efó, /pimenta, jiló!/Iaiá 
me coma, /sou quimbombô!”). Mais tarde, em 1947, publicará Poemas Negros, 
reunião de 21 poemas e quatro textos em prosa, todos dedicados de forma 
direta ou indireta à cultura negra e aos seus personagens históricos, lendários 
ou espirituais, nos quais vocábulos africanos despontam ritmados:
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Pela fé de Zambi te digo:
Obambá é batizado, confirmado, cruzado e coroado. 
Dá licença, meu pai?
Licença venha
para os alufás de babalaô. 
Licença tem
o Babá de Olubá. 
Licença tem
cacuriqués, cacuricás. 

Ainda do chão árido do Nordeste, saltará com força o chamado romance 
de 30, que tentará, entre outros aspectos, surpreender o linguajar dos persona-
gens da região, situando-os, porém, num contexto crítico-social de resistência 
ao clima e desamparo social. Na impossibilidade evidente de analisarmos aqui 
os recursos utilizados para tanto por José Américo de Almeida (A bagaceira), 
Rachel de Queiroz (O Quinze), José Lins do Rêgo (Menino de engenho), Amando 
Fontes (Os corumbas) ou Jorge Amado (Suor), recordemos apenas o mais empe-
nhado estilista de todos os escritores brasileiros de então, Graciliano Ramos. 

Embora desconfiasse, bicho do mato, das conquistas literárias do modernis-
mo paulistano, foi ele quem deu maioridade e categoria internacional ao roman-
ce regional, ao lutar por uma escritura igualmente seca, direta, capaz de incorpo-
rar dialética e mimeticamente a aridez, a carência do meio e do homem. 

Em São Bernardo (1934), o narrador-personagem Paulo Honório, um su-
jeito bruto, de pouca instrução, reúne alguns amigos para dividir o trabalho 
de redigir suas memórias. O projeto fracassa e ele tem que se valer “dos seus 
próprios recursos” para dar conta da obra. A crítica que faz à colaboração de 
dois dos amigos revela, em ricochete, a concepção do próprio Graciliano em 
relação à linguagem literária. 

O primeiro deles, João Nogueira, “queria o romance em língua de Ca-
mões, com períodos formados de trás para diante. Calculem”. O segundo, o 
Gondim, “redator do Cruzeiro apresentou-me dois capítulos datilografados, 
tão cheios de besteiras que me zanguei: − Vá para o inferno, Gondim. Você 
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acanalhou o troço. Está pernóstico, está safado, está idiota. Há lá ninguém 
que fale dessa forma!” 

Vê-se, assim, que o estilo direto e a verossimilhança da fala dos persona-
gens torna-se a base estilística do romance e mesmo, pode-se dizer, de toda a 
ficção de Graciliano. 

Com efeito, o escritor alagoano, durante a feitura de São Bernardo, além de 
remendá-lo a toda hora (“Continuo a consertar as cercas de S. Bernardo. (...) 
O último capítulo, com algumas emendas que fiz, parece que está bom.”), 
confessa, em carta dirigida à mulher, Heloísa, que encontrou também “muitas 
coisas boas da língua do Nordeste, que nunca foram publicadas, e meti tudo 
no livro. Julgo que produzirão bom efeito. O pior é que há umas frases cabe-
ludíssimas que não podem ser lidas por meninas educadas em convento. Cada 
palavrão do tamanho dum bonde”.

No quadro do Modernismo, não poderia deixar de me referir à poesia de 
Carlos Drummond de Andrade, à guisa de conclusão. Embora já distante da 
fase heroica do movimento, quando então cantava a “vida besta, meu Deus” e 
topava com uma pedra no meio do caminho, a luta com as palavras encontra 
neste escritor uma celebração ímpar em dois magníficos poemas: “O lutador” 
(José, 1942) e “Procura da poesia” (A rosa do povo, 1945). Aqui, bem sabemos, a 
lírica modernista alcança a sua fase clássica, momento de depuração e equilíbrio, 
em que passa a ser interpretação poética da realidade e da condição humana, em 
clave universalizante. No primeiro deles, “O lutador”, afirma proverbialmente:

Lutar com palavras
é a luta mais vã. 
Entanto lutamos
mal rompe a manhã. 
São muitas, eu pouco. 
Algumas, tão fortes
Como o javali. 
Não me julgo louco. 
Se o fosse teria



A proposta  moder nista :  a  revolução na palavra 

71

poder de encantá-las. 
Mas lúcido e frio, 
apareço e tento
apanhar algumas
para meu sustento
num dia de vida. 

No outro poema, “Procura da poesia”, a reflexão sobre a poesia parece 
aparentemente se afastar do cotidiano, projetando-se no espaço do incriado, 
lá onde os poemas se nutrem da fonte original, feita de solidão e mudez, para 
vir à tona com mais força, independentemente do tema ou do sentimento do 
poeta, se de gozo ou de dor. Que espaço seria esse? Drummond no-lo diz, 
ao instar o poeta a penetrar “surdamente no reino das palavras. /Lá estão os 
poemas que esperam ser escritos”. 

É preciso conviver com eles, antes de escrevê-los, aconselha. Para isso, é 
preciso “chegar mais perto e contemplar as palavras”, pois “cada uma/tem 
mil faces secretas sob a face neutra”. 

Drummond conclui o seu poema – e eu, esta fala −, convidando o leitor/
ouvinte a reparar que “ermas de melodia e conceito/elas se refugiaram na 
noite, as palavras. /Ainda úmidas e impregnadas de sono, /rolam num rio 
difícil e se transformam em desprezo”. 

No que eu acrescentaria: − e em silêncio multiplicado. 
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1.

Não será a melhor maneira de atrair o prezado leitor essa de 
começar esculachando o tema escolhido, mas que fazer: a ideia é 
falar sobre uma questão que, para muitos, nem questão é, mas para 
vários outros é um tema de grande relevo. Atende pelo nome de re-
gionalismo o problema, que para certos cosmopolitas que estão no 
lado vencedor da vida social de hoje não tem estatuto de problema, 
ao passo que para muitos dos perdedores, sejam eles provincianos 
mentais ou não, é tema que vem ao caso. E o tema reaparece, aqui, 
numa vizinhança bastante improvável: no contexto dos 90 anos da 
Semana de Arte Moderna, ora celebrados. Qual o nexo entre uma 
coisa e outra?

Acresce que a conversa é proposta por um professor que nasceu 
e vive no Rio Grande do Sul. Não apenas por fatalidade geográfica, 
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mas também por ela, este que aqui fala se tem ocupado da matéria em vários 
níveis, o mais saliente dos quais é um livro, Literatura gaúcha – Formação, História 
e Atualidade (Porto Alegre: Editora Leitura XXI, 2003). Mas, ao lado dele, há 
ensaios, palpites, cursos de graduação e de pós-graduação, que com alguma 
pertinácia e talvez algum acerto giram em torno desse tema. 

O tema já rendeu muita reflexão, das mais eufóricas (pelo lado do chamado 
regionalismo, em geral aquelas ligadas a movimentos folclóricos ingênuos, 
enquanto que, pelo lado dos modernistas, aquelas satisfeitas com o paradig-
ma atual de compreensão da literatura no Brasil) às mais críticas. Aqui, nos 
estreitos limites deste ensaio, será abordado pelos dois lados, aparentemente 
contraditórios, mas, na verdade, apenas opostos complementares: primeiro, a 
postulação da existência do problema que vive em torno do conceito de regio-
nalismo, particularmente na Literatura; segundo, a arguição da centralidade 
excessiva que o Modernismo de feição paulistana ocupa na atual descrição da 
Literatura e da cultura brasileiras. Vamos tentar os dois, pela ordem. A abor-
dagem, quase escusava dizer, tomará por base a experiência gaúcha (mas não 
será exclusiva), por ser a mais familiar para este professor aqui e, não menos, 
por ser um caso exemplar do problema.

Vale um mergulho na palavra “moderno”, no centro de nosso problema. 
Como se sabe, é daqueles termos que serve para quase qualquer tarefa: ao longo 
dos séculos e ao largo da geografia ocidental, tem-se prestado para conteúdos 
variados. Sem ir muito longe, lembremos que no mundo hispano-americano se 
chama “modernismo” aquela literatura, particularmente aquela poesia, que se 
estabeleceu como moda dominante no último quarto do século XIX, na suces-
são da moda romântica. Foi o caso notável de Rubén Darío, o poeta nicaraguen-
se de tanto sucesso em todo o mundo hispânico. Pois bem: o modernismo de 
Darío se traduziria, em português brasileiro, como o parnasianismo de Darío, 
eis que essa foi a regra estética por ele seguida, de mescla com algum Simbolis-
mo, como era regra entre os bons poetas do período, em geral. 

Se recuarmos mais, encontraremos o latim modernus (a,um) em uso desde o sé-
culo IV da Era Cristã, já naquele momento para distinguir entre o que era novo, 
daquele momento, e o que era antigo, passado. Uma associação rápida com a 
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história aponta para a sincronia entre esse uso e a novidade do Império Romano, 
que se cristianizou sob Constantino e, ao que, tudo indica, imediatamente se 
reconheceu como algo distinto do passado – como algo moderno. Bem depois, 
mas em sentido próximo, vai-se chamar Idade Moderna ao período aberto com 
as grandes navegações, no Ocidente, cujo apogeu estético é chamado de Renas-
cimento, em mais um movimento de designação do presente como distinto do 
passado, o presente sendo então moderno. (A Idade Moderna é sucedida, na 
cronologia dos manuais de história ocidental, pela Idade Contemporânea, cujo 
marco inicial é a Revolução Francesa: mais uma nomeação que quer enfatizar a 
diferença entre o presente, novo, moderno, e o passado, velho.) Em dimensão de 
tempo mais larga, mas na mesma frequência semântica, vai-se chamar Moder-
nidade ao período começado no Renascimento e cujo apogeu teria ocorrido no 
século XVIII, mas não se teria encerrado com a Queda da Bastilha; eis que se 
vai falar de modernidade no século XIX também.

Bem, chegamos ao Brasil, e aqui deparamos com o termo “modernismo” 
para designar um conjunto irregular de novidades estéticas que teriam sido 
inauguradas na Semana de Arte Moderna de 1922. Por que em nosso país 
calhou de chamar isso de modernismo? Por que aqui não usamos o termo 
para a literatura pós-romântica? Sem ir muito longe, lembremos de José Verís-
simo, que em sua História da Literatura Brasileira, de 1916, reservou um capítulo 
inteiro, o XV, para o que chama de “O Modernismo”, consistindo este no 
movimento de ideias posto em ação pelo Positivismo, o Darwinismo, o Evo-
lucionismo, o “Intelectualismo de Taine” e pelo Socialismo. Essa nomeação, 
porém, perdeu força para a tomada da palavra pelos que fizeram a Semana  
e/ou a confirmaram criticamente, numa operação bem-sucedida, do ponto 
de vista historiográfico, a um ponto tal que hoje ainda parece que a palavra 
modernismo nasceu para designar Mário de Andrade e Oswald de Andrade.

(Atenção lateral mereceria outra discussão: por que a palavra se ligou ape-
nas às posições e práticas estéticas dos paulistas, em prejuízo de algumas ou-
tras atitudes renovadoras que efetivamente ocorreram nas décadas de 1900 a 
1930? Por que o melhor Simbolismo é visto como pré-moderno, quando ele é 
matriz da, talvez, melhor poesia dita moderna? E o que dizer dos escritores de 
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tema rural anticonformistas, poucos mas valorosos, como os desiguais Mon-
teiro Lobato e Simões Lopes Neto? E a prosa de João do Rio, em que ela é 
regressiva ou passadista?)

A realidade dos manuais escolares de história da Literatura Brasileira, as-
sim como dos escassos livros acadêmicos do tema, indica que se naturalizou 
totalmente o emprego de “modernismo” para designar aquilo que foi feito 
pela obra dos paulistas vanguardistas agrupados a partir de 1922. Agora, 
aquilo é modernismo, e nada mais, atestando uma prática historiográfica de 
tipo teleológico, que relata o transcurso dos eventos com escassa noção das 
contradições presentes nos processos e com abundante noção de um devir 
inevitável, que organiza de trás para diante todo o relato do passado. Ou pior: 
aquilo é o modernismo, e no mais o que há, nesses manuais e mesmo na pro-
dução acadêmica, é de uma indigência intelectual comovente – o que há, no 
século XX e mesmo agora, primeiras décadas do século XXI, é ainda e sempre 
modernismo: teríamos tido um “pré-modernismo”, nas primeiros 20 anos 
do século passado, mero anúncio da revelação que em seguida despontaria no 
horizonte, o “modernismo”, este tão forte que teria uma primeira fase, dita 
iconoclasta, e uma segunda fase, dita construtiva, quando uma terceira fase; 
e tudo isso seria sucedido, na maioria dos manuais e na confusão mental da 
historiografia literária brasileira universitária, pelo “pós-modernismo”. 

Essa monstruosidade não parece aborrecer, naturalmente porque seus be-
neficiários são fortes e influentes, a ponto de apagar da arena crítica o debate 
sobre o quadro. Quadro que mostra sua precariedade a qualquer observador: 
se uma palavra, neste caso “modernismo”, é tão plurívoca a ponto de parecer 
descrever todo o século e tanto entre o último Machado de Assis e o que se faz 
agora, é porque se trata de uma palavra fetichizada, uma palavra que enfeitiçou 
a inteligência, anulando-a. Para o autor destas linhas, há uma referência que me-
rece ser evocada no combate a tal fetichização: foi no trabalho de Sérgio Miceli, 
intitulado Poder, sexo e letras na República Velha (São Paulo: Perspectiva, 1977) que li 
a primeira crítica analítica capaz de desmanchar o encantamento a que me refiro. 
Diz ele, na página inicial de seu trabalho: “A história literária adotou tal ex-
pressão [pré-modernismo] com vistas a englobar um conjunto de letrados que, 
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segundo os princípios impostos pela ‘ruptura’ levada a cabo pelos modernistas, 
se colocariam fora da linhagem estética que a vitória política do Modernismo 
entronizou como dominante.” Aí estava o ponto: vitória política do modernis-
mo, aliás, de um certo modernismo (paulista, de feição vanguardista, seja pelo 
lado nacional-popular de um Mário de Andrade, seja pelo lado cosmopolita e 
irônico de um Oswald), como matriz do uso do nome pré-modernismo, assim 
como dos outros nomes cognatos. Este é o ponto mínimo da conversa.

2.

Mas bem, isso são preliminares. Comecemos, mesmo, o raciocínio central 
deste ensaio de modo leve e panorâmico: os países sul-americanos de língua 
espanhola se reconhecem em sua singularidade, em sua separação, mas tam-
bém em sua base comum, naquilo que compartilham – a língua espanhola, 
que veio junto com a colonização, operada a partir de uma mesma metrópole 
–, a Espanha. Argentinos sabem quem são e têm seus esquemas mentais para 
pensar nos mexicanos, nos chilenos, nos colombianos, nos cubanos; e assim 
reciprocamente, numa dimensão que se espalha, se não por todos, pela maio-
ria dos países independentes hispano-americanos (alguma exceção deve ser 
computada para países muito pequenos, que nem chegam a ser característicos 
de nada, e que, pelo contrário, compartilham com outros as marcas centrais 
de sua vida, como será o caso das Antilhas de língua espanhola).

Sabendo que são diversos, sabendo que pertencem a países com fronteira 
nacional, com exército, com moeda e com história, eles podem também usu-
fruir um certo grau de compartilhamento de suas singularidades. De alguma 
forma, colombianos ganham em saber que são como são e que deram origem 
a um escritor como García Márquez e que, simultaneamente, podem ler e, 
portanto, aproveitar as experiências de outros países, como a Argentina (mais 
verdadeiro seria dizer a Buenos Aires) de Borges, o México, de Rulfo, e assim 
por diante. São países distintos unidos pela língua.

O caso brasileiro, agora. A tradição centralista do Estado nacional brasi-
leiro, herdeira do Estado português até mesmo na burocracia pequena e de 
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grande poder, foi cevada igualmente pela determinação de manter a base de 
classe intocada, por um período que superou as maiores tolerâncias do século 
XIX. Estamos falando da escravidão, claro, que garantiu parte importante da 
unidade nacional: mesmo em momentos de iminente ruptura de uma provín-
cia rebelde com o centro imperial (de que a guerra dos Farrapos é exemplo 
eloquente, no Rio Grande do Sul), os senhores de escravo do centro e da 
periferia preferiram abrir mão de posições antes tidas como inarredáveis em 
favor de manter o instituto da servidão intocado.

Abramos um remanso no curso dessa especulação, para examinar uma 
comparação de dados empíricos brutos, entre os países da América do Sul, 
em geral, e o Brasil, em particular:

Populações, PIB e área dos países da América do Sul

População
(milhões)

PIB
(bilhões USD)

Área 
(mil km²)

Argentina 41 710 2.780

Chile 17 281 756

Uruguai 3 52 176

Paraguai 7 118 406

Bolívia 10 45 1.098

Equador 13 61 256

Peru 28 170 1.285

Colômbia 45 422 1.138

Venezuela 28 223 916

América do Sul 192 2.082 8.811

Brasil 192 2.492 8.514
Fonte: Wikipedia

Alguma coisas ficam claras. A primeira: em números grossos, o Brasil é do 
tamanho da América do Sul hispânica, nos três quesitos estampados na tabela. 
Isso explica e mesmo justifica a autopercepção do Brasil como um continente 
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inteiro e como uma entidade suficientemente grande para compreender-se 
como autossuficiente. A segunda: a uma unidade política, territorial, linguís-
tica, cultural, o Brasil, correspondem nove outras, nada menos do que nove 
países, que compartilham a língua (ao menos a língua dominante no plano 
literário), mas se afastam na dimensão política. 

Essa comparação não explica tudo, mas ajuda a encaminhar o tema: foi 
esse tamanho e o centralismo construído com o Estado nacional brasileiro 
a matriz mental, ideológica, política, mais propriamente epistemológica, da 
visão unitarista que a cultura brasileira construiu ao longo do tempo, desde 
o Romantismo até, especialmente, o Modernismo paulista (e não é que o 
tema voltou a aparecer aqui?). A história brasileira impôs, em uma proporção 
fortíssima (e desconhecida em um país novo como os Estados Unidos, ou 
como a Austrália, por motivos diversos entre si), uma visão unitarista, que 
não acolheu a diferença regional como válida, e pelo contrário manteve-a à 
margem como indesejável. Isso foi assim no século XIX, isso se reforçou (para 
não ficar pegando no pé dos paulistas a toda hora) num momento como o 
Estado Novo, quando, pela força do veículo modernizante que era o rádio, o 
samba carioca, em algumas de suas modalidades (o samba-crônica de Noel, 
mas também o samba-exaltação de Ary Barroso), se transformou na “cara do 
Brasil”, relegando a patamares subalternos ou mesmo à morte gêneros musi-
cais que tinham força ou começavam a ganhar público pela mesma época. 

Tivéssemos, os brasileiros, uma visão menos unitarista, menos impositiva, me-
nos centralizada acerca de nosso país, poderíamos viver culturalmente usufruindo 
com mais gosto e eficácia o arquipélago cultural da Língua Portuguesa em nosso 
país. As diferenças poderiam ser vistas como isso mesmo, diferenças, mas tramadas 
na base de uma mesma língua, um passado comum, um destino compartilhado.

3.

Sei; essa é uma reflexão idealista, no mau sentido da palavra. Pois então vamos 
a uma dimensão materialista da coisa. A recente onda de liberalização da econo-
mia brasileira, começada por Collor e mantida, em linhas gerais, por Fernando 
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Henrique e por Lula, determinou, entre outras providências, que os Estados, as 
unidades federativas, deveriam desonerar as exportações; haveria uma compen-
sação por esse buraco financeiro, na forma de uma transferência da União para 
os Estados nessa situação – foi a famosa Lei Kandir. Na prática, os Estados que 
mais fortemente estavam operando exportações, entre os quais o Rio Grande do 
Sul, ficaram pendurados no pincel, porque a escada do ICMS foi retirada pelo 
governo central, impiedosamente. O argumento de face era respeitável, aquele 
de não exportar imposto, que onera o produto final; na vida real diária, o argu-
mento transformou-se num gesto unilateral de força.

Não é a primeira, nem será a última vez que se estabelece conflito entre 
todo e parte, num país. O Brasil viveu episódios notáveis nessa matéria, que 
valeriam a pena ser historiados em uma sequência específica. (Por exemplo: na 
República Velha, as províncias puderam, entre outras coisas, taxar as expor-
tações com impostos de abrangência estadual; adivinha qual o nome da pro-
víncia que mais se beneficiou dessa conjuntura? Um doce para quem acertar. 
Sim, foi a mesma província que teve renda sobrando até mesmo para inventar 
uma moderna universidade, incluindo um lote de professores importados di-
retamente da França.)

Feitas as contas, hoje temos, no Rio Grande do Sul, uma situação crítica que, 
em parte, se explica por essa operação: fechada a torneira do ICMS sobre as 
exportações (couros, carnes, sapatos, soja, móveis, petroquímicos, quase tudo 
que o Estado produz de significativo), o antigo e agora saudoso welfare-state al-
cançado nos anos 1950, com uma previdência estadual exemplar e um sistema 
de ensino de dar gosto, ficou apenas na memória, e os sucessivos governos só 
podem é chorar as pitangas, sem expectativa de que elas revertam ao que já foi 
alguma vez. Assim foi com os últimos governos: Britto teve caixa porque ven-
deu quase todo o patrimônio público; Olívio usou o caixa único do Estado e 
pôde sobreviver; Rigotto tentou de tudo e não teve nada; Ieda vê a situação des-
troçada e sem saída, e isso numa conjuntura, é bom lembrar, em que o Estado 
nacional contrata, leiloa, faz e acontece, com a economia aquecida e a inflação 
sob controle; Tarso, agora, ao lado de tentar equacionar as coisas dentro do res-
trito raio de ação local, o que mais tem feito é atrelar a carroça sul-rio-grandense 
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aos fogosos cavalos brasilienses, porque é em Brasília, o centro desse império, 
onde está o dinheiro, em todas as áreas: as sociais e as econômicas. Nem sombra 
da antiga altivez autonomizante que o Rio Grande do Sul cultivou e ainda hoje 
alega, em discurso crescentemente fastasmal.

4.

Uma reflexão que transitasse de modo simplista entre as duas dimensões 
aqui apontadas, a cultural e a fiscal-financeira, resultaria numa conclusão cí-
nica e inevitável: bem, estamos finalmente integrados nacionalmente, de for-
ma que agora chega de ilusões autonomistas, numa esfera ou na outra. Sim, 
mas então o que fazer com o ensino e a saúde, que são de responsabilidade 
do mesmo cofre que não pode cobrar ICMS da exportação e não recebe a 
prometida compensação por isso? Mandamos o pessoal pra casa e esperamos 
morrerem todos analfabetos?

Ocorre que há mais: mesmo com a centralização estupenda dos tributos, 
mesmo com o esvaziamento da capacidade de gestão do governo estadual, 
ou talvez por isso mesmo, há entre as pessoas, das mais simples às mais so-
fisticadas, um sentimento de pertencimento a esse mundo, ao mundo sul-
rio-grandense. No plano popular, o que quer dizer no plano do que resta de 
singelamente popular e também, majoritariamente, no plano do que já está 
integrado à engrenagem do mercado na forma de cultura de massas, nunca 
houve tantos Centros de Tradição Gaúcha (CTG), entidades que são como 
clubes sociais, de agregação espontânea e voluntária, mas que apresentam a 
singularidade de serem dedicados ao cultivo de certas tradições (modos de 
vestir e de dançar, modos de preparar comidas representativas etc.), que são 
condificadas e controladas por várias instâncias de organização. Nunca houve 
tanta ênfase nos desfiles chamados de Farroupilhas, realizados nos dias 20 de 
setembro, marca inicial da guerra iniciada em 1835 e data da proclamação da 
República do Piratini, em 1836: no Rio Grande do Sul, tais desfiles são mais 
entusiasmados do que os de 7 de setembro, a data da Independência brasi-
leira. Há festivais de música chamada de nativista ou regionalista, de música 
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genericamente chamada de gauchesca, e isso por toda parte, incluindo mui-
to fortemente regiões sul-rio-grandenses que receberam, ao longo do século 
XIX, levas sucessivas de imigrantes de língua alemã e de língua italiana, bem 
como, minoritariamente, poloneses, russos, japoneses, judeus, árabes.

Aqui cabe um parêntese para quem não conhece o tema: o que ficou marca-
do como identidade gaúcha está baseado em imagens, símbolos, práticas sociais 
e valores que originalmente existiam no mundo da estância, isto é, da fazenda 
de criação de gado em regime extensivo, grandes áreas de campo aberto, gado 
solto, o vaqueiro tendo aí um papel decisivo, dentro da estância, para manejo 
do gado, e fora dela, para conduzir as tropas de animais para abatedouros, com 
vistas a produzir o charque, a carne-seca e salgada que fez parte importante da 
riqueza do Estado desde o século XVIII. Ora, tal estância foi típica da parte 
sul do Estado, aquela que fica na vizinhança do Uruguai, e não muito mais que 
isso; toda a parte norte, topograficamente distinta (em grande parte se trata de 
serras altas, eventualmente com campos também), foi em sua maior extensão 
ocupada por minifúndios tocados por mão de obra familiar, por colonos emi-
grados do mundo alemão e italiano, majoritariamente, a partir já da década de 
1820, os alemães, com reforço notável nos anos 1870, os italianos. O curioso 
é que, quando o processo histórico definiu aquele gaúcho vaqueiro, o peão da 
estância, ele e seu mundo simbólico, como o elemento central da identidade 
do Estado, essas regiões coloniais, que na prática tinham pouca relação com 
aquele mundo da produção extensiva do gado, adotaram também elas o estilo 
gauchesco de pensar e ser. O processo não é completamente fechado, como se 
pode imaginar, havendo núcleos refratários a tal assimilação e havendo inúme-
ros episódios de mescla entre coisas gauchescas e coisas coloniais germanizadas 
ou italianizadas; de todo modo, é certo que a hegemonia da identidade cultural 
está cifrada naquele mundo da estância, tomado como uma espécie de paraíso 
perdido para os frequentadores dos CTGs.

Não se trata de um mundo marcado pela sofisticação cultural, está-se ven-
do. É gente de escassa leitura, de pouca reflexão sistemática, preponderante-
mente oriunda das classes médias e baixas urbanas, algumas vezes (não princi-
palmente) com raízes no mundo da antiga estância latifundiária. Mas é gente 
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que lê alguma poesia, canta algumas canções, dança; gente comum, para dizer 
de modo simples e abreviado.

A mesma visão cínica diria, cortando a conversa, que, bem, assim é, os 
simples vivem subordinados à indústria cultural, que nesse caso guarda certa 
proximidade com um movimento de raízes folclóricas; tudo isso, no entanto, 
sendo destinado à grande lixeira geral da cultura de massas de nosso tempo. 
De acordo, digo eu, em termos amplos; mas, à parte a dimensão humana que 
pode ser salientada nisso tudo, vale a pena sublinhar que talvez essa modalida-
de de cultura trivial seja menos idiota do que, por exemplo, aquela que tomou 
conta do interior de São Paulo, e não só ali, aquela modalidade de reversão 
histórica em que saiu o caipira, tragado pela voragem do mercado e sem algo 
como um Centro de Tradições Caipiras, e foi substituído pelo caipira texano, 
já de butique, já industrializado, que vem com o modelo de rodeio, de baile, 
de chapéu e mesmo de sotaque mental, por assim dizer. 

5.

A intenção não é fazer um campeonato de horrores, em que no fim das 
contas só há perdedores, mas de pensar a partir de alguns dados constatáveis, 
como esses aí de cima, que, por certo, poderiam ser replicados por outros 
referentes ao mundo pernambucano, ao mundo goiano, talvez a tantos mais, 
certamente a várias das culturas – passe o termo – regionais do Brasil. Em 
cada uma delas, haverá casos similares, em que itens da identidade cultural 
são fortes entre a gente mais simples intelectualmente e apresentam vigência 
mesmo em patamares refinados de percepção e de produção cultural.

Agora migremos em direção ao mundo da produção cultural mais sofis-
ticada, para continuar pensando no tema. O que se verifica nele, seja no Rio 
Grande do Sul ou em Pernambuco, mas também noutras das regiões brasi-
leiras, é a permanência das referências locais, algumas delas bem próximas 
àquele mundo da cultura popular e/ou massiva. Naturalmente há, em Porto 
Alegre ou no Recife, artistas que se movimentam esteticamente em patamares 
alheios aos temas e pressões locais, artistas para quem faria pouca diferença 
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viver em uma dessas capitais ou em cidades metropolitanas, como São Paulo, 
Buenos Aires, Paris ou Nova York. Em primeiro lugar, porque as capitais de 
província dispõem de certo nível de integração ao mercado e à cultura letrada 
ocidental que permitem tal situação; em segundo, há a possibilidade real e 
crescente de um artista produzir para segmentos de mercado que, como ele, 
vivem por assim dizer no mundo, e não naquela cidade; em terceiro, tudo 
isso foi potencializado nos últimos tempos pelos extraordinários vetores de 
integração representados pela internet e tudo que ela proporciona. Tais seriam 
os casos de gente que compõe rock em inglês, por exemplo, ou de gente que 
escreve para veículos impressos em outro país; na literatura, é o caso de escri-
tores que inscrevem sua produção em fatias do leitorado que independem das 
referências locais e vivem, ao contrário, da força dos temas que elegem como 
centro de sua obra; veja-se o caso de João Gilberto Noll ou de Lya Luft, entre 
outros, para quem o fator local não pesa ou pesa pouco.

Mas há uma força de permanência da identidade local, da formação cul-
tural específica da região, que interessa averiguar aqui. Trata-se de uma força 
perceptível entre artistas de ótimo nível, artistas que, justamente por procura-
rem fazer falar os elementos locais no patamar da melhor Arte, não raras vezes 
vivem o dilema de serem sofisticados demais para o cidadão médio da região, 
de um lado, e de parecerem muito localistas para o cidadão desligado dela 
ou para o cidadão metropolitano. Dá para pensar num caso como o de Vitor 
Ramil, excelente cancionista, que muitas vezes encontra ouvidos surdos por 
viver esse processo; ou num caso como o de escritores como Luiz Antônio de 
Assis Brasil, romancista que se ocupa de romances históricos de ótima fatura, 
ou de Luiz Sérgio Metz, inventivo narrador, falecido precocemente, que re-
processou a linguagem gauchesca em enredos de grande força dramática.

Se por um momento ampliarmos o foco, de modo a abranger, num vistaço, 
o conjunto da história da literatura (e da canção, igualmente) de Língua Portu-
guesa aqui na América, quer dizer, aquilo que chamamos de Literatura Brasileira, 
veremos algumas constantes reveladoras. A primeira delas é que desde o Segun-
do Império, o que nos termos da história da literatura equivale ao Romantismo, 
até agora, sem exceção, a cada novo bloco histórico e a cada correspondente 
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alteração importante da moda em matéria de composição literária aparecem 
romances, poemas, dramas e contos tanto versando sobre a Cidade grande e/ou 
sobre o Centro (o Rio, depois São Paulo), quanto versando sobre a província, 
a cidade pequena e/ou o mundo rural; no entanto, nos manuais de história da 
literatura aparecerão quase que apenas os que operam no primeiro termo, a 
Cidade grande, o Centro, ficando o restante relegado à condição de – aqui está 
o termo, de novo, agora em sua versão completa – regionalismo, quer dizer, de 
coisa vista liminarmente como menor, de alcance acanhado, sem a totalidade 
que, na visão do Centro, está apenas na grande Cidade ou no Centro mesmo, 
tudo isso pensado a partir da noção de que a totalidade é que confere estatuto 
superior à obra de arte. Está mesmo? É mesmo?

Isso não está escrito assim, de modo tão direto e mesmo trivial, em ne-
nhum artigo ou livro de história que eu conheça; mas os efeitos dessa pers-
pectiva são sensíveis, adivinha, por quem não esteja no Centro, ou discorde 
dos critérios utilizados para definir o que é maior e o que é menor, em termos 
de validade. Não está escrito assim mas é assim, me parece: a validação das 
obras, o carimbo de legitimidade que elas podem receber, pelo menos desde o 
Modernismo brasileiro, está ligado à ideia de que (a) a Cidade é a totalidade, 
a Cidade grande em particular; (b) a ponta do processo de modernização é o 
que importa, em qualquer nível (social, econômico, político), a ponta e não 
as bordas ou a retaguarda, porque na ponta é que os conflitos se expressariam 
de modo direto, tornando-se visíveis a pleno; (c) Arte é igual à novidade, a 
vanguarda, arte verdadeira implica conquista de novo território temático, de 
novo procedimento formal, e toda arte que apresentar qualquer aspecto de 
permanência rebaixa imediatamente seu valor.

A soma desses pressupostos, que, repito, não estão escritos assim mas são 
assim praticados, resulta na equação que perpetua a visão que temos hoje: 
cidade grande + modernização + vanguarda = arte verdadeira; sem qualquer 
um desses itens, temos arte velha, irrelevante, desprezível, merecedora, no 
máximo, de uma nota de pé de página. A soma desses pressupostos resulta na 
entronização de certo tipo de literatura, não como um estilo, uma variedade, 
mas como a melhor literatura e, nos casos mais extremos, a única literatura 



 Luís  Augusto F i scher

86

(a única arte, nos casos delirantes) válida. O prezado leitor percebeu aqui o 
mecanismo básico da perpetuação da nefasta categoria “regionalismo”?

6.

Se o leitor for rápido no gatilho, vai jogar no meu metafórico rosto algu-
mas contestações, especialmente esta: que Guimarães Rosa, ao contrário da 
massa de escritores de tema rural, parece regionalista mas não é, porque ele, 
argumentará meu leitor, transcendeu os dados regionais para alcançar o uni-
versal (isso se o leitor for dado à metafísica); porque ele, argumentará o leitor, 
remexeu no esterco regionalista mas teve – olha aí – teve atitude de vanguarda, 
adequada, ao recriar a linguagem e tal; porque ele, argumentará meu leitor em 
caso de ser um modernistocêntrico assumido, fez o que os grandes inovadores 
do século XX fizeram, como Joyce. Nem vai adiantar em argumentar com ele 
que Rosa aprendeu parte do que inventou não com a vanguarda europeia, mas 
com gente nativa que havia experimentado procedimentos inovadores, como 
por exemplo Simões Lopes Neto. Não vai adiantar porque a visão que esposa 
meu hipotético antagonista determinou que o que é bom deriva daquela equa-
ção, acima exposta, e portanto outras hipóteses simplesmente não existem.

Pois bem: eu queria, mesmo assim, deixar aqui uma sugestão, nem que seja 
como matéria para uma conversa frouxa, de bar, uma hora dessas. Que é a 
seguinte: antes de mais nada, preste um pouco de atenção à faca com que está 
sendo fatiada a História da Literatura Brasileira, e veja que ela existe, para co-
meço de conversa; depois tente avaliar a natureza dessa faca, o ângulo de corte 
que ela opera; depois tente retornar para a Literatura Brasileira ela mesma, 
quero dizer, para os livros, os importantes e os não importantes, e tente ver 
se eles não seriam mais bem descritos segundo outras fatias, mediante outros 
recortes, com o uso de outra faca. 

Tenho até mesmo uma sugestão prática para oferecer: enumere, como exer-
cício, os romances, para ficar em um gênero apenas, e gênero forte na tradição 
brasileira, ou mais amplamente nos relatos narrativos, incluindo os contos, 
mas prestando atenção aos relatos que se ocupam da Cidade e do Centro e, ao 
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lado, os que se ocupam do campo, ou da província. O resultado dessa enume-
ração, na minha leitura, oferece um panorama de grande eloquência: vai-se ver 
de perto, e a constatação é que a cada geração, desde o Segundo Império, há 
relatos importantes sobre o Centro, a urbe, e sobre a periferia, o mundo rural 
ou provincial, configurando uma dinâmica de enfrentamento, de tensão, que 
fica visível cá pela minha lente. Sumariamente, em um arranjo cronológico em 
blocos definidos desde o ângulo da história econômica e política (e, portanto, 
não de uma suposta história de estilos, que é uma facilidade escolar que quase 
sempre é também um embuste historiográfico), fica assim:

Momento histórico Relato urbano Relato rural e provincial

I – Segundo Império e 
hegemonia do café no 
RJ, anos 1850-1890

Macedo, Alencar; 
Machado

Alencar, Távora, Bernardo 
Guimarães, a prosa do 
Partenon Literário (RS)

II – Primeira 
República e hegemonia 
do Café de SP; o 
Realismo-Naturalismo, 
anos 1890-1920

Machado; Aluísio 
Azevedo; Lima 
Barreto; Antônio de 
Alcântara Machado

Afonso Arinos, Luís de Araújo 
Filho, Alcides Maya, Simões 
Lopes Neto, Roque Callage, 
Hugo de Carvalho Ramos, 
Monteiro Lobato, Valdomiro 
Silveira, Manuel de Oliveira 
Paiva, Domingos Olímpio, 
Lindolfo Rocha, Coelho Neto

III – República  
Pós-30 e modernização 
econômica; o romance 
neorrealista dos anos 
1930-1950

Erico Verissimo, 
Dyonélio Machado, 
Cyro dos Anjos, 
Octávio de Faria, Jorge 
Amado, Amando 
Fontes, Telmo Vergara, 
Reynaldo Moura, 
Lúcia Miguel-Pereira, 
Oswald de Andrade, 
Lúcio Cardoso, 
Marques Rebelo etc.

Graciliano Ramos, José Lins 
do Rêgo, Erico Verissimo, 
Cyro Martins, Guimarães 
Rosa, Murilo Rubião, José 
Cândido de Carvalho, Rachel 
de Queiroz, Ivan Pedro de 
Martins, Abguar Bastos, 
Cornélio Penna, Jorge Amado, 
Bernardo Élis, Mário Palmério, 
Pedro Wayne, Aureliano de 
Figueiredo Pinto
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Momento histórico Relato urbano Relato rural e provincial

IV – Brasil-Grande 
durante a Guerra Fria 
(de JK e da Ditadura 
Militar); crise da 
narrativa realista dos 
anos 1960-1980

Clarice Lispector, 
Lígia Fagundes Telles, 
Antônio Callado, 
Carlos Heitor Cony, 
Rubem Fonseca, 
Dalton Trevisan, Caio 
Fernando Abreu, 
Sérgio Sant’anna, 
Moacyr Scliar, 
Ignácio de Loyola 
Brandão, Marcos Rey, 
Osman Lins etc.

Ariano Suassuna, Hermilo 
Borba Filho, João Ubaldo 
Ribeiro, Josué Guimarães, 
José J. Veiga, Raduan Nassar, 
Luiz Antonio de Assis Brasil, 
Márcio Souza, Tabajara Ruas, 
Francisco Dantas, Benito 
Barreto, Dalcídio Jurandir, 
Alcy Cheuiche, Ivan Ângelo, 
Antônio Torres

V – Brasil Neoliberal 
/Globalizado na 
hegemonia do 
capital financeiro 
mundializado; anos 
1990

Chico Buarque, Luiz 
Ruffato, Paulo Lins, 
Marcelino Freire, 
Marçal Aquino, 
Fernando Bonassi, 
Fausto Fawcett, 
Marcelo Mirisola, 
Ferréz, Bernardo 
Ajzenberg

Luiz Sérgio Metz, Charles 
Kiefer, Milton Hatoum, 
Cristóvão Tezza, Wilson 
Bueno, Juremir Machado da 
Silva, Marilene Felinto, Paulo 
Ribeiro, Antônio Carlos Viana, 
Miguel Sanches Neto

Se o leitor me acompanhou até aqui e se deu o trabalho de percorrer essa 
modesta tabela, terá visto que faz um certo sentido essa visada que joga no 
lixo a categoria “regionalismo”, em favor de uma visada abrangente, que não 
descarta liminarmente os livros ocupados o tema rural ou sobre a vida provin-
cial, nem supervaloriza aqueles que lidam com a Cidade Grande ou o Centro. 
Pode-se mesmo ir um pouco mais longe, e com grande proveito: me parece 
mais produtivo, menos restritivo, e historicamente mais representativo que se 
pense de modo dialético nessa disjunção entre cidade e campo, entre urbano 
e rural (entre metropolitano e provincial). Dialético: enxergando as tensões, 
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mapeando as forças em choque, diagnosticando os problemas que estão sendo 
dramatizados ali, naqueles livros, naquela época. 

Um exemplo dessa tensão pode ter origem num conceito vagamente freu-
diano, que me ocorreu a partir da leitura de um bom livro sobre Guimarães 
Rosa, de Kathrin Rosenfield (Desenveredando Rosa. Rio de Janeiro: Topbooks, 
2007). Nele, a autora comenta a literatura de Guimarães Rosa, a folhas tan-
tas, como um trabalho de luto: “Ele concebe a escritura como um intenso 
trabalho de luto que as transformações históricas – e até reformas bem-
sucedidas – exigem no imaginário coletivo” (p. 103). A ideia tem muita 
capacidade explicativa, não apenas sobre Rosa, digo eu, extrapolando, mas 
sobre toda a literatura que se ocupa com o lado perdedor, em qualquer das 
conjunturas históricas. O lado perdedor: aquele que lida com as experiên-
cias e as matérias que, em qualquer processo de modernização, vão ficando 
para trás, que vão sendo largadas pelo caminho, como a vida na província 
relativamente à vida metropolitana, como a vida rural, relativamente à ur-
bana, como a vida dos “sujeitos monetários sem dinheiro” (expressão, salvo 
engano, de Robert Kurz, por exemplo em O colapso da modernização, São Paulo: 
Cia. das Letras, 1992).

Se pensarmos em conjuntos, em blocos históricos de recorte relevante (e 
não segundo as perniciosas categorias estetizantes com que a História da Li-
teratura costuma se dividir, se conceber e se satisfazer), por exemplo na linha 
do que está proposto rapidamente na tabela recém-apresentada, é possível 
andar mais um passo ainda – conceber cada um desses momentos, que, como insinua-
do acima, viram nascer relatos narrativos sobre o Centro e a Cidade grande, 
tanto quanto sobre a província e o mundo rural, como um campo de tensões, de forças 
em disputa (forças e tensões que são sociais, mas são também ideológicas, são 
também estéticas etc.), campo que não se resume, portanto, a um dos lados 
da equação, campo que só se enxerga amplamente se vistas as forças em sua dinâmica real, 
para além de juízos sumários com que temos jogado ao lixo as obras carim-
badas com o nome nefando de “regionalismo”. Cada um desses momentos, 
no plano da realização artística como no plano da vida social, se compõe de 
elementos vencedores e de elementos perdedores, em função da mudança que 
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se opera. Pois bem: do lado vencedor, que é o lado da Cidade moderna, do 
capital, da concentração de poder, do Estado, da tecnologia, está a Arte eu-
fórica, tantas vezes expressa como vanguarda, por sinal; do lado perdedor, do 
lado que requer o luto, está a Arte disfórica, a Arte melancólica, tantas vezes 
expressa como, desculpe insistir tanto assim, “regionalismo”. 

Não estou aqui sugerindo que basta botar em cena um caipira ou um gaú-
cho, uma palmeira ou o pampa, para que estejamos diante de arte capaz de 
realizar em nível esteticamente adequado aquele trabalho de luto, nem que, 
do lado oposto, basta aparecer fumaça de automóvel e gente andando rápida 
pelas calçadas para termos Arte eufórica. As coisas são bem mais complexas, 
e pode perfeitamente haver Arte sobre tema rural que seja eufórica (Catullo 
da Paixão Cearense, grande parte da poesia tradicionalista gauchesca), assim 
como Arte sobre a cidade moderna que seja disfórica (Os ratos, de Dyonélio 
Machado, ou a canção de Chico Buarque de Hollanda). O que estou ten-
tando dizer, e não sei se encontrei o jeito adequado, é que muito do que é 
chamado de regionalismo merece ser lido de modo mais agudo, de tal forma 
que seus aspectos de trabalho de luto sejam vistos historicamente, como o 
processamento da perda que a modernização acarretou, processamento que 
não se opõe a, mas que se complementa dialeticamente com, aquele que a Arte 
urbana ou metropolitana produz. 

7.

Por isto essa conversa toda: para tentar dizer que o que se chama de regio-
nalismo, seja por que lado se tome, merece ser submetido a uma leitura mais 
histórica, a uma leitura rigorosamente materialista, para além das idealidades 
que tantas vezes têm impedido sua mera visibilidade. Ah, sim, ia faltando eu 
dizer o nome da idealidade, da fantasia idealista mais problemática que atua 
no discurso crítico, pedagógico, historiográfico, sobre a Literatura e a cultura 
brasileiras, há já algum tempo: o nome dessa idealidade que merece ser varrida 
para a lata de lixo do pensamento crítico, em companhia da outra idealidade 
(negativa) que é “regionalismo”, é...
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É “Modernismo”. Esse é o inimigo a combater, para que a consciência 
crítica de nosso tempo, animada da visada materialista e dialética (o que é dia-
lética? Eu digo de novo: aquela visada que quer enxergar e descrever as tensões 
em jogo, a cada quadrante histórico, como alguma vez sugeriu Walter Benja-
min para o ideal do trabalho da História – descrever as forças em atuação em 
seu momento máximo de tensão, antes da ruptura), para que a consciência 
crítica de nosso tempo, repito, venha a formular uma interpretação mais inte-
ligente e mais libertária, capaz de incluir as produções todas em seu horizonte, 
superando a centralidade excessiva que “Modernismo”, o termo, ocupa; supe-
rando igualmente essa espécie de paulistocentrismo igualmente nefasto para 
nossa capacidade de enxergar a dinâmica tensa, real, contraditória, da cultura 
brasileira; superando ainda essa tremenda urbanolatria, que assenta suas bases 
na fantasia desenvolvimentista que varreu São Paulo, mais que qualquer outra 
parte do país, entre os anos 1920 e os anos 1980 e que vem há alguns anos 
mostrando faces desgradáveis, mas não menos consistentes historicamente.

Se não ficou claro antes, e para não comprar briga inútil, digo agora de 
modo explícito: nada contra os paulistas, os paulistanos, os cariocas, os gaú-
chos, os baianos, ou quem quer que seja. O que precisamos é perguntar seria-
mente pelas formas de pensar o Brasil, de pensar a cultura que temos produ-
zido de modo tantas vezes magnífico (e noutras tantas vezes problemático, 
mas igualmente eloquente desde o ângulo histórico); devemos perguntar pelas 
categorias com que temos pensado, para enxergar-lhes o condicionamento 
histórico, para desvendar-lhes os compromissos ideológicos e, mais ainda, os 
contornos epistemológicos. Para ver com olhos mais livres, para tentar acom-
panhar a vida em sua dinâmica complexa, para fazer jus ao trabalho de tantos 
artistas há tanto tempo.

PS: Tenho um outro argumento para integrar nessa conversa, mas não achei 
tempo nem caminho lógico para harmonizar sua entrada. É o seguinte: para 
além ou para aquém de tantas razões para pensar melhor no dito regionalis-
mo, em qualquer sentido da palavra (a categoria descritiva, o preconceito, as 
produções qualificadas com esse rótulo etc.), há uma, bem singela, que pode 
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ser enunciada do seguinte modo – assim como se deve preservar a biodiver-
sidade de sítios organizados pela natureza em seu longo curso, intervindo no 
progresso tecnológico que destrói ambientes naturais e mesmo interferindo 
no processo darwinista puro e simples, com vistas a manter testemunhos do 
passado em meio ao presente, assim também se deve preservar as culturas 
regionais; tanto a biodiversidade quando a, desculpe o termo, culturodiversi-
dade são importantes, e isso deve ser levado em conta nas políticas públicas 
da área, mas também nas esferas do pensamento sistemático, o universitá-
rio em especial. Este argumento, que espero desenvolver algum dia, poderia 
acrescentar-se de um exemplo de difícil trato, mas de grande eloquência: as 
etnias e/ou línguas indígenas, mesmo quando minoritárias e tendendo ao 
desaparecimento pelas vias naturais e históricas (morte dos falantes por idade, 
combinada com rarefação da procriação dentro da etnia/língua; dominação 
deles por cultura e/ou língua diversa da sua; extermínio dos falantes por 
elementos intervenientes da cultura envolvente, como é o caso de garimpo 
e exploração da madeira no Norte do Brasil etc.), essas línguas merecem ser 
preservadas. Ou não merecem?
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C i c l o  “ N ov e n ta  a n o s  
d e  a rt e  m o d e r n a ”

* Conferência proferida em 29 de junho de 2012.

Saldo e legado da “Semana 
de Arte Moderna de 1922”

Domíc io  Proença F ilho

Introdução Ȅ
Passados 90 anos desde a realização da Semana de Arte Moderna 

de 1922, os muitos juízos críticos emitidos sobre o acontecimento 
e suas decorrências deixam pouco a dizer sobre a sua significação e 
representatividade. Retomar o tema é correr o risco da reiteração.

Diante do tema que me coube neste Ciclo, arrisco-me. Desneces-
sário advertir que, basicamente, direi o dito. 

Alguma singularidade, se existir nesta fala, será devida à dinâ-
mica que impulsiona as águas da cultura, à subjetividade do olhar 
do observador e à forma de apresentação. Mudam-se os tempos, 
mudam-se as verdades. 

Justifica-me uma constatação tridimensionada: o pensamento 
navega num oceano de interpretações; a verdade não tem centro e 
viver é compartilhar discursos. 

Ocupante da 
Cadeira 28 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 

*
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Mas o tempo é curto, a matéria, vasta, o coordenador, implacável. Passo 
objetivamente ao assunto, de que procurarei não me distanciar.

Saldo, entre outros significados, remete ao que restou, ao que ficou de algo. 
A dimensão semântica do termo privilegia um presente imediato. 

Algo, no caso, é um ato: a realização do festival de arte concretizado em 
três dias do mês de fevereiro daquele ano na Cidade de São Paulo. 

Legado admite o entendimento como herança, como aquilo que é transmi-
tido às gerações que se seguem.

Possibilita ampliações e concretização de resultados. Tem compromisso 
com o futuro. 

Nesse sentido, insere-se num processo. Habita as instâncias do fazendo-
se. No caso, no tempo-espaço da cultura brasileira posterior à realização da 
Semana e dela, de alguma forma, decorrentes.

Comecemos pela configuração do primeiro termo, o saldo da “Semana”.
Para melhor nos situarmos, recordemos algumas circunstâncias.
Aquele festival singular, sabemos todos, constituiu um ponto de chegada e 

um ponto de partida.
Resultou, de um lado, de algumas insatisfações, diante do quadro cultural 

vigente no país nos fins dos século XIX e começos do seguinte.
O testemunho de Capistrano de Abreu é, a propósito, significativo: 

“Vejam o índice literário de 1893. À parte um ou outro fenômeno isolado, 
ou um ou outro caso esporádico interessante e digno de estudo, o quadro é 
sempre o mesmo. Invariavelmente sombrio e desolador.” ( Abreu, Capistra-
no, in: Britto, Mário da Silva. História do Modernismo brasileiro. Rio de Janeiro: 
Civ. Brasileira, 1964, p. 16.)

Também comprobatório é o registro do periódico A Semana, relativo àque-
les tempos: “As letras retraíram-se quase completamente e o nível intelectual 
tem descido de modo inquietante, perceptível aos olhos menos sagazes.” (Bri-
to, M.S. A Semana, in: op. cit. p.17).

São testemunhos reveladores da óptica dominante na intelectualidade da 
época e da relatividade dos juízos críticos. Basta lembrar alguns fatos: 1893 é 
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o ano de lançamento de Missal e Broquéis, de Cruz e Sousa; Machado de Assis 
publica Páginas recolhidas, em 1899; Quincas Borba é de 1891, Dom Casmurro, de 
1889, Esaú e Jacó, de 1904, Várias Histórias, de 1906; Os sertões, de Euclides da 
Cunha, data de 1902, os contos de Urupês, de Monteiro Lobato, datam de 
1918. O futuro encarregou-se da revisão avaliatória dessas e de outras mani-
festações literárias do período. 

Estranho? Nem tanto. Tenhamos em conta que o texto literário é eminen-
temente conotativo. A conotação, em termos de universo cultural, vincula-se, 
necessariamente, às diferenças individuais e sociais. A “literariedade” admite 
ser interpretada como uma conotação sociocultural variável no tempo e nos 
espaços comunitários. Mudam-se os tempos...

Como quer que seja, o investimento dos insatisfeitos alimentou-se de ou-
tros eficazes incentivos: os ecos da agitação espiritual que marcou a Europa 
dos começos do século XX, configurada notadamente nos múltiplos e multi-
facetados movimentos de vanguarda, iluminadores de novas visões de mundo 
e da arte na contracorrente do pensamento então dominante. Eles se chama-
ram Futurismo, Cubismo, Expressionismo, Dadaísmo, Surrealismo.

Dispenso-me de historiar antecedentes signficativos, entre eles os antecipado-
res lançamentos de 1917: O poema “Moisés”, de Menotti del Picchia, “A cinza 
das horas”, de Bandeira, “Há uma gota de sangue em cada poema”, de Mário de 
Andrade; não detalharei a gênese da festa, sua realização no Teatro Municipal, a 
repercussão discreta na mídia nacional, as poucas manifestações de repúdio. É 
matéria de todos consabida e, em certa medida, foi objeto das conferências ante-
riores deste Ciclo, nas palavras de meus colegas Eucanaã Ferraz, Adriano Espíno-
la, Luiz Augusto Fischer e das agudas pontuações de Antonio Carlos Secchin, a 
quem agradeço, em nome da Diretoria, ter aceito o convite para coordená-lo.

Lembro, apenas que as propostas exaradas no festival entraram em choque 
com a resistência à mudança. É próprio de certas estruturas arraigadamente 
institucionalizadas e servas de condicionamentos. 

Nada que não caracterize, tradicionalmente, o estranhamento diante das 
propostas de vanguarda, afinal, de início, movimentos contra. E mais: era o 
movimento de um grupo restrito, nuclearizado na Cidade de São Paulo. 



 Domíc io  Proença F ilho

96

Em termos de comunidade brasileira como um todo, a reação imediata, 
sabemos, foram a incompreensão e a indiferença.

As ousadas novidades na concreção das Artes Plásticas e na abstração das 
palavras dos manifestos e dos poemas escandalizaram e irritaram os especta-
dores dessa modalidade de banquetes intelectuais e artísticos. 

Poderiam ter-se limitado, sem maiores repercussões, à condição vanguar-
deira. 

Em contrapartida, entretanto, provocaram o despertar para algo que, pouco 
a pouco, iria impor-se com características tipicamente nacionais, reveladoras, 
na linguagem, de uma realidade brasileira como tal. Culminaram por instaurar 
novas dimensões culturais eminentemente brasileiras. Por força, seguramente, 
da dinâmica da cultura e das circunstâncias, do espírito do tempo.

O impacto era compreensível. Era preciso chocar para mudar. 
Um estudo da estrutura política e social do Brasil daquela época possivel-

mente revelaria a força das influências vigentes, das ideias preestabelecidas, o 
confronto de visões de mundo e de arte. 

Para evitar os percalços de um sapateiro que vá além dos sapatos, concen-
trarei as observações nas manifestações ligadas à Literatura. 

O teor das propostas dadas a público na Semana – é matéria de todos co-
nhecida – permaneceu incubado durante quase dois anos. 

A novidade esperou 1924 para ganhar a divulgação e a atuação das revistas 
especializadas (Klaxon, que totalizaria nove números publicados em primeiro 
plano).

Os jovens envolvidos, entretanto, imunes à indiferença, fiéis ao que se pro-
punham, seguiam produzindo. 

Lançavam-se à busca de caminhos, uma vez que, na feliz síntese de Aníbal 
Machado, não sabiam definir o que queriam, mas sabiam discernir o que não 
queriam. 

Conferências, subsequentes manifestos e produções deixam depreender, 
como assinala a percuciência de Luiz Lafetá (1930: A crítica e o Modernismo, São 
Paulo: Duas Cidades, 1974, p.15), a convergência de dois projetos orientado-
res do movimento: o estético, na linha das citadas vanguardas europeias dos 
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inícios do século XX, e o ideológico, centrado no conhecimento e na expres-
são artística da realidade brasileira. Tais projetos, integrados ou não, situam-se 
na base de toda a produção literária que se seguiria.

O saldo da Semana Ȅ
E o que fica, o que resta da festa de fevereiro?
Sintetizo, didaticamente, com o risco do reducionismo e sem a pretensão 

de esgotar o alcance da auditoria.
1. O impacto do choque: aos artistas e aos conferencistas coube abalar os 

alicerces do comodismo, mobilizar reações.
2. A mobilização da consciência da ruptura com a tradição. A proposta, 

como destaca Afrânio Coutinho, alicerçava-se num espírito polêmico e des-
truidor. Preconizava o abandono de “uma arte artificial, produzida à custa de 
imitação estrangeira”, a “demolição de ‘uma ordem social e política fictícia, 
colonial’”. O alvo imediato eram as manifestações parnasianas dominantes no 
gosto comunitário. O poema “Os sapos”, de Manuel Bandeira, e a “Ode ao 
burguês”, de Mário de Andrade, são, nessa direção, significativos. Observe-se 
que o primeiro se vale de verso tradicional e se permite a rima. 

3. A abertura para o novo. A Semana emerge sob a égide do Futurismo de Ma-
rinetti. O repúdio, entretanto, não tardará. Na verdade, pretende-se a eleição do 
moderno como um valor em si mesmo, embora “moderno”, na época, carecesse 
de significação mais precisa, sobretudo em termos de avaliação literária.

4. A proposta da busca de originalidade a qualquer preço, o que implicava 
a autonomia da obra de arte e a autonomia do artista. Ambos libertam-se da 
vinculação ao referente e às modelizações preestabelecidas.

5. A pregação da liberdade ampla no uso da língua-suporte da manifesta-
ção literária. O tópico não se concretizou em plenitude. A coerção social e 
o condicionamento foram mais poderosos. Voltarei ao assunto, enunciados 
adiante.

6. A fragmentação e a constituição de correntes aglutinadoras, na procura 
dos caminhos do novo. Atingidos os objetivos propugnados, o grupo que 
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participou do festival de fevereiro vai, aos poucos, desagregando-se. Unia-os, 
na verdade, a consciência do que não queriam.

Costuma-se apontar o número de janeiro de 1923 da citada revista Klaxon, 
consagrado a Graça Aranha, como ponto crucial da desagregação. Passara o 
momento do embate. Era preciso seguir na concretização do que efetivamente 
se buscava. 

E emergem as diversas correntes e seus numerosos manifestos: dinamista, 
primitivista ou anarco-primitivista, nacionalista, espiritualista, desvairista, in-
timista e esteticista, que se definem nas próprias designações. Centros nucle-
ares: São Paulo e Rio de Janeiro. O que não exclui mainfestações em Minas 
Gerais, em torno de A revista(25) ou da Revista Verde (27); no Nordeste, o 
discutido manifesto regionalista do Recife (26), liderado por Gilberto Freyre; 
em Porto Alegre, com a ação, entre outros, de Augusto Meyer. 

A presença dos mesmos escritores em várias correntes e movimentos in-
dica que não se trata de grupos rígidos e fechados, seguidores radicais desta 
ou daquela tendência. Buscam-se soluções, ampliam-se caminhos. Enrique-
ce-se, sub-repticiamente, a Literatura nacional. Mas ainda nos espaços da 
vanguarda.

Paralelamente, emergem manifestações e produções de artistas desvincula-
dos de grupos.

Em resumo: o festival teve o mérito de sacudir o conformismo e a acomo-
dação. Abriu perspectivas. Apontou rumos para a criação artística. Indicou 
direções relacionadas com o modo de ser e de se dizer do brasileiro. Coincidiu 
com a expectativa de inúmeras outras insatisfações para além do grupo que 
participou da Semana.

Esta constitui basicamente um movimento contra: contra o passado, o aca-
demicismo, o tradicionalismo e, sobretudo, contra os tabus e preconceitos.

Configura, sobretudo, ao fim e ao cabo, a proposição de um vasto progra-
ma, fundado numa visão nova de mundo e de Brasil e ilustrado, no âmbito das 
diversas manifestações artísticas, com exemplos representativos.

Síntese do saldo do festival de 22 como tal: choque. Abalo. Abertura 
para o novo, ideológica, artística e culturalmente. Farto e diversificado texto 
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programático; manifestações artísticas exemplificadoras na Pintura, na Arqui-
tetura, na Música e, em especial, na Literatura. O começo. De baixa volume-
tria, é certo, mas de notável potencialidade.

O legado Ȅ
O legado é esse terreno fértil, pronto para ser trabalhado. É o que acon-

tece. Ele se amplifica concretizado nas decorrências das propostas e do seu 
desenvolvimento e, por força da ampla liberdade preconizada, largamente as 
ultrapassa.

Essa amplitude da herança perpassa a vasta produção artística nos pri-
meiros 30 anos após a Semana, cuja avaliação foi objeto da famosa confe-
rência de Mário de Andrade, no Itamarati, em 1942, publicada na edição 
da Martins dos Aspectos da Literatura Brasileira, citada e comentada ao longo 
deste Ciclo.

Entendo que se estende, marcado pela sedimentação, até a atualidade do 
alvorecer do século XXI. Essa permanência justifica a revisita, na comemora-
ção dos seus 90 anos.

Culmina, se me é permitido categorizar, na instauração de uma Tradição 
modernista revisitada.

E tudo isso se verifica a médio e longo prazos, estabilizadas e pouco a pouco as-
similadas as propostas. É extremamente lento o processo assimilatório do novo. 

O texto avaliatório de Mário dá, a propósito, a primeira medida do resul-
tado do balanço. 

Na retrospectiva do movimento de que foi uma das lideranças mais atuan-
tes, ele define o que pode ser considerado uma espécie de cânon da poética do 
Modernismo então sedimentado, mas, em termos de incorporação comunitá-
ria, ainda objeto de forte resistência.

Na avaliação de Mário, seja-me permitido reiterar, o multifacetado estilo 
epocal caracterizou-se pela “fusão de três princípios fundamentais”: o “direi-
to à pesquisa estética”; a “atualização da inteligência artística brasileira”; “a 
estabilização de uma consciência criadora nacional”. 
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“Direito à pesquisa estética” corresponde a superestimar o Experimenta-
lismo, traço, a propósito, comum às vanguardas dos anos 20. A produção 
modernista brasileira foi, efetivamente, pródiga nesse quesito, sobretudo no 
âmbito da produção em verso. 

A “atualização da inteligência artística brasileira”, em outra clave, implica 
uma “abertura da arte à realidade nacional”. Ao fundo, “radicação na terra”, 
nacionalismo, à luz de uma reinterpretação do Brasil.

A estabilização citada define-se por si mesma. 
Mas não vou parafrasear o texto marioandradino. As contingências e os 

limites desta fala levam-me a sugerir a leitura do original e do lúcido comen-
tário de José Guilherme Merquior, publicado em Formalismo e tradição moderna, 
livro de 1974, e ao convite à reflexão sobre as polêmicas observações aqui 
feitas por Luís Augusto Fischer. 

Para subjetivar alguma contribuição, permito-me apontar, sem qualquer pre-
tensão de esgotar o assunto, outros aspectos das decorrências da Semana-marco.

No percurso da sedimentação, configurou-se a adoção valorizadora do ver-
so livre. No processo, este passou ao bom convívio com o ritmo tradicional. 

Observe-se que o versilivrismo já frequentava praticamente todas as cor-
rentes poéticas da Europa.

A nova técnica aparece pela primeira vez, de forma ainda tímida, nada me-
nos do que com Arthur Rimbaud, em junho de 1886. Com Walt Whitmann, 
começa a ganhar presença marcante, nesse mesmo ano. Já Gustave Khan pu-
blica, em 1887, Les Palais Nomades, parcialmente em verso do gênero. 

Entre nós, repelido pelos nossos primeiros simbolistas, aparece pela pri-
meira vez no livrinho de Adalberto Guerra Duval, intitulado Palavras que o vento 
leva... lançado em 1900. Este permanece isolado até o surgimento da História 
do meu casal, em 1906, de Mário Pederneiras, e em Apoteoses, livro de estreia de 
Hermes Fontes, de 1908. 

A modalidade chegou, instalou-se, superou as resistências e incorporou-se 
ao fazer poético brasileiro. 

Ultrapassado o momento de ruptura e sedimentação, passou a conviver 
com as técnicas revitalizadas do verso tradicional. Este último, a propósito, 
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presentifica-se ao longo de toda a Literatura Brasileira, independentemente de 
qualquer movimento de vanguarda. E emerge, na contracorrente, com a pro-
dução da chamada “Geração de 45”. Mas este é assunto para outra conversa.

Na ampliação do legado, ganha forte presença, na poesia, a valorização 
poética do cotidiano, numa oposição às modelizações românticas e pós-ro-
mânticas, notadamente às peculiares às poéticas parnasianas e simbolistas.

Ao mesmo tempo, atendia-se à perspectiva nacionalista preconizada em 
alguns dos manifestos. A Arte, e não só a literária, volta-se para a visão da 
realidade brasileira. Por outro lado, desaurifica-se o fato literário. 

Presentifica-se o culto do primitivismo, que também tem seu ponto de 
partida nas vanguardas europeias. Só que, como explicita Merquior, nessas se 
identifica com a atitude surrealista-expressionista e caracteriza “a busca niilis-
ta do absurdo e a ânsia pararreligiosa da inocência” ( Merquior, J.G. comen-
tário à comunicação do professor Guilhermino César in: Proença Filho, D. O 
livro do Seminário, 1.ª Bienal Nestlé de Literatura Brasileira. São Paulo: L/R ed. 
1983) além de converter-se também na busca de formas originais. 

No Brasil, porém, ganha peculiaridade: encontra terreno fértil na matéria 
brasileira e efetiva um cunho nacionalista bastante acentuado. 

Nesses termos, configura um “primitivismo temático” valorizador de nos-
sas características históricas, míticas e paisagísticas, marcado pelo humor, pela 
paródia e pela citada valorização do cotidiano e do popular. É ler Cobra No-
rato, de Raul Bopp, por ocasião da descoberta do Brasil e História do Brasil, de 
Oswald de Andrade, Martim Cererê, de Cassiano Ricardo, Macunaíma, de Mário 
de Andrade, alguns textos de Menotti del Picchia. Entre outros. Lembro, a 
título de exemplo: “Escapulário”, de Oswald: no pão de açúcar/de cada dia/ 
dai-nos, Senhor,/ a poesia/ de cada dia. Ou “Mãe preta”, de Cassiano: ouviu-
se uma voz de choro/dentro da noite brasileira: druma ioiozinho,/que a cuca 
já i vem/ papai foi na roça/ mamãe logo vem// e a noite pôs em cada sonho 
de criança/uma porção de lanterninhas de ouro.

Abrem-se, gradativamente, novos espaços de criação, na direção de um 
aprofundamento do tratamento dos temas e de um despojamento da lingua-
gem, superados, pouco a pouco, o mero ludismo e a gratuidade de algumas 
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composições dos primeiros momentos, especialmente os poemas-piada, deli-
beradamente assumidos como tal.

Posteriormente, presentificam-se, na produção poética, dimensões metafí-
sicas e intelectualizadas nas sendas da dicção consolidada. 

Ganha vulto a autonomia do artista, decorrente da ampla liberdade de 
criação preconizada pelas propostas de 22. 

“Estou farto do lirismo comedido/do lirismo bem-comportado/do liris-
mo funcionário público com livro de ponto, expediente e manifestações de 
apreço ao senhor diretor/” ironizava Manuel Bandeira e propunha “abaixo 
os puristas/ todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais/ todas as 
construções, sobretudo as sintaxes de exceção/todos os ritmos, sobretudo os 
inumeráveis/.” 

Ao lado desses traços, na contracorrente da proposta de Bandeira, perma-
nece a tradição do lirismo intimista. 

Configura-se a assunção da liberdade plena de criação.
Valoriza-se a criação na linguagem, o que implica a luta com as palavras. E 

Drummond indica o caminho: “Lutar com palavras /é a luta mais vã/ entan-
to lutamos/mal rompe a manhã/.” 

Democratiza-se a palavra poética. Perde espaço o sermo nobilis. Cede lugar, 
já na fase de consolidação plena, “a todas as palavras, como explicita João Ca-
bral de Melo Neto: “Poesia, te escrevo /agora: fezes, as/fezes vivas que és./
Sei que outras //palavras és, palavras impossíveis de poema.”

Predomina o cultivo da imagística de base subjetiva. Notadamente no 
poema. Entenda-se, com Carlos Bousoño: a imagem tradicional baseia-se 
em três possibilidades, que coincidem todas num ponto: o fato de a seme-
lhança entre o plano real e o evocado partir sempre de uma condição obje-
tiva que pode ser: de caráter físico: “a dama escondeu no lenço as rosas vi-
víssimas do rosto”; de caráter moral ou espiritual: “esta menina é um anjo”; 
de caráter axiológico: “esta jovem é uma pérola”. A segunda modalidade 
apoia-se no sentimento do autor: “tua presença é uma carne de peixe”(Mário 
de Andrade) ; “um arco-íris vadio bailava na gaiola”. Ao fundo, a propensão 
para o hermetismo. 
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Dessacraliza-se a Arte, com o predomínio da concepção lúdica sobre a 
concepção mágica anteriormente dominante. A Arte perde a aura idealizadora 
que a caracterizava. Esse é um dos raros aspectos em que a Arte modernista 
presentificada no Brasil, e digo arte e não estética modernista, insere-se nos 
espaços da modernidade. A propósito, modernista e modernismo, apesar da 
impropriedade terminológica, revestem-se, na crítica brasileira, de conotação 
específica. São termos que se referem a realidades multifacetadas e como tal 
devem ser entendidos. Até porque incorporados à nomenclatura da área de 
estudos. 

Presentifica-se a instauração de um olhar crítico sobre a realidade brasilei-
ra. Caracteriza-se, nesses espaços, na literatura, um voltar-se para o conheci-
mento e a expressão artística, multidimensionada, da realidade nacional. 

Esse aspecto se evidencia acentuadamente na prosa, de presença tardia, em 
relação à Semana-marco, mais precisamente, no romance, a partir de Macunaíma e 
de a Bagaceira, de José Américo de Almeida, textos publicados em 1928.

Trata-se de textos-marco, não apenas como referência histórica, mas como 
exemplificadores de tendências dominantes. 

A rapsódia marioandradina, de par com as Memórias sentimentais de João Mira-
mar e Serafim Ponte Grande, de Oswald de Andrade, de São Bernardo, e Vidas secas, de 
Graciliano Ramos, constituem manifestações do chamado romance moderno, 
como assinala a agudeza crítica do saudoso João Alexandre Barbosa. 

Entenda-se, na palavra do crítico: “O autor ou texto moderno é aquele que 
independentemente de uma estreita camisa de força cronológica, leva para o 
princípio da composição, e não apenas de expressão, um descompasso entre a 
realidade e a sua representação, exigindo, assim, reformulação e rupturas dos 
modelos “realistas”. Neste sentido, o que se põe em xeque não é a realidade 
como matéria de literatura, mas a maneira de articulá-las no espaço da lin-
guagem que é o espaço/tempo do texto”. (Barbosa, Alexandre. A modernidade 
no romance. In: Proença Filho (org.) 1.ª Bienal Nestlé de Literatura. O livro do 
Seminário. São Paulo: L/R editores, 1983, pp. 22-23.)

Por força dessa dimensão, estamos diante dos poucos romances efetiva-
mente modernos, dentro da prosa modernista. Modernos como o são os 
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romances machadianos a partir das Memórias póstumas de Brás Cubas, e ainda 
A paixão segundo G.H., de Clarice Lispector, e Grande sertão: veredas, de João Gui-
marães Rosa. 

A bagaceira e os demais textos da ficção modernista permanecem fiéis às mo-
delizações realistas-naturalistas do século XIX. Secchin o assinalou e, permito 
acrescentar, marcadas pelo citado olhar crítico sobre a realidade brasileira. 
Esse, o traço distintivo que as caracteriza. 

Assim situadas, configuram também, como a boa crítica já o assinalou, o 
predomínio de duas linhas de força: o romance regionalista e social centrado 
basicamente na realidade nordeste, e o romance de cunho urbano e psicológi-
co, de tantos e representativos exemplos, nascidos, entre outros, no primeiro 
caso, da arte de Rachel de Queiroz, de José Lins do Rêgo, de Amando Fontes, 
de Jorge Amado, que foi além dessa dimensão, entre outros textos, por exem-
plo, com os Velhos marinheiros; no segundo caso, da pena de Érico Veríssimo, 
Cornélio Pena, Otávio de Faria, Lúcio Cardoso, Jorge de Lima, Lúcia Miguel 
Pereira, José Geraldo Vieira, Geraldo França de Lima, entre muitos. 

Caracterizam-se também dimensões urbano-sociais em textos como os de 
Dionélio Machado, Orígenes Lessa, Alcântara Machado, e também espaços 
urbanos aliados a introspecção psicológica em textos de Ribeiro Couto, Mar-
ques Rebelo, João Alphonsus, Ciro dos Anjos, Aníbal Machado, Luís Jardim 
e felizmente muitos mais do conhecimento dos que transitam nessas estân-
cias. Fischer, aliás, referiu-se a tais textos. Permito-me dizer, a propósito, que, 
se em algum momento a dimensão regionalista sofreu alguma restrição da 
crítica, por pouco representativa, ela tem sido há algum tempo criticamente 
redimida e ressituada. Difícil, aliás, é configurar com precisão o que seja re-
gionalismo, na Literatura do Brasil.

Paralelamente, abre-se a produção literária brasileira para a temática uni-
versal. 

Em termos da língua – suporte, cumpre assinalar, muitas das propostas 
radicais não passaram dos manifestos programáticos.

A produção modernista, em prosa e verso, fez ampla concessão ao registro 
formal, ainda que com eventuais aberturas para o coloquial. 
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“A contribuição milionária de todos os erros” limita-se a certas composições 
de Oswald de Andrade, algumas aqui citadas por Adriano Espínola, a que acres-
cento exemplos de Mário de Andrade , de Bandeira e de Augusto Meyer. 

Do primeiro, nos “Poemas da negra”: Você é tão suave/ vossos lábios sua-
ves/vagam no meu rosto/ fecham meu olhar// sol-posto/ é e a escureza su-
ave/ que vem de você/ que se dissolve em mim/ que sono... eu imaginava// 
duros vossos lábios/ mas você me ensina /a volta ao bem. ( Andrade, Mário. 
Poesias completas. São Paulo: Martins, 1955, pp. 260-1)

De Bandeira, no poema “Irene”: Irene preta/Irene boa/Irene sempre de 
bom humor// imagino Irene entrando no céu: – Licença, meu branco/ – 
Entra Irene, você não precisa pedir licença...

Finalmente, de Meyer, no seu “Coro dos satisfeitos”: Pois quem foram que 
disseram /que esta vida é coisa feia?// quem falaram não souberam/como é 
firme a pança cheia.”

“Erro”, no caso, necessita de clarificação semântica. Confunde-se com ina-
dequação ao registro formal, a chamada norma culta. 

É a mesma significação que se depreende da poética de Manuel Bandeira, 
quando propõe a integração poética da “língua errada do povo, língua certa 
do povo, porque ele é quem sabe falar o português do Brasil, enquanto nós o 
que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada”. 

Curiosamente, a proposição não se concretiza na maioria dos poemas ban-
deirianos.

A propósito, pesquisas de fôlego demonstram a fidelidade dos poetas en-
gajados na vanguarda proposta ao registro formal.

É ver o estudo de Raimundo Barbadinho Neto sobre a norma literária do 
Modernismo, de 1977, e o de Luís Carlos da Silva Lessa, intitulado o Moder-
nismo brasileiro e a língua portuguesa, de 1976.

As propostas emergentes da Semana, concretizadas pioneiramente por al-
guns, em grupo ou isoladamente, e posteriormente por muitos, permanecerão 
vanguarda, entretanto, ainda por muito tempo.

A realidade didático-pedagógica brasileira o indicia ainda na década de 
1950. O programa de Literatura Brasileira da grade curricular do Colégio 
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Pedro II, então estabelecimento-padrão do Brasil, não ia além das manifesta-
ções simbolistas. 

Um dado sintomático e ilustrativo, para amenizar a aridez desta fala: um 
desavisado estudante do curso clássico do internato daquele educandário, à 
época, deslumbrou-se diante de um poema. 

Entusiasmado e na esperança de algum bônus na nota mensal da disciplina, 
mostrou-o ao seu velho professor. 

Para sua surpresa e desencanto, o mestre franziu os sobrolhos e com ira 
incontida rasgou a folha de papel e disse horrores do poeta e de seus poemas 
e, por pouco, não baixou a nota do aluno... 

O texto era “A pedra do caminho”, de Carlos Drummond de Andrade...
Tenho a cena para sempre gravada na vida das minhas retinas fatigadas. 
Felizmente, anos mais tarde, na gloriosa Faculdade Nacional de Filosofia, 

em aula memorável, a mestríssima Cleonice Berardinelli redimiu o poeta e o 
poema e libertou a sensibilidade do seu aluno e de seus colegas. 

Outra reminiscência biográfica, por ilustrativa: já professor, por uma 
dessas coincidências que descem do Além, o antigo aluno do Pedro II é 
convidado para a sua primeira Conferência Pública. No Pen Clube. Com a 
parceria do poeta Fernando Py, drummondiano de boa cepa. Um ano qual-
quer da década de 1960. O tema: “O poema e a chave”. O texto: “José”, 
do mesmo poeta itabirano considerado, então, extremamente hermético e 
difícil... 

Em síntese: o grande e revolucionário legado da Semana de Arte Moderna 
de 1922 é a ampliação do saldo com a decorrente instauração de um estilo 
epocal multifacetado e, como assinalou Mário de Andrade, de estética “inde-
finível”, que se chama Modernismo brasileiro.

E permanecem fortes, ao longo do processo literário do Brasil, as marcas 
que o caracterizam.

Elas iluminam as vanguardas dos anos de 1950 e 1960: Oswald e João 
Cabral são citados como modelares no “plano-piloto da poesia concreta”.

Os tropicalistas de 1967-1968 retomam e incorporam a proposta antro-
pofágica de Oswald de Andrade: propõem e assumem a deglutição cultural. 
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Verdade que se trata de um movimento difuso, uma geleia geral, embora com 
um pano de fundo ideológico comum. 

Nas pegadas da liberação do Tropicalismo, a chamada poesia marginal, 
marcada por procedimentos que começaram a proliferar significativamente 
nos anos de 1970, assumido basicamente por jovens, exibe uma produção, 
variada e irregular. Caracteriza-a um retorno à preocupação conteudística e 
ao coloquialismo , com ampla liberdade de expressão e retomada dos cami-
nhos abertos pelos modernistas de 22 , na direção da valorização poética 
do cotidiano, do discursivo quase prosa, do predomínio da expressão sobre 
a construção. Evidencia-se ainda um afastamento da linha esteticista e do 
formalismo.

São movimentos que permaneceram vanguarda, mas que pontuam signifi-
cativamente o processo da Literatura Brasileira.

Todos tiveram seus momentos de impacto, todos dialogaram criticamente 
com os posicionamentos modernistas, ponto de referência comum. 

Na dinâmica do processo, decorridos 90 anos da Semana, o movimento dela 
decorrente culmina com a instauração de uma tradição modernista na Litera-
tura Brasileira, de forte presença na contemporaneidade. Esclareça-se que essa 
tradição se insere, insisto, numa realidade multifacetada. 

Em paralelo, o convívio com linhas de força que perpassam o processo 
literário: em poesia, a tradição do verso medido, da rima, da imagística de 
base objetiva; em prosa, a permanência revitalizada dos modelos realistas-
naturalistas do Oitocentos.

Marcas modernistas sedimentadas ganham vulto em dezenas de autores. 
Desde traços das tendências iniciais, com experiências – na fronteira dos li-
mites entre o verso e a prosa, até as preocupações metafísicas e o equilíbrio 
formal da estabilidade do movimento. 

Os textos acrescentam-se de novas dimensões, caracterizadoras de singula-
rização, notadamente no nível do enfoque da realidade poetizada. Mas o verso 
livre, os traços do humor, a valorização poética do cotidiano, o vezo metalin-
guístico, a preocupação existencial ao lado da perspectiva crítica em relação à 
realidade brasileira, esta em menor escala, continuam elementos marcantes. 
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É quase feérica a iluminação modernista. E entre os modelos privilegiados 
despontam Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meire-
les, Oswald de Andrade, João Cabral de Melo Neto. Há muitos drummon-
dianos, cecilianos, oswáldicos e cabralinos em ação. 

Em síntese: a preocupação reflexiva com o Brasil, com a cultura brasileira, 
sem jacobinismo; o enriquecimento das formas de expressão, sem qualquer 
preocupação com a austeridade redutora; a autoconsciência que passou a do-
minar a crítica literária; a ampliação do acervo das manifestações artísticas 
carregadas de vitalidade comprovam que o investimento no saldo na Sema-
na resultou num patrimônio cultural de altíssima rentabilidade, a ponto de 
configurar um dos mais fecundos e singulares estilos epocais da história da 
cultura do Brasil. 
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Fortuna Crítica Ȅ
Talvez seja possível imaginar que a visão teleológica da história, 

transposta para a crítica literária, não tenha favorecido a leitura de 
Música do Parnaso, que foi condenada ao reino das bagatelas desde a 
ascensão dos padrões românticos. Como a concepção do livro se 
comprometera muito com o estilo literário e com a poética cultural 
do próprio tempo, a recepção oitocentista teve dificuldades em en-
caixá-lo nos quadros da arte psicológica e nacionalista do período, 
cujos princípios persistiram em grande medida no século XX, que 
também rejeitou o livro de Botelho de Oliveira. Todavia, esses mes-
mos princípios orquestraram uma leitura interessada de um poema 
em particular no volume – À Ilha de Maré, Termo desta Cidade da Bahia, 
de que trato no presente ensaio. 

No Segundo Reinado, cristalizou-se a tópica de que, ao pintar 
a suposta paisagem brasileira, esse poema teria inventado não só 
um tema literário, mas o próprio “sentimento nacional” ainda nos 
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tempos da Colônia. Todavia, por considerar que esse sentimento fosse artifi-
cial no autor, Sílvio Romero1 condenou tanto o poema quanto o livro. José 
Veríssimo2 pensa que o texto seria a única peça com algum valor no volume, 
tratando-o como “acidente feliz” no conjunto da obra. O principal mérito do 
poema teria sido a invenção do ufanismo diante dos encantos da terra natal, 
ao lado de suposta ingenuidade na concepção das imagens. Eugênio Gomes3 
retoma e desenvolve a premissa do Nativismo ufanista, conferindo-lhe mais 
densidade crítica e mais desenvoltura de análise do que os primeiros defenso-
res da hipótese. 

Orientada pela hermenêutica de suspeita, essa tradição, fundada apenas no 
elogio da terra, transformou o poema em antecipação profética do nacionalis-
mo brasileiro. Trata-se de um caso típico de apropriação ideológica. Diante da 
necessidade de formar um cânone romântico, a crítica oitocentista encobriu 
o sentido histórico do poema para interpretá-lo como manifestação do nati-
vismo sentimental. Todavia, como essa leitura não encontra suporte concreto 
na estrutura do texto, o pressuposto teleológico acabou por produzir um 
entendimento lacunar e insuficiente dele.

A insatisfação com a leitura nacionalista também possui história. Em tra-
balho que se supõe ainda inédito,4 Carmelina Almeida proporciona consi-
derável avanço na exegese do poema, apresentando minucioso estudo com-
parativo entre a “Ilha de Maré” e a “Ilha de Citera”, passagem do canto VII 
de Adonis, poema de Giambatista Marino, tomado como uma das principais 
fontes artísticas de Botelho.5 A essa altura, Antônio Soares Amora6 tinha 

1 Historia da Litteratura Brazileira, vol. 1, Rio de Janeiro, Garnier, 1888, pp. 184-185. 
2 Historia da Literatura Brasileira, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1916, pp. 80-85. 
3 “O Mito do Ufanismo”, em A Literatura no Brasil, direção de Afrânio Coutinho, vol. 1, Rio de Janeiro, 
Editorial Sul Americano, 1968, pp. 255-276. A primeira edição é de 1955. 
4 O marinismo de Botelho, Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1975.
5 De modo geral, o poema vem analisado nas histórias literárias da tradição, entre os quais se destacam 
Alfredo Bosi, Massaud Moisés, Wilson Martins e José Aderaldo Castelo. Milton Marques Júnior e 
Fabrício Possebon editaram, com estudos e notas, o poema de Botelho ao lado de Descrição da ilha de 
Itaparica, de frei Manuel de Santa Maria Itaparica, em Dois textos fundadores do Nativismo brasileiro. Todos 
constam da bibliografia final.
6 História da Literatura Brasileira, São Paulo, Saraiva, 1974, p. 37. A primeira edição é de 1954. 
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também oferecido hipótese de leitura interessante, alternando a tópica do 
nativismo com a ideia de emulação entre paganismo e cristianismo, visto que a 
ilha seria morada de Maria, e não de Vênus. Recentemente, essa interpretação  
seria retomada por Adma Muhana,7 que, além de incorporar outros dados 
da fortuna crítica, propõe estimulante leitura retórica do poema. Ao lado 
do estudo de Carmelina Almeida, a proposta de Amora e Muhana, ao evitar 
a tópica do nativismo e do sentimento nacional, desloca o foco da questão, 
introduzindo categorias críticas mais adequadas ao texto e à sua época. 

Hipótese de Leitura Ȅ
Todavia, em que pese o mérito dessas últimas abordagens, seria talvez pos-

sível demonstrar que, ainda assim, o núcleo semântico do texto não tenha 
sido plenamente atingido. Em que sentido a significação primária do poema 
não teria sido desvendada? Primeiro, parece sustentável que ele não pertence 
exclusivamente ao gênero epidítico, mas também ao deliberativo8. Acredito 
que essa classificação seja necessária à compreensão histórica do assunto. Por 
outro lado, enquanto manifestação do gênero epidítico, parece também de-
monstrável a premissa de que o poema não seja unicamente lírico, senão tam-
bém picante, burlesco, equívoco e engraçado. Oscila entre o lírico e o cômico, 
sem atingir a condição de sátira. 

A ideia de que se trata igualmente de um poema deliberativo funda-se 
na convicção de que ele contém uma consulta à Europa sobre as presumí-
veis virtudes da Ilha de Maré, oferecida como síntese ou “apodo” do Brasil.  
A Colônia chegou, por breve momento, a ser cogitada como possível morada 

7 “Introdução” em Poesia Completa: Música do Parnaso e lira sacra, Manuel Botelho de Oliveira, São Paulo, 
Martins Fontes, 2005, pp. XI-XCVII.
8 Como se sabe, Aristóteles classifica os discursos públicos a partir da atitude dos ouvintes diante deles. 
Quando o texto pretende convencer o ouvinte a tomar uma atitude no futuro sobre algo proposto pelo 
texto, este será classificado como deliberativo. O gênero epidítico ou demonstrativo propõe apenas que o ouvin-
te goste do texto, aplaudindo ou criticando o poder de sua composição. O gênero epidítico manifesta-se 
tanto pela sátira quanto pelo encômio. O poema lírico, em que geralmente se elogia a amada, enquadra-
se igualmente no gênero epidítico.
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de D. Pedro II, rei de Portugal. Assim considerada a questão, o poema seria 
instrumento de divulgação da excelência do lugar, descrito como apto a rece-
ber o Monarca, que encontraria no Brasil o sossego e a fartura que o Velho 
Mundo lhe negava. Conforme o presente argumento, o poema de Botelho 
funcionaria como afirmação e divulgação do princípio de que a Colônia pos-
suía condições de receber não só o Monarca, mas qualquer súdito europeu 
que se interessasse por investir no Novo Mundo. Vem daí a insistência do 
texto em demonstrar a superioridade da fauna, da flora, do clima, da água e 
dos ares do Brasil, com relação ao ambiente europeu e português.

Consta que no mesmo ano de sua aclamação, Pedro II (1683-1706), de-
cepcionado com a crise financeira de seu governo como regente de Afonso 
VI (1656-1683), teria elaborado o plano de abandonar a corte europeia e 
se mudar para o Brasil, onde imaginava encontrar uma espécie de paraíso 
terrestre que o livrasse das atribulações da vida cortesã que experimentara em 
Lisboa. Tivera de decretar a incapacidade do próprio irmão, prendê-lo, assu-
mir o governo e casar-se com a esposa dele até ser aclamado rei, em ambiente 
instável e repleto de hipóteses desagradáveis. Além dos impasses provocados 
pela sucessão em sua família, o rei teve de enfrentar obstáculos políticos e 
financeiros oriundos da Guerra da Restauração a partir de 1640.

Além disso, a insistência em salientar a primazia do solo brasileiro, tópica 
central do poema, explicar-se-ia igualmente como apoio à política econômica, 
sustentada pelo mesmo monarca, de transplantar para o Brasil as especiarias 
asiáticas. De fato, dando mostras de que o Brasil representava alternativa para 
a crise do reino, D. Pedro II desenvolveu duas hipóteses administrativas im-
portantes: implantar a cultura de especiarias orientais em solo brasileiro e 
investir sistematicamente na busca de ouro e pedras preciosas na Colônia. 

A defesa doutrinária da cultura das especiarias no Brasil, de caráter mer-
cantilista, foi efetuada tanto por D. Duarte de Macedo Ribeiro quanto por 
padre Antônio Vieira, particularmente convictos dessa necessidade. A des-
coberta do ouro em 1693, revigorando a economia metropolitana, tornou 
obsoleto o projeto das plantas orientais no Brasil, embora o transplante 
se tenha dado de forma não sistemática durante todo o período colonial, 
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mesmo na época em que fora expressamente proibido, sobretudo no reinado 
de D. João IV. 

Como variante do mesmo discurso cultural, observe-se, em adição, que 
a Companhia de Jesus possuía uma zona experimental de cultivo na Bahia, 
conhecida como Quinta do Tanque, onde se produziam várias espécies de 
plantas orientais e de onde se expediam para outras partes do Brasil e para o 
mundo não só sementes e mudas, mas também produtos acabados, como o 
gengibre, a canela e a pimenta-do-reino.9 Assim, não será improvável que a 
ilha concebida por Botelho de Oliveira tenha obedecido ao padrão conceitual 
de um jardim botânico, em que se cultivavam plantas locais e plantas estran-
geiras, classificação que o poeta adota no poema, tomando-a como argumento 
em favor do Brasil. 

Não se trata de associar o poema de Botelho com exclusividade a nenhuma 
dessas alternativas históricas, em particular, nem a todas, em geral. Prefiro 
entendê-lo como intervenção poética no debate instaurado pelos discursos 
culturais originários dessas circunstâncias históricas, cujo conjunto pode ser 
admitido como uma discursividade, tomando o vocábulo no sentido de fonte 
temática e matriz estilística em seu tempo. Assim, o poeta não estaria respon-
dendo a nenhum evento concretamente considerado, mas ao sentido histórico 
de uma cadeia inter-relacionada de ocorrências e projetos. 

Como se sabe, a Ilha dos Amores, do canto X de Os Lusíadas, é uma das 
fontes de Botelho de Oliveira, sobretudo quanto à corografia geral de seu poe-
ma. O texto de Botelho começa pela relação da ilha com o oceano, fala depois 
dos montes, dos habitantes e dos peixes, assim como de outros produtos do 
mar. Menciona a vegetação e demora na enumeração das frutas, dividindo-as 
entre importadas e nativas; cultivadas e espontâneas. Em seguida, enumera os 

9 Há enorme bibliografia sobre o assunto, de que destaco os seguintes livros ou ensaios consultados. 
Economy and Society in Baroque Portugal: 1668-1703, Carl A. Hanson, Minneapolis, University of  Minne-
sota Press, 1981, pp. 126-140. O Maranhão e o Piauí no espaço colonial, Milton Torres, São Luís, Instituto 
Geia, 2006, pp. 121-131. Guilherme Mazza Dourado, “Vegetação e quintais da casa brasileira”, Pai-
sagem Ambiente: ensaios – n.o 19 – São Paulo, 2004, pp. 83 – 102. Warren Dean, “A Botânica e a Política 
Imperial: Introdução e Adaptação de Plantas no Brasil Colonial e Imperial”. Na internet: Conferência 
feita no Instituto de Estudos Avançados da USP, no dia 21 de junho de 1989.
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legumes. Detém-se, então, na caracterização dos ares, das águas e das árvores. 
Por fim, menciona as edificações da ilha, reduzidas a um engenho e a três 
capelas. Tendo três templos católicos, a ilha, embora semelhante à de Vênus, 
é consagrada à Virgem Maria, e não à deusa pagã. 

 Ainda que, em perspectiva econômica, o poema valorize os benefícios 
destinados ao corpo (produtos do mar, frutas e legumes da terra), não deixa 
também de ressaltar que a ilha, retrato do Brasil, favorece igualmente o es-
pírito. Três capelas para um engenho. Interpretando tal desproporção como 
índices de diretriz administrativa, talvez se pudesse concluir que o poema 
pretenda destacar na Colônia a primazia da Igreja, que recusa não só o paga-
nismo antigo, como também o protestantismo moderno. Há claras referências 
a ambas as instâncias no texto. Afeito ao pensamento português, o poeta in-
corpora essa noção apenas como argumento retórico e poético, ciente de que 
a prática da colonização se orienta em múltiplas direções.

Leitor Europeu, Coisas do Brasil Ȅ
Observem-se três unidades do poema, tendo em vista a reconstituição de 

seu possível destinatário, assim como de sua estrutura retórica: 

As plantas sempre nela reverdecem
e nas folhas parecem,
desterrando do Inverno os desfavores,
esmeraldas de Abril em seus verdores,
e delas por adorno apetecido
faz a divina Flora seu vestido.
(...)
As fruitas quase todas nomeadas
são ao Brasil de Europa trasladadas,
porque tenha o Brasil por mais façanhas,
além das próprias fruitas, as estranhas.
(...)
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Outras fruitas dissera, porém, basta
das que tenho descrito a vária casta
e vamos aos legumes, que, plantados,
são do Brasil sustentos duplicados.

Parece verossímil supor que o leitor imaginado pelo texto não conheça a 
paisagem descrita, visto que a composição parece dominada pelo ímpeto da 
novidade. Cada elemento se apresenta como entidade desconhecida, o que 
pode conduzir à ideia de que o leitor hipotético seja estrangeiro ou que, no 
mínimo, não conheça a flora e o clima do Brasil. Mesmo admitindo que essa 
impressão decorra do processo de singularização estilística como meio de 
realçar a percepção dos objetos descritos, paira a sensação de que o texto apre-
senta algo visto de perto para alguém que se encontra longe. Há várias marca 
linguísticas dessa hipótese. Uma delas parece ser o vocábulo Brasil, empregado 
três vezes nos fragmentos. 

Se o leitor imaginado fosse brasileiro, talvez não houvesse necessidade re-
tórica da reiteração da ideia de que a paisagem em foco pertence ao país. 
Além disso, o informe sobre a superação do inverno não parece necessário ao 
leitor local. Assim, mesmo falando do clima brasileiro, o texto caracteriza a 
primavera a partir do referencial europeu, insinuando que o inverno é vencido 
pelos verdores das esmeraldas de abril. Observe-se por fim que, do ponto de 
vista estilístico, a suposição de um leitor sem familiaridade com o objeto da 
descrição suporta a motivação retórica da hipotipose, isto é, do propósito de 
mostrar o objeto como se fosse visto pela primeira vez.

A tradição de textos descritivos nas Letras Coloniais do Brasil compunha 
preferencialmente um leitor europeu, a quem a escrita procurava convencer 
sobre a excelência do país. Como se verá adiante, o poema “À Ilha de Maré” 
parece inscrever-se nessa tradição de textos utilitários, acrescido de propósito 
estético e ligeiramente irônico. Isso parece argumento forte contra a hipótese 
nacionalista, visto que intensifica a ideia da preocupação do poeta em usar as 
Letras como meio de integração da Colônia com a Metrópole, donde decor-
reriam possíveis vantagens culturais e econômicas para a primeira.
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Considerando ainda o texto do ponto de vista retórico, observe-se que 
a didascália o caracteriza como descrição. Em termos mais específicos, seria 
uma corografia, no sentido tradicional de retrato vivo de país, de lugar ou de 
paisagem. O texto partilha também da categoria conhecida como poesia topo-
gráfica, tal como se observa nos modelos de Camões e de Marino. Quanto à 
estrutura retórica, tais noções seriam adequadas para a classificação geral do 
poema. Mas o efeito amplo da corografia depende da anatomia dos porme-
nores, cuja imagem se obtém pelo inventário minucioso das partes, geralmente 
identificado com o nome, como se viu acima, de enargueia ou hipotipose. 
Nos termos de Quintiliano, a enargueia seria a composição de um retrato tão 
eficiente, que daria a ver o objeto descrito, colocando-o diante dos olhos da 
imaginação.10 É o que ocorre, em parte, com a descrição da Ilha de Maré: em 
reiterados lampejos iconográficos, parece sugerir a cada instante o perfil das 
figuras imaginadas pelo texto. Nesse sentido, o poema associa-se igualmente 
não só ao conceito de écfrase, mas também ao princípio horaciano do ut pi-
tctura poesis.

Como o texto valoriza a variedade na unidade, há momentos na compo-
sição da Ilha cujo resultado não será a suposta imagem real das frutas e dos 
legumes, mas sua deformação. Se essa noção for aceitável, a hipotipose viria 
quase sempre associada com o efeito de anamorfose, que é a produção retórica 
de imagem distorcida. Observe-se, todavia, que as deformações não desfa-
vorecem o perfil do lugar, apenas o complementam com um traço irônico, 
menos sisudo e mais estimulante. A questão será retomada adiante.

Se a função da corografia é fazer ver, pode-se admitir que o poema preten-
da produzir uma imagem convincente da Ilha aos olhos europeus. Como se 
sabe, não seria essa a primeira vez que se utilizava a arte ou apenas a escrita 
como instrumento de propagação da qualidade dos produtos brasileiros em 
face das exigências europeias. É o que se constata nos textos descritivos da 
tradição – desde a Carta de Caminha até os Diálogos das grandezas do Brasil, de 

10 M. Fabio Quintiliano, Instituiçõens Oratorias. Tradução de Jeronymo Soares Barboza, tomo segundo, 
Coimbra, na Imprensa da Universidade,1780, pp. 106-115. 
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Ambrósio Fernandes Brandão, e a Cultura e opulência do Brasil, de André João 
Antonil.

Todavia, o exemplo mais evidente de descrição funcional da América Por-
tuguesa será talvez a História do Brasil, de Frei Vicente do Salvador, escrita pro-
vavelmente em 1630. Considerada o primeiro relato histórico e geográfico do 
Brasil, a história desse franciscano contém claro manifesto em favor da Bahia 
como centro de interesse de Portugal. Instaurando talvez a tópica do paralelo 
entre a Colônia e a Metrópole, o autor explica que, em caso de eventual inva-
são inimiga, nenhuma terra seria tão adequada a acolher a Monarquia quanto 
o Brasil. Seus argumentos fundam-se em motivos econômicos e geográficos, 
como se depreende do seguinte fragmento, extraído do primeiro capítulo do 
livro terceiro da História do Brasil: 

“A Índia, ainda que é grande, é tão longe, e a navegação tão perigosa, 
que era perder a esperança de poder tornar, e recuperar o reino. Porém o 
Brasil, com ser grande fica em tal distância, e tão fácil a navegação, que 
com muita facilidade pode cá vir e tornar quando quiserem, ou ficar-se 
de morada, pois a gente que cabe em menos de  100 léguas de terra, que 
tem todo Portugal, bem caberá em mais de mil, que tem o Brasil, e seria 
este um grande reino, tendo gente, porque donde há as abelhas há o mel, e 
mais quando não só das flores, mas das ervas e canas se colhe mel e açúcar, 
que de outros reinos estranhos viriam cá buscar com a mesma facilidade 
a troco das suas mercadorias, que cá não há. E da mesma maneira as dro-
gas da Índia, que daqui fica mais vizinha, e a viagem mais breve e fácil, 
pois a Portugal não vão buscar outras coisas senão estas, que pão, panos, 
e outras coisas semelhantes não lhe faltam em suas terras; mas toda esta 
reputação e estima do Brasil se acabou com el-rei  D. João, que o estimava 
e reputava.”11

11 História do Brasil, Frei Vicente de Salvador, natural da Bahia. Revista por Capistrano de Abreu, 
Rodolfo Garcia e Frei Venâncio Willeke. Apresentação de Aureliano Leite, São Paulo, Edições 
Melhoramentos / MEC, 1975, p. 145. 
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Assim como não parece razoável extrair motivação nacionalista dessa pas-
sagem ou de todo o livro de Frei Vicente do Salvador, não será também per-
suasivo atribuir prenúncio de sentimento pátrio ao poema de Botelho.  Pelo 
contrário, a inserção de ambos no processo histórico de que participam sugere 
que a escrita deles seja interpretada como instrumento de integração da Co-
lônia com a Metrópole, donde resultariam não só vantagens econômicas, mas 
também distinção cultural nos dois sentidos.  

Eckhout & Botelho de Oliveira Ȅ
Propósito semelhante pode ser observado nas pinturas da equipe de ar-

tistas do conde Maurício de Nassau, particularmente Franz Post e Albert 
Eckhout. Cada um a seu modo, tanto os textos quanto as pinturas pertencem 
à mesma tradição, cujo objetivo seria divulgar as virtudes da Colônia como 
meio de atrair investimento europeu e justificar a colonização. Se essa é a fi-
nalidade, o estilo associa-se não só com a ênfase na exuberância dos detalhes, 
mas também com a intensificação das cores e das formas. Insinuam-se igual-
mente ritmos, sabores e cheiros cuja excelência decorre tanto da beleza dos 
produtos da terra quanto da utilidade do poema e das pinturas na propagação 
de tal excelência. 

Albert Eckhout, Frutas
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Por essa perspectiva, o poema “À Ilha de Maré” deve, em particular, ser 
associado com as pinturas em que Eckhout representou as frutas e os legumes 
do Brasil. Como se sabe, esse pintor esteve em Pernambuco entre 1637 e 
1644, tendo produzido aí suas impressionantes telas com esses produtos tro-
picais. Uma das funções dessas obras era não apenas difundir, mas, sobretudo, 
compor uma imagem dos benefícios do empreendimento da Companhia das 
Índias Ocidentais no Brasil. Acredito que o poema de Botelho de Oliveira 
tenha sido escrito não só com objetivo semelhante, mas também com estilo 
parecido ao das pinturas. Em sentido mais particular, o propósito do poema 
seria, como se viu acima, promover em Portugal a ideia da primazia e do 
esplendor do Novo Mundo, tendo em vista justificar e estimular um plano 
específico da política econômica da Metrópole.

Evidentemente, “À Ilha de Maré” não pretendia estabelecer nenhum ple-
biscito nem se constituir em proposta explícita, como prevê o gênero delibe-
rativo do discurso. Procurava apenas, em termos hipotéticos, submeter uma 
imagem favorável do Brasil à aprovação da Europa. Além de propiciar prazer 
artístico, essa imagem poderia tanto sugerir viagens quanto encorajar inves-
timentos. Assim, quando o texto se propõe à admiração artística, funciona 
como manifestação do gênero epidítico; quando sugere que o leitor tome uma 
medida prática, enquadra-se no gênero deliberativo.

A partir das duas telas reproduzidas antes, seria possível comparar um 
traço formal das pinturas de Eckhout com a estrutura retórica do poema 
de Botelho. Primeiro, deve-se observar que diversos frutos coexistem nas 
telas e no poema: banana, maracujá, melancia, abacaxi, laranja, melão, caju, 
coco e frutinhas vermelhas. Segundo, tanto as pinturas quanto o poema 
se baseiam no método da justaposição cumulativa, que também se pode 
entender como enumeração exaustiva. Existe ainda em ambos o efeito de 
hiper-realismo misturado com uma sensação meio fantástica das formas. 
Como os poemas e as pinturas da tradição focalizavam, sobretudo, o ser 
humano ou a natureza vista em conjunto, a ênfase nos produtos separados 
causa estranhamento. 
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De fato, a exposição isolada dos frutos da terra pressupõe um movimen-
to de anatomia que talvez fosse responsável por certa sensação, ao mesmo 
tempo, de desconforto e de espanto. É provável que venha disso também a 
impressão de agudeza e de inteligência melancólica das pinturas, que, em 
grau menor, também existe no poema. Nesse sentido, deve-se destacar uma 
diferença essencial entre ambos, embora os efeitos permaneçam semelhan-
tes: Eckhout produz natureza-morta; Botelho, natureza viva. Mas, ainda 
que o poeta componha seus frutos e legumes em ambiente natural, a junção 
deles num só lance de vista provoca impressão de artificialismo, talvez por-
que o texto unifique o que normalmente se vê separado. De qualquer forma, 
tanto um quanto outro traz à lembrança o pintor quinhentista Giuseppe 
Arcimboldo, cuja excentricidade é usualmente associada à suposta técnica 
do Maneirismo.

Giuseppe Arcimboldo, Figura do Verão Sentada, 1573
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O lugar retórico do fruto da terra com propriedades humanas manifesta-se 
também em Frutas do Brasil, sermões alegóricos de frei Antônio do Rosário, 
editados em Lisboa, em 1702. Partilhando da técnica associativa do estilo 
agudo e engenhoso do tempo, esse livro relaciona presumíveis características 
dos frutos com supostos atributos do homem. Divide-se em três grandes 
parábolas, que desenvolvem a metáfora do abacaxi, da cana e do melão – as-
sociados aos três Estados: Nobreza, Clero e Povo. Conforme o pensamento 
figurado do texto, o mundo corresponde ainda a um livro escrito pelo Criador 
com auxílio de Nossa Senhora do Rosário. Pintado em flores, o primeiro 
tomo associa-se à Europa; concebido em frutos, o segundo refere-se à Amé-
rica. Se aquele procura o agrado; este busca a utilidade. Daí que o Brasil 
ofereça os frutos donde se extraem os argumentos metafóricos dos sermões 
que formam as parábolas centrais do livro. Imagino que, sendo tributários da 
mesma discursividade, tanto Botelho de Oliveira quanto Antônio do Rosário 
devam confluir para o estudo da tópica da relação homem com a terra no 
estilo seiscentista.

A tópica ressurge na prosa que hoje se diria poética da História da América 
Portuguesa (1730), de Sebastião da Rocha Pita. Na segunda metade do século 
XVIII, frei Manuel de Santa Maria de Itaparica retoma a ilha de Botelho, em 
sua descrição da ilha de Itaparica. A mesma perspectiva será também restau-
rada por frei José de Santa Rita Durão no canto sétimo do Caramuru (1781), 
quando Diogo Álvares Correira descreve os supostos encantos do Brasil a 
Henrique II, rei da França. Em dimensão de prosa informativa, o trabalho que 
pretendesse desvendar as origens e estudar a conformção dessa tópica deveria, 
talvez, considerar também o Tratado descritivo do Brasil (1578), de Gabriel Soares 
de Sousa. No plano internacional, seria igualmente conveniente examinar as 
crônicas da América Espanhola, entre as quais se incluem Historia General y Na-
tural de las Índias (1535), de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, e Historia 
Natural y Moral de las Índias (1590), de José Acosta.12 

12 Agradeço ao companheiro Leopoldo Bernucci as lembranças desses cronistas hispânicos. 
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Engraçado & Picante Ȅ
Ao menor contato com a primeira edição de Música do Parnaso (Lisboa, na 

Oficina de Miguel Manescal, 1705),13 percebe-se que, na hierarquia tipográ-
fica do volume, as espécies literárias recebem maior realce do que o título 
dos poemas. Assim, por exemplo, no texto de abertura, o nome do poema 
(“Anarda Invocada”) aparecerá em caixa baixa e em corpo pequeno. O único 
destaque concedido ao título consiste na adoção do itálico. Todavia, o vocá-
bulo S O N E TO, que vem abaixo desse título, é composto em corpo grande, 
em caixa alta e com espaço duplo entre as letras. O mesmo realce se repetirá 
sempre que o poema pertencer a esta espécie, observando-se igual cuidado 
com as demais formas poéticas, tal como se observa com os madrigais, as 
décimas, os romances e as canções do volume. 

Seguindo o padrão gráfico da obra, abaixo do título de “À Ilha de Maré, 
Termo Desta Cidade da Bahia”, aparece a indicação de sua espécie poética:  
S Y L V A. Tal como se observa com a indicação de todas as espécies no 
volume, esse vocábulo foi composto em tipos maiores do que as demais pa-
lavras do título, exceto o vocábulo ILHA, cujo tamanho excede um pouco o 
do termo silva. Mesmo assim, persiste o destaque para a forma fixa em que 
foi escrito o poema. O seu relevo tipográfico sugere o respeito do poeta pela 
hierarquia das formas artísticas, pretendendo com isso ajustar o seu uso par-
ticular ao preceito genérico da tradição. 

Aparentemente sem importância, esse pormenor revela-se essencial ao 
código do Antigo Regime. Naquele tempo, o conceito de estrutura era mais 
importante do que a manifestação de uma ocorrência particular. Pretende-
se sugerir com isso que o poeta e o leitor do tempo talvez levassem em 
conta, primeiro, o gênero e a forma do texto; depois, o sentido singular do 
poema. Por essa perspectiva, para entender “À Ilha de Maré”, convém exa-
minar o conceito de silva nas preceptivas do Antigo Regime, de que trato 
a seguir. 

13 A Ateliê Editorial possui edição fac-similar, com estudo de Ivan Teixeira. Cotia, 2005. 
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Em 1724, publicou-se em Lisboa uma síntese das normas de redação e 
de estudo de poesia vigentes desde o século XVI. Trata-se de Luzes da Poesia 
Descubertas no Oriente de Apollo nos Influxos das Muzas, Divididas em Tres Luzes Essen-
ciais, por Manuel da Fonseca Borralho. Esse livro foi muito utilizado até mais 
ou menos em 1748, quando Francisco José Freire lança um novo padrão de 
poesia em Portugal, com sua Arte Poética ou Regras da Verdadeira Poesia, reeditada 
em 1759. 

          Edição de 1705.
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Borralho dedica pouco mais de duas páginas à explicação do que seja sil-
va.14 A primeira noção apresentada é que a forma se aplica a assuntos picantes. 
Em seguida, ao admitir que essa modalidade poética acomoda toda espécie 

14 Luzes da Poesia Descubertas no Oriente de Apollo nos Influxos das Muzas, Divididas em Tres Luzes Essenciais, Lisboa, 
1724, pp. 113-115.

Luzes da Poesia, 1724, Borralho. 
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de matéria, reitera que se trata de composição engraçada. Fornece dois exemplos, 
ambos irônicos, como se percebe pelo segundo deles: 

Silva há de ser o verso e Sylva escrevo,
Porque eu já não me atrevo 
A ser sempre sisudo, 
Sylve-se cada qual, pique-se tudo, 
Que eu hei de ser ainda, que me rio, 
O primeiro Poeta do assobio. 

 
Como se observa, trata-se de poema humorístico, cuja graça decorre, so-

bretudo, da autorreferência, visto que o assunto é a teoria e a prática da pró-
pria forma poética. Por outro lado, tratando da condição básica do humor 
nessa espécie de poesia, o texto alude à etimologia do vocábulo silva, que em 
latim significa floresta. Vem daí a ideia de que o poema assim caracterizado 
deva assumir a forma de galho, supostamente com espinhos, com o qual se 
podem fustigar as pessoas: pique-se tudo. No mesmo verso, ocorre ainda um 
neologismo (o verbo silvar), que insinua a noção de que escrever silva equivale 
a provocar pessoas por meio da graça e da descontração: Poeta do assobio. 

Quanto à estrutura, diz Borralho que a silva mistura “versos grandes com 
seus Quebrados, entre si concordes” – aludindo à combinação de decassílabos 
com hexassílabos, que rimam entre si, tal como se observa também nos ma-
drigais da época, forma igualmente contemplada por Botelho de Oliveira em 
Música do Parnaso. Ensina ainda que a silva adota o mesmo consoante (rima), de 
dois em dois versos, isto é, compõe-se de uma sequência de dísticos. Até aqui, 
essas propriedades acham-se no exemplo apresentado antes. 

Por outro lado, Borralho alerta para a possibilidade de haver versos soltos e 
sem consonância. Informa ainda que as unidades do poema serão os períodos, 
cuja extensão define o número de versos de cada parte. Assim, a frase inicial dos 
períodos, que ele chama ramo, determina recuo tipográfico à esquerda, indican-
do o término de um ramo e o início de outro. Conforme o autor, a silva típica 
não teria estrofes, senão ramos ou períodos dispostos em grupos de versos. 
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  Embora não partilhem do humor, as Soledades de Góngora estruturam-se 
conforme o padrão formal da silva, não só pelo tipo de verso e extensão sintá-
tica, mas também pela sinuosidade ornamental e, sobretudo, pela enumeração 
de elementos da natureza, em que se destaca a exuberância das grandes formas 
descritivas. Como se sabe, o modelo gongórico da Soledad Primera, dedicada aos 
campos, estabelece o costume da alusão aos elementos silvestres, associada ao 
vocábulo que dá nome a essa forma poética. Imagino que um estudo comparati-
vo entre o poema de Góngora e o de Botelho venha a ser exercício revelador. 

Tanto quanto pôde apurar a presente pesquisa, há duas silvas nos cinco 
volumes de A Fênix Renascida. Ambas são claramente burlescas e seguem mais 
ou menos o padrão formal descrito por Borralho. A primeira delas foi com-
posta por Jerônimo Bahia,15 sendo francamente cômica. Narra o fiasco militar 
imposto pelo exército português ao conde de Rabat na Batalha de Montes 
Claros (Guerra da Independência contra a Espanha), vencida pelo marquês de 
Marialva em 1665. Se há sátira contra o vencido, torna-se claro o elogio ao 
vencedor, que também sugeriu um poema encomiástico a Botelho. 

Menos óbvio, mas igualmente cômico, será o outro exemplo de silva de  
A Fênix Renascida. Escrito por Jacinto Freire de Andrade,16 esse poema contém 
o discurso prévio ao suicídio de uma dama que, tendo perdido a reputação, 
resolve se afogar nas águas do Tejo. Comovidas por seu discurso e por sua 
beleza, as águas, a aurora e as pessoas da praia lamentam o incidente. Nítida 
sátira ao estilo cumulativo da poesia gongórica, o poema funde igualmente 
traços da poesia lírica com outros da poesia satírica – as duas hipóteses cen-
trais do gênero epidítico.

Visto isso, parece aceitável a hipótese de aproximar “À Ilha de Maré” tan-
to do modelo de Borralho, quanto de ambos os casos oferecidos pela Fênix 
Renascida. Em que sentido o poema de Botelho incorpora traços da poesia 
cômica? O argumento básico para essa sugestão de leitura seria a noção de que 
a composição aborda um assunto com estilo de outro. Como se sabe, o início 

15 “Ao Regimento do Conde de Rebat, Destruído pelos Portugueses”. A Fenis Renascida, vol. 3, Lisboa, 
1718, pp. 179-184. 
16 “A La Muerte Desdichada de uma Muger”. A Fenis Renascida, 3. Vol. Lisboa, 1718, pp. 329-345. 
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do poema tem sido interpretado como uma abertura erótica.17 Não obstante, 
talvez seja mais provável que esse texto pretenda ser antes engraçado do que 
propriamente erótico – no sentido de produzir efeito de agudeza, não só pelas 
imagens, mas também pela mistura de registros, tal como se pode observar 
pela releitura do trecho: 

Jaz em oblíqua forma e prolongada
 a terra de Maré, toda cercada
 de Netuno, que, tendo o amor constante,
 lhe dá muitos abraços por amante
 e, botando-lhe os braços dentro dela,
 a pretende gozar, por ser mui bela.
Nesta assistência, tanto a senhoreia
 e tanto a galanteia,
 que, do mar, de Maré tem o apelido,
 como quem preza o amor de seu querido:
E, por gosto das prendas amorosas,
 fica maré de rosas
 e, vivendo nas ânsias sucessivas,
 são do amor marés vivas;
 e, se nas mortas menos a conhece,
 maré de saudades lhe parece.

É provável que a leitura desses versos possa conduzir o texto não apenas 
para a enargueia, mas também para a anamorfose, isto é, para a sugestão de 
uma imagem distorcida. Normalmente, a enargueia aplica-se a casos de ima-
gem regular. Nessa abertura, tudo leva a crer que o texto busque seu interesse 
no sentido cambiante das imagens, porque estabelece relações entre termos 
de natureza muito diversa e entre estilos também divergentes. Como se sabe, 
a metáfora aguda caracteriza-se pela comparação entre elementos díspares. 
Aqui, a agudeza se concretiza tanto nesse tipo de relação quanto na mistura 

17 Conferir atrás: Carmelina de Almeida e Adma Muhana. 
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de registros, em que matéria insensível (ilha, mar) é tratada por discurso sen-
sível (mulher, Netuno). 

Como parece evidente, o poema descreve o contato do mar com a ilha 
em termos de uma relação amorosa. Assim, imagina-se que o principal fator 
de insinuação humorística decorra da inadequação intencional entre estilo e 
matéria, o que contraria o costume e gera estranhamento jocoso. Segundo a 
presente hipótese de leitura, o humor equívoco da abertura decorreria tam-
bém da metáfora filológica, que é recorrente nesses versos. Além de fazer maré 
derivar de mar (paronomásia), o texto descreve a ilha não por meio de metáfo-
ras, mas pelo uso de metáforas cristalizadas no registro popular. Assim, a ilha 
será confundida com: maré de rosas, maré de amor e maré de saudade. 

Por outro lado, inicia-se aqui ainda a aplicação de outro procedimento que 
se manifesta em todo o poema, aproximando-o também do discurso burlesco. 
Normalmente, a tradição lírica compara pessoas com elementos da natureza: 
Anarda tem o Sol em seus olhos. Nesses casos, os elementos naturais fundem-se 
com o corpo humano para valorizar suas dimensões. No poema da Ilha de 
Maré, observa-se movimento contrário. Aí, as pessoas ou o universo da cultu-
ra europeia oferecem imagens para nobilitar a natureza brasileira. 

Resulta daí a contínua distorção irônica, visto que as frutas e os legumes 
do Brasil se associam a instituições da alta cultura europeia, como a Igreja, 
o Estado e a Universidade, entre outras hipóteses. Assim, as metáforas e as 
comparações, associando-se ao procedimento da anamorfose, produzem ima-
gens distorcidas – como a da abertura do poema, em que a ilha é figurada 
como uma mulher possuída pelo deus dos mares da mitologia grega. A isso 
se associa também a contínua emulação entre os produtos do Brasil e os da 
Europa. Como se sabe, o renascentista italiano Giuseppe Arcimboldo pintou 
seres humanos com legumes e frutas. Botelho, ao contrário, represena frutas 
e legumes com traços humanos. A mesma técnica se observa com relação à 
própria ilha, aos produtos do mar e aos acidentes geográficos. 

O processo alonga-se por todo o texto, constituindo-se em chave estilística. 
Como o procedimento contraria o uso dominante, produz efeito que oscila 
entre a maravilha e o humor. Desse jeito, além do exemplo da abertura, as 
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colinas da ilha, pela elevação, se comparam com príncipes, assim como os 
vales, por rebaixados, se comportam como vassalos. Os peixes, por morderem 
a isca, são gulosos. As cidras terão propriedades de mulher presunçosa, assim 
como os melões serão letrados. O ananás, pela coroa, compara-se com reis e 
rainhas, assim como os espinhos indicam as dificuldades de reinar. Os carás, 
por serem branco por dentro e roxo por fora, se apresentam como frades. 
Atraída pelas raízes, a terra abraça a mandioca. Por reproduzir com facilidade, 
o milho se caracteriza como liberal. O arroz é descrito em termos épicos. 

Observem-se três dessas passagens, aqui consideradas como agentes do es-
tilo licencioso, no sentido de aplicar o juízo para produzir graça engenhosa, 
decorrente também de deformações e misturas inesperadas: 

As cidras amarelas
 caindo estão de belas
 e, como são inchadas, presumidas,
 é bem que estejam pelo chão caídas.

Como em outros casos, a agudeza irônica dos versos consiste na atribui-
ção de propriedade humana a uma fruta – aqui figurada como se fosse uma 
mulher meio gorda. Modalidade de prosopopeia ou personificação. Por outro 
lado, há uma espécie de pseudoargumentação no texto, visto que as cidras, 
pela lógica fantasiosa dos versos, caem por causa do peso da beleza e da pre-
sunção, e não pelo cumprimento do ciclo vital. Diante disso, a voz lírica não 
hesita em emitir juízo sentencioso contra o fruto, anunciando que sua queda 
foi merecida. Assim, o traço picante da passagem decorre, basicamente, da 
interpretação abstrata de um fenômeno exclusivamente material. 

Algo semelhante se observa na descrição dos carás:

Os carás, que de roxo estão vestidos,
 são Loios dos legumes parecidos,
 dentro são alvos, cuja cor honesta
 se quis cobrir de roxo por modesta.
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Existente em Portugal até o século XIX, a Ordem dos Loios era também 
conhecida como Congregação dos Cônegos Seculares de São João Evangelista 
– cujo hábito era roxo. Tal como no exemplo anterior, esse fragmento descreve 
a condição física do legume a partir de uma motivação moral, que seriam a 
honestidade e a modéstia, porque o cará é figurado como se fosse um frade – vestido 
de roxo. 

O humor da seguinte passagem possui outra espécie de motivação: 

O arroz, semeado,
 fertilmente se vê multiplicado;
 cale-se de Valença, por estranha,
 o que tributa a Espanha;
 cale-se do Oriente
 o que come o gentio e a Lísia gente;
 que o do Brasil, quando se vê cozido,
 como tem mais substância, é mais crescido.

Huerta de Valencia é uma região histórica da Espanha, notável por sua pro-
dutividade agrícola, posta em evidência por ação dos árabes. Espanha obtinha 
vantagens com a produção dessa região, assim como a “Lísia gente” (perífrase 
para Portugal) importava arroz de suas colônias no Oriente. Nesse caso, a 
ironia consiste em aplicar o estilo sublime da epopeia a uma matéria prosaica, 
como seria a emulação entre três tipos de arroz: da Espanha, do Oriente e do 
Brasil. Parodiando a terceira estrofe de Os Lusíadas, a sequência alude também 
a outros textos, pois o processo poético da emulação disseminou-se por inú-
meras epopeias da língua. Assim, a fama do arroz da Espanha e do Oriente 
deve ser calada, porque o arroz do Brasil supera a ambos em abundância e 
qualidade. 

“À Ilha de Maré” é um poema admirável. Representa tanto o padrão do 
século XVII quanto o que se considera moderno e experimental ainda hoje. 
Funciona como modelo de diálogo com o próprio tempo, assim como de 
abertura para o futuro. Quer se aceite ou não a leitura proposta neste ensaio, 
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o importante é que o poema seja reposto em circulação. Não só entre leitores 
experientes, mas também entre os jovens. Em particular, estes talvez se entu-
siasmem com o invulgar talento do Poeta.
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O barão do Rio Branco  
e a Imprensa

Luís  Cláudio Villafañe G .  Santos

Introdução Ȅ
José Maria da Silva Paranhos Júnior, o barão do Rio Branco, 

desde muito cedo pôde perceber a importância da imprensa na vida 
pública brasileira. A carreira política de seu pai, o visconde do Rio 
Branco, deve muito a sua atuação na imprensa carioca nas décadas 
de 1840-1850. Paranhos colaborou com os jornais O Novo Tempo, 
o Correio Mercantil e, depois, com o Jornal do Commercio. Neste últi-
mo publicou anonimamente as célebres Cartas ao amigo ausente, entre 
1850 e 1851.1 A despeito de sua afiliação ao Partido Liberal, foi 
pelas páginas dos jornais que a sintonia de Paranhos com a visão 
dos conservadores na discussão da política platina atraiu a atenção 
de Honório Hermeto Carneiro Leão e terá sido decisiva no convite 

1 Ainda que haja dúvidas sobre a autoria de Paranhos no caso de algumas cartas, ver sobre 
o tema a seminal explicação do eminente historiador José Honório Rodrigues, publicada 
em Paranhos, 2008.
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que este lhe fez para o secretariar em sua Missão Especial ao Rio da Prata, 
ponto de partida para extraordinário papel desempenhado pelo primeiro Rio 
Branco na política do Segundo Reinado.

Com a ressalva de não ter-se dedicado à literatura, a trajetória do visconde 
entre o jornalismo e a política não foge à regra da vida intelectual de então. 
Conforme assinalou Sílvio Romero:

“No Brasil, mais ainda do que noutros países, a literatura conduz ao 
jornalismo e este à política que, no regime parlamentar e até no simples-
mente representativo, exige que seus adeptos sejam oradores. Quase sempre 
as quatro qualidades andam juntas: o literato é jornalista, é orador, e é 
político.” (Romero, 1954: 865-III)

As páginas dos jornais de então eram divididas entre a imprensa política e 
a literária, esta favorecida pela grande popularidade dos folhetins “o melhor 
atrativo do jornal, o prato mais suculento que podia oferecer, e por isso o 
mais procurado” (Sodré, 1983: 243). Muitas obras importantes da litera-
tura brasileira foram publicadas originalmente sob a forma de folhetins nas 
páginas da imprensa carioca. Mas, para além dos folhetins, também os deba-
tes político-partidários animavam as folhas diárias e revistas semanais. Sob 
o aspecto político, a imprensa da Capital não cultivava a ilusão da isenção. 
Em seu artigo sobre a imprensa para o verbete relativo ao Brasil na Grande 
enciclopédia, Paranhos Júnior2 deixou claro o papel eminentemente partidário 
da imprensa no Império. Sem ambiguidades, ele alinhou os jornais de acordo 
com suas simpatias políticas. O Partido Conservador teria recebido apoio 
dos seguintes jornais: o Chronista (1836-1839), o Brazil (1840-1852 e 1881-
1885), o Correio da Tarde (1848-1852 e 1855-1862), o Regenerador (1860-
1861), O Constitucional (1862-1864), o Correio Mercantil (1867-1868), o Diário 

2 Nesse texto, Paranhos Júnior reuniu sua vocação de historiador a seu passado de jornalista e fez um 
minucioso registro da evolução da imprensa brasileira desde os tempos coloniais. Além de tratar da im-
prensa, Rio Branco escreveu os capítulos relativos à história, às belas-artes e a “maior parte do capítulo 
de antropologia”, segundo registrou o próprio organizador da Grande enciclopédia, Émile Levasseur.
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do Rio (1868-1878), A Nação (1872-1875). Os liberais, por sua vez, tam-
bém tinham seus órgãos de imprensa: O Despertador (1838-1852), O Maiorista 
(1841), O Novo Tempo (1844-1845), O Correio Mercantil (1844-1867), a Atu-
alidade (1858-1864), o Diário do Povo (1867-1869), a Reforma (1869-1879). 
Quanto aos liberais, Paranhos acrescenta que “hoje [1889], eles têm no Rio a 
Tribuna Liberal, dirigida pelo visconde de Ouro Preto, e o Diário de Notícias, por 
Rui Barbosa” (Paranhos Júnior, 2001: 121). Naquele ano, no Rio de Janeiro, 
os conservadores seriam apoiados pelos seguintes órgãos: O Município Neutro, 
As Novidades e O Constitucional.

Os republicanos tiveram no Rio de Janeiro influência nos seguintes jornais: 
O Repúblico (1853-1855), o Correio Nacional (1864-1870), A República (1870-
1874), O Globo (1874-1878) e, em 1889, a causa republicana era defendida 
pelo diário O Paiz, de Quintino Bocaiúva.

De acordo com Paranhos Júnior, naquele momento em que escrevia (1889), 
os maiores jornais do Brasil eram A Gazeta de Notícias, a Gazeta da Tarde, A Ci-
dade do Rio, O Paiz, O Diário de Notícias e o Jornal do Commercio, mas este último, 
fundado em 1827, “é de muito o mais considerável, por suas dimensões, em 
toda a América do Sul, e conta entre seus redatores (Sousa Ferreira, Gusmão 
Lobo etc.) e correspondentes (Nery, Rodrigues etc.) com alguns dos melho-
res escritores do Brasil” (Paranhos Júnior, 2001: 121).

Como se vê pela simples menção aos jornais publicados apenas no Rio de 
Janeiro, o Segundo Reinado foi pródigo em órgãos de imprensa, em sua maior 
parte de curta duração e reduzida tiragem, é verdade. Aos já arrolados, haveria 
de se acrescentar, ainda, o Diário Oficial (publicado sob vários nomes desde 
1808) e os jornais das colônias estrangeiras. Não se deve esquecer também 
de registrar a existência, desde 1857 com o Charivari Nacional, dos jornais 
ilustrados: O Bazar Volante (1863-1875), A Vida Fluminense (1869-1875), O 
Mosquito (1868-1877), além da Revista Ilustrada e de O Mequetrefe, fundados em 
1876 e 1875, respectivamente, e que seguiram existindo nos anos iniciais da 
República.

Paranhos Júnior (2001: 121-124) resume a situação da imprensa brasileira 
em 1889 do seguinte modo:
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“Hoje, os jornais são numerosos em todo o país; só a Cidade do Rio 
tem 80 jornais (12 diários) e revistas, dos quais quatro italianos, um fran-
cês, um inglês e um português. Citam-se como os melhores jornais das 
províncias os de São Paulo (Correio Paulistano, Província etc.), Rio Grande do 
Sul (Reforma, Conservador, Federação, Echo do Sul, Diário do Rio Grande etc.), Bahia 
(Diário da Bahia Gazeta da Bahia etc.), Pernambuco (Diário de Pernambuco, Jornal 
do Recife etc.), Maranhão (País, Diário do Maranhão etc.) e Pará (Diário do Grão-
Pará, Conservador, Liberal etc.).”

Em termos imediatos, a queda da monarquia não trouxe alterações de fun-
do para o desenvolvimento da imprensa brasileira. Como relata Sodré (1983: 
251): “Os grandes jornais continuaram os mesmos, com mais prestígio e for-
ça os republicanos, com mais combatividade os monarquistas. Não surgiram 
de imediato grandes jornais novos: só em 1891 apareceria o Jornal do Brasil.”

Seguindo o exemplo do pai, Paranhos Júnior desde cedo colaborou com a 
imprensa. Ainda como estudante, no Recife, escreveu no jornal O Vinte e Cinco 
de Março, uma folha conservadora dirigida pelo monsenhor Pinto de Campos, 
onde juntou ao jornalismo sua paixão pela história: por meses o hebdoma-
dário publicou um “Estudo sobre a Política do Brasil no Prata”, cuja autoria 
se credita ao jovem Paranhos. Mais tarde, colaborou com a revista francesa 
L´Illustration, enviando notas e desenhos para explicar a Guerra do Paraguai do 
ponto de vista brasileiro.

Posteriormente, seu envolvimento com a imprensa seria ainda mais pro-
fundo, em três contextos bastante distintos: como redator do jornal A Nação, 
junto com Gusmão Lobo; como colaborador do Jornal do Brasil, de Rodolfo 
Dantas; e como Chanceler, de 1902 a 1912, com uma atuação que contribuiu 
para modernizar as relações entre o poder e a imprensa.

Em nome do pai:  Ȅ A Nação e A Vida Fluminense
Convidado pelo imperador, o visconde do Rio Branco passou à chefia do 

Conselho de Ministros em 7 de março de 1871. Foi o gabinete mais longo 
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do período monárquico, tendo durado até junho de 1875. Secundado por seu 
ministro dos Negócios do Império, João Alfredo Correa de Oliveira, o viscon-
de apropriou-se de muitas das bandeiras dos liberais e promoveu importantes 
reformas, inclusive a Lei do Ventre Livre (28 de setembro de 1871), questão 
que rompeu os tradicionais alinhamentos partidários. O Gabinete Rio Branco 
foi combatido não só pelos liberais e pelos republicanos, mas também pelas alas 
mais reacionárias do próprio Partido Conservador, além de ter sofrido forte opo-
sição por parte da imprensa católica, durante a chamada Questão Religiosa.

Cada grupo dispunha de um ou mais órgãos para a divulgação de suas 
ideias: o Diário do Rio, dirigido por Ferreira Vianna representava os conserva-
dores opostos ao Gabinete Rio Branco; o jornal Reforma, traduzia o pensa-
mento do Partido Liberal e A República, de Quintino Bocaiúva, o dos republi-
canos. O visconde do Rio Branco foi combatido, ainda, pelo O Apóstolo, uma 
folha católica ultramontana.

Ao tempo em que seu pai se desempenhava como primeiro-ministro, Para-
nhos Júnior exercia sua segunda legislatura como deputado eleito pela provín-
cia do Mato Grosso. Ainda que apoiasse o gabinete, com grande fidelidade, 
nas votações e nas articulações de bastidores, sua atuação no parlamento era 
apagada e sua voz pouco se ouvia no plenário. Paranhos Júnior revelou-se, no 
entanto, um incansável defensor de seu pai pelas páginas do A Nação e tam-
bém, sob pseudônimo de Nemo,3 na revista ilustrada semanal Vida Fluminense.4 
Nesta última, protegido pelo nome de pluma, podem-se ler crônicas e artigos  

3 Uma alusão, sem dúvida, ao personagem de Júlio Verme, pois o livro As vinte mil léguas submarinas tinha 
sido publicado, pouco antes, em 1869. Rio Branco retomou esse pseudônimo quando de sua atuação 
como chanceler.
4 A excelente pesquisa desenvolvida pelo embaixador Álvaro da Costa Franco em sua proveitosa gestão 
na direção do Centro de História e Documentação Diplomática (CHDD) nos brindou, entre muitos 
outros frutos, com a publicação, nas páginas de vários exemplares dos Cadernos do CHDD (CdoCHDD), 
de parte expressiva dos artigos publicados pelo barão do Rio Branco na imprensa e correspondência 
com jornalistas, em diversos momentos. Esse trabalho serviu de base para a publicação, em 2012, pela 
FUNAG, do Volume X, das Obras do barão do Rio Branco como um livro adicional na reedição dos 
nove títulos publicados orginalmente no contexto do centenário de nascimento do patrono da diplo-
macia brasileira. O presente artigo muito beneficiou-se não só das transcrições como dos inteligentes 
comentários do editor dos Cadernos do CHDD.
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em que o jovem Rio Branco comentava, em tom pícaro, as festividades do 
carnaval, os espetáculos da vida boêmia da Capital, além de artigos mais sé-
rios em que defende o Gabinete Rio Branco e rebate com um humor, e mes-
mo deboche, muitas críticas do jornal dos católicos ultramontanos. Assim, 
por exemplo, na crônica de 20 de fevereiro de 1875 Nemo/Paranhos Júnior  
comentou: 

“É velha mania do Apóstolo encontrar em cada doença e em cada óbito 
uma graça ou um castigo.

Mas se religiosamente a coisa é assim, a gota de que sofre Pio IX será 
graça ou castigo? Escreveria Sua Santidade coisas injuriosas contra a Igreja?... 
Mandar-lhe-ia o governo brasileiro a moléstia de presente pelo telégrafo 
elétrico?... Leria alguma vez em voz alta o Galileu?... Atacaria foguetes à che-
gada de algum bispo?” (CdoCHDD, 2005: 219, grifos no original)

De modo mais comedido, também as páginas do A Nação estiveram en-
gajadas na defesa do Gabinete durante a Questão Religiosa (bem como 
em todos os outros assuntos), tema que acabou por ter um papel decisivo 
na queda do Gabinete Rio Branco. A Nação registrava e criticava desde os 
grandes eventos da crise até os pequenos desenvolvimentos, sem deixar de 
tomar claramente partido, como no caso do relato abaixo, atribuído a “um 
cavalheiro digno de fé”:

“As desordens do sertão da Paraíba do Norte são evidentemente o triste 
resultado das prédicas do padre Ibiapina e de dois jesuítas que deixaram 
o Recife depois dos tumultos dessa cidade. (...) Cheios de ódio, têm per-
corrido esses dois sacerdotes o sertão da Paraíba, procurando excitar o fa-
natismo à população ignorante. Entre os seus sermões e os do dr. Ibiapina 
há perfeito acordo de vistas. Dizem que o povo não deve obediência a um 
governo de maçons, que todas as autoridades, os membros das câmaras e 
os juízes pertencem à maçonaria, e que os católicos que cumprem ordens e 
leis emanadas de pedreiros livres incorrem em excomunhão.
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Há meses esteve o Dr. Ibiapina em Campina Grande, onde se demorou 
quinze dias. Houve por essa ocasião distúrbios, e foi necessário fazer mar-
char para esse ponto um destacamento. 

Estes ultramontanos andam a brincar com fogo!” (A Nação, 28/11/1874: 2)

Paranhos Júnior colaborou com A Nação desde seu primeiro número, de 
julho de 1872, e, no ano seguinte, assumiu a redação do jornal junto com 
Gusmão Lobo. Nessa folha, publicou artigos e crônicas, além da primeira sé-
rie de suas Efemérides que seria continuada, muitos anos depois, nas páginas do 
Jornal do Brasil. Sobre a divisão dos temas n´A Nação entre seus dois redatores, 
Lins (1996: 74) comenta:

“Parece que lhe ficavam reservados [a Paranhos] de preferência, além do 
artigo de fundo, os assuntos de política externa, enquanto a Gusmão Lobo 
ficavam entregues os temas de política interna. Alguns desses artigos eram 
tão benfeitos que ninguém acreditava fossem de Juca Paranhos: atribuíram-
nos ao visconde.”

O jornal também publicava seus folhetins e foi, por exemplo, nas páginas 
d’A Nação que Taunay publicou os primeiros capítulos de seu romance Ino-
cência. Além disso, na edição de 25 de novembro de 1874, o jornal começou 
a publicar os capítulos do livro A Guerra da Tríplice Aliança contra o Governo da 
República do Paraguai, escrita por L. Schneider. Os editores, no entanto, assina-
laram que “reproduzindo em nossas colunas a tradução da obra do senhor 
Schneider, retificaremos em notas algumas proposições do texto” (A Nação, 
25/11/1874:1). As notas, de autoria de Paranhos Júnior, corrigiam infor-
mações e contestavam interpretações antibrasileiras na obra do autor alemão 
e, muitas vezes, eram de grande extensão e contradiziam frontalmente o texto. 
A boa repercussão desses comentários fez com que o ministro da Guerra, João 
José Junqueira Júnior, encomendasse ao já então sócio do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro (ao qual Paranhos se associou aos 22 anos) uma edi-
ção comentada da obra de Schneider. Entre setembro e dezembro de 1875, 
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Paranhos Júnior completou o primeiro volume e, no ano seguinte, o segundo. 
O terceiro volume, no entanto, seria terminado muito depois, na República, e 
dele já não se encontram exemplares.

Em junho de 1875 o visconde do Rio Branco apresentou ao imperador o 
pedido de demissão do Gabinete e, em novembro do mesmo ano, Paranhos 
Júnior e Gusmão Lobo deixaram o jornal. Paranhos, após uma angustiante 
espera de quase um ano, foi nomeado cônsul em Liverpool. Gusmão Lobo 
iria trabalhar no Ministério da Agricultura, onde chegou a se desempenhar 
como diretor do Departamento Central. Em 1878, os conservadores foram 
desalojados do poder e Paranhos Júnior, desde Liverpool, pediu ao seu amigo 
barão de Penedo5 que intercedesse junto à direção do Jornal do Commercio para 
que Gusmão Lobo fosse admitido no mais tradicional diário da imprensa 
carioca (apud Vianna Filho: 2008: 116). Nas páginas deste jornal, Gusmão 
Lobo participou ativamente da Campanha Abolicionista.

A atuação de Paranhos Júnior na imprensa conservadora não deixou de ser 
lembrada pelos correligionários. Em 1878, com a constituição do Gabinete 
liderado por Cansanção de Sinimbu, do Partido Liberal, Francisco Luís da 
Veiga, eleito para a bancada minoritária na Câmara dos Deputados, aconse-
lhou seu amigo Paranhos a voltar às lutas partidárias, a partir da imprensa:

“Coloca-te à frente da imprensa conservadora, ajudas a derrubar o que 
por esse tempo não poderá mais permanecer sem prejuízo da causa pública 
e na futura situação conservadora tomarás o teu papel, subirás e o visconde 
do Rio Branco, como o do Uruguai, terá na velhice a doce consolação de 
conhecer que deixa um filho em tudo digno de seu nome.” (apud Vianna 
Filho, 2008: 118)

O convite foi em vão. Paranhos Júnior permaneceu em seu cargo em Liver-
pool e não voltou a participar diretamente na política partidária.

Em 1883, Paranhos Júnior esteve de visita ao Rio de Janeiro para buscar 
sua mãe (o visconde havia falecido em 1880), que passaria a residir com a 

5 Francisco Inácio de Carvalho Moreira (1815-1906), político e diplomata.
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sua família em Paris. Nessa ocasião, Gusmão Lobo teria influído junto ao 
ministro da Agricultura Afonso Pena (futuro presidente que teria Rio Branco 
como seu chanceler) para que Paranhos fosse designado chefe do pavilhão 
brasileiro na Exposição de São Petersburgo, de 1884. Paranhos Júnior aceitou 
a incumbência e buscou que seu trabalho no distante império russo também 
tivesse uma repercussão positiva na Capital brasileira. Como se comprova pela 
leitura da correspondência entre os dois amigos (CdoCHDD, 2004a: 87-
428), por meio de Gusmão Lobo, o Jornal do Commercio tornou-se um veículo 
para notícias favoráveis às atividades de Paranhos Júnior, a começar pela pró-
pria Exposição de São Petersburgo, cujo sucesso valeu a Paranhos o título de 
conselheiro. Sobre a repercussão do pavilhão brasileiro na imprensa da Corte, 
Gusmão Lobo assegurou a seu amigo: “Jamais se falou tanto de outra expo-
sição nem de delegados do governo. Foste remunerado com um belo título e 
toda a opinião te fez justiça.” (CdoCHDD, 2004a: 96)

Gusmão Lobo deixaria o Jornal do Commercio em 1891, para se juntar a Pa-
ranhos na folha monarquista fundada por Rodolfo Dantas, o Jornal do Brasil. A 
relação de Rio Branco com o Jornal do Commercio, no entanto, sobreviveria. O 
tradicional jornal foi comprado em 1890 por José Carlos Rodrigues e Paranhos 
passou a se corresponder com o próprio dono do jornal. Um vislumbre do grau 
de intimidade e confiança que o barão dispunha como “fonte” do jornal pode 
ser dado por carta, de 21 de novembro de 1900, pouco antes da divulgação 
(1/12/1900) do veredito do Conselho Federal Suíço favorável ao Brasil: 

“A sentença será notificada às partes antes do dia 6, último do prazo, e em-
bora o compromisso não exija que seja motivado, o Conselho Federal entre-
gará às partes, um ou dois meses depois, uma extensa exposição de motivos. 
(...) Não haverá inconveniente em que o Leitão comece a publicar, uns cinco 
ou seis dias depois de conhecida a sentença, o trabalho que já lhe mandei e 
de que irá o resto agora. É um resumo substancial do que há nas alegações 
das duas partes, e os leitores compreenderão que a redação do jornal precisa 
de tempo para estudar tantos volumes. Da vez passada você começou a publicar o seu 
resumo quatro ou cinco dias depois.” (CdoCHDD, 2004a: 354, grifo meu)
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Como fica subentendido pelo texto, Rio Branco já havia prestado igual 
favor ao jornal por ocasião da Questão de Palmas.6 A correspondência com 
José Carlos Rodrigues sobre a Questão do Amapá prosseguiu com instruções 
detalhadas sobre como a matéria deveria sair publicada no jornal. Em 27 de 
novembro, Rio Branco sugeriu: “Para evitar perda de tempo, é melhor que 
você componha já, com as notícias que lhe mandei, o seu telegrama acrescen-
tando no dia 1.o as que lhe possa mandar” (CdoCHDD, 2004a: 355). No dia 
da entrega do laudo suíço, seguiu o prometido telegrama de Rio Branco para 
o dono do Jornal do Commercio com as informações de última hora: uma des-
crição da cena em que o laudo é recebido, que teria contado com a presença 
de um tal “Mr. Roberto Mesquita, correspondente do Jornal do Commercio do 
Rio.” (CdoCHDD, 2004a: 358-359)

A conveniência de fazer repercutir nos jornais brasileiros suas vitórias no 
exterior vinha de antes, como se viu no caso da Exposição de São Petersbur-
go. Em 1889, a escassa repercussão na imprensa carioca de sua colaboração 
para a Grande enciclopédia tinha sido motivo de angústia, que foi sanada com 
a publicação, na primeira página do Diário de Notícias, de um longo artigo 
assinado por Rui Barbosa, já então um eminente jurista, jornalista e político, 
com grandes elogios ao trabalho. Rui havia atendido de Rodolfo Dantas 
(amigo comum de Paranhos e Rui) que lhe enviou o texto de Rio Branco 
com o pedido que o resenhasse.7 De todo modo, o artigo publicado às vés-
peras da Proclamação da República foi motivo de grande satisfação para Rio 

6 De fato, em correspondência de 18 de fevereiro de 1895, Rio Branco enviou a Rodrigues a tradução 
das Notas trocadas com o árbitro e também a do laudo. O barão não deixou de comentar que “publi-
cando imediatamente esses documentos no Jornal do Comércio, V[ocê] os publicará em primeira mão, pois 
não foram remetidos a nenhum outro jornal” (Paranhos Júnior, 1971: 9). 
7 Em correspondência datada de 14 de outubro de 1889, Rodolfo Dantas enviou a Rio Branco exem-
plares do Diário de Notícias com a resenha de Rui Barbosa, que mostrou o artigo a Dantas antes de sua 
publicação. Nessa mesma carta, Dantas adianta a Paranhos que Rui Barbosa iria publicar “daqui a 
alguns dias” outra resenha, dessa vez sobre a biografia de D. Pedro II assinada por Benjamin Mossé.
Dantas acrescentou que “discretamente o público saberá de quem o livro é; particularmente e entre 
muitos outros ao nosso amigo Homem de Melo, já eu o disse, informando também sobre quem é o 
pobre Mossé” (CdoCHDD, 2004a: 240). Com a Proclamação da República, essa segunda resenha não 
chegou a ser publicada.
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Branco. Em um discurso proferido em 1909 (apud Lins, 1996: 137), o barão 
não deixou de registrar:

“Quando eu era ainda no estrangeiro um ignorado estudante das coisas 
pátrias e propagandista humilde e muitas vezes anônimo dos progressos 
da nossa terra e dos feitos honrosos de nossos compatriotas, foi o conse-
lheiro Rui Barbosa quem, no jornal e com seu brilho costumado, chamou 
a atenção para estes meus pobres trabalhos e tornou conhecida entre nós a 
minha dedicação à pátria.”

Jornalismo de oposição:  Ȅ O Jornal do Brasil
Se, durante os anos do jornal A Nação, Paranhos atuou como um jornalista 

em incondicional defesa do governo liderado por seu pai, houve também um 
tempo em que o barão se dedicou ao jornalismo de oposição, de combate ao 
governo e ao regime.

A nomeação para o consulado em Liverpool, em 1876, havia sido obtida 
com grande esforço, de encontro à resistência do imperador que lhe reprovava 
a vida boêmia, os filhos fora do casamento e a relação livre com a mãe de seus 
filhos, uma belga que conhecera como corista em um café-concerto da noite 
carioca. A despeito do prestígio do visconde e do apoio do novo presidente 
do Conselho de Ministros, Caxias, a remoção foi conseguida a duras penas. 
Mas, ao fim do Império, Paranhos Júnior tinha superado as resistências de D. 
Pedro II e parecia, finalmente, a caminho de assumir o lugar que havia sido 
pressagiado na vida política da Corte, desde cedo, para o filho do influente 
visconde do Rio Branco.

Em 1888, já reconciliado com o imperador, Paranhos Júnior recebeu o 
título de barão do Rio Branco, certamente por influência de seu amigo e 
discípulo do visconde, João Alfredo Correa de Oliveira, recém-nomeado pre-
sidente do Conselho de Ministros. Nesse ano e no seguinte, o barão do Rio 
Branco esteve empenhadíssimo no esforço derradeiro de promover a monar-
quia na véspera dos 50 anos do reinado de D. Pedro II e, em vista da frágil 
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saúde deste, do provavelmente próximo início do Terceiro Reinado. São desses 
anos os trabalhos de Paranhos para a Grande enciclopédia, para o folheto sobre 
o Brasil na Exposição Universal de Paris e a biografia do imperador, assinada 
por Benjamin Mossé.

No entanto, as perspectivas de poder de Rio Branco se dissiparam repenti-
namente com o golpe de 15 de novembro de 1889 e, no primeiro momento, 
até mesmo seu cargo de cônsul pareceu estar ameaçado. Ainda que, publica-
mente, Rio Branco se tenha abstido de criticar o novo regime, na correspon-
dência privada com os amigos mais chegados – Gusmão Lobo, Rodolfo Dan-
tas, Joaquim Nabuco, entre outros – a ojeriza ao novo regime é partilhada em 
doses generosas. Gusmão Lobo, por exemplo, em 25 de novembro de 1890, 
escreveu a seu amigo Paranhos: “V[ocê] sabe que sou irreconciliável com esta 
prostituta chamada República! Obra de um punhado de soldados ignoran-
tes e relaxados não poderá jamais merecer-me nem sequer contemporização.” 
(CdoCHDD, 2004a: 218)

Rodolfo Dantas já mencionava a Rio Branco sua intenção de fundar um 
jornal antes mesmo da proclamação da República (carta de 14/10/1889, 
CdoCHDD, 2004a: 239-241). O Jornal do Brasil, no entanto, só foi lançado 
em abril de 1891, não mais para ajudar a sustentar a enfraquecida monarquia, 
mas já como órgão simpático a um regime deposto e como folha de oposição 
ao governo de Deodoro da Fonseca e, depois, de Floriano Peixoto. Além do 
próprio Dantas, de Joaquim Nabuco (inicialmente em Londres e a partir de 
junho como chefe da redação, no Rio de Janeiro) e de Gusmão Lobo, o jornal 
reuniu uma extensa rede de colaboradores no Brasil e no exterior: Oliveira 
Lima, Domício da Gama, os portugueses Jayme Amorim Seguier, Oliveira 
Martins, o francês Paul Leroy-Beaulieu, o italiano Edmundo de Amicis, e o 
alemão Wilhelm Schimper, entre outros.

Rio Branco buscou ocultar sua participação no jornal, mas além da coluna 
Efemérides brasileiras, que levava sua assinatura, colaborou com o diário sob di-
versos pseudônimos, sendo o mais conhecido Ferdinand Hex, com o qual 
cobriu o funeral de D. Pedro II. Sob as iniciais F.H., publicou suas Cartas da 
França. O barão tornou-se, ainda, uma espécie de representante informal do 
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jornal na Europa e encarregava-se dos pagamentos feitos aos correspondentes 
europeus e pela assinatura de diversas publicações. Às vésperas do lançamento 
da primeira edição do Jornal do Brasil, Rodolfo Dantas escreveu a Rio Branco: 
“Magníficas, magníficas, as suas Efemérides. (...) Vamos dizer que são suas, nos 
termos que V[ocê] terá e darão a entender que sua colaboração se limita a isso 
e a trabalhos de história, especialmente a militar.” (CdoCHDD, 2004a: 284)

As Cartas de França têm origem em um pedido expresso de Dantas para que 
Rio Branco comentasse as novidades de Paris. Conhecendo o lado boêmio 
do amigo, ele não perdeu a piada ao fazer a encomenda: “Dê-nos notícias da 
gente e das coisas brasileiras aí: essas notícias são lidas com muita curiosidade. 
Você percebe que não é aos cancans e às frioleiras da colônia que eu lhe pediria 
que tomasse a maçada e o tédio de referir-se.” (CdoCHDD, 2004a: 267) 
As Cartas de França,8 compostas de pequenas notas sobre assuntos diversos 
da vida política e social francesa e de temas de interesse brasileiro em Paris, 
foram publicadas de 12 de abril a 18 de junho de 1891. A partir de 22 de 
dezembro, o Jornal do Brasil publicou uma crônica assinada por Ferdinand Hex 
sobre a morte do imperador D. Pedro, ocorrida em 5 daquele mês. O artigo 
arrola o próprio Ferdinand Hex/Rio Branco entre os presentes no momento 
da derradeira agonia do soberano. No correr do mês de janeiro de 1892, foi 
publicado um longo artigo intitulado “A morte e os funerais de D. Pedro II” 
na coluna Cartas de França, assinado por Ferdinand Hex e não mais apenas as 
iniciais F.H. Nos pequenos detalhes, Rio Branco deixou clara sua presença nas 
homenagens ao imperador. Ao relacionar as coroas de flores recebidas, não 
deixou de registrar uma, sem nominar seu ofertante, com dizeres: “Ao grande 
brasileiro benemérito da Pátria e da Humanidade – Ubique Patria Memor.” Os 
amigos não teriam dúvidas de sua homenagem ao falecido imperador e, talvez 
mais importante, os inimigos não teriam provas.

A participação de Rio Branco no Jornal do Brasil foi, certamente, intensa. 
Rodolfo Dantas tinha planos de oferecer a Rio Branco e a Gusmão Lobo 
sociedade no jornal como revelou em carta a seu amigo Paranhos: “É meu 

8 As Cartas de França estão publicadas, na íntegra, nos Cadernos do CHDD (2004).
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propósito torná-lo e ao nosso Lobo proprietários, como eu, apenas eu veja 
que daí só lhes possa provir resultados. Aquilo é nosso, sr. Juca, e nesta intenção fundei 
a folha.” (CdoCHDD, 2004a: 301, grifo meu)

Ademais das Efemérides e das Cartas de França, Rio Branco terá publicado, 
anonimamente ou protegido por pseudônimos, artigos e notas que davam 
vazão a seus sentimentos contrários ao novo regime, mas cuja autoria é difícil 
de estabelecer. No entanto, no Arquivo Histórico do Itamaraty encontra-se 
uma minuta, possivelmente de artigo jornalístico (que não terá sido publi-
cado), que pode dar uma dimensão dos sentimentos íntimos de Rio Branco 
quanto ao governo Deodoro. Pode-se depreender que o texto foi escrito entre 
fins de 1890 e agosto do ano seguinte, quando o Tratado de Montevidéu foi 
rejeitado pelo Congresso. O artigo é uma reação à comparação que teria sido 
feita nas páginas do Jornal do Commercio entre o marechal brasileiro e o general 
e presidente estadunidense Ulisses Grant.

Deodoro – Grant Ȅ
“Nem como militar nem como político pode ser Deodoro comparado 

com Grant. 
Grant não era militar de letras gordas como Deodoro. (...) Nunca deu 

exemplos de indisciplina aos soldados americanos, como Deodoro fez no 
Brasil. Nunca foi rebelde como Deodoro, nunca traiu ninguém.

(...)
Grant teve sob suas ordens em 1864 nada menos que 970.710 homens, 

mas nem por isso foi  ‘generalíssimo’, como Barrios, de Guatemala, Melga-
rejo, da Bolívia, e Deodoro, do Rio de Janeiro.

O Senhor Deodoro ganhou as dragonas de general de brigada em plena 
paz, e o título de ‘generalíssimo’, na Rua Larga de S. Joaquim, por acla-
mação. Seus serviços de guerra são os do Paraguai, e aí apenas por coman-
dante de batalhão, cumprindo as ordens que recebia de seu comandante de 
brigada, o qual as recebia do comandante de divisão, que, por sua vez, as 
recebia do comandante do corpo de exército, e esse do general-em-chefe. 
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Foi, portanto, um cinquième rôle. Mais de duzentos comandantes de batalhão 
teve o Brasil no Paraguai no decurso da guerra, (...).

Grant foi eleito presidente da República dos Estados Unidos pelo livre 
voto dos seus concidadãos. Nunca usurpou o poder público, nunca au-
torizou despesas sem lei, nem foi ditador como os ridículos tiranetes da 
América Latina, entre os quais figurará o Senhor Deodoro. (...)

Grant nunca procurou impor a sua vontade ao país: – ‘Terei sempre uma 
política a recomendar’, disse ele quando foi eleito, ‘mas não terei nenhuma 
a opor à vontade do país’. (...)

Pode-se comparar um homem desses ao Senhor Deodoro, para quem o 
direito nada vale, para quem a brutalidade da força é tudo, pode-se compa-
rar Grant a Deodoro, que, cedendo aos maus conselhos de um mentecapto, 
saiu entre os estudantes vadios, tenentes de letras gordas e os meninos ce-
gos, – praticou a traição de 15 de novembro, e desmoralizou aos olhos do 
mundo a sua pátria, impondo-lhe um governo ‘constituído pelo exército e 
pela armada’?

(...)
No Brasil já o Senhor Deodoro não é mais comparado a Washington. 

Foram agora buscar Grant, mas como militar e homem político, o ‘genera-
líssimo’ é a antítese de Grant.

O paralelo de ‘salvador da pátria brasileira’ deve ser feito com outro ‘sal-
vador de pátrias’, com outro ‘generalíssimo’, o ilustre, glorioso e beneméri-
to ditador Santa-Ana, do México. (...) quando os americanos invadiram o 
México, o ‘invicto’ e ‘glorioso’ foi sempre derrotado, e acabou entregando 
ao estrangeiro grande parte do território nacional, como no Brasil, sem 
luta, sem necessidade alguma, quer-se agora entregar à República Argentina 
parte do território impropriamente chamado de Missões.” (AHI, Acervo 
do Barão do Rio Branco, lata 881, maço 1)

Em carta a Rio Branco, de 7 de março de 1891, Joaquim Nabuco cen-
surou Rio Branco por um aparente arroubo de entusiasmo sobre o grau de 
oposicionismo do jornal com o escritor italiano De Amicis, que ele buscava 
contratar como colunista:
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“O De Amicis parece-me antes não querer figurar em jornal reacionário 
do que republicano. V[ocê] não se manifeste tão francamente a respeito das 
nossas coisas a menos de querer deixar o consulado, porque esse italiano 
pode muito inocentemente tomá-lo por um ultra e dizê-lo. O Rodolfo não 
fará por certo um jornal reacionário. A concorrência do Jornal [do Commer-
cio], que exploraria desde logo essa mina, o impediria de fazê-lo, além de 
que a nova casa está cheia de indivíduos que já quebraram a espinha diante 
do generalíssimo. O Rodolfo terá por programa provavelmente: a melhor 
república possível.” (CdoCHDD, 2004a: 275, grifos no original)

O Jornal do Brasil, em sua primeira fase, foi certamente uma folha monar-
quista. Mas, o certo é que, até pela própria correspondência com Paranhos, 
se pode concluir que Dantas não acreditava na hipótese de uma restauração 
da monarquia, ainda que compartisse com os demais a nostalgia pelo regime 
derrocado. Em setembro, em carta a Paranhos, ele faria uma previsão som-
bria: “Se o jacobinismo consegue instaurar-se no governo, ninguém sabe o 
que poderá suceder. Deus inspire Deodoro, cuja vida hoje é uma garantia de 
ordem, para que ele ao menos conserve as coisas como estão.” (CdoCHDD, 
2004a: 309)

De fato, com a renúncia de Deodoro, em 23 de novembro de 1891 e o iní-
cio do governo de Floriano Peixoto, viveu-se uma exacerbação do jacobinismo 
e, em 16 de dezembro, a redação do Jornal do Brasil foi atacada e depredada, 
com a complacência das autoridades. Rodolfo Dantas e Joaquim Nabuco 
fugiram para Europa, tendo sido o controle do jornal vendido. Mais tarde, 
em 1893, o Jornal do Brasil, sob nova direção e tendo Rui Barbosa como editor, 
acabaria fechado por ordem de Floriano Peixoto por ter publicado o manifes-
to do contra-almirante Custódio de Melo, quando da eclosão da Revolta da 
Armada. Rui também se exilaria e o jornal teve sua circulação interrompida 
por mais de um ano.

A colaboração de Rio Branco com o Jornal do Brasil continuou, em tom me-
nor, ainda durante o ano de 1892. No entanto, com a saída de Rodolfo Dan-
tas da direção do jornal, extinguiu-se a fase de Rio Branco como combativo 
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jornalista de oposição, ainda que protegido pelo manto do anonimato. Em 
1893, Rio Branco foi nomeado advogado brasileiro na arbitragem, a cargo do 
presidente dos Estados Unidos, relativa ao território de Palmas, disputado 
entre o Brasil e a Argentina. A partir da vitória brasileira, conhecida em feve-
reiro de 1895, o monarquista Rio Branco começou a desfrutar de crescente 
prestígio junto ao novo regime e de um sucesso que não logrou alcançar du-
rante o Império.

O Chanceler, a imprensa e o poder Ȅ
Após 26 anos no exterior, Rio Branco acabou nomeado ministro das Re-

lações Exteriores em 1902. Desde antes mesmo de sua chegada ao Rio de 
Janeiro, em 1.º de dezembro, Rio Branco mostrou-se preocupado com a influ-
ência que a imprensa e a opinião pública teriam no desempenho de suas novas 
funções. Em carta, datada de 7 de novembro de 1902, a seu amigo e dono do 
Jornal do Commercio, José Carlos Rodrigues, o barão pedia: “Veja se me livra de 
manifestações excessivas e de me andar dando espetáculo. Quem tem vivido 
no retraimento, como eu, não se dá bem com essas coisas.” Na mesma missiva, 
ele já especulava sobre como a imprensa brasileira se posicionaria em relação a 
ele: “Pelo que li na Gazeta de Notícias de 16 de outubro, vejo que não posso ter 
a confiança de certos círculos; é que estão atribuindo ao dr. Rodrigues Alves, 
pela minha escolha, sentimentos de reacionário.” (CdoCHDD, 2004a: 362)

De fato, no momento de sua chegada, Rio Branco enfrentava um problema 
grave e estava perante um desafio extremamente difícil e urgente. O embaraço 
originava-se de sua conhecida condição de monarquista em um regime repu-
blicano e o desafio a enfrentar era a complicada Questão do Acre.

Se, em 1902, a República já havia superado sua fase de maior instabilidade, 
a luta entre monarquistas e republicanos ainda estava acesa. A Presidência de 
Rodrigues Alves, conselheiro do Império (como Paranhos), reavivou as es-
peranças dos monarquistas e Rio Branco, popularizado por suas vitórias nas 
arbitragens de Palmas e do Amapá, era visto como o possível líder dos res-
tauradores. Ao mesmo tempo, para as correntes monarquistas mais radicais, o 
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barão, ao aceitar o ministério do governo republicano, traía a causa do impe-
rador derrocado. As facções republicanas mais radicais, pelas razões inversas, 
opunham-se a Rio Branco, como quinta-coluna dos monarquistas e possível 
liderança da restauração monárquica.

A Questão do Acre, por sua vez, exigia uma ação imediata e seu encami-
nhamento em nada se assemelhava aos dois litígios resolvidos por sua ação 
como advogado, entre mapas e documentos, nas duas arbitragens que lhe 
tinham dado a popularidade de que então desfrutava. Aliás, sua capacidade 
para gerir a política externa era uma incógnita. Em termos práticos, além das 
duas arbitragens, Paranhos contava com uma longa experiência de cônsul, é 
certo, mas em termos estritamente diplomáticos, apenas com um curto perío-
do como ministro do Brasil em Berlim e com a então longínqua lembrança de 
sua missão como secretário de seu pai nas missões ao Prata em 1869 e 1870. 
Seu conhecimento direto da vida política na Capital da jovem República era 
ainda mais limitado. Essas dificuldades não lhe escapavam; ao contrário, pre-
ocupava-se ao ponto de, em meio a suas vacilações sobre a aceitação do con-
vite de Rodrigues Alves, ter telegrafado a Joaquim Nabuco e perguntar-lhe: 
“Como ir meter-me no imbróglio do Acre, no meio do fogo político do Rio, 
entre gente toda nova para mim?” (Vianna Filho, 2008: 368).

Sua posição, portanto, a despeito da grande manifestação popular com que 
foi recebido, era mais frágil do que parecia e logo seria posta à prova. Come-
çaria a ser atacado pelos jornais, mas também pela imprensa ele se defenderia. 
Rio Branco percebeu, ademais, que a opinião pública brasileira era um ele-
mento chave na condução da Questão do Acre. Pelo entendimento dado tanto 
pela monarquia como pelos governos republicanos anteriores, o território do 
Acre era indiscutivelmente boliviano, por força do Tratado de 1867. A revolta 
liderada por Plácido de Castro, no entanto, opunha a esmagadora maioria de 
brasileiros da região contra um governo que não reconheciam, situação que 
acabou complicada pela virtual transferência da soberania do território a uma 
companhia estrangeira o Bolivian Syndicate, de acordo com contrato assinado 
pelo governo boliviano. A opinião pública não aceitaria a indiferença do go-
verno com a sorte dos brasileiros no Acre e Rio Branco, ao contrário de seus 
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antecessores, percebeu isso claramente. Na Exposição de Motivos que redigiu 
para defender a aprovação do Tratado de Petrópolis no Congresso, o barão 
explicou:

“O sentimento público (...) era outro elemento que não podia deixar de 
ser tomado em consideração. Desde a minha chegada da Europa, observei 
que se manifestava unânime a simpatia nacional pelos nossos compatriotas 
que se batiam no Acre. A previsão se impunha de que aquele sentimento 
havia de avolumar-se tanto e tomar tal forma que seria impossível a um go-
verno de opinião como o nosso assistir indiferente ao sacrifício que faziam 
esses brasileiros para conseguir um dia viver à sombra da nossa bandeira.”

Rio Branco compreendeu que lhe seria impossível manejar a questão  
(e desempenhar-se como ministro das Relações Exteriores) sem levar em con-
ta a opinião pública e que a imprensa era um campo de batalha inevitável na 
condução da negociação sobre o Acre. O primeiro ponto de sua luta pelos 
corações e mentes, no entanto, residia na neutralização das prevenções contra 
ele com base em suas simpatias monarquistas, sem renegar seu passado, cami-
nho que mais serviria para o enfraquecer do que para fortalecer sua posição.  
A solução para contornar esse problema foi declarar a completa separação 
entre a política externa e as lutas internas. Essa linha foi adotada desde o 
momento em que chegou ao Brasil. Já em seu primeiro discurso, no dia de sua 
chegada, Rio Branco disse:

“Desde 1876 desprendi-me da nossa política interna com o propósito 
de não mais voltar a ela e de me consagrar exclusivamente a assuntos na-
cionais, porque assim o patriotismo daria forças à minha fraqueza pessoal. 
Aceitando depois de longas hesitações e reiterados pedidos de dispensa o 
honroso posto em que entendeu dever colocar-me o ilustre Sr. Presidente 
da República, em nada modifiquei aquele meu propósito. A pasta das Rela-
ções Exteriores, deu-me S. Ex.a., não é e não deve ser uma pasta de política 
interna. Obedeci ao seu apelo como o soldado a quem o chefe mostra o 
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caminho do dever. Não venho servir a um partido político: venho servir 
ao Brasil, que todos desejamos ver unido, íntegro, forte e respeitado. Não 
posso dizer que desconheço as nossas parcialidades políticas porque acom-
panhei sempre com vivo interesse os acontecimentos da nossa pátria. Não 
os desconheço porque a todos estou preso desde alguns anos pelos laços 
de gratidão. Peço a Deus que me dê forças para poder continuar a merecer 
a estima de meus compatriotas no posto para mim demasiadamente alto e 
difícil em que acabo de ser colocado.” (apud Lins, 1996: 480)

Essa estratégia discursiva foi logo posta à prova, nos pequenos detalhes e 
na condução da crucial Questão do Acre. Já em 23 de dezembro de 1902, o 
diretor do Apostolado Positiva, Miguel Lemos, publicou no Jornal do Commercio 
um artigo atacando o novo ministro por haver, como uma de suas primeiras 
medidas no ministério, abolido o uso das fórmulas de saudação positivistas na 
correspondência oficial da repartição. Dias antes, o tema também tinha sido 
objeto de críticas, em tom jocoso, no jornal A Tribuna. A influência das corren-
tes positivas no governo republicano era cada vez menor, mas em todo caso a 
crítica de Miguel Lemos foi feroz e calculada para atingir o novo ministro em 
seus pontos débeis: 

“Com efeito, o Sr. Paranhos do Rio Branco, nome laureado em certames 
de nossa geografia histórica, acaba de mandar suprimir na correspondência 
do ministério que lhe foi confiado pelo Sr. Presidente da República a fór-
mula – Saúde e Fraternidade – e o tratamento de – vós; ordenado também que a 
denominação de – Capital Federal – seja aí substituída pela de Rio de Janeiro. 
É de se esperar que não tarde a restauração dos títulos nobiliárquicos.

Se estas alterações dimanassem de um republicano insuspeito, teríamos 
de lamentar sua pequice política, mas partindo do aclamado chefe do inti-
tulado partido da pátria elas não podem deixar de incutir sérias apreensões 
nas almas de todos quantos sabem pressentir através de tais sintomas, por 
pequenos que pareçam, a intoxicação sebastianista que vai corroendo fun-
do as instituições fundadas por Benjamin Constant.
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Seja como for, o que sinceramente desejamos é que essas reformas ini-
ciais do Ministério do Exterior muito contribuam para que o ilustrado 
brasileiro nos demonstre praticamente, na gestão política da sua pasta, que 
o capitólio das Missões e do Amapá está muito distante da rocha Tarpeia 
do Acre e de outros insondáveis despenhadeiros que demoram em torno 
de sua eminente posição no Governo da República.” (apud Lins, 1996: 58-
259, grifos no original)

Para os positivistas, nada melhor para recuperar a posição de preeminência na 
condução dos destinos republicanos do que liderar a resistência contra o “sebas-
tianismo”, que, segundo Lemos, estava “corroendo fundo as instituições fundadas 
por Benjamin Constant”, ou seja, a República. A ameaça monarquista, “o partido 
da pátria”, estava viva e Rio Branco era seu aclamado chefe, um “nome laureado 
em certames de nossa geografia histórica”, e não na política ou na diplomacia. De 
acordo, com Lemos, Paranhos parecia destinado a perecer na “rocha Tarpeia do 
Acre”, em alusão ao lugar onde os romanos executavam seus traidores.

Para responder a esse ataque, Rio Branco ressuscitou Nemo, o pseudôni-
mo com o qual escrevia suas crônicas na revista A Vida Fluminense. Conforme 
explica o próprio Rio Branco, a imprensa brasileira do Segundo Reinado e do 
início da República mantinha, em cada publicação, uma seção específica para 
abrigar esses debates e trocas de farpas.

“Os jornais brasileiros têm isto de particular: que eles reservam ao pú-
blico, sob o título de ‘publicações a pedido’, uma seção na qual todo mun-
do pode publicar artigos ou ataques pessoais, assinados ou não; os artigos 
injuriosos têm em geral por respondentes indivíduos que fazem ofício de 
assumir esse gênero de responsabilidade. É também nessa seção e nos jor-
nais muito difundidos que aparecem muitas vezes os melhores escritos dos 
publicistas do governo e da oposição, toda vez que uma questão apaixona 
os espíritos.” (Paranhos Júnior, 2001: 124)

Assim, em 11 de janeiro de 1903, Nemo voltaria à vida na seção de Pu-
blicações a Pedido do Jornal do Commercio (o texto está publicado, na íntegra em 
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CdoCHDD, 2002: 7-20). A resposta de Nemo/Rio Branco foi reproduzida, 
nos dias seguintes, também no Correio da Manhã, n´O Paiz, na Gazeta de Notícias 
e n´A Tribuna. A diatribe de Miguel Lemos foi rebatida ponto por ponto em 
um extenso artigo.

O uso de “Capital Federal” foi justificado com o óbvio argumento de que, 
com essa expressão, “não se pode saber ao certo se o documento foi firmado 
no Rio de Janeiro, ou se em Berna, Berlim, Washington, México, Caracas, 
Buenos Aires, Ottawa ou Sydney”. Depois de um longo arrazoado, salpicado 
de ironias contra Lemos, Nemo concluiu: 

“Restituamos à nossa cidade federal o nome que lhe pertence e único 
por que é conhecida no mundo inteiro. Chamemo-la como ela tem o di-
reito de ser chamada: Rio de Janeiro. A Federação e a República não poderão 
perigar por isso, nem o Templo da Humanidade sofrer dano de espécie 
alguma.”

A reversão da instrução que instituía o uso da expressão “Saúde e Frater-
nidade” foi rebatido com os argumentos dados pelo próprio Rio Branco em 
ofício da Missão Especial em Washington para a arbitragem de Palmas, mo-
mento em que a norma foi instituída. Apoiou-se, ainda, no manual de redação 
e estilo do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, como exemplo da 
quinta-essência republicana e que não usava fórmula semelhante, e na prática 
das diplomacias de outras repúblicas. Não deixou de notar que o uso dessa 
expressão nos documentos diplomáticos brasileiros causou “bastante surpresa 
aos velhos republicanos de Paris, Berna e Washington e de[u] motivo a co-
mentários pouco agradáveis sobre o nosso calourismo republicano”. Nemo 
arrematou com ideia do positivismo como religião em contraposição a um 
Estado laico: 

“No Brasil foi decretada a separação da Igreja e do Estado e não houve 
lei alguma impondo às repartições e aos funcionários públicos manifesta-
ções de adesão à religião da Humanidade.
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Sabemos que o sr. Rio Branco admira profundamente os talentos, a ilustra-
ção, a constância de propagandistas e a pureza de vida dos dois dignos após-
tolos do positivismo no Brasil. Tem por eles e por todas as religiões o maior 
respeito, mas não pode esquecer que no Brasil o Estado não tem religião.”

Do mesmo modo, o uso “vós” foi afastado por ser considerado excessiva-
mente informal para a correspondência oficial do ministério: 

“Funcionários habituados à dureza de forma, ou à falta de forma, mal-
tratados e inibidos de observar as mais comezinhas regras de cortesia nas 
relações com os seus superiores, acabariam por ficar uns grandes malcria-
dos, até mesmo no trato com as autoridades estrangeiras.”

O ponto central da resposta de Rio Branco esteve focado, como era de se 
esperar, na acusação de que seria o “aclamado chefe do intitulado partido da 
pátria”:

“Não sabemos que haja entre nós um ‘intitulado partido da pátria’. Se exis-
te, terá outro ou outros chefes. Afastado há vinte e oito anos das nossas 
questões de política interna, o Sr. Rio Branco tem mostrado que não pro-
cura nem deseja eminências políticas. Se ultimamente, pela confiança do 
novo Presidente da República, foi colocado em ‘posição eminente’, outros 
galgaram essas alturas muito mais depressa e muito mais facilmente do que 
ele. É também sabido que só aceitou o posto que ocupa depois de longa 
resistência, porque, dados os seus hábitos de vida tranquila e retirada e os 
encargos de família que tem, a aceitação importava mui grande sacrifício, 
não só seu, mas também de terceiros que lhe são caros. Acabou, porém, por 
inclinar-se lembrando-se somente do muito que devia e deve à nossa terra.

Pode o sr. Miguel Lemos estar muito certo de que o novo Ministro das 
Relações Exteriores não partiu da Europa ignorando a existência dos des-
penhadeiros a que ele se refere. Veio para o Brasil mui ciente de que no pos-
to de perigo que lhe foi designado tinha bastante a perder e nada a ganhar. 
Se, porém, tiver de cair de algum despenhadeiro, estamos convencidos de 
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que há de fazer o possível para cair só sem arrastar em sua queda os inte-
resses do Brasil. Seja como for, as fórmulas agora abolidas do nosso estilo 
de chancelaria não tiveram a virtude de impedir a horrorosa embrulhada 
do Acre, em que andamos metidos, nem a constituição dos rochedos com 
que é ameaçado o novo ministro.”

Em plano maior, Rio Branco havia de descobrir como contornar o des-
penhadeiro do Acre, um complicado problema de política externa: envolvia 
diretamente os vizinhos Bolívia e Peru e, indiretamente, por meio do Bolivian 
Syndicate, também as potências europeias e os Estados Unidos. Mas, a Questão 
do Acre não deixava de ser também um complexo tema da política interna. Direta-
mente interessados na questão estavam o governo do Estado do Amazonas, os 
investidores, comerciantes e exportadores da borracha (produto que chegou 
a responder por cerca de 40% das exportações brasileira), as bancadas no 
Congresso não só do Amazonas, mas do Mato Grosso (que sofreu perda ter-
ritorial com a solução alcançada) e também dos Estados nordestinos, de onde 
provinha o grosso dos brasileiros que habitavam o Acre então. Além do que, 
o tema apaixonava a opinião pública e não poderia deixar de ser usado como 
arma nos acesos debates entre os partidários do governo e a oposição.

Mais do que a tradicional explicação da indicação de Rui Barbosa como 
terceiro plenipotenciário pelo lado brasileiro (junto o próprio Rio Branco 
e Assis Brasil, este subordinado ao chanceler em termos funcionais) como 
uma prova de gratidão pela resenha de Rui ao texto de Rio Branco na Grande 
enciclopédia, a motivação dessa escolha terá visado à política interna antes que à 
exterior. Em primeiro lugar, ter como parceiro na negociação o ilustre e com-
bativo senador da oposição concorria para a ideia da política externa separada 
da interna e, ademais, como ressaltou Ricupero (2012: 18), “provavelmente 
haveria também outro fator de maior relevância: a insegurança de Paranhos 
nesse primeiro teste e o natural desejo de reforçar a retaguarda, associando à 
responsabilidade pela decisão a voz mais influente dos críticos da interpreta-
ção oficial”. O peso do senador Rui Barbosa seria um trunfo importante no 
momento da discussão no Congresso. Como se sabe, deu-se justo o contrário: 
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Rui Barbosa abandonou a negociação e, no Senado, foi um duro oponente à 
ratificação do Tratado de Petrópolis.

Junto à imprensa, Rio Branco procurou preparar a opinião pública e alis-
tou jornalistas e editores em favor de suas teses. Alcindo Guanabara, que 
havia abandonado A Tribuna, para fundar em 1903 um novo diário, A Nação 
– “Órgão Radical e Independente”, estava entre seus incondicionais como 
se pode constatar por um cartão dirigido a Rio Branco: “Sinto muito que 
tivesse saído na Nação uma notícia que o incomodasse e que, de mais a mais, 
é falsa. É escusado dizer que só a vi esta manhã.” (CdoCHDD, 2004a: 372) 
A simpatia desse novo A Nação (mesmo nome do jornal de Paranhos Júnior 
e Gusmão Lobo, na década de 1870, mas, naturalmente, sem nenhuma rela-
ção) aparentemente tinha preço.9 Uma carta de fevereiro de 1904 informa 
que o jornal esperava “que V. Ex.a mandaria satisfazer hoje o pagamento das 
publicações feitas na Nação por conta do Ministério das Relações Exteriores.” 
(CdoCHDD, 2004a: 388) A Nação, certamente, não era o único jornal a lu-
crar com a polêmica sobre o Acre. Um cartão “reservado” vindo do gabinete 
de Rio Branco, assinado por seu secretário Pecegueiro do Amaral, indicava ao 
jornal A Tribuna no mesmo fevereiro de 1904: 

“O Sr. Ministro pede a V. S.a o favor de providenciar para que a Tribuna 
não continue a transcrever desordenadamente artigos de outros jornais, so-
bre a Questão do Acre. Não só muitas dessas publicações não interessam à 
opinião pública como não temos verba para custeá-las. Ainda há a notar a circuns-
tância de que, se publicando em um só dia tantos artigos a transcrever, não 
são eles favoravelmente julgados. Quando houver artigos a transcrever, serão eles 
expressamente enviados deste gabinete.” (CdoCHDD, 2004a: 388, grifos meus)

O mesmo Pecegueiro do Amaral, ainda naquele mesmo mês de fevereiro 
em que se discutia a ratificação do Tratado de Petrópolis no Senado (havia 
sido aprovado na Câmara em janeiro), admoestou o A Nação: 

9 Naturalmente, a publicação de textos na seção de A Pedidos dos diversos jornais era cobrada ao interes-
sado e esse serviço era uma das fontes de financiamento das folhas.
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“O Sr. Ministro encarregou-me de chamar a atenção de V. Ex.a para o 
fato de estar a Nação transcrevendo artigos sobre o tratado não autorizados 
pelo gabinete. Ele proibiu a transcrição de artigos sobre a exposição do 
Sr. Senador Rui Barbosa e nenhum foi reproduzido nos A Pedidos do Jornal  
[do Commercio]. Entretanto, todos o têm sido na Nação.” (CdoCHDD, 2004a: 
391)

De fato, em 1903 e no início de 1904 a Questão do Acre foi um dos 
assuntos mais discutidos na imprensa brasileira. O barão do Rio Branco foi 
um dos grandes protagonistas desse debate por meio de artigos e declarações 
públicas e também com o expediente dos artigos sob pseudônimo. Dessa vez, 
usou Kent como nome de pluma para liderar a opinião a favor do Tratado nas 
páginas do Jornal do Commercio, em artigos prontamente reproduzidos em vá-
rios outros órgãos. Hoje, tem-se muitas vezes a impressão de que a óbvia con-
veniência da solução alcançada por Rio Branco na negociação externa sobre 
o Acre teria sido aceita sem restrições pelos partidos políticos e pela opinião 
pública. Antes pelo contrário, a luta pela imprensa foi encarniçada: 

“Alguns setores da imprensa inauguravam o que desgraçadamente se 
tornaria uma constante ao longo do século: violência verbal e destempero 
de julgamento sem qualquer ligação com a realidade objetiva dos fatos. 
Nisso destacaram-se Edmundo Bittencourt e o Correio da Manhã, que pra-
ticamente reclamavam um levante popular. Profetizavam uma “catástrofe” 
em decorrência de acordo que seria “uma mancha negra em nossa histó-
ria”, “vergonha de dois povos”, “vergonhosa transação de compra e venda 
em grosso”, “dislate de uma chancelaria desmoralizada”, “desastre incal-
culável”, atentado “contra a integridade do território nacional.” (Ricupero, 
2012: 22)

Foi só depois da vitória na negociação externa e nos debates internos sobre 
a Questão do Acre que a situação de Rio Branco frente ao Ministério das 
Relações Exteriores se consolidou. As relações do ministro com a imprensa 
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continuaram íntimas. Artigos assinados por Nemo, Kent, J. Penn, Brasilicus, 
Bernardo de Farias, todos pseudônimos de Rio Branco, continuaram a ser 
publicados nos jornais, bem como artigos anônimos e, mesmo, editoriais que 
eram da autoria de Rio Branco, mas eram divulgados como a opinião for-
mal dos jornais. Os contatos com a imprensa continuaram intensos, como 
comprova a correspondência com jornalistas e editores, a começar pelo dono 
do Jornal do Commercio, José Carlos Rodrigues. Mas, não só o Jornal do Com-
mercio. São interlocutores constantes Alcindo Guanabara, João de Sousa Lage  
(O Paiz), Joaquim Pereira Teixeira (A Nação), Pedro Leão Veloso (Diário de No-
tícias), Luís Bartolomeu (A Tribuna), Eduardo Salamonde (O Paiz).

Rio Branco prestava, ainda, favores aos jornalistas amigos, como no caso 
de Pedro Leão Veloso, do Diário de Notícias, que pediu emprego para o filho na 
diplomacia – e teve sua solicitação atendida (CdoCHDD, 2004 a: 412-413). 
No caso, o filho de mesmo nome teve uma carreira de sucesso e chegou mes-
mo a ser ministro das Relações Exteriores, interinamente, de agosto de 1944 
a outubro de 1945. Aliás, o ponto alto de sua curta gestão foi a fundação do 
Instituto Rio Branco.

Rio Branco, eventualmente, reclamava de notícias que lhe desagradavam 
como no caso de carta de 16 de fevereiro de 1908 ao dono do Jornal do  
Commercio: 

“Chamo sua atenção para uma mofina no Jornal do Commercio de hoje 
contra o ministro da Holanda, dr. Advocaat, a propósito de queijos. Su-
pondo o mofineiro, certamente algum negociante ou fabricante de más 
imitações de queijos da Holanda ou do reino, que aquele ministro se inte-
ressa por uma redução de direitos de entrada para os queijos genuínos do 
seu país, passa-lhe um debique grosseiro, ridicularizando-lhe até o nome.” 
(CdoCHDD, 2004a: 414)

A queixa surtiu efeito, pois José Carlos Rodrigues logo respondeu que 
“porei cobro ao incômodo que o Jornal está causando ao Advocaat”. (Cdo-
CHDD, 2004a: 414) A relação com o Jornal do Commercio ia, naturalmente, 
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muito além e, por exemplo, em agosto de 1908, Rio Branco reclamou a Ro-
drigues sobre a cobertura dada ao pronunciamento de um deputado gaúcho, 
de oposição, sobre retificação da fronteira com o Uruguai, em um tom que 
deixa a descoberto a intimidade que tinha com o jornal: 

“Como é que o Jornal do Commercio, um jornal seu, meu amigo, e folha em 
que trabalho como você sabe (ainda ontem à noite mandei-lhe um tema impor-
tante para [ilegível] uma coluna), como é que o Jornal do Commercio publica 
sem me ouvir uma Vária como a primeira que acabo de ler com o maior 
espanto?” (CdoCHDD, 2004a: 417, grifo meu)

Os principais temas da gestão de Rio Branco eram invariavelmente discu-
tidos pela imprensa, com a ativa participação do ministro, seja abertamente, 
seja por artigos anônimos e sob pseudônimos, ou ainda com base na abun-
dante informação transmitida aos jornalistas e editorialistas amigos. Como 
assinala Lins: 

“Ele próprio orientava essa opinião pública, escrevendo pessoalmente 
para a imprensa ou dirigindo os jornalistas mais chegados ao Itamarati. To-
dos os seus atos eram lançados através de hábeis campanhas de imprensa. 
Lembrava Graça Aranha que, ao abrir uma questão, Rio Branco fazia que 
os jornalistas, seus amigos, se dividissem. Fornecia em seguida razões con-
traditórias aos dois grupos, com o fim de esclarecer o espírito público em 
todos os sentidos. Os debates se movimentavam, animadíssimos, até que o 
ministro dava o “golpe espetacular” resolvendo a questão, já com a opinião 
pública devidamente preparada e esclarecida”. (Lins, 1996: 306)

De fato, nos pouco mais de nove anos de sua gestão, Rio Branco provou 
saber manejar a opinião pública a seu favor e não deixou de se arriscar nos 
debates pela imprensa. Ao contrário da imagem da política externa desligada 
do âmbito interno, a prática de Rio Branco reforçava essa ligação, em um mo-
vimento em que seus êxitos externos reforçavam sua posição interna, o que, 



O barão do Rio Branco e  a  Imprensa   

163

por sua vez, aumentava sua legitimidade e ampliavam seu grau de liberdade 
no plano externo.

O último ajuste de fronteiras de sua gestão, a retificação dos limites com o 
Uruguai, serve de interessante contraste com a via-crúcis da aprovação da exce-
lente barganha conseguida em relação ao Acre. Com o Tratado de Petrópolis, 
o Brasil recebeu cerca de 190.000 quilômetros quadrados contra a cessão de 
pouco mais de 3.000 quilômetros quadrados, dois milhões de libras e a promes-
sa de construção da ferrovia Madeira-Mamoré – claramente uma troca muito 
vantajosa. Com o Uruguai, o Brasil concedeu unilateralmente a livre navegação e 
o condomínio da lagoa Mirim e do rio Jaguarão, o direito de navegação da lagoa 
Mirim ao Atlântico, por águas brasileiras, além da propriedade de três ilhas exis-
tentes no rio Jaguarão. O Brasil cedeu 720 dos 3.580 quilômetros quadrados 
da lagoa Mirim ao Uruguai. O Tratado não envolveu qualquer compensação 
uruguaia pela cessão unilateral e incondicional.10

O contraste não poderia ser mais claro. Para obter a ratificação do obvia-
mente vantajoso Tratado de Petrópolis, Rio Branco enfrentou uma verdadeira 
batalha na imprensa e no Congresso. A retificação da fronteira com o Uru-
guai, ainda que polêmica, foi muito mais tranquila. É verdade que o barão 
não se descuidou e buscou desde logo fazer “algum trabalho para preparar a 
opinião no Congresso e no Rio Grande do Sul” (apud Heinsfeld, 2007: 156). 
Houve, naturalmente, alguma resistência: o Jornal do Brasil, o Correio da Manhã 
e o Diário do Commercio posicionaram-se contra o tratado, considerado “crime 
de lesa-pátria” por este último. No Jornal do Commercio, na seção A Pedidos, um 
artigo sugestivamente intitulado Monólogo de um solitário, um crítico chegou a 
alertar que “a posteridade verterá lágrimas de sangue por tão imprudentes 

10 Não se está aqui pondo em questão a legitimidade e a sabedoria da retificação promovida por Rio 
Branco no caso do Tratado de 30 de outubro de 1909; busca-se apenas ressaltar o contraste entre as 
óbvias vantagens territoriais recebidas pelo Tratado de Petrópolis e o caráter muito mais difuso das 
vantagens auferidas no caso da concessão ao Uruguai. Inclusive porque é inocultável a perda territorial e 
a concessão gratuita do condomínio sobre as águas da lagoa Mirim e do rio Jaguarão, contra um ganho 
mais propriamente moral e de posicionamento internacional frente às demandas argentinas em relação 
ao estuário do Prata. A discussão mais aprofundada sobre as motivações de Rio Branco foge ao escopo 
do artigo, mas pode ser vista em Heinsfeld. (2007)
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concessões em pontos delicados de nossas fronteiras, que hoje acariciam a 
seus autores e lhe valem efêmeros triunfos” (apud Heinsfeld, 2007: 156). No 
entanto, as vozes esparsas contra o Tratado não se compararam, nem de longe, 
à campanha orquestrada para a rejeição do Tratado de Petrópolis.

No Congresso, ouviram-se também críticas, mas o tom geral foi de con-
fiança no bom juízo de Rio Branco. O deputado Henrique Valga considerou 
o Tratado inconstitucional, mas como tinha sido proposto pelo barão estaria 
“de acordo com os altos interesses da pátria” e, portanto, “entre a pátria e a 
Constituição, sou e serei sempre pela pátria”. As dúvidas do deputado Dun-
shee de Abranches se dissiparam com o endosso de Rio Branco, que “já não 
é mais um nome, é um símbolo”. Manifestações como essas vieram de todos 
os partidos e de todos os Estados. O Tratado acabou aprovado por 107 votos 
a 7 na Câmara dos Deputados e por unanimidade no Senado, um resultado 
ainda melhor do que no caso do Tratado de Petrópolis (118 a 13, na Câmara, 
e 27 a 4, no Senado) e com muito menos polêmica, a despeito das vantagens 
do Tratado com o Uruguai estarem longe de ser tão evidentes.

Conclusões Ȅ
Para além de seus objetivos políticos imediatos, muitos dos textos publi-

cados por Rio Branco nas páginas da imprensa carioca, em seu nome ou 
sob seus diversos pseudônimos, trazem a essência do pensamento político 
do barão, que não deixou uma obra de doutrina sobre sua visão das relações 
internacionais e da política externa brasileira. Um bom exemplo é o artigo  
“O Brasil, os Estados Unidos e o Monroísmo”, publicado no Jornal do Com-
mercio, em 12 de maio de 1906, tendo J. Penn por autor.

Rio Branco respondia às críticas recebidas por sua iniciativa de elevar a 
representação diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos ao nível de 
embaixadas. Logo após sua morte, o texto foi reproduzido na Revista Americana 
(maio de 1912), com sua autoria devidamente reconhecida.

Nesses artigos, o chanceler podia expressar-se livremente e defender pontos 
de vista ou fazer afirmações que não poderia fazer na qualidade de ministro 
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das Relações Exteriores, como no caso do longo artigo de J. Penn que, após 
uma detalhada resenha das relações entre os dois países, termina com uma 
nota de pragmatismo que justifica a aproximação com a poderosa potência:

“Washington foi sempre o principal centro das intrigas e dos pedidos 
de intervenção contra o Brasil por parte dos nossos vizinhos, rivais perma-
nentes ou adversários de ocasião. Quando ali chegou, em 1824, o primeiro 
agente diplomático do Brasil, já encontrou uma missão sul-americana que 
pedia contra nós o apoio dos Estados Unidos. (...) Todas as manobras 
empreendidas contra este país em Washington, desde 1823 até hoje, en-
contram sempre uma barreira invencível na velha amizade que une o Brasil 
e os Estados Unidos, e que é dever da geração atual cultivar com o mesmo 
empenho e ardor que a cultivaram os nossos maiores.” (Paranhos Júnior, 
2001a: 139-140)

Ressalte-se que não havia a intenção de produzir uma doutrina coerente e 
completa – a atuação do barão na imprensa fazia-se em artigos ditados pela 
conjuntura. Contudo, ao reagir aos fatos do momento, Rio Branco sustentava 
sua argumentação em termos mais amplos, às vezes, surpreendentes. A despei-
to de ter obtido sua popularidade inicial com a vitória em duas arbitragens, 
em um artigo anônimo (apud Lins, 1996: 297), ele insistiu que “só devemos 
recorrer a ele [o arbitramento] quando for de todo impossível chegarmos a 
um acordo direto com a parte adversa”.

O objetivo imediato da nota era a defesa de seu amigo Joaquim Nabuco 
das críticas que estava recebendo pelo laudo italiano na questão dos limi-
tes com a Guiana Inglesa, da qual fora o advogado brasileiro. Contudo, na 
prática, Rio Branco como ministro não recorreu à arbitragem em nenhuma 
questão de limites e sempre pautou-se pela negociação direta, uma aparente 
contradição com seu passado de advogado em duas arbitragens que se explica 
por sua argumentação no artigo citado.

A despeito de suas íntimas relações com editores e jornalistas, e de sua 
grande preocupação em explicar e esclarecer suas políticas e decisões, Rio 
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Branco tinha claro os limites da opinião pública em uma sociedade oligárqui-
ca como o Brasil da República Velha, que nisso não se diferenciava tanto das 
lutas políticas do Segundo Reinado. A grande popularidade de Rio Branco 
levou a que seu nome fosse cogitado pela imprensa para a sucessão de Afonso 
Pena. Rui Barbosa – que, afinal, se lançou candidato contra marechal Hermes 
da Fonseca – chegou a propor sua candidatura publicamente. A reação de Rio 
Branco a essa possibilidade foi de absoluto ceticismo. Em carta ao jornalista 
José Carlos Rodrigues, dono do Jornal do Commercio, diário que com o tempo 
se tinha tornado uma espécie de porta-voz de Rio Branco, o barão analisou a 
questão com frieza.

“Os aplausos a qualquer homem público tiram o sono aos candidatos 
à Presidência ou aos promotores de candidaturas presidenciais. Eles de-
viam saber, entretanto, que se aplausos e manifestações levassem à Presi-
dência, o [José do] Patrocínio e outros teriam sido presidentes. Não são 
os estudantes entusiastas, o povo que se aglomera para ouvir discursos 
nas ruas ou para assistir a festas públicas, nem os advogados e senhoras 
que enchiam a sala do congresso jurídico que fazem os presidentes: são 
os chefes políticos aqui e os governadores dos Estados. E ninguém me 
viu, nunca, procurando cortejar esses eleitores.” (CdoCHDD, 2004a: 
421-422)

Pragmático por natureza e dotado de um grande senso de realismo, Rio 
Branco soube interpretar o papel da imprensa de seu tempo, de sua realida-
de política e social, e relacionar-se, por meio dela, com a opinião pública e 
com os demais participantes do jogo político. O aprendizado veio da casa 
paterna, mas Paranhos Júnior soube acompanhar, ao longo das últimas dé-
cadas da monarquia e dos decênios iniciais da era republicana, a evolução do 
jogo político e das relações entre imprensa e poder no Brasil. Em vários mo-
mentos, foi um ator importante que atuou desde muitos pontos distintos 
dessa relação: como jornalista “governista”, como jornalista “de oposição”, 
como parte da direção dos jornais, como editorialista, como cronista, como 
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correspondente internacional, como fonte e como, finalmente, “notícia” em 
si. Essa relação multifacetada revela muito das relações entre a política e a 
imprensa brasileira em um período de grandes transformações e de moder-
nização do país.
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P ro s a

A contribuição de José 
Veríssimo à educação

Ar naldo Nisk ier

J osé Veríssimo, nascido em Óbidos (Pará), foi o fundador e pri-
meiro ocupante da cadeira n.o 18 da Academia Brasileira de 

Letras. Durante toda a sua vida dedicou-se com fervor à causa da 
educação nacional.

Vejamos algumas das suas palavras:

“Em a nossa instrução pública, hoje como ontem, a coisa de que 
carecemos é de verdade. Precisamos acabar de uma vez com a espe-
taculosidade de regulamentos, programas, instituições e organiza-
ções que ficam na prática sem nenhuma realidade. Não é, pois, sem 
apreensões que vemos esta faculdade outorgada aos Estados, sem o 
estabelecimento de um meio qualquer de fiscalização que garantis-
se a verdade desses estudos, meio que se poderia porventura encon-
trar em um exame de entrada nas faculdades, perante membros das 
respectivas corporações ou pessoas por elas designadas, exame para 
o qual se exigiria aquele certificado de estudos secundários.

Ocupante da 
Cadeira 18 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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Quanto ao ensino particular, aumentou-lhe a reforma a grande liberda-
de de que já gozava no antigo regimento, o que só pode merecer aplausos 
dos espíritos verdadeiramente liberais. E, mais, determinando, como vimos, 
que de 1895 em diante cessassem os exames de preparatórios, dispensou os 
alunos dos cursos particulares dos exames a que o regulamento chamou de 
finais, sujeitando-os apenas ao de madureza.”

Em outro momento, já na introdução à 1.ª edição de A Educação Nacional, 
José Veríssimo dá a sua versão sobre o brasileirismo que então se discutia:

“É a principal a desmarcada extensão do país comparada com a sua 
escassa e rareada população. Isolados nas localidades, nas capitanias e 
depois nas províncias, os habitantes, por assim dizer, viveram alheios 
ao país. Desenvolveu-se neles antes o sentimento local que o pátrio. Há 
baianos, há paraenses, há paulistas, há rio-grandenses. Raro existente o 
brasileiro. É frase comum: ‘Primeiro sou paraense (por exemplo), depois 
brasileiro.’ Outros dizem: ‘A Bahia é dos baianos, o Brasil é dos brasilei-
ros.’ Pela falta de vias de comunicação, carestia e dificuldade das poucas 
existentes, quase nenhuma havia entre as províncias. Raríssimo há de 
se encontrar um brasileiro que, por prazer ou instrução, haja viajado o 
Brasil. Durante muito tempo, os estudos se iam fazer à Europa, mui-
to especialmente a Portugal, Lisboa, e Coimbra eram as nossas capitais 
intelectuais. As relações comerciais foram até bem pouco tempo qua-
se exclusivamente com aquele Continente e com aquele Estado. Tudo 
isso vinha não só da geografia do país, mas também da ciosa legislação 
portuguesa que, de indústria, procurando isolar as capitanias, longe de 
acoroçoar as relações entre elas, preferia as tivessem com o Reino. Destes 
diferentes motivos procede o estrito provincialismo brasileiro, conhecido 
sob o significativo apelido de bairrismo, que hostilizava e refugava de si o 
mesmo brasileiro oriundo de outra Província alcunhando-o, no Pará por 
exemplo, de barlaventista.”
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Pode-se concluir que a contribuição de José Veríssimo à educação nacional 
com o seu comentário sobre o iletrado brasileiro, segundo ele da ordem de 
84% da população, 

“ ‘que nada encontrou que impressionando seus sentidos lhe falasse da 
pátria e a seu modo fosse também um fator de sua educação’. Não há mu-
seus, não há monumentos, não há festas nacionais... O que frequentou a 
escola desadora a leitura e o estudo, não procurando fazer-se a si próprio 
uma educação patriótica.”

Há muito o que refletir sobre o pensamento pioneiro do grande escritor 
paraense.



Sacrifício – Rita Soliéri
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P ro s a

Antonio Callado

Cícero Sandroni

A celebração de efemérides quase sempre nos remete a um 
passado, recente ou remoto, desta mais do que centenária 

Academia, mas na memória de hoje vou abordar a vida e obra 
de um confrade contemporâneo, conhecido e admirado por to-
dos os que o leram ou o conheceram. Dessa forma, permitam-me 
iniciar este texto sobre Antonio Callado com uma referência pes-
soal, justificada por ter trabalhado sob suas ordens no Correio da 
Manhã, nos idos de 1956 e a partir de então ser distinguido por 
sua amizade no correr do tempo. Naquele ano do século passa-
do, cuja lembrança parece longínqua em termos de tempo, mas 
permanece tão fresca na minha memória, eu era um foca, isto é, 
repórter aprendiz, na redação do Correio, instalada no prédio da 
Rua Gomes Freire, cuja visão, para todos os que lá trabalharam, 
quando se passa por ele, ainda dói no coração. Meu chefe direto, 
José Guimarães, o Guima, um boníssimo camarada que muitas ve-
zes escrevia suas crônicas no bar do Hotel Marialva, em frente ao 
prédio do jornal, editava, de forma inovadora, as páginas do tipo 
segundo caderno de hoje, e me recebera entre os seus protegidos, 

Ocupante 
da Cadeira 6 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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por influência de Jorge Leão Teixeira, um dos redatores da seção Flagrantes, 
irmão de uma querida amiga, Lúcia.

Certa tarde, absorto no trabalho de datilografar uma reportagem, inclina-
do sobre a máquina de escrever, percebi que se aproximavam de mim, em um 
giro entre os redatores, o infatigável e saudoso Luiz Alberto Bahia, secretário 
da redação e um senhor de cabelos grisalhos, Antonio Callado, o redator che-
fe, a quem fui apresentado como o mais novo foca do jornal. Narrada assim, 
a cena sugere um momento fugaz, tão corriqueiro em redações, destinada ao 
esquecimento, e dos quais só se lembra aquele foca, meio embasbacado, ao 
conhecer pessoalmente o sucessor de Costa Rego, um dos mais respeitados 
jornalistas do seu tempo. E mais, ali estava eu, apresentado ao diretor de um 
jornal cuja história, marcada pela polêmica e a independência diante do poder 
desde a sua fundação, em 1901, por Edmundo Bittencourt e herdada pelo seu 
filho Paulo, constituía um patrimônio moral da nação. Mais tarde, ao estu-
dar a história do jornal, aprendi que o gaúcho Edmundo lançou o Correio no 
quatriênio do presidente Campos Sales para combater a política recessiva e, 
avant la lettre, neo liberal, dele e do seu ministro da Fazenda, o médico homeopata 
Joaquim Murtinho que, na economia, usava tratamento de choque.

Mas naquele então eu nada sabia da história do Correio, só admirava sua re-
conhecida coragem e desassombro diante do poder. Lembrava-me de ter lido, 
aos 16 anos, os cadernos especiais editados por Hélio Jaguaribe para come-
morar o cinquentenário do jornal, hoje uma peça histórica que merecia ser re-
editada, que contou com a colaboração do nosso confrade Candido Mendes. 
Para minha felicidade, ao ser recebido pelo Guima, eu estava ingressando em 
um templo da religião do jornalismo e trabalharia com ilustres profissionais, 
chefiados por Antonio Callado. Lá encontrei, no seu primeiro emprego, mas 
com ares de veterano, Márcio Moreira Alves, o Marcito, que vinha de uma 
série de reportagens realizadas com o batalhão brasileiro integrado nas forças 
das Nações Unidas enviadas para a Faixa de Gaza, e mais tarde, naquele mes-
mo ano, seria baleado, em um conflito entre deputados na Assembleia Legis-
lativa de Alagoas. Callado voou em seu socorro, mas o intrépido repórter já 
tinha escrito a matéria, que seu chefe enviou para a redação sem corrigir uma 
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vírgula e assim Marcito ganhou o Prêmio Esso daquele ano. Ao entrar para a 
redação do matutino da Rua Gomes Freire sem passar pela revisão do jornal, 
onde, anos antes, Graciliano Ramos ensinara aos novatos, então chamados 
plumitivos, a arte da síntese ao escrever bem e conhecer a “ortografia da casa”, 
precisei esforçar-me para, mesmo na condição de irmão menor, participar 
daquela confraria. Para que isto acontecesse, contribuíram a compreensão, a 
bondade, eu diria também a generosidade, com que fui tratado por Callado, 
durante todo o tempo do meu aprendizado. 

Este episódio da minha iniciação na vida de jornalista, sob a supervisão de 
um domador de focas compreensivo e estimulante não constituiu tratamento 
especial. Callado se relacionava assim, de forma suave, mas também exigente, 
não só em relação ao texto, como à disciplina, tanto com os iniciantes, quanto 
com quem lá trabalhava há muito tempo, e também com os editorialistas, 
as cabeças coroadas, que se reuniam em sala separada, conhecida como Petit 
Trianon, à qual só tinham acesso os grandes nomes da redação. Esta forma 
de agir do meu chefe – e como eu me orgulhava dele – confirmaram minha 
admiração por sua pessoa e pelo jornalista e escritor cujos textos, na segunda 
página do Correio, eu já lia em casa, ainda estudante. 

Quando o conheci, naqueles idos de 1956, ao mesmo tempo em que já 
registrara em seu currículo intensa atividade como jornalista, Callado ini-
ciara seu trabalho de dramaturgo, um aspecto pouco conhecido da sua obra. 
Refiro-me as suas primeiras peças, O fígado de Prometeu de 1951, A cidade assas-
sinada, de 1954, encenada no Teatro Municipal, e Frankel, de 1955, no Teatro 
Duse, de Paschoal Carlos Magno. Também publicara sua reportagem Esqueleto 
na lagoa verde e seu primeiro romance, Assunção de Salviano, de 1954, que, ao lado 
de A madona de cedro, são narradas no cenário do barroco brasileiro ao redor de 
Ouro Preto, criado pelo gênio do Aleijadinho, do mestre Ataíde, com o azul 
inesquecível, e seus epígonos.

Ao conhecer aos poucos o trabalho literário de Callado, a admiração por 
ele crescia e eu me perguntava quando, um jornalista em tempo integral, en-
contrava tempo para ser também um romancista e dramaturgo? No correr 
do ano de 1957, fui admitido no quadro da reportagem do Correio da Manhã 
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e Callado prosseguia no duplo expediente: dirigia o jornal, sua peça Pedro 
Mico era levada à cena com Mílton Morais e Tereza Raquel, sob direção de 
Paulo Francis, com cenários de Oscar Niemeyer. Pedro Mico causou espanto, 
por tratar de forma realista da pobreza das favelas do Rio de Janeiro, onde, 
para sobreviver, o personagem acaba na malandragem. E também apareciam 
nas livrarias sua outra peça, O colar de coral, e a biografia do grande pintor seu 
amigo, Retrato de Portinari.

E então, a cada dia, naquela universidade que era a redação do Correio da Ma-
nhã, onde brilhavam os nomes de Otto Maria Carpeaux, Franklin de Oliveira, 
Luiz Alberto Bahia, Moniz Viana, Paschoal Carlos Magno, Jaime Maurício, 
Jaime Magrassi de Sá, Maurício Caminha de Lacerda, Jorge Leão Teixeira, All 
Right ( Anderson Magalhães), Brito Broca, Salim Zehi Simão, Hoche Ponte, Eu-
rico Nogueira França, Olympio de Souza Andrade, que me ensinou muito do 
pouco que sei sobre Euclides da Cunha. E os cronistas, que pouco apareciam na 
redação: Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Lêdo Ivo, que assinava 
A cidade e os dias, Oswald de Andrade enviava de São Paulo o Telefonema, além de, 
na política e na economia, Augusto Frederico Schmidt e Eugênio Gudin. E meu 
querido amigo José Condé, substituto de Álvaro Lins, quando este assumiu a 
chefia da Casa Civil do presidente Kubitschek, na edição do suplemento literá-
rio dos sábados. Pleno de artigos dos grandes nomes da época, no suplemento 
despontava um jovem crítico e ensaísta, Eduardo Portella. (Portella só deixou 
de colaborar no suplemento do Correio, quando San Thiago Dantas convidou-o 
para escrever o rodapé de crítica literária do Jornal do Commercio, explicando que o 
fazia por ver nele, ainda jovem, um herdeiro de críticos do passado que escreve-
ram no Jornal, a exemplo de Sílvio Romero e João Ribeiro.) 

E neste mundo de grandes nomes das letras e do jornalismo, chefiado por 
Callado, enquanto eu aprendia, pelo exercício continuado, as lições da profis-
são, descobri a grandeza daquele homem educado, incapaz de dizer um pala-
vrão, mas determinado e obstinado pela perfeição do texto, que nos chefiava 
a todos com firmeza, sem perder a ternura jamais.

A ligação de Callado com o Correio da Manhã começou em 1937, em pleno 
Estado Novo, quando a censura varguista exigia dos jornalistas habilidade e 
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talento para informar, nas entrelinhas, o que o DIP proibia de ser publicado. 
Mas os salários dos jornalistas à época exigiam um turno duplo de trabalho e 
ele também conseguiu um emprego em O Globo. Em seu discurso de posse, ao 
sucedê-lo na Academia Brasileira de Letras, Antonio Olinto disse lembrar-se 
de uma crítica de Callado publicada em O Globo sobre o filme O morro dos ventos 
uivantes com Laurence Olivier e Merle Oberon, grande sucesso na época.

Um pouco mais tarde, Callado trocou a crítica de cinema e as reportagens, 
sob o olhar dos censores, por uma Londres sem ventos uivantes, mas bom-
bardeada pelos aviões da Luftwaffe. Ele aceitara convite para trabalhar no 
serviço de transmissão do noticiário para o Brasil da BBC. E naquele cenário 
de guerra, sob o bombardeio nazista, que mais tarde sofreria de novo como re-
pórter, em Hanói, sob os ataques da aviação norte-americana, Callado redigia 
em português as notícias com a mesma calma e coragem com que enfrentou, 
mais tarde, o regime militar instaurado no Brasil em 1964. Quando terminou 
seu contrato com a BBC, trabalhou no serviço brasileiro da Radiodifusão 
Francesa, em Paris, entre 1944 e 1945.

Terminada a guerra, Callado sentiu “ tremenda fome de Brasil” e, em 1947, 
está de volta ao Correio da Manhã, destacado para coberturas internacionais e, 
oito anos depois, em 1954, com a morte de Costa Rego, é indicado por Paulo 
Bittencourt para aquela difícil missão: conduzir um jornal que jamais se omi-
tiu diante dos problemas do país, num ano em que a situação política teria seu 
momento crítico com o suicídio do presidente da República. Seu pulso firme 
conduz o jornal naqueles dias e, em 1958, acumula a direção do Correio com 
a função de repórter: parte para o Xingu, em companhia do escritor Aldous 
Huxley e da poetisa Elizabeth Bishop para uma visita ao parque indígena e 
conhecer de perto a atividade dos irmãos Villas-Boas, amigos de muito anos, 
e admiração de Callado. Nesta viagem foi plantada a semente que mais tarde 
daria a árvore frondosa do romance Quarup. 

No correr da vida de Callado, os olhares atentos do repórter e o estilo per-
feito do escritor permanecem integrados no mesmo léxico: o romancista e o 
dramaturgo a nutrir-se das informações colhidas pelo jornalista e o jornalista 
a escrever no estilo direto, escorreito e límpido de um clássico, antecipando o 
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new journalism americano de Wolf, Talese, Capote e Mailer. Enviado pelo Cor-
reio da Manhã para o Nordeste, produziu reportagens consideradas exemplares 
pela extensão das investigações e a clareza do estilo. E assim como as repor-
tagens de Euclides da Cunha sobre Canudos serviram de base à publicação 
de Os Sertões, suas matérias foram reunidas no volume Os industriais da seca e os 
galileus de Pernambuco, revelador da exploração econômica da população pobre e 
faminta acossada pelo flagelo da seca. Volta a Pernambuco em 1963, enviado 
pelo Jornal do Brasil e suas reportagens também foram reunidas no livro Tempo 
de Arraes. Nessas viagens, os problemas sociais, que já se constituíam uma 
preocupação de seu trabalho, seja no jornal, no romance ou na dramaturgia, 
tornam-se prioridade para ele.

Em 1960 foi contratado para chefiar a equipe que produziu a primeira 
edição da Enciclopédia Barsa, publicada em 1963. E, depois do golpe de 1964, 
retorna ao cargo de redator-chefe do Correio da Manhã, onde permanece duran-
te pouco tempo, substituído por Osvaldo Peralva. Em 1965, participa do mo-
vimento que ficou conhecido como “Os Oito do Glória”, embora na verdade 
fossem nove os que protestaram de forma pacífica contra o marechal Castelo 
Branco, quando este chegou ao Hotel Glória para presidir uma reunião de 
chanceleres de países da Organização dos Estados Americanos. Lá estavam os 
cineastas Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Mario Carneiro, Flávio 
Rangel, Ênio Silveira, o embaixador Jaime de Azevedo Rodrigues, Márcio 
Moreira Alves, Carlos Heitor Cony e Antonio Callado.

Assim que o marechal desceu do seu carro, esses senhores, alguns deles 
de cabelos brancos, iniciaram uma vaia que não se interrompeu, apesar da 
intervenção da polícia e da segurança de Castelo Branco. Presos, foram jo-
gados num camburão e levados para o quartel da Polícia do Exército na Rua 
Barão de Mesquita, endereço que se tornaria um dos sinistros emblemas da 
repressão. Nesta primeira prisão, Callado passou 17 dias na companhia dos 
companheiros, todos intelectuais de primeira linha e com os quais, embora 
no desconforto da prisão, teve convivência estimulante e conversa inteligente 
durante todo o tempo. Callado foi preso novamente após a decretação do Ato 
Institucional número 5 e teve seus direitos políticos cassados por 10 anos.  
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A ditadura tentou até cassar seu direito ao trabalho, por temer suas palavras e 
seus argumentos, únicas armas do jornalista. 

O celebrado romance Quarup publicado em 1967, antes de sua segunda 
prisão, desde o lançamento constituiu “um marco fundamental na literatura 
brasileira”, segundo o professor David Arrigucci, um dos melhores intérpre-
tes da literatura de Callado. Estudo dos professores Ligia Chiapini Morais 
Leite e Francisco Venceslau dos Santos ressalta a presença, no romance, de to-
dos os assuntos que então dominavam o debate político e existencial da época: 
o suicídio de Vargas, a renúncia de Jânio Quadros, a publicação da encíclica 
Mater et Magistra, de João XXIII, o movimento político e militar de 1964, a 
fundação das Ligas Camponesas, a eleição de Arraes para o governo de Per-
nambuco, a organização popular do Partido Comunista e grupos trotskistas, 
a revolução sexual, o feminismo, a proteção aos índios, a guerrilha, as drogas 
etc. Entre outros estudiosos do romance, onde o ex-padre Nando parece um 
personagem de Conrad em The Heart of the Darkness, ao mergulhar no fundo, no 
coração do Brasil, destaca-se Franklin de Oliveira. Suas palavras:

“Quando o li nos orginais, não resisti à tentação de situá-lo no plano 
Thomas-manniano: o do Doktor Faustus. Se, ao escrever o livro maior de 
nosso século, Thomas Mann imitatio Goethe, Antonio Callado, ao escrever 
o maior romance desta fase da vida brasileira lembra muito a Germânia, de 
Adrian Leverkun “que Deus se apiade da Alemanha!” procedeu igual ao 
gênio de A Montanha Mágica. Callado imitatio Thomas Mann. Quarup é, como 
Doktor Faustus, um universo confechado, cerrado, concentrado: um romance 
em circularidade – terra, chão, paisagem, céus, plantas, águas: a coisa cos-
mo e a coisa homem congregados em compacta coesão.”

Volto ao profissional da imprensa que, ainda no Jornal do Brasil, é enviado 
para o Vietnã do Norte, e tornou-se assim o único jornalista sul-americano 
a entrar em Hanói. Suas matérias foram reunidas no livro Vietnã do Norte: ad-
vertência aos agressores, publicado em 1977, mas de impressionante atualidade. 
Bastaria trocar no título do livro o nome do país para Iraque ou Afeganistão 
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para concluir que os nossos poderosos irmãos do Norte no correr do tempo 
não aprendem nada, mas também não esquecem nada.

Lembrar a vida de Callado é lembrar um pouco a história recente do Bra-
sil, sua violência, suas contradições, seus contrastes e incongruências. Eis que 
o chefe da redação do Correio da Manhã, jornal que por duas vezes apoiou a 
candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes à Presidência da República e deu 
grande cobertura ao Correio Aéreo Nacional com reportagens sobre o tra-
balho realizado pelos pilotos da FAB no desbravamento do interior do país, 
acaba, em 1969, este jornalista que tanto fez pelo desenvolvimento da Força 
Aérea, submetido a interrogatório na Aeronáutica e enquadrado na Lei de 
Segurança Nacional, por ter publicado artigos no semanário Brasil em Marcha. 
Absolvido em setembro de 1970 num processo que, mesmo terminando fa-
voravelmente ao réu, constituiu mais uma mancha indelével naquele capítulo 
da nossa história. Além dos processos, dos IPMs, dos interrogatórios e das 
acusações infundadas, nos porões da ditadura a tortura e o assassinato nos 
remetiam aos piores momentos da Idade Média.

Callado foi testemunha ocular da história – slogan de um antigo programa 
jornalístico da Rádio Nacional: o Repórter Esso. Ao lado do exercício do 
jornalismo, sempre contra o regime militar, posição que jamais abandonou 
apesar da repressão da ditadura (em 1978 estava na revista Istoé, assinando a 
coluna “Sacada”), escreve e publica livros, hoje títulos clássicos da literatura 
brasileira: Bar Don Juan, em 1971, Reflexos do baile, em 1976, Sempreviva, em 
1981, e A expedição Montaigne, em 1982, ano em que recebe, juntamente com 
Autran Dourado, o Prêmio Goethe do governo alemão.

Os prêmios para Callado se sucedem: o Brasília de Literatura, da Funda-
ção Cultural do Distrito Federal; o Luísa de Souza, do Pen Club do Brasil; o 
Golfinho de Ouro de Literatura do Governo do Rio de Janeiro; o título Inte-
lectual do Ano de 1989, com a estatueta do Juca Pato, da União Brasileira de 
Escritores, e a Medalha de Letras e Artes, da França, entregue na embaixada 
francesa, em Brasília, pelo ministro da Cultura Jack Lang.

E sua produção literária prossegue: em 1983, reúne quatro peças teatrais 
no volume A revolta da cachaça; em 1989, sai Memórias de Aldenham House e, em 
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1993, a coletânea de contos O homem cordial e outras histórias. Em 1994, eleito 
para a Academia Brasileira de Letras, toma posse da cadeira número oito, 
que fora de Austregésilo de Athayde, sendo recebido por Antônio Houaiss. 
Seu discurso, hoje nos Anais da Academia, é uma peça literária perfeita, não 
só na forma e no conteúdo, mas também na tradição da Casa, muitas vezes 
desrespeitada, de estudar a obra do patrono, do fundador e dos sucessores, da 
cadeira que assumia. 

Alguns dias antes de falecer, a 28 de janeiro de 1997, Antonio Callado 
concedeu entrevista aos jornalistas Matinas Suzuki Jr. e Maurício Stycer, pu-
blicada pela Folha de S. Paulo de 26 de janeiro, dia em que ele completara 80 
anos. Antes de ser perguntado pelos entrevistadores, Callado foi logo dizen-
do: “É o seguinte: do ponto de vista da minha carreira de romancista, acho 
que um único romance meu tem força em si: Reflexos do baile.”

Muitos de nós aqui podemos discordar de Callado, mas ele prossegue:

“Eu sou para sempre grato ao Davi Arrigucci. Ele estava estudando 
Cortázar e se dedicou muito ao meu livro (no ensaio “O Baile das Trevas 
e das Águas”, publicado originalmente no extinto semanário Opinião, de 
Fernando Gasparian, saudoso amigo e com Dalva, grandes companheiros 
de Callado e Ana)

Callado continua:

“Diante dos meus outros livros, Reflexos do baile é, para mim, fora do co-
mum. Tive a sorte de contar com a sensibilidade do Arrigucci que também 
sentiu isso no meu livro.”

Não quero terminar este breve texto, recordações do meu chefe e amigo, meu 
e de Laura, sem mencionar Ana Arruda Callado, de quem fui o primeiro chefe 
de reportagem, num jornal de estudantes, e de onde ela saiu para a carreira de 
jornalista, professora de jornalismo, escritora e biógrafa de grandes brasileiras, 
que prossegue naquela continuidade de um work in progress. Incansável e sempre 
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companheira, Ana foi, eu diria se não fosse considerado machismo, mas digo 
mesmo assim, um presente que a vida ofereceu ao Callado.

Em 1992, aos 75 anos, convidado pela Folha de S. Paulo, Callado volta à 
crônica semanal, gênero cultivado com esmero desde o início de sua carreira e 
que continuaria escrevendo até 1997, ano de sua morte. Nesse tempo, eu ti-
nha alguma influência no Jornal do Commercio; inconformado com o fato de ler 
Callado em um jornal paulista, consegui, pelo menos durante algum tempo, 
comprar a crônica da Agência Folha, para publicá-la no Rio de Janeiro. E os 
temas das crônicas quase sempre abordavam assuntos cariocas.

Em crônica intitulada “Eu presenciei o primeiro fim do mundo”, Callado 
conta que, quando trabalhava em O Globo, ainda na redação instalada no Largo 
da Carioca, perto da Livraria Freitas Bastos, de saudosa memória, David Nas-
ser e ele eram “repórteres de bordo”, isto é, destacados para subir nos navios 
que atracavam no porto do Rio de Janeiro e entrevistar os visitantes ilustres. 
Callado prefere não se referir ao caráter de Nasser, – e eu faço o mesmo –, 
mas considera-o “repórter brilhante, e letrista exímio de sambas que todo 
mundo cantava, como ‘Normalista’, que incendiava a imaginação de Nélson 
Rodrigues, fanático por meninas de uniforme”.

Callado conta que certo dia David voltou do navio onde fora entrevistar 
passageiros ilustres, e contou-lhe, com “o olho esquerdo mais esgazeado do 
que nunca”: 

– O mundo vai acabar. 
– Quando? – perguntei. 
– Coisa de um mês, mês e meio. Mas amanhã você saberá de tudo.
O fato é que David tinha entrevistado um astrônomo e sábio, se bem me 

lembro alemão.

“Em que língua haviam conversado? – perguntei, já que David, além do 
português, só sabia algum árabe doméstico. A resposta dele foi vaga. Mas o 
sábio, segundo ele, era categórico: o mundo estava por pouco, condenado a se 
extinguir entre choques e explosões. David tinha escrito a reportagem do apo-
calipse. Estava entregue, sendo paginada e no dia seguinte foi publicada.” 
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Manchete de O Globo: O mundo ia se acabar.
Continua a crônica: “Se existe relíquia do passado que mereça nossa ve-

neração, nenhuma será mais valiosa do que este texto, pois ele inspirou a 
obra-prima de Assis Valente, o Samba do fim do mundo, que Carmem Miranda 
gravou.”

Cito apenas os primeiros versos da letra que Callado publicou na íntegra: 
“Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar/ por isso mesmo a mi-
nha gente lá de casa começou a rezar/ Até disseram que o sol ia nascer antes 
da madrugada/ e a turma lá do morro não fez batucada. /”

A seguir Callado conta que “travou-se uma moderada polêmica cética e 
amolecada, sobre o pretenso fim do mundo. E me lembro de um embatucado 
David Nasser, tentando trocar em miúdo o que o alemão previra, este agora 
espichado na espreguiçadeira do convés do transatlântico, que já desatracara 
do porto do Rio”.

Com a morte de Callado, o mundo também não acabou. Mas com ele 
extinguiu-se um capítulo fundamental da história do jornalismo brasileiro. E 
sua memória sempre viva, para os que o amaram e admiraram sua exemplar 
trajetória de vida, assim permanecerá entre nós.



Felicidade – Rita Soliéri
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P ro s a

Américo Jacobina 
Lacombe

Antonio Carlos  Secchin

Américo Jacobina Lacombe assumiu a Cadeira 19 da Acade-
mia Brasileira de Letras, na sucessão de Antônio da Silva 

Mello, em 2 de julho de 1974, a cinco dias de completar seu sexagé-
simo-quinto aniversário. Nascido no Rio de Janeiro, cresceu no in-
terior de um estabelecimento de ensino – o célebre Jacobina –, mas 
a saúde frágil o levou a prosseguir os estudos em Belo Horizonte, 
onde se tornaria amigo de João Guimarães Rosa. Regressou ao Rio, 
concluindo, em 1931, a Faculdade de Direito, sem que jamais viesse 
a exercer a advocacia. Professou por toda a vida a religião católica. 
Frequentou o Centro Dom Vital, tornando-se amigo de Jackson de 
Figueiredo e do padre Leonel Franca. Com Alceu Amoroso Lima e 
outros intelectuais, foi um dos mentores do projeto de criação, no 
Rio de Janeiro, da Pontifícia Universidade Católica.

Eram nítidas, em Lacombe, as vocações para o serviço público, 
a pesquisa e o magistério. Em 1939, por indicação de Gustavo Ca-
panema e mediante decreto de Getúlio Vargas, foi nomeado diretor 

Ocupante da 
Cadeira 19 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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da Casa de Rui Barbosa, instituição em que trabalharia até o fim de seus dias, 
transformando-a num avançado e prestigioso centro de documentação. Seu 
talento, porém, não se revelou apenas na inegável competência e operosidade 
com que administrou a Casa; estampou-se do mesmo modo na qualidade de 
sua produção ensaística, centrada na História do Brasil, e no desvelo com que 
se votou a um gigantesco empreendimento na área jurídica: a publicação das 
obras completas de Rui Barbosa, ainda em curso, com mais de 130 volumes 
editados, num total previsto para 160, vários deles enriquecidos com prefá-
cio ou notas do próprio historiador. Também em prol da memória de Rui, 
colaborou nos Escritos e discursos seletos (1960), da Editora José Aguilar. Em 
excelente estudo introdutório, Lacombe defendeu com vigor o estatuto espe-
cificamente literário da escrita de Rui, contra os que nela enxergavam apenas 
traços convencionais da retórica forense.

Empenhou-se em corrigir uma imprecisão histórica que se perpetua: a su-
posição de que Rui teria mandado queimar todos os documentos relativos à 
escravidão no Brasil, ainda que sob o bem-intencionado argumento de que 
seria preciso remover as marcas (eu diria: cicatrizes) dessa ignomínia da His-
tória do país. Na verdade, o despacho, de Rui, de 1890, foi executado por seu 
sucessor no Ministério da Fazenda, Tristão de Alencar Araripe, e reportava-
se, muito provavelmente, apenas a livros de registro de escravos, para efeito 
de pagamento de impostos, e livros de entradas na Alfândega. O que decerto 
implicou perda importante na documentação fiscal do escravagismo, mas não 
nas proporções apocalípticas que lhe são erroneamente atribuídas. É possível, 
também, que tal medida tenha sido posta em prática para evitar demandas 
indenizatórias por parte de senhores de cativos. Rui considerava que, se in-
denização coubesse, teria de ser paga aos ex-escravos, jamais a seus antigos 
proprietários. Observa Lacombe: 

“Não parece justo, pois, concentrar em Rui Barbosa toda a responsabili-
dade de uma medida que veio no dorso da onda de sentimentalismo ergui-
da pelo movimento abolicionista e que parece ter tido uma fundamentação 
bem mais sólida do que à primeira vista.”
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Américo Jacobina Lacombe foi grande benemérito e presidente do Insti-
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro. Coordenou a cadeira de História, no 
Instituto Rio Branco, do Itamaraty, e dirigiu, a partir de 1957, em substi-
tuição a Fernando de Azevedo, a famosa Coleção Brasiliana, da Companhia 
Editora Nacional, referência indispensável em qualquer bibliografia que se 
elabore sobre o nosso país. 

Dentre o que legou, sem falarmos nos numerosos estudos avulsos dedica-
dos a Rui, destacam-se: Um passeio pela História do Brasil, de 1942; a Introdução 
ao estudo da História do Brasil, de 1974, contribuição de peso na área da meto-
dologia historiográfica; e Afonso Pena e sua época, de 1986. A propósito de suas 
pesquisas, observa José Almino de Alencar:

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

Faleceu no dia 7 de abril de 1993, ainda na presidência da Casa de Rui 
Barbosa. Homero Senna assim descreve o derradeiro dia de Lacombe:

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

A pesquisadora Isabel Lustosa evocou-lhe a figura num delicado artigo 
intitulado “Um homem admirável”. Após ressaltar, em breves linhas, alguns 
episódios da vitoriosa trajetória intelectual e administrativa de Lacombe, con-
cluía: 

“A grande obra de Américo Lacombe é a Fundação Casa de Rui Barbo-
sa. Sua vida, dedicou-a inteira a ela. Justo é que seja a Casa de Rui também 
o seu memorial. Que ali fiquem, para a formação das gerações futuras, seus 
livros, suas anotações, seus arquivos. Que a memória deste homem admirá-
vel não se perca dispersa em bibliotecas estranhas.” 

O voto aí formulado acabou por materializar-se, e hoje a fundação é a 
guardiã do arquivo de um homem que tanto trabalhou como guardião da 
memória de todos nós.
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A linguagem empregada na tragédia, segundo Aristóteles, 
deveria ser “elevada e matizada de acordo com as partes” 

(1987:29). Por se tratar do homem de rua comum, corriqueiro, 
pode-se dizer que esta convenção, no século XX, está completa-
mente desativada, especialmente porque ela deixa de ser elevada no 
sentido dado por Aristóteles. Isto terá um impacto direto sobre 
a transmissão do sentir trágico (pathos), tradicionalmente ligado à 
expressividade com que a vítima ou um personagem chegado a ela 
comunicava ao público seu estado. Sem dúvida, consistia em um ato 
retórico, onde a linguagem era o verdadeiro protagonista. Por um 
lado, ele age como transmissor da intensidade da dor e a comunica-
ção desta intensidade, e, por outro lado, a convenção do gênero lhe 
permite deflagrar uma brilhante exibição para desvendar todo o seu 
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artificialismo, exibir-se e reivindicar-se no momento da dicção como um dis-
positivo estético decorativo e sonoro, explorando as possibilidades do sistema 
linguístico para saturar o tempo e o espaço real da representação auxiliado 
por gestos e pela linguagem corporal.

É uma questão que afeta os critérios que determinam o uso de uma ou de 
outras convenções na expressão literária. Por exemplo, Gurevich defende que 
os heróis das sagas islandesas são emocionalmente tão ativos como os heróis 
da épica ocidental, só que existem diferentes convenções para comunicar e 
decodificar esses desejos interiores: 

O laconismo e a discrição com que as sagas descrevem o mundo in-
terior e as emoções dos personagens, por vezes impedem o leitor atual a 
apreender a profundidade da tragédia que cercam os heróis. Para Gísli, 
a recusa de seu irmão Torkell em ajudá-lo é um golpe muito doloroso, 
mas nenhuma vez Gísli expressa plenamente e eloquentemente seus senti-
mentos. A percepção moderna da saga é essencialmente diferente da dos 
escandinavos da Idade Média: nossa sensibilidade frente às nuanças das 
palavras, ao significado dos silêncios ou às réplicas insignificantes, aos 
signos, por trás dos quais se ocultam as paixões (algumas em forma de 
objeto, como, por exemplo, uma ponta de lança ensanguentada, ou uma 
capa salpicada de sangue, ou um tecido rasgado em casa de uma viúva), 
nossa sensibilidade diante de tudo isto está atenuada por uma literatura 
que tem uma estrutura emocional completamente diferente, com um mé-
todo de transmissão do sofrimento humano totalmente expressivo. Por 
outro lado, uma moderação tão lacônica que sugere a existência de algum 
“subtexto”, não é característica do resto da literatura medieval. (...) Daí 
surge a possível impressão da pobreza emocional dos heróis das sagas, 
impressão esta completamente errada. O herói da saga não bate com o 
punho no peito e não faz longos discursos sobre suas emoções, mas não 
se faz de surdo às pequenas ofensas e armazena na memória tudo o que 
fere sua dignidade. (Gurevich, 1997:49)
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O laconismo que Gurevich atribui aos personagens das sagas islandesas e o 
entrave expressivo e reservado com o qual reagem diante de situações doloro-
sas ou intensas, em comparação com o notável papel da linguagem utilizada 
na exteriorização dos afetos, característica da literatura ocidental, ajuda-nos 
para assinalar que a literatura contemporânea (e especificamente o teatro) 
iniciou um giro para afastar-se desta convenção e aproximar-se daquela outra, 
a dos personagens das Sagas dos islandeses, movimento retrátil que teria en-
contrado na estética do Naturalismo e na observação real da comunicação os 
pretextos teóricos que justificariam a sua dinâmica. A consequência direta é 
palpável, a linguagem, na tragédia contemporânea ocidental, deixa de cumprir 
gradualmente sua função ostensiva, e de servir como recipiente para trasla-
dar e expressar o trágico pathos do personagem de uma maneira direta a seu 
público, veículo do sentimento articulado que funcionava até nos momentos 
de maior ofuscação emocional; ao menos, começa o abandono da forma em 
que ele foi convencional até então. Em vez disso, é, a partir de certos autores 
e diretores de cena, como essa transição é eficaz, produzindo uma lenta reno-
vação, que permite passar ou substituir uma convenção pela outra (recorde-se 
aqui a limitação expressiva a que nos habituou Tchekhov, que obriga seus 
personagens a morderem a língua ou a balbuciar palavras ininteligíveis ou 
fora de esquadro; as obras breves de Maeterlinck, como Os cegos e a Intru-
sa; Lulu, de Frank Wedekind; ou as montagens do Teatro Livre de Antoine).  
O nascimento da intimidade do personagem para o teatro, seu mundo ocul-
to, não comunicado por via verbal tem, portanto, uma história relativamente 
recente. O tempo em que nos habituamos convencionalmente a atribuir aos 
eloquentes silêncios cênicos o valor de significativas figuras retóricas cheias de 
expressividade e intenção. 

É evidenciado com clareza que a caracterização linguística de Zé não é 
dada externamente como um ornamento, e sim que, em cada intervenção, é 
exibido como os limites expressivos ao qual o personagem se vê reduzido, ob-
viamente, devido à sua educação e às questões culturais que cercam a vida do 
personagem. Isto não impede que, como o que acontece ao mencionado Willy 
Loman, não chegue à altura destinada ao personagem trágico, só que esta, em 
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vez de se configurar mediante a relação de elevada competência linguística-elevado sta-
tus social, é criada usando o esquema escassa competência linguística-baixo status social. 
O giro é fundamental, uma vez que com ele se acaba com uma injusta parcia-
lidade histórica na perspectiva aberta pela ficção, já que, a partir daqui, se é 
capaz de se visualizar todo o eixo do poder, vasculhar de cima baixo e mostrar 
um campo mais amplo, que, no outro modelo, tinha sido reduzido ao ponto 
de vista dos aristocratas, dirigentes ou personagens de certa relevância socio-
política. Quando Büchner faz Woyzeck correr de um lado para outro, incapaz 
de lidar com o que lhe está acontecendo, está substituindo o momento que 
Sófocles ou Shakespeare fazem, plantados em uma situação estatuária, Otelo 
ou Édipo dizerem belas palavras derivadas de sua anagnorisis. Em certo senti-
do ideológico, a torção é revolucionária porque vai revelar um fato inegável: o 
domínio verbal, a retórica e a eloquência que foram atribuídas à aristocracia e 
às classes dominantes e que a representação do seu mundo e a projeção emo-
cional do destinatário passava pela exibição de tais virtuosismos. Eliminá-los, 
portanto, implicava quase de forma natural desfazer este nó górdio, dando 
lugar à pergunta: como tornar visível no texto dramático o complexo mundo 
interno do personagem, sua diversidade de nuanças, ou quando sua capacida-
de expressiva está anulada ou sempre foi deficiente e, consequentemente, seu 
conflito nunca poderá ser auto-representado por sua razão?

O homem comum não possui essa capacidade oratória, não é loquaz nem 
preciso na realização de suas motivações, em muitos casos a explicação para 
esta deficiência é encontrada em uma variedade de particularidades culturais 
que o texto nos fornece como informação implícita, como um pressuposto 
que não reflete ou não se torna visível para o espectador, a não ser através de 
um ato de inferência. Zé sofre, permanentemente, uma pressão do ambiente, 
especialmente a partir do encontro com o padre Olavo, assim como se cons-
tatam numerosas situações em que é revelada essa insuficiência do persona-
gem para integrar às coordenadas de sentido à turbulenta agitação que move  
a cidade. 

Um dos mestres desta transição foi, sem dúvida, Harold Pinter. O frag-
mento, a seguir, é selecionado por Raymond Williams da peça The Birthday 
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Party (1958) para ilustrar um poderoso conceito na formação estética do tea-
tro contemporâneo: o idioma teatral das pessoas socialmente desarticuladas.

Meg. – És tu, Petey? Pausa. Petey, és tu? Pausa. Petey?
Petey. – Hã?
Meg. – És tu?
Petey. – Sou.
Meg. – Hã? Já voltou?
Petey. – Já.
Meg. – Os teus flocos estão prontos. Aqui estão eles. Estão bonitos?
Petey. – Muito bonitos.
Meg. – Também me queria parecer que haviam de estar bonitos.
(Harold Pinter, em Raymond Williams, 1975:381-2)

Creio que Zé do Burro acaba entrando, por seus próprios méritos, no 
grupo dos personagens teatrais que podem ser considerados como “gente 
socialmente desarticulada”. No entanto, o motivo pelo qual acaba assim é por 
consequência de algo que nesta exploração precisamos tornar visível. 

A primeira coisa que chama a atenção é a frase enigmática de Williams, 
que sugerem diferentes temas. Por um lado, a expressão “idioma teatral” pa-
rece distinguir-se da língua falada pelo personagem e referir-se a técnica e às 
convenções dramatúrgicas adequadas para expressar certas realidades sociais, 
tradicionalmente não representadas ou representadas em seus aspectos exter-
nos e fingidos (a falsa consciência do sainete, por exemplo).1 Por outro lado, a 
“gente socialmente desarticulada” parece sugerir a relação entre vários termos, 
entre, por exemplo, um sistema e os elementos que o compõem (a sociedade 
e os indivíduos) e inferir um sentido conexo na integração destes naquela. 
O fato de perceber dissonâncias estruturais em um padrão regulamentar de 
funcionamento do sistema justificaria o uso da expressão “gente socialmente 

1 Sobre este tema pode-se consultar a obra de José Monleón, Treinta años de Teatro de la Derecha, y Estudios 
de teatro español clásico y contemporáneo, de Francisco Ruiz Ramón.
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desarticulada”. Não seria, então, tanto um efeito como um estado no qual o 
sistema ficaria ligeiramente danificado ou residualmente ressentido por essa 
desarticulação. E ainda que permitisse um índice relativo de elementos não 
integrados, finalmente deveria reparar ou limpar-lhes, evitando, assim, a sa-
turação do sistema com peças defeituosas. Talvez a maneira elegante com que 
se expressa o crítico britânico impede simplesmente chamá-los marginais, ou 
talvez a intenção desta fórmula aponte, além disso, para outra parte. E essa ou-
tra direção, embora não explicitamente, refere-se aos atributos constitutivos do 
personagem, ou seja, tanto na obra de Harold Pinter como na de Dias Gomes, 
a escassa competência verbal, os limitados recursos que possuem, as rudimen-
tares destrezas linguístico-culturais que adquiriram compõem um conjunto 
de competências humanas não desenvolvidas, responsável pela fruição com a 
máquina e responsável, em última instância, pelo apelativo “gente socialmente 
desarticulada”. Estes esquemas rompem o padrão tradicional da história do 
personagem: a arquitetura de discurso polido dá lugar ao gaguejar agitado, às 
reformulações e imprecisões mentais, a um pensar ziguezagueante e preguiço-
so, esquivo e elíptico. O personagem se torna difuso, incompreensível a partir 
de suas próprias coordenadas. Com esta ruptura, nasce, para as formas nobres 
e elevadas do teatro, o homem pacato e curto de ideias, ou seja, o homem co-
mum. A falta de articulação do personagem contemporâneo nos remete a um 
déficit de capacitação técnica, profissional e, em alguns casos (Zé do Burro), a 
um excesso de ingenuidade, num ambiente para o qual determinada virtude se 
tornou ultrapassada. A bondade e a franqueza, características de Zé, são valores 
inúteis, armadilhas para quem as relaciona com as forças do capitalismo avan-
çado. O ambiente que incorpora o imaginário contemporâneo em suas obras de 
ficção dramáticas adota milhares de configurações diferentes e, embora o pano 
de fundo que acompanha essas relações não se refira, as forças econômicas do 
capital e sua lógica estão, de uma forma ou de outra, presentes nos sentidos que 
as constituem. Parece inevitável pensar sobre a ideia de alienação denunciada 
como um substrato conceitual que faz funcionar uma gama de procedimentos 
para mudar na expressão teatral uma forma de fazer por outra. Como se este 
movimento encontrasse sua fonte em abordagens extensas de cognição social, 
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nas quais se vai instalando e enraizando-se o conceito de alienação e entorpeci-
mento como algo inerentemente perverso e digno de combater. 

A primeira questão que adquire um valor simbólico e de contraste em Zé 
do Burro é exatamente o que corrobora suas razões para entrar na Igreja: a 
compensação pelo esforço. Simbólico, por espiritual, já que sua ação íntima 
não lhe renderá pagamento material; é contrastante porque ao seu redor todos 
os personagens fazem algo em troca de alguma coisa. E é por isso que é per-
cebido, por sua rudeza de atitude, como um extravagante e radical messiânico. 
Todos esses olhares que o examinam e julgam têm uma lógica diferente da sua 
e, como poderemos comprovar, todos exigem pelo emprego de energia des-
prendida pagamento com a moeda universal dos bens materiais, todos, com 
exceção de Minha Tia e os capoeiristas (Coca e Manoelzinho), que representam 
o povo e, através deste, a um sentimento de solidariedade cristã já perdida 
em todos os titulares de negócios ou que negociam com algo como o Boni-
tão, Galego, Dedé, Secreta, Monsenhor e, claro, padre Olavo. São, voltando 
à lógica do esforço, nada menos que sete léguas com uma enorme cruz de 
madeira “às costas”. Quando finalmente chega à Igreja de Santa Bárbara, Zé 
é um homem em paz consigo mesmo, ao que só falta uma última etapa para 
terminar com a penitência acordada. O pior já passou, deve pensar em sua 
ingênua e natural simplicidade, mas o que virá a seguir será o oposto de suas 
expectativas, daí a trágica ironia, que, apesar de todos os cálculos para evitar o 
pior, o pior se realiza justamente por adotar estes cálculos. 

O autor ao apresentá-lo na rubrica inicial descreve a Zé do Burro:

Ele é um homem ainda moço, de 30 anos presumíveis, magro, de es-
tatura média. Seu olhar é morto, contemplativo. Suas feições transmitem 
bondade, tolerância e há em seu rosto um “quê” de infantilidade. Seus ges-
tos são lentos, preguiçosos, bem como sua maneira de falar. (Dias Gomes, 
1989:96)

Na sua entrada a Bahia, os provocantes comentários dos que transnoitam 
pela Cidade àquelas horas, proxenetas, prostitutas, bandidos, jovens de classe 
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alta ociosos, todo esse lúmpen notívago e seus olhares incrédulos e turvos não 
lhe afetam em nada; a economia com a qual manejou suas forças lhe abstraiu 
inteiramente do ambiente, de tal forma que sua fixação em cumprir a promes-
sa não iria ser perturbada por qualquer evento ou acontecimento externo. Na 
verdade, esta será uma das razões para não intervir quando, após a luta física 
entre Rosa e Marly, esta o repreende:

MARLY

Com uma o quê, seu beato pamonha? Carola duma figa! A mulher dan-
do em cima do homem da gente e ele aí agarrado com essa cruz! Isso 
também faz parte da promessa?
ROSA

Cale esta boca! Não se meta com ele. Ele não tem nada com isso!
MARLY 
Não tem! Não é seu marido?
ROSA

É, mas não se rebaixa a discutir com você.
MARLY

(Mede-o de cima a baixo, com mais desprezo ainda). Corno manso! (Dá-lhe as 
costas bruscamente e sobe a ladeira). 

(Dias Gomes, 1989:242)

O primeiro diálogo da ação, no qual Rosa avalia o estado da ferida no 
ombro do Zé produzida pela Cruz, revela duas características da natureza do 
personagem que permanecerá estável até o fim, como se fossem dois pilares 
inabaláveis. Um é o forte senso de integridade, o meticuloso zelo de Zé em 
se conduzir de forma honesta e reta em seus atos, sobretudo em observar as 
questões relacionadas com o cumprimento da promessa em termos estritos 
como foi feito. Zé fanaticamente respeita o espírito da letra:

ROSA

Benfeito. Você não quis botar almofadinhas, como eu disse.
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ZÉ

(Convicto). Não era direito. Quando eu fiz a promessa, não falei em 
almofadinhas.
ROSA

Então: se você não falou, podia ter botado; a santa não ia dizer nada.
ZÉ

Não era direito. Eu prometi trazer a Cruz nas costas, como Jesus. E 
Jesus não usou almofadinhas.

(Dias Gomes, 1989:97)

Obviamente que estas quatro intervenções estão destinadas a produzir um 
efeito cômico. Zé já aparece situado a uma distância considerável do especta-
dor médio, ou seja, longe do bom-senso e da norma. Questão que, no que diz 
respeito ao gênero, convencionalmente é mais apropriada da comédia que da 
tragédia, especialmente no início da ação. Na tragédia, o herói, inicialmente 
sensato e equilibrado, geralmente perde essas virtudes vitais em consequência 
desse trágico erro (hamartia) do qual temos falado e do processo de caída e 
chega, transformando-se, a um estado onde é difícil reconhecê-lo. Na comé-
dia, em geral, acontece ao contrário. O herói da comédia, tão semelhante em 
muitos aspectos ao herói da tragédia, em geral, no início da ação, apresenta 
traços de caráter rígido que, no decurso da intriga, vão cedendo e moldando-
se, precisamente porque a ideologia da comédia visa corrigir esses defeitos e 
transformar o indivíduo isolado em um membro aceito e integrado no grupo 
que por origem faz parte, devido ao que mostrou, em alguma ocasião, didática 
da comédia, suficiente flexibilidade do personagem para aprender e redirecio-
nar seu comportamento. Assim, a comédia como um sistema, contribui para 
evitar a ameaça que representa para a sobrevivência ou a estabilidade do grupo 
o personagem isolado, cujas intenções, não bem conhecidas, são sempre um 
ponto a temer. Se o desenvolvimento da ação não transforma a inflexibilidade 
do caráter do personagem, provavelmente esta rigidez o levará a um amargo 
fim. No entanto, deve-se notar que ambos os modelos, o personagem trágico 
e o cômico, manifestam caráter e propósitos aquém do senso comum e, de 



 Miguel  Ángel  Zamorano 

198

alguma forma, sua atitude extrema é interpretada como um ato de agressão 
ao grupo. Zé do Burro, pelo seu ato extravagante e uma vez que é um perso-
nagem manso, vai despertar um inúmero de receios que fará com que ocorra 
um trato dissimuladamente depreciativo, como se eles evitassem sua huma-
nidade, com exceção dos personagens que reconhecem nele um análogo, em 
sua forma básica de ser humano, sem atributos sociais externos ou funções 
(os capoeiristas). 

A outra questão já apontada no breve diálogo transcrito diz respeito à fi-
xação temática e com o fato de que estas revelam o traço do caráter dominan-
te do personagem: sua tendência monomaníaca. Acreditamos ser a situação 
tática ideal para a tragédia e a comédia, como tentaremos mostrar na seção 
de estratégias. Dias Gomes, aliás, explora esta circunstância projetando pode-
rosos e atraentes modelos monomaníacos (Zé do Burro, Odorico Paraguaçu, 
padre Bernardo). No início do segundo ato, quando Zé já está consciente de 
suas dificuldades, quando está começando a “se revoltar”, encontra-se com o 
Guarda:

GUARDA

O senhor está aqui fazendo o quê? Esperando a festa? Ainda é muito 
cedo. São oito e meia da manhã. Só na parte da tarde é que isso pega 
fogo.
ZÉ

Estou aqui desde quatro e meia da manhã.
GUARDA

Quatro e meia?! (Coça a cabeça. Preocupado). O senhor deve ser um devoto 
e tanto! Mas acontece que escolhe um mau lugar...
ZÉ

A culpa não é minha.
GUARDA

Sim, eu sei, não foi o senhor quem inventou a festa de Santa Bárbara. 
Mas eu também não tenho culpa de ser guarda. Minha obrigação é faci-
litar o trânsito, tanto quanto possível.
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ZÉ

Sinto muito, mas não posso sair daqui.
GUARDA

(Sua paciência começa a esgotar-se) Ai, ai, ai, ai, ai, ai... Eu estou querendo me 
entender com o senhor...
ZÉ

(Irritando-se também um pouco). Eu também estou querendo me entender 
com o senhor e com todo mundo. Mas acho que ninguém me entende.
Dedé Cospe-Rima, que assistiu a toda a cena, não resiste à curiosidade e vem presenciá–
la mais de perto. Minha Tia também acompanha tudo com interesse.
ZÉ

Aquela mulher me chamou de herege, o padre fechou a porta da igreja 
como se eu fosse Satanás em pessoa. Eu, Zé do Burro, devoto de Santa 
Bárbara.
DEDÉ

Mas, afinal, o que é que o senhor quer?
ZÉ

Que me deixem colocar esta Cruz dentro da igreja, nada mais. Depois, 
prometo ir embora. E já estou vexado mesmo por isto!

(Dias Gomes, 1989:160 – 1) 

O espectador nesta cena já pressentiu que a finalidade do Zé é inabalável. Objeti-
vamente não se pode negar que Zé seja um intransigente em extremo, tanto quanto 
pode ser padre Olavo. Acontece que ambas intransigências são legitimadas por ati-
tudes e crenças substancialmente diferentes, conotadas por operadores axiológicos 
que exaltam a participação afetiva e reflexiva do espectador em uma única direção 
possível: a de identificação com Zé e de aversão ao padre Olavo. O espectador que 
rejeita esta perspectiva fica destituído da apreciação estética e do sentido aberto por 
ela (lembre-se que Lukács denominava o espectador e o leitor de o sujeito do gozo). 
Mas tal alcunha para Zé, o de intransigente, é apenas uma consequência de se con-
frontar seu caráter a uma situação imprevista. Ao mesmo tempo que o espectador,  
Zé está chegando ao fundo de sua personalidade, o que até então não havia tido 
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oportunidade em se mostrar com a intensidade e a determinação de agora (uma 
prova é sempre necessária, a prova mais dura, a que escolhe o dramaturgo para fazer 
emergir o que permaneceu escondido para surpresa, em primeiro lugar, do próprio 
personagem: o núcleo duro do seu caráter, sua “verdadeira” personalidade). 

Na verdade, Zé parece o primeiro surpreendido com o que está aconte-
cendo. Tal circunstância mancha a atmosfera com certo ar de irrealidade que 
começará a manifestar-se na consciência difusa e progressivamente fragmen-
tada de Zé, como mostrado por esta confissão à Rosa, depois de voltar da 
realização de sua aventura ilícita, imediatamente após a saída do Guarda que 
foi falar com padre Olavo para que interceda entre este último e Zé: 

ZÉ

(Balança a cabeça, na maior infelicidade). Não sei Rosa, não sei... Há duas 
horas que tento compreender... mas estou tonto, tonto como se tivesse 
levado um coice no meio da testa. Já não entendo nada. Parece que me 
viraram pelo avesso e estou vendo as coisas ao contrário do que elas são. 
O céu no lugar do inferno, o demônio no lugar dos santos.
ROSA

(Refletindo na própria experiência). É isso mesmo. De repente, a gente percebe 
que é outra pessoa. Que sempre foi outra pessoa. É horrível.
ZÉ

Mas não é possível, Rosa. Eu sempre fui um homem de bem. Sempre 
temi a Deus.
ROSA

(Concentrada em seu problema). Zé, isso está parecendo castigo!
(Dias Gomes, 1989:163)

A consciência não determina a vida e sim são as práticas as que determinam 
os estados de consciência. Marx escreveu esta famosa frase em A ideologia alemã. 
Zé, como corresponde ao homem comum, é incapaz de compreender, mas 
isso não diminui sua capacidade de sentir, que, no seu caso, é alta. A não inte-
gração destas duas faculdades na esfera da consciência gera a primeira fissura. 
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Compreender, a acepção que dá Zé do burro, talvez, seja sinônimo de reduzir, 
com o sentido da racionalidade e ajuda linguística, tudo o que é externo e 
ameaçador, difuso em seus limites e impreciso em suas formas, de certo modo, 
todas as relações e o sentido que comportam. A dúvida, como bem sabem Ote-
lo e Hamlet, é de longe o mais poderoso solvente de consciência que existe, 
capaz de modular a personalidade até convertê-la em irreconhecível para o eu. 
A própria perspectiva do personagem mudou de objeto e, consequentemen-
te, o recorte que faz do mundo corresponde à abertura desta nova posição. 
Quando a alteração não é premeditada ou intencional, mas súbita e violenta 
por uma causa externa e alheia, a consciência do personagem parece deslocada 
por estas novas percepções – “estou vendo as coisas ao contrário do que elas 
são. O céu no lugar do inferno, o demônio no lugar dos santos” –, que ge-
ram um intenso sentimento de instabilidade. O processo de alienação, aberto 
desde esse momento com uma intensidade de autoconsciência explícita para 
o personagem, tem, é óbvio, uma origem externa, o que gera uma dimensão 
dialética, relacional, entre o eu e o ambiente, mas, acima de tudo, se manifesta 
a partir da deterioração daquilo do que, em um plano semântico, explicativo, 
racional e autoprojetado, adquire sentido para o sujeito. É a consciência da 
deterioração destes sentidos “para si” o que converte Zé num personagem 
trágico de altura considerável. Além disso, a resistência ante a caída, o apego 
a esses núcleos identitários, o que define sua existência íntima, permite ao 
espectador seguir os passos da queda e o ajuda a experimentar abertamente 
um sentimento de compaixão e piedade. Descida que, em seu movimento, 
metaforicamente sempre leva a um lugar onde a transformação sofrida pelo 
sujeito o converte em outro “para si”, daí sua alienação (o sujeito não está 
em si mesmo, mas no outro, numa posição externa que o afasta e absorve seus 
poderes). Henri Lefebvre exprime esta ideia de uma forma eloquente:

“Estes interesses apresentam-se aos indivíduos como superiores a sua 
individualidade. Neste quadro, as atividades pessoais não fazem outra coisa 
que alienar-se, solidificar-se ou cosificar-se (sich versachlichen) em compor-
tamentos automáticos, externos às pessoas. Pode-se dizer que existe nos 
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indivíduos uma potência externa e acidental com relação a eles, uma série 
de potencialidades sociais “que determinam os indivíduos, domina-os e 
aparecem para eles como sagrada”. São os costumes, os comportamentos 
que o indivíduo acredita que sejam, tudo o que há de mais profundo nele 
e que vem de sua classe.” (Lefebvre, 1974:79-80)

De certo modo, já dizemos que Zé não desenvolve um processo de alie-
nação na Cidade, mas que já era um sujeito anteriormente alienado, só que a 
um processo vinculado à mediação interiorizada do tipo místico-espiritual ou 
místico-messiânico. Ao contrário dos moradores da Cidade, cuja mediação 
mental interiorizada está ligada a um sistema de sentido utilitarista-material. 
O que é relevante na obra de Dias Gomes é que Zé experimenta na Cidade, 
como resultado da convergência de dois mundos antagônicos, um choque 
para o qual não está preparado e que fará surgir em sua consciência as tensas 
dependências a que sua vida está sujeita (“sujeito” é um conceito interessante 
porque significa em um momento agente da ação, mas que está igualmente 
sujeito a ela). Não resistimos em fornecer outro reflexo deste filósofo francês, 
porque nos ajudará a interpretar o estado em que Zé do Burro se encontra e 
a impossibilidade que experimentará para escapar dele:

“Alienação, ou mais exatamente ‘objetivação,’ das atividades humanas é, 
portanto, um fato social, e também um fato interior, contemporâneo pre-
cisamente da vida interior e privada do indivíduo. Nós somos indivíduos 
alienados. Todos os nossos desejos são de natureza brutal, unilateral, irre-
gular. Só apenado por acaso, raramente, e somente quando são estimulados 
pela necessidade fisiológica elementar. E se exteriorizam brutalmente, su-
perando a outros desejos, dominando ao próprio pensamento. O indivíduo 
pode até mesmo ter como ‘vocação’ uma atividade mutilada e unilateral. 
Ele é, portanto, completamente enganado e despojado. O acidental domi-
na a ele e a seu ambiente. Ele é ‘esmagado pelo acaso’. Aqui o indivíduo 
chama de liberdade ao simples fato de poder aproveitar a sorte.” (Lefebvre, 
1974:82)



Zé do Burro: a linguagem do herói comum na tragédia contemporânea 

203

O que acontece de forma súbita e tem certo caráter de brutalidade é o 
real, quando emerge de maneira nua e crua, opondo-se à vontade concreta 
do personagem. Enquanto isso não acontece, a fantasia de triunfo (Willy 
Loman) ou a fantasia de felicidade (Nora Elmer) enredam a consciência 
ingênua em uma ilusão ou em uma fantasia perigosa. Antes de chegar à 
Bahia, Zé, integrado a seu ambiente rural, cujas formas de produção e de 
trabalho são pré-capitalistas, aprendeu a viver nele adaptando sua mente a 
estas formas de vida, das quais, como já dissemos antes, alcança o sentido 
(o que não significa que ele não tenha desenvolvido uma forma de alienação 
neste ambiente, através de suas práticas, costumes e ritos. Basicamente, isto 
é assim, e na obra é indicado pela maneira particular em que Zé representa 
as relações em e com tal ambiente, representação das relações de caráter 
místico-messiânico). Longe de sua terra, Zé do Burro começa a experimen-
tar o real como um gigantesco obstáculo. Sua singular ingenuidade se revela 
incapaz de prever ou compreender a causa pela qual não lhe deixam entrar 
na igreja com a cruz. Ele nem imagina tal situação e assim, quando é rejeita-
do, simplesmente não admite, portanto, a partir da legitimidade moral que 
ganhou com seu esforço, luta. As razões do personagem são poderosas, no-
bres, intensas, íntegras. Luta contra a realidade fora do seu mundo privado, 
onde calibra o alcance e o significado de seus atos, com processos mentais 
também privados, sem que isto afete excessivamente a exterioridade visível 
nem altere qualquer padrão estrutural da ordem. Quando isso acontecer, e 
ele tem a infelicidade de protagonizar um daqueles eventos que apontam 
para uma “ligeira modificação do padrão estrutural da ordem” (cuja sen-
tinela é o padre Olavo), a realidade tomará a forma de uma enorme igreja 
de pedra que, com a peremptória solidez dos séculos, se ergue diante dele 
para lembrar-lhe seu poder. Zé, ao olhar para cima, sente que é apenas um 
pequeno indivíduo à sombra de um gigantesco monumento de pedra. Sua 
insensatez ou ousadia talvez seja ocasionada, em parte, por sua simplicidade 
e em parte devido a seu déficit cultural. É nesse momento, quando as rela-
ções imaginárias que Zé tinha estabelecido com o seu ambiente de origem e 
que lhe tinham fornecido um suporte vital essencial, que começam a avisá-
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lo de que o real é complexo, variado, múltiplo e deforme e que escapa ao 
controle individual e ao cálculo. 

No entanto, deve-se continuar insistindo na rigidez do Zé como um dos 
determinantes da sua queda, resultado de sua inadaptação a um mundo insó-
lito (Bahia, Cidade) que acaba por destruí-lo. É próprio da perseverança do 
monomaníaco não admitir mais que uma única solução para seu problema 
além da oferecida por ele mesmo. Odorico Paraguaçu responde exatamente a 
mesma motivação, que, em todo o caso, se torna uma motivação excludente. 
Zé ou a sua atitude não deixa ninguém indiferente e pode-se dizer que ou-
tros tentarão, dentro de suas possibilidades, encontrar uma solução. Acontece 
que também serão soluções personalizadas, adaptadas a seus interesses, que 
revelarão a intransigência das partes e o egoísmo disfarçado em solidariedade 
humanitária. Minha Tia, que é uma pessoa com autoridade em rituais do 
Candomblé, irá oferecer ajuda a Zé:

MINHA TIA

(Detendo-o) E então?...
ZÉ

Eles não quiseram que entrasse. Acham melhor falar com o padre em 
particular.
MINHA TIA

(Assume uma atitude de extrema cumplicidade). Meu filho, eu sou “ekédi” no 
candomblé da Menininha. Mais logo o terreiro está em festa. Você fez 
obrigação para Iansã, Iansã está para receber!
ZÉ

(Ele não entende) Como?...
MINHA TIA

Eu levo você lá! Você leva a Cruz e a santa recebe! Você fica em paz com 
ela!
ZÉ

Iansã...
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MINHA TIA

Foi ela quem lhe atendeu!
ZÉ

Mas a Igreja...
MINHA TIA

Mande o padre pro inferno! Leve a sua Cruz no terreiro! Eu vou com 
você!
ZÉ

(Hesita um pouco e por fim reage com veemência). Não, não foi num terreiro que 
eu disse que ia levar a Cruz, foi numa igreja de Santa Bárbara.
MINHA TIA

Santa Bárbara é Iansã. E Iansã está lá! Vai baixar nos seus cavalos! Va-
mos!
ZÉ

Não. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. 
(Dias Gomes, 1989:183-4)

Na verdade, não é o mesmo, e padre Olavo sabe disso melhor do que 
ninguém e por isso, aplicando rigorosamente seu raciocínio teológico, não 
poderá deixá-lo entrar. Para dar uma solução ao problema e desligar o foco 
que ilumina tão espinhosa questão, onde se aventa a rigidez e a inflexibilidade 
da Igreja, apresenta-se o Monsenhor como mediador do arcebispo. E, após 
o encontro secreto com o padre Olavo, se dirigirá às escadarias da Igreja, na 
qual, exporá a Zé a solução que eles encontram para o problema:

MONSENHOR

Venho aqui a pedido de Monsenhor Arcebispo. S. Eminência. está mui-
to preocupado com o vulto que está tomando este incidente e incum-
biu-me, pessoalmente, de resolver a questão. A fim de dar uma prova 
de tolerância da Igreja para com aqueles que se desviam dos cânones 
sagrados.
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ZÉ

(Interrompe) Padre, eu sou católico. Não entendo muita coisa do que di-
zem, mas queria que o senhor entendesse que eu sou católico. Pode ser 
que eu tenha errado, mas sou católico. 

(Dias Gomes, 1989:210)

A atitude magnânima da Igreja se estabeleceu em um acerto que contém, 
além de uma visão da situação, o valor de uma oferta. É também um gesto 
de poder, porque só o poderoso é capaz de mostrar magnanimidade. O jul-
gamento determina que a Igreja seja tolerante e o fiel um extraviado; deste 
modo a situação torna a ficar definida. Zé deixa claro os limites do homem 
comum e as dificuldades que encontra para articular-se nos sinuosos cami-
nhos da argumentação e só repete o mesmo em três ocasiões, que é católico. 
O uso da palavra mais uma vez revela o domínio das respectivas posições. 
Quem não conhece suas técnicas e é consciente de sua posição subalterna 
sofre e fica angustiado. Para quem está amparado por uma instituição, a 
segurança que isto produz se junta à capacidade retórica para conseguir que 
os fatos concordem com sua ótica. Não há nenhuma proporção das forças 
neste confronto. A assimetria é óbvia, permite visualizar o poder e o abuso 
no uso da língua. A comunicação é um problema crucial, que depende da 
posição e da capacidade. Qualquer ato de comunicação no Teatro torna-se 
um ato secreto de força. A fala, como mediação do Monsenhor e do padre 
Olavo, chega a sofisticar tanto sua terminologia e fraseado que obscurecem 
a matéria tratada, separando os homens por um abismo de palavras. Para Zé 
implica isolamento, alienação através da paralisia. Contudo, ele não rejeita 
a oferta para evitar algo muito mais concreto e terreno: as consequências 
que possam recair sobre seu burro. Zé corre longe dum horizonte de cul-
pa representado pela morte de seu burro, que sobreviria à ausência de sua 
promessa. Na cena cume que transcrevemos abaixo se encontram estes dois 
mundos e seu contato terá o efeito de um pesadelo. 
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MONSENHOR

Pois bem. Vamos lhe dar uma oportunidade. Se é católico, renegue to-
dos os atos que praticou por inspiração do Diabo e volte ao seio da 
Santa Madre Igreja.
ZÉ

(Sem entender). Como, padre?
MONSENHOR

Abjure a promessa que fez, reconheça que foi feita ao Demônio, atire 
fora essa Cruz e venha, sozinho, pedir perdão a Deus.
ZÉ

(Cai num terrível conflito de consciência). O senhor acha mesmo que eu devia 
fazer isso? !
MONSENHOR

É a sua única maneira de salvar-se. A Igreja Católica concede a nós, 
sacerdotes, o direito de trocar uma promessa por outra.
ROSA

(Incitando-o a ceder). Zé… talvez fosse melhor...
ZÉ

(Angustiado) Mas Rosa… se eu faço isso, estou faltando à minha promes-
sa. Seja Iansã, seja Santa Bárbara, estou faltando.
MONSENHOR

Com a autoridade de que estou investido, eu o liberto dessa promessa, 
já disse. Venha fazer outra.
PADRE

Monsenhor está dando uma prova de tolerância cristã. Resta agora você 
escolher entre a tolerância da Igreja e a sua própria intransigência.
ZÉ

O Senhor me liberta... mas não foi ao senhor que eu fiz a promessa, foi 
à Santa Bárbara. E quem me garante que como castigo, quando eu voltar 
pra minha roça, não vou encontrar meu burro morto?
MONSENHOR

Decida! Renega ou não renega?
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MINHA TIA

Êparrei! Maleme pra ele, minha mãe!
COCA

Maleme!
ZÉ

Não! Não posso fazer isso! Não posso arriscar a vida do meu burro!
PADRE

Então é porque você acredita mais na força do Demônio do que na força 
de Deus! É porque tudo que fez foi mesmo por inspiração do Diabo.
MONSENHOR

Nada mais posso fazer então. (Atravessa a praça e sai)
ZÉ

(Corre na direção de Monsenhor) Monsenhor! Me deixe explicar! (No auge do 
desespero) Me deixe explicar! 

(Dias Gomes, 1989:213-4) 

Quem está em posição de dar uma nova chance é quem se atribui o direito 
do perdão, mecanismo que define as posições dos negociadores e que age 
como um rolo. O problema teológico foi resolvido às margens do espectador. 
Ele apenas presencia o resultado desse parecer. As intervenções do padre Ola-
vo são contundentes pelo que têm de arbitrariedades. O deslocamento desta 
figura a uma área onde o poder é exercido por uma completa cegueira volta 
a unir esses dois conceitos, que já estão presentes nas grandes tragédias gre-
gas: para saber a verdade, é essencial viver com alguma humildade (a que não 
possui o personagem no poder), por isso a figura simbólica da sabedoria está 
representada pelo cego Tirésias, o velho mendigo que sofre a ira que suas pre-
dições produzem nos reis. Essa ira nada mais é que a hibris, descomedimento 
com que alguém ataca ou defende alguma questão, também relacionado com 
um exagerado sentido de amor-próprio do qual a soberba pode ser sua afeição 
correlata. Padre Olavo ficaria, de frente ao espectador, representado nessas co-
ordenadas emocionais e cognitivas, mas, ao contrário do que acontecia na tra-
gédia grega onde a hibris, também surto de cólera, era castigada pelos deuses, 
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aqui é desculpado por mecanismos sociais que, finalmente, executam o dócil. 
O que aqui se cumpre é a ideia de Eurípides que diz que os deuses, antes de 
destruir aos homens, os tornam loucos. A loucura de antes seria equivalente 
a alienação de hoje. E os deuses teriam-se transmutado em uma complexa 
máquina social. Normalmente, para representar processos de alienação no 
teatro ou na literatura, deve-se descentrar a ação de uma única consciência, a 
do herói. Para isso, é necessário objetivar um processo e exteriorizá-lo, assu-
mindo as consequências de repartir e multiplicar na exposição os pontos de 
atenção e interesse (esquemas corais, multiplicidade de personagens), evitan-
do que recaia o foco apreensivo do discurso em uma única consciência, como 
faz Dias Gomes em A invasão, porém, neste caso, desapareceria o sentimento 
trágico que se junta sempre, como condição indispensável do seu efeito, à 
percepção do personagem da desintegração de sua consciência, mediante sua 
fragmentação e perda da unidade.

Outro momento chave da cena transcrita tem como protagonistas as duas 
intervenções breves de Minha Tia e Coca. Representam o fundo cultural do 
conflito, a voz e a presença terrena da “outra religião”. Que contraste fun-
damental! Com uma bela palavra de origem africana, “Maleme”, imploram 
misericórdia para um ser humano que caiu em desgraça. Eles já não tentam 
atrair um fiel ao seu culto, somente tentam ajudá-lo. No pedido deles, não há 
uma única exigência, interesse ou repreensão e são eles os que se encarregam 
com esse vocábulo, sem talvez procurá-lo, de lembrar aos representantes da 
Santa Mãe Igreja seu dever da caridade cristã. Caridade, cuja presença não 
há vestígio algum. Palavra, conceito, atitude e valor, diluídos e sobrepostos 
em uma bobina de regulamentações, por um raciocínio analítico e inflexível, 
em um frio interesse calculista. Quão longe está a religião do homem! Que 
abismo se abre no espaço do texto! O mundo de cabeça para baixo, Zé estava 
correto ao deliberar em seu primeiro confronto “O céu no lugar do inferno, 
o demônio no lugar dos santos”, e como, uma após outra, o autor retornará a 
recorrência da inversão para mostrar como a contradição é inerente à natureza 
e forma parte da unidade das coisas. Este seria um daqueles momentos em 
que o teatro ocidental dá exemplo de aproximar-se das lacônicas respostas 
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emocionais das sagas islandesas, onde uma intensidade máxima se ampara 
num denso subtexto que deve ser recuperado com inferências e mediações, 
mas que, na comunicação cênica, deveria cravar-se como uma estocada seca, 
saltando todos os processos e etapas do fluxo racional, indo diretamente para 
o coração da verdade artística. 

Zé, ao rejeitar a oferta do monsenhor, está condenando-se irremediavel-
mente. Quando rejeita as três soluções oferecidas: voltar para casa (Rosa), 
fazer o ritual à Santa Bárbara/Iansã no terreiro de candomblé (Minha Tia) ou 
renegar (Monsenhor), só fica aberta a opção pela solução policial. Esta será 
a opção que Bonitão forçará para ser efetuada, pois subornará Secreta para 
que detenha Zé do Burro, podendo, assim, manipular Rosa, a quem deseja 
transformar, em um futuro, em mais uma de suas meninas. 

Acreditamos ter oferecido, ao descrever o processo de alienação de uns e de 
outros, o choque cultural e o conceito de liberdade formal como um mito derru-
bado, argumentos para uma forma mais matizada de compreensão de O pagador de 
promessas. No entanto, é indiscutível que a trama objetiva uma linha de ação princi-
pal (combate Zé/Padre) e uma linha de ação secundária (luta de Rosa/Bonitão) e 
ambas têm uma abordagem, um nó e um desenlace clássico, dando origem a uma 
progressão dramática linear que gera uma tensão crescente até o clímax e a reso-
lução que põe fim à peça. Por isto, vale a pena questionar sobre a conclusão das 
linhas e como ventilar o que acontece nelas, ou sobre quem ganha e quem perde. O 
que está em jogo para Zé e padre Olavo? E, secundariamente, o que está em jogo 
para Rosa e Bonitão? Indagações que não nos cabem neste artigo. 
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P ro s a

*  Textos consultados no Arquivo Lúcio Cardoso do Arquivo-Museu de Literatura Brasi-
leira da Fundação Casa de Rui Barbosa:
 CARDOSO, Lúcio. A sedutora. [A Noite], [Rio de Janeiro], [1952]. Cópia datilografada 
no reto, constituída de 6 folhas, sem data. Integra um conjunto de 56 contos do autor, apa-
rentemente datilografados pela mesma pessoa, pois trazem todos as iniciais “emt” ao fim.  
26 textos apresentam a indicação do jornal e o dia em que teriam sido publicados: A Noite, no 
período de 2 de junho a 16 de agosto de 1952. Os demais carecem de referências.
 Carta de Lúcio Cardoso a Daniel Pereira. S.l., s.d. 1 fl. 
 Carta de Noêmia de Azevedo a Nenelo [Daniel Pereira]. São Paulo, 18 jun. 1958. 2 fls.

O criador e a criatura: notas 
sobre a concepção de Nina  
da Crônica da casa assassinada

Cáss ia  dos  Santos

Em março de 1959, chegava às estantes das livrarias a Crônica 
da casa assassinada do escritor mineiro Lúcio Cardoso. Após 

um intervalo de 16 anos em que não publicara romance algum – o 
último deles, intitulado Dias perdidos, fora editado pela José Olympio 
em 1943 –, Lúcio ressurgia com força e algum estrépito no meio 
literário.

Ainda que, durante esses anos, livros seus tivessem vindo a lume 
– um volume de poemas e três diferentes novelas foram lançados 
entre 1944 e 1946 –, o ficcionista havia permanecido oito longos 
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anos sem publicar obra nova. Depois do aparecimento da novela A professora 
Hilda, em agosto de 1946, e de ter posto fim à redação de O enfeitiçado, no ano 
seguinte, Lúcio se envolvera em uma série de experiências teatrais e cinemato-
gráficas. Foram anos em que buscou, sem êxito, firmar-se como autor teatral, 
compondo e encenando peças que não conheceram sucesso de crítica, nem 
de público. A sua tentativa de lançar-se como diretor cinematográfico foi 
igualmente condenada ao fracasso. Após haver redigido em 1948 o roteiro do 
longa-metragem Almas adversas, dirigido por Leo Marten, iniciou, em agosto 
de 1949, a realização do filme A mulher de longe, que abandonou inacabado 
meses mais tarde.

Abalado pelos reveses sucessivos, Lúcio Cardoso desistiu de novos empre-
endimentos e, retomando sua carreira de romancista, entregou-se, em 1951, 
à elaboração de O viajante1 e, no segundo semestre de 1952, da Crônica da casa 
assassinada, que pretendia ter publicada em 1953 ou 1954. Quando, porém, 
Daniel Pereira, irmão de José Olympio, solicitou-lhe a entrega dos originais 
do romance no início de 1954, desculpou-se por ainda não tê-lo concluído e, 
para não perder a vez no cronograma da editora, propôs-lhe o lançamento de 
O enfeitiçado, redigido em 1947.2

Por isso, quando a José Olympio editou essa novela em dezembro de 1954, 
decidiu-se incluir, nas orelhas dos exemplares, um pequeno texto redigido 
por Carlos Moreira Souto em que recebia destaque não o livro que então se 
publicava, mas a obra futura do escritor, apenas projetada. Moreira Souto, que 
assinava o texto somente com as iniciais M.S., ressaltava que, apesar de signi-
ficar o regresso de Lúcio Cardoso ao seu público, O enfeitiçado era “um livro à 
moda primitiva do autor de Inácio”.3 Não refletia, pois, o “autor definitivo”, 
que se revelaria com a Crônica da casa assassinada, Requiem e O viajante, seus três 
romances já anunciados.

1 Editado postumamente no ano de 1973, graças à iniciativa de Octavio de Faria, que reuniu e organi-
zou os seus originais.
2 Carta de Lúcio Cardoso a Daniel Pereira. S.l., s.d. 1 fl. Disponível para consulta no Arquivo Lúcio 
Cardoso da Fundação Casa de Rui Barbosa.
3 M.S., 1954. Inácio, de 1944, é a primeira novela de uma trilogia, que tem em O enfeitiçado o seu segundo 
volume.
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As palavras de Moreira Souto eram bastante ilustrativas das ambições que 
moviam o romancista mineiro nesse período, o que, de resto, pôde ser con-
firmado com o lançamento da Crônica da casa assassinada, pouco mais de quatro 
anos depois. Muito embora os outros dois livros referidos não tenham sido 
finalizados – O viajante foi publicado incompleto, ao passo que, de Requiem, 
apenas duas folhas subsistiram entre os papéis do Arquivo do autor –, a Crô-
nica pôde demonstrar que um outro nível de elaboração temática e formal 
havia sido atingido por Lúcio, que, nesse sentido, se afastava de tudo o que 
produzira antes.

O fato não foi ignorado pelo meio crítico da época, no qual o novo roman-
ce alcançou, de imediato, uma boa repercussão. Bem distante do silêncio e dos 
ataques com que outros livros do ficcionista haviam sido recebidos no passa-
do, mereceu leituras atentas e até elogiosas e, no curto período de cinco meses, 
teve 24 diferentes artigos veiculados a seu respeito somente no Rio de Janeiro 
e em São Paulo. Se, do conjunto desses textos, sobressaíam considerações so-
bre vários de seus aspectos e características, parecia haver um certo consenso 
em atribuir grande parte do seu sucesso à criação da personagem Nina. Wil-
son Martins, por exemplo, ao deter-se, na coluna que assinava no suplemento 
literário de O Estado de S. Paulo, no que lhe pareciam as qualidades e falhas da 
obra, não hesitava em minimizar os seus possíveis defeitos e defendia: 

“É que, pouco a pouco, a sua arquitetura artificial, a uniformidade es-
tilística que mal permite, a princípio, distinguir os personagens uns dos 
outros, cede[m] lugar ao fascínio exercido pela personalidade de Nina. Ela 
ficará, com certeza, como uma das grandes mulheres do romance brasileiro. 
Sua personalidade imperiosa e despótica, o seu enigma secreto dominam 
não somente a chácara e a família dos Meneses, mas ainda, e sobretudo, o 
próprio leitor. [...] É natural que a forte personalidade de Nina tenha tira-
do um pouco à sombra os demais figurantes desta história. Mas, isso não é 
um defeito: é o caráter natural do romance. A personalidade de Nina é um 
enigma proposto aos demais personagens: de André ao farmacêutico, de 
Ana ao padre Justino, do médico a Betty, de Demétrio ao Coronel, todos 
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se debruçam apaixonadamente na decifração dessa personalidade. Mas to-
dos vivem suficientemente para formar o contraste, para acrescentar um 
mistério ao mistério, uma vez que cada um dos personagens possui o seu. 
Aí está o segredo da vitalidade deste romance: cada um ignora os demais e 
todos procuram compreender Nina. Mas cada um tem as suas razões, age 
por motivos determinados, procura canalizar a vida no sentido dos seus 
interesses. Não há, por isso, personagens secundários ou inúteis, uma vez 
que todos são indispensáveis para a compreensão de Nina.”4

Antonio Candido já afirmou “que nós perdoamos os mais graves defeitos 
de enredo e de ideia aos grandes criadores de personagens”.5 A justa obser-
vação do crítico, somada às palavras de Wilson Martins transcritas acima, 
deve ser lembrada para a correta avaliação do lugar da Crônica da casa assassinada 
no conjunto da produção do escritor. Sendo indiscutivelmente o seu livro 
mais conhecido e estudado, a Crônica tem sido, desde o lançamento, apontada 
também como sua obra-prima. Mesmo que recentemente outras facetas do 
grande criador que foi Lúcio Cardoso tenham sido objeto de atenção e de 
análise,6 ainda prevalece o entendimento de que o romance de 1959 represen-
ta o coroamento de sua carreira.

4 MARTINS, 1 ago. 1959. Na reprodução desse trecho, assim como na dos demais existentes neste en-
saio, atualizei a ortografia de acordo com as normas vigentes. Foi respeitada a pontuação originalmente 
utilizada pelos autores de todos os textos citados.
5 CANDIDO, 1987, p. 54.
6 Além de ter redigido romances, novelas, roteiros cinematográficos e as peças teatrais já referidas, Lúcio 
Cardoso (1912-1968) foi contista, poeta e, nos seis anos finais de vida, tornou-se pintor, após um aciden-
te vascular cerebral que o impediu de continuar escrevendo. Ao longo de sua trajetória, atuou profissional-
mente como jornalista em vários periódicos do Rio de Janeiro e como tradutor para editoras como a José 
Olympio, Pongetti e O Cruzeiro. Publicou, também, no fim de 1960 o seu Diário: I, cuja leitura permite 
comprovar os múltiplos interesses que o impulsionavam. A partir de 1999, o nome do autor tornou-se 
mais conhecido do grande público devido ao projeto de reedição de seus romances e novelas, iniciado 
pela Civilização Brasileira. Essa mesma editora anuncia para o segundo semestre de 2012 o aparecimento 
do conjunto dos seus Diários e de dois volumes de seus contos e crônicas. Cabe ainda destacar que, em 
dezembro de 2011, a Poesia completa do escritor, em edição crítica organizada por Ésio Macedo Ribeiro, foi 
lançada pela Edusp, demonstrando que Lúcio foi um poeta mais prolífico do que se julgava.
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Para essa percepção, contribui a inegável complexidade do texto, decorren-
te, entre outros fatores, de uma grande fragmentação temporal e da adoção de 
10 diferentes narradores, que se alternam no relato da história de decadência 
e destruição aludida no título. Convém ainda salientar que, em mais de uma 
ocasião, o próprio Lúcio se pronunciou sobre a importância do livro, ao de-
clarar que, com ele, inaugurava “sua obra definitiva”.7

A despeito de assinalar o início de uma nova fase, a Crônica da casa assassinada 
não consistiu em um rompimento com os outros romances e novelas que a 
precederam. Retomando a temática de um ciclo irrealizado começado nos 
anos 30 – e do qual A luz no subsolo, de 1936, foi o único volume a ser publica-
do –, o ficcionista soube fazer convergir no romance de 1959 ideias e planos 
que o habitavam desde então. Os dramas e conflitos vivenciados pelos mem-
bros de uma elite em desagregação, em suas “velhas residências patriarcais 
que iam se desmantelando em fazendas comidas pelas hipotecas”,8 presentes 
no romance de 1936, ressurgiriam, acrescidos de maior densidade, na história 
da decadência e fim da tradicional família Meneses, retratada na Crônica. Se, 
tematicamente, é necessário, portanto, retroagir à década de 1930 para com-
preender o quanto o romance deve a outros que o antecederam,9 é aos anos de 
1940 que teremos que regressar, caso queiramos acompanhar como se deu a 
criação de Nina, a extraordinária personagem à qual se dedica este ensaio.

Nessa década, Lúcio Cardoso publicou duas novelas em que, pela primeira 
vez, abandonou o espaço da província para concentrar a ação na Cidade do 
Rio de Janeiro. Lançada em 1944 pela pequena Editora Ocidente, Inácio, a 
primeira dessas obras, surgiu como primeiro volume de uma trilogia, intitula-
da O mundo sem Deus, na qual o escritor se debruçava sobre o bas-fond carioca. 
Malandros, prostitutas, jogadores de cartas e golpistas eram, entre outros, os 
seres que contracenavam com Rogério Palma, o narrador-protagonista, um 

7 CARDOSO, 27 abr. 1958.
8 _____, 1971, pp. 35-36.
9 Tal hipótese, desenvolvida exaustivamente na tese de Doutorado que dediquei ao romance, pode ser 
conferida, também, com a leitura de “A luz no subsolo e a obra madura de Lúcio Cardoso”, capítulo 
integrante do livro Literatura Brasileira 1930, que se encontra no prelo pela editora da UFMG.
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jovem estudante de 19 anos que morava sozinho em um quarto de pensão na 
Lapa. Embriagando-se para ter coragem de buscar informações necessárias à 
recomposição do próprio passado, ele circulava pelas ruas, cabarés e bares da 
Lapa e do Catete, tentando entender as causas que levaram à dissolução de sua 
família. O fim do casamento dos pais, a sua separação e os motivos que fize-
ram Stela, sua mãe, prostituir-se, embora não de modo regular, apenas “de vez 
em quando, ao lhe subir a loucura mais fortemente”,10 eram-lhe apresentados 
em versões diferentes, que se sobrepunham e contradiziam. Nesse processo, 
via-se confundido com imagens díspares da mãe já falecida, ora descrita como 
“uma santa”, de “coração de ouro”11 por Lucas Trindade, o companheiro que 
a amara até o fim, ora tida “como a prostituta mais cruel do Rio de Janeiro”12 
por Violeta, a velha colega de meretrício, ora, ainda, como a adúltera que 
merecia ter sido abandonada pelo marido, como lhe garantia Inácio, seu pai. 
Incapaz de oferecer uma visão coerente dos fatos, Rogério chegava ao final da 
novela sem conseguir desfazer a aura nebulosa que envolvia a figura de Stela, 
se bem que não manifestasse dúvidas sobre o papel que Inácio tivera para 
destruí-la.

Uma das obras mais bem-realizadas de Lúcio Cardoso, notável pela am-
biência e pelo clima de mistério, Inácio não recebeu a atenção devida à época 
do lançamento, o que não impediu o seu criador de retomar alguns de seus 
elementos para reelaborá-los no livro seguinte. Publicando a novela O an-
fiteatro pela Editora Agir dois anos mais tarde, elegia novamente um jovem 
de 19 anos como narrador-protagonista e o confrontava com o desafio de 
desvendar os segredos do passado de sua família. Diferentemente de Rogério 
Palma, porém, o Cláudio Meneses Silva, da novela de 1946, estudava Medi-
cina e pertencia a uma família de classe abastada que residia em um casarão 
da Gávea. Com a morte imprevista de Ernesto, seu pai, ele se veria enredado 
nos conflitos que opunham Margarida, sua mãe, a Laura, sua tia. Buscando 
compreender as razões do ódio existente entre as duas cunhadas, seria exposto 

10 CARDOSO, 1969, p. 96.
11 _____, 1969, p. 51.
12 _____, 1969, p. 66.
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a versões contraditórias para os mesmos fatos e, tal como Rogério, não saberia 
a quem dar crédito. Ao tentar definir que responsabilidade caberia a Roberto 
Alves, ex-amante da tia e seu professor no curso de Medicina, para o surgi-
mento da rivalidade entre as duas mulheres, Cláudio se mostraria, também 
ele, sensível à estranha fascinação exercida pelo mestre. Experimentaria, ainda, 
uma inequívoca atração pela própria mãe, insinuada na narrativa pelas cons-
tantes alusões à sua beleza e graça feminina, aos bonitos olhos dilatados e aos 
seus seios arfantes.

A indecisão em privilegiar uma dessas duas linhas possíveis no desenvolvi-
mento do enredo, fazendo o jovem oscilar entre o interesse sentido pela mãe 
ou pelo professor, explica que a obra não esteja entre as mais bem-sucedidas 
do ficcionista. Se a atração incestuosa é sugerida, também o é a atração homos-
sexual, mas nenhuma delas é escolhida como base exclusiva para O anfiteatro. 
Nem por isso o livro se revela destituído de relevância, visto que demonstra 
que o autor avançara alguns passos significativos rumo à concepção de Nina, 
a personagem da Crônica da casa assassinada.

A beleza e o passado misterioso que já haviam sido empregados como 
traços na construção da Stela, de Inácio, estariam novamente presentes na Mar-
garida, de O anfiteatro, somados ao uso do seu poder de sedução para procurar 
converter o filho em seu aliado na disputa contra a cunhada. A grande ambi-
guidade que marca, entretanto, a relação entre eles não permite que se possa 
postular a ocorrência do incesto na novela de 1946, ainda que o tema persista 
encoberto em todas as suas páginas.

Tal duplicidade seria posta por terra cerca de seis anos mais tarde em “A 
sedutora”, conto escrito por Lúcio Cardoso para publicação em jornal e que 
permanece até hoje inédito em livro. Em 1952, desempregado e enfrentando 
dificuldades financeiras, ele aceitou o convite do amigo Hildon Rocha para 
integrar o corpo de redatores do vespertino A Noite, como relembra Maria He-
lena Cardoso, sua irmã, em um de seus volumes de memórias.13 Inspirando-se 
no relato da crônica policial, Lúcio passaria a assinar uma coluna intitulada 

13 CARDOSO, 1973, pp. 348-349.
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“O crime do dia”, na qual selecionava um dentre os vários fatos noticiados 
para transpô-lo ao plano ficcional. Convivendo com o escritor “nesse período 
de atividade jornalística ininterrupta, que se localiza pelos idos de cinquenta e 
dois”,14 o colega Raymundo de Souza Dantas pôde observar como Lúcio 

“não se afastava, nessas crônicas diárias, de certo clima de seus livros 
maiores, responsáveis pelo caráter inconfundível de sua novelística. Mis-
turavam-se, na prosa com que enchia duas compactas colunas de A Noite, 
realismo e poesia, predominando os casos de paixão desatinada, pelos quais 
experimentava enorme fascínio.”15

Iluminador das obsessões cardosianas, o depoimento de Dantas evidencia 
que, embora destinados à vida efêmera nas páginas do jornal, os contos e 
crônicas compostos pelo romancista para o periódico não traíam o restante 
de sua obra. Em que pesem as circunstâncias de sua produção – o caráter des-
pretensioso, o tamanho delimitado de antemão, que teria necessariamente de 
ser respeitado, o ritmo frenético imposto na redação a impossibilitar um tra-
balho mais cuidado, com releituras e revisões posteriores –, são textos que não 
devem ser menosprezados, se o que se deseja é a compreensão dos processos 
criativos de Lúcio Cardoso. Nesse sentido, uma análise, mesmo que ligeira, 
do enredo e das personagens do conto “A sedutora” comprova sobejamente 
essa verdade ao patentear várias ligações com as novelas já aqui discutidas e, 
o que é mais importante, com os protagonistas da Crônica da casa assassinada, 
como se verá.

Narrado em terceira pessoa, o conto apresenta os dilemas vivenciados por 
Maurício, um jovem estudante que, à semelhança de Rogério Palma, morava 
sozinho em um quarto de pensão. Tempos depois da morte de seu pai, ele 
seria surpreendido pelo recebimento de duas cartas anônimas, enviadas por 
alguém que insistia na necessidade de encontrá-lo. Quando, por fim, decidiu 
atender o pedido dessa pessoa, descobriu tratar-se de sua mãe, Violeta, que o 

14 DANTAS, 10 nov. 1968.
15 _____, 10 nov. 1968.
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abandonara na infância. Sem se questionar sobre o motivo de seu reapareci-
mento após tantos anos, Maurício aceitaria sem reservas a sua reaproximação 
e, sentindo-se feliz por ter novamente uma mãe, que “era mais jovem e mais 
bela do que quase todas as mães do mundo,”16 logo se deixaria influenciar 
pela atmosfera de sedução que emanava dela:

“Ela veio vê-lo de novo alguns dias depois e sentou-se amigavelmente à 
borda de sua cama – sua pobre cama de estudante, malfeita e de cobertas 
encardidas. Tomou-lhe as mãos e disse com gravidade:

– Maurício, precisamos recompor sua vida. Você virá morar comigo e 
seremos felizes como antigamente.

Ele estremecia, de prazer e perturbação: não estava acostumado a ter 
mãe, e aquela mulher sentada à beira de sua cama causava-lhe um esquisito 
mal-estar. Imaginava os colegas entrando ali e encontrando-a sentada a seu 
lado – ainda tão jovem que até poderia passar por sua namorada! Violeta 
acariciava-o, chamando-o de nomes ternos, as coisas de antigamente. Ele 
deixava-a fazer, paralisado, como se ela exercesse uma ação direta sobre os 
seus nervos, numa espécie de sortilégio.

Despediu-se naquele dia, prometeu voltar dentro em pouco. E durante 
muito tempo, persistente e com um sabor de pecado, seu perfume flu-
tuou pelo quarto, deixando o estudante desperto e com o coração cheio 
de ansiedade.”17

Ao término de mais uma das visitas que ela lhe fez, vestida com uma toilette 
vaporosa que punha em destaque seus ombros e braços, o jovem entendeu, 
então, que não era um simples afeto filial que o impelia em direção à mãe,

“era alguma coisa mais profunda e mais mórbida. Na acepção exata do 
termo, ela não o tratava maternalmente, e até mesmo se envolvia num segre-
do, numa atmosfera de artifício e de magia, que facilitava singularmente o 

16 CARDOSO, [1952].
17 _____, [1952].
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estado febril em que ele se achava. Lutou muito, procurando desvencilhar-
se daqueles sentimentos que o aviltavam. Mas não tardou em reconhecer 
que estava preso aos ardis daquela mulher, e que, sob uma forma ou outra, 
ela o subjugava.”18

Quando, finalmente, ela o procurou para tratar da mudança para sua casa, 
saudando-o de um modo equívoco e dirigindo-lhe “um olhar que continha 
todas as promessas”,19 Maurício não conseguiu controlar-se e beijou-lhe os 
lábios:

“Um tumulto se fizera no seu pensamento, e ele julgava ter cometido 
um crime. Mas Violeta, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mun-
do, puxou-o para si, beijou-o novamente e, estendendo-se, arrastou-o para 
o seu lado.

Agora ele compreendia – e um tropel se erguia na sua alma, e vendo 
a mãe naquela pose de prostituta, lembrava-se do pai, e com terror con-
fessava a si mesmo que ele devia ter tido razão, que aquela mulher não 
prestava, e que ele a varrera de sua vida, como quem varre uma coisa inútil 
e perigosa.

Levantou-se de súbito e contemplou-a – estava inerte, os olhos cer-
rados. Então ergueu a mão e, quase sem saber o que fazia, esbofeteou-a. 
Ela gemeu apenas e voltou o rosto, sem dúvida habituada àquelas cenas. 
Trôpego, ele se ergueu, tomou o paletó e desceu precipitadamente a escada, 
ganhando a rua.

Durante muitas horas, indiferente a tudo, caminhou pelas calçadas cheias 
de gente. Quando pensou em voltar, em tomar uma decisão fulminante, 
idêntica à do pai, compreendeu que se modificara e aquelas horas haviam-
no transformado num homem, maduro para todos os acontecimentos.”20

18 CARDOSO, [1952].
19 _____, [1952].
20 _____, [1952].
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Culminando com a transformação do jovem em um homem “maduro para 
todos os acontecimentos”, o fim do conto instiga a pensar que o desprezo 
de Maurício pela mãe não se prolongaria e que ele seria incapaz de bani-la 
de sua vida, como fizera o pai. Não obstante o limite imposto pelas “duas 
compactas colunas” na página de A Noite impedir o autor de explorar o apro-
fundamento das relações entre mãe e filho, mantendo o incesto em suspenso, 
chamam a atenção as características conferidas a Violeta. A beleza insensível à 
passagem do tempo, o domínio de todos os artifícios para criar em torno de 
si uma atmosfera de fascínio e de sedução, a natureza passional e a capacidade 
de desrespeitar regras e preceitos morais para satisfazer seus desejos são atri-
butos concedidos a ela que ganhariam na Nina, da Crônica da casa assassinada, 
uma importância decisiva.

Convém ainda atentar para o mistério a envolver as figuras dessas mulheres, 
mistério que já marcara a caracterização de Stela e de Margarida. Embora se 
recorde vagamente de uma “temperatura morna e perfumada de alcova”,21 
de um ambiente com “peles caras, arminhos, algumas almofadas de luxo”,22 
Maurício não sabia, de fato, o que havia ocorrido entre os pais. “Drama, 
tragédia, quem sabe o que havia acontecido? O pai fechava-se num estranho 
mutismo”23 e ele, ainda menino, aceitaria a separação de ambos sem fazer 
perguntas.

 O que talvez mais impressione o leitor da Crônica da casa assassinada, no 
entanto, é a semelhança entre as cenas vividas por Maurício e Violeta e aque-
las que seriam vivenciadas por André e Nina, após seu regresso a Vila Velha. 
Afastado da mãe desde o seu nascimento, criado pelo pai e pelos tios com o 
auxílio de Betty, a governanta da família, André alimentaria uma grande curio-
sidade por ela e por seu passado, certo de que “um mistério pairava sobre sua 
vida”.24 Quando, portanto, Nina retornou à casa dos Meneses 17 anos mais 
tarde, o rapaz teve finalmente a possibilidade de aproximar-se dela para, antes 

21 CARDOSO, [1952].
22 _____, [1952].
23 _____, [1952].
24 _____, 1991, p. 242.
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de mais nada, conhecê-la e, depois, deixar-se afetar por sua extraordinária 
beleza. Pouco após sua chegada, à maneira da Margarida de O anfiteatro, Nina 
buscou estabelecer com o filho uma espécie de pacto. Procurou-o, assim, em 
seu quarto e sentou-se, como Violeta, na beirada de sua cama, acariciando-o e 
mergulhando-o em um estado de confusão e perplexidade:

“Ah, podia ser que não houvesse nisto nenhuma intenção, que fossem 
simples gestos mecânicos, possivelmente a lembrança de uma mãe carinho-
sa – que sabia eu das mães e dos seus costumes! –, mas a verdade é que não 
podia refrear meus sentimentos e estremecia até o fundo do ser, desperto 
por uma agônica e espasmódica sensação de gozo e de aniquilamento. Não, 
por mais que eu repetisse ‘é minha mãe, não devo fazer isto’, e imaginasse 
que era assim que todas elas procediam com os filhos, não podia fugir à 
embriaguez do seu perfume, nem à força da sua presença feminina. Era 
eu, eram os meus dezesseis anos em fúria que acordavam àqueles simples 
gestos de mulher. Tudo o que eu podia supor como atributo de uma fêmea, 
sua irradiação morna, seu contato macio e atraente, seu cheiro de carne e 
de segredos conjugados, ali se encontrava junto a mim, e a mãe que durante 
dezesseis anos eu não conhecera, em vão invocava naquele instante, em vão 
repetia o seu nome, e dizia-lhe a responsabilidade e o respeito, a ternura e 
a veneração – cego, perdido, tudo se aniquilava no fundo do meu ser arre-
piado e em confusão.”25

Depois de fazê-lo jurar que nunca se colocaria contra ela e de receber um 
beijo entre os seios, como uma prova mais exaltada de amor filial, Nina se 
despediu, pedindo-lhe, contudo, que antes acendesse a luz do quarto:

“– Ainda não pude enxergá-lo – disse-me com voz um pouco insegura 
e que não era comum às atitudes sem dubiedade. – Acenda a luz, quero 
vê-lo no claro.

25 CARDOSO, 1991, p. 222.
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Girei o comutador, sem grande entusiasmo. Eu não precisava de luz para 
senti-la, que importava o que entrevisse no meu rosto? A claridade inundou 
o quarto e, bem mais do que ela poderia me ver, pois as cobertas quase me 
ocultavam, eu a vi, completa, sorrindo, magnífica na sua revelação. Mais 
do que isto: agora eu compreendia por que ela me quisera ver. Pelo seu 
simples olhar – um jeito turvo, uma expressão de oferta – percebi que ela 
sabia tudo, e que ambos enveredávamos por um caminho que não era mais 
o da inocência.”26 

O “jeito turvo”, a “expressão de oferta” são, como se nota, parecidos com 
a saudação equívoca e o “olhar que continha todas as promessas” dirigidos 
por Violeta a Maurício. No romance de 1959, preparam e antecedem a con-
sumação do incesto, que, desde a elaboração de O anfiteatro se anunciava, e 
que se realiza na Crônica da casa assassinada plenamente integrado à história de 
decadência e destruição vivida pelos membros da família Meneses. Ousada-
mente, Lúcio Cardoso enfrenta o desafio de abordar um tema tão candente 
abandonando de vez o tom alusivo e as insinuações e não se furta a descrições 
como a que se reproduz abaixo:

“Decerto um lado da minha consciência permanecia em sombra, se bem 
que eu o sentisse como uma carga presente, mas intocável – e de que va-
liam naquele momento os restos de consciência que me sobravam, se pela 
primeira vez tinha diante de mim, palpitante e submisso, aquele corpo que 
em segredo eu tanto desejara? Ela se dobrara para trás, caí sobre seu colo, 
rolamos sobre o velho divã – e, por mais que viva, jamais poderei esquecer 
a sensação transmitida pela forma dos seus seios entre minhas mãos, da 
garganta macia onde meus lábios passeavam, do perfume quente, adocica-
do, que se desprendia dela, como de um canteiro de violetas machucadas. 
Ah, e nem posso dizer que não tremesse e não suasse ante a extensão do 
meu pecado, pois repetindo mil e mil vezes que afagava e mordia a carne 

26 CARDOSO, 1991, pp. 224-225.
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que me concebera, ao mesmo tempo encontrava nisto um prazer estranho 
e mortal, e era como se debruçasse sobre mim mesmo, e tendo sido o mais 
solitário dos seres, agora me desfizesse sobre um enredado de perfume e 
de nervos que era eu mesmo, minha imagem mais fiel, minha consciência 
e meu inferno.”27

É interessante também observar a existência de outros pequenos traços 
eleitos para a construção da personagem, indicadores de como certas ideias 
e imagens parecem ter sido perseguidas pelo ficcionista ao longo dos anos, 
até assumirem na Crônica da casa assassinada sua feição definitiva. Depois de 
atribuir à prostituta decadente de Inácio o nome de Violeta, Lúcio Cardoso 
o recuperaria para batizar a bela protagonista de “A sedutora”, o conto de 
1952 veiculado em A Noite. Na caracterização de Nina, deslocada da função 
de nome próprio, a palavra passaria a designar não somente a flor favorita da 
personagem, como ainda seria associada ao perfume que se desprenderia dela 
durante as cenas de amor evocadas por André.

Sabe-se que, ainda antes de publicado, o romance já havia causado uma for-
te impressão em alguns de seus leitores, como demonstra um texto depositado 
no Arquivo do escritor na Fundação Casa de Rui Barbosa. Desejando talvez 
prever como seria a sua repercussão, a Editora José Olympio aparentemente 
divulgou as suas provas meses antes do lançamento para colher algumas opi-
niões a seu respeito. É o que se conclui da leitura de uma carta redigida por 
Noêmia de Azevedo ao primo Daniel Pereira, a quem trata familiarmente de 
“Nenelo” no trecho transcrito abaixo:

“Falei sobre a Crônica da casa assassinada com Totônio e ele me disse que 
lhe enviasse minha opinião sobre o livro.

Ah, Nenelo, não sou puritana nem tenho preconceitos exagerados, mas 
esse romance vai ser uma bomba. E, infelizmente, poderá causar muito mal. 
Lúcio Cardoso tem imaginação, poder descritivo e se revela psicólogo. Mas 

27 CARDOSO, 1991, pp. 311-312.
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por que só apresenta personagens mórbidos, doentios? Sexo é o clima do 
livro. Adultérios, anormalidades, ódio, incesto. [...] O livro traz cenas por-
menorizadas desse amor incestuoso, cenas chocantes. Assim, numa delas, já 
no final do romance, o filho provoca a mãe agonizante e a possui em meio 
a pus e fedor. [...]

Não há em todo o livro uma personagem nobre, dignificante. O padre 
– a melhorzinha dentre aquelas figuras doentias – é um padre desarvorado, 
medíocre, incapaz, perplexo. Lúcio Cardoso no final do livro se embrenha 
pelo problema religioso: mas que deus apresenta na concepção de suas 
personagens! Mesmo o sacerdote enxerga no céu um pobre deus, um deus 
sem força, um deus fantoche.

Concluindo o livro, já a mãe em falta não era a mãe verdadeira do rapaz 
e fica parecendo que não houvera incesto. Mas acontece que a mãe verda-
deira do rapaz (pág. 327) só não se dera também a ele porque este se ne-
gara aos seus apelos e beijos, e lhe “trancara” uma mordida. E, se o pecado 
só existe quando a consciência o acusa como tal, quando o pecador está 
ciente de que agrava a Deus, então, de qualquer forma o incesto consumou-
se porque o rapazinho tinha certeza de que possuía sua mãe. E com que 
confessado orgulho de desafiar com isso os homens e Deus!

Todos os rapazinhos que tiverem o complexo de Édipo desenvolvido 
vão sonhar grandes sonhos depois da leitura de a “Crônica da casa assassi-
nada”. E como a delinquência juvenil hoje anda em moda...”28

Sendo ilustrativas de como o público médio da época compreendeu o ro-
mance, as palavras de Noêmia de Azevedo revelam que a recepção da Crônica 
da casa assassinada, pelo menos naquele momento, não escapou de critérios mo-
rais, equívoco em que incorreu uma parcela da crítica, inclusive. Igualando-se 
aos leitores que se sentiram chocados pelo conteúdo da obra, alguns arti-
culistas como Olívio Montenegro e Sésimo de Miranda censuraram a sua 

28 Carta de Noêmia de Azevedo a Nenelo [Daniel Pereira]. São Paulo, 18 jun. 1958. 2 fls. Disponível 
para consulta no Arquivo Lúcio Cardoso da Fundação Casa de Rui Barbosa.
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suposta “imoralidade”, fornecendo o primeiro, com “Um romance imoral”, 
o pretexto para uma enquete conduzida por Walmir Ayala bem explorada para 
a divulgação do livro.29

Mais sensíveis à dimensão estética do romance, outros críticos, entretan-
to, souberam assinalar e julgar seus aspectos fundamentais, lamentando que 
Lúcio Cardoso houvesse desmentido no último capítulo o incesto sobre o 
qual todo o enredo fora estruturado. Tida como uma falha a comprometer 
a verossimilhança da narrativa, a confissão da personagem Ana a padre Jus-
tino de que era a verdadeira mãe de André foi vivamente atacada por falsear, 
sobretudo, a caracterização de Nina. Vitto Santos, por exemplo, acreditava 
que a personagem continuava “a mesma, tal como foi criada, rebelde ao dado 
justaposto”;30 Temístocles Linhares, que não hesitava em considerar Nina 
“talvez a maior criação do romancista”, pensava que a personagem não saía 
“engrandecida com a nova versão”;31 Wilson Martins, por sua vez, achava que 
Nina, que até então se impusera como

“uma rainha de tragédia, afrontando e enfrentando, na sua inocência 
pessoal, a maldição injustificada dos deuses, transforma[ra]-se, de repente, 
numa mulher comum, entregue às “loucuras da carne”, como dizem os 
moralistas, mas já sem a grandeza, sem a majestade de sofrimento e de 
paixão, que a caracterizava.”32

Reagindo contra o que a alteração na identidade de André representava 
para a Crônica da casa assassinada, Martins sustentava, ainda, que o leitor tinha 
“o recurso de acreditar no romance e não acreditar no romancista, de defender 
Nina contra o seu criador e de pensar que Ana morreu proferindo a suprema 
mentira”.33

29 Cf. a MONTENEGRO, 26 abr. 1959 e AYALA, 6 e 20 jun. 1959.
30 SANTOS, 16 ago. 1959.
31 LINHARES, 6 jun. 1959.
32 MARTINS, 1 ago. 1959.
33 _____, 1 ago. 1959.



O criador e  a  cr iatura 

227

Os protestos registrados acima antes reafirmam do que negam a validade 
da observação de Antonio Candido apresentada no início deste ensaio sobre 
os “grandes criadores de personagens”. Assegurando que o livro “não esta[va] 
longe de ser uma obra-prima”,34 Martins e seus pares pareciam dispostos a 
perdoar os seus “pequenos defeitos”,35 mas se insurgiam contra as modifi-
cações que empobreciam a figura da protagonista justamente pelo que reco-
nheciam de admirável em sua concepção. Após anos de reflexão e trabalho, 
Lúcio Cardoso atingia com a criação de Nina o ápice de um processo que nos 
permite tomar Stela, Margarida e Violeta como suas mais do que legítimas 
antecessoras.
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pesquisa & poesia

Letíc ia  Malard

Numa entrevista de Affonso Ávila a cinco poetas brasileiros, 
em 2003, publicada na revista Sibila, n.o 5,1 Júlio Castañon 

Guimarães perguntou ao poeta mineiro de que forma o seu trabalho 
como pesquisador atinge o seu trabalho como poeta, como sua po-
esia se beneficia de seu trabalho como pesquisador. Ele respondeu 
ser um trabalho de mão dupla, quer dizer, a pesquisa e a poesia se 
confluem, se conjugam. Uma atividade não atrapalha a outra, apesar 
das preocupações manifestadas certa vez pelo amigo Murilo Men-
des quanto à possibilidade de atrapalhar. Diz Ávila: 

“A pesquisa, quando bem assumida, é busca, trabalho, achado, 
como, em nível mais alto, a poesia. Não vejo incompatibilidade 
nem necessidade de opção entre os dois apelos, se a pessoa con-
segue conjugá-los, acatá-los, com dedicação e sabedoria.”2 

1 ‘Sibila’: a lógica do erro. In: Fortuna crítica de Affonso Ávila. Belo Horizonte: Secretaria de 
Estado de Cultura de Minas Gerais/Arquivo Público Mineiro, 2006, pp. 385-396. 
2 Id., ib., p. 390.
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Assim, a partir dessa entrevista, pretendemos analisar resíduos barrocos 
presentes em poemas de dois dos seus livros: Código de Minas (1.a edição em 
1969, politicamente censurada; nova edição em texto integral, 1997) 3 e Can-
taria barroca (1975).4 

Antes de mais, lembremos que Affonso Ávila é dos maiores – se não o 
maior – pesquisadores do Barroco em Minas Gerais que o Brasil conheceu. 
Navegou por mares nunca dantes navegados: em cidades históricas, vasculhou 
arquivos que primavam pela desorganização e má conservação. Deu-lhes um 
mínimo de ordem e limpeza de poeira e mofo para poder garimpá-los. Teve de 
enfrentar chuvas e trovoadas nos altares dos guardiões de armários e estantes 
que escondiam riquezas documentais (e outras) de espantar. Bateu de frente 
com vários tipos de autoridades que temiam a vinda à luz de escritos e itens 
que, segundo elas, deveriam permanecer trancafiados para sempre, porém à 
vista só de alguns poucos com petição de privilégio. 

Mas, quase sempre a duras penas, também conseguiu levar para seu lado 
gente grada, que tinha sensibilidade ante o assunto e chaves de cofre para 
pesquisas, eventos culturais e publicações. Demonstrou que histórias da vida 
privada de séculos atrás deveriam transformar-se em plataformas de conhe-
cimento público no século XX. Promoveu congressos internacionais sobre o 
Barroco e fundou a revista de mesmo nome, que projetaram Minas para mui-
to além de seus arraiais. Manteve contatos com pesquisadores e estudiosos 
da área no mundo inteiro. Pesquisou, escreveu e publicou em coautoria um 
excelente glossário sobre o Barroco na arquitetura e na ornamentação.

Esse é o pesquisador-poeta Affonso Ávila. Neste texto, buscamos verificar 
de que maneira suas pesquisas sobre o Barroco, bem como sua produção 
poética em concomitância, se confluíram e se conjugaram, ou seja, a pesquisa 
invadindo a poética. 

Primeiramente, observe-se a conjugação das datas: em 1967, Ávila pu-
blicou o Resíduos seiscentistas em Minas – livro sobre o Barroco – e em 1969 a 

3 ÁVILA, Affonso. Código de Minas: nova edição em texto integral. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1997.
4 _____. Cantaria barroca. Rio de Janeiro: [edição de subscritores], 1975.
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1.a edição do Código de Minas.5 A partir de 1973 assessorou in loco o Plano de 
Conservação, Valorização e Desenvolvimento de Ouro Preto e Mariana, da 
UNESCO, em parceria com a Fundação João Pinheiro. Nessa época, são 
recolhidos verbetes para o Glossário de arquitetura e ornamentação.6 Em 1975, saiu 
o Cantaria barroca. Na mencionada entrevista, declara Affonso:

“Entre minhas funções, eu teria de percorrer rua por rua, beco por beco, 
monumento por monumento, a Cidade de Ouro Preto. Apaixonei-me pelo 
trabalho e com paixão fui novamente tocado pela poesia, de forma mais 
direta, de forma mais concreta – se posso usar o termo sem suscitar crítica 
equivocada. Eu estava lidando com a coisa e a essência da coisa: casas, frontarias, 
decoração, feição urbana e um repertório imenso de vocabulário que acabei 
compilando num Glossário muito útil nos cursos de Arte e Arquitetura. Cada 
objeto falava por si e tinha uma linguagem própria e o poeta o ouvia e apren-
dia com uma sensibilidade também própria. Nasceu dessa confluência entre 
o ver e o sentir a Cantaria barroca, livro que acredito não tenha sido superado.”7

Convém esclarecer que não estamos classificando Affonso Ávila como poe-
ta barroco ou barroquizante, ou neobarroco, ainda mais porque somos adepta 
da teoria de que um estilo de época – caso a preferência seja analisar a litera-
tura por esse prisma – se apresenta com determinantes histórico-sociológico-
espaciais bem limitadas e delimitadas. Assim, falar de “eternização” de estilos 
é uma metáfora que, se mal utilizada, pode detonar inadvertidamente certas 
categorias operacionais da Teoria da Literatura.8

5 ÁVILA, Affonso. Resíduos seiscentistas em Minas. Belo Horizonte: Centro de Estudos Mineiros da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais, 1967. 2. v. (com a edição crítica e fac-similar do Triunfo Eucharistico, 
Lisboa, 1734, e Áureo Trono Episcopal, Lisboa [1749]).
6 _____ et alii. Barroco mineiro/Glossário de arquitetura e ornamentação. Rio de Janeiro: Fundação João Pinheiro 
/ Fundação Roberto Marinho, 1979.
7 ‘Sibila’: a lógica do erro. In: Fortuna crítica de Affonso Ávila., op. cit., p. 390.
8 Cf., principalmente: ÁVILA, Affonso. Iniciação ao Barroco mineiro. São Paulo: Ed. Nobel, 1984;  
HATZFELD, Helmut. Estudios sobre el barroco. Madrid: Ed. Gredos, 1964; BENJAMIN, Walter. Origem 
do drama barroco alemão. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1984; SANT’ANNA, Affonso Romano de. Barroco: 
do quadrado à elipse. Rio de Janeiro: Ed. Rocco, 2000; TAPIÉ, Victor-Lucien. El Barroco. Buenos Aires: 
EUDEBA, 1961.
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Esclarecida rapidamente essa questão relativa aos limites do Barroco, escla-
reça-se também o lugar de onde ouvimos falar o criador Affonso Ávila. Desde 
seus primeiros versos, tem sido um poeta do seu tempo, engajado em corren-
tes poéticas de sua época e dialogante com outros poetas contemporâneos. 
Seu fazer poético centra-se na garimpagem da palavra única e insubstituível 
naquele texto, naquele contexto, palavra não em estado bruto do dicionário 
comum, em ordem alfabética, mas organizada em arquivos gramaticalizados. 

Das gavetas desses arquivos, o poeta vai retirando, como um cuidadoso e 
curioso colecionador, famílias de palavras para a elaboração de seus poemas: 
palavras só radicais, palavras formadas por prefixação e/ou sufixação, palavras 
que se encaixam no ritmo ou na rima desejada, a fim de materializar o poema 
enquanto objeto artístico. A obsessão pela palavra certa no lugar exato é uma 
característica fundante da sua poética.

Retomando o dito no início, é possível detectar resíduos barrocos em po-
emas daqueles livros – tais como textos epigráficos em parceria lúdica com 
versos, palavras evocadoras do Seiscentos, itens do culto religioso, objetos 
artísticos ou do acervo cotidiano. Em suma, pode-se afirmar que o clima, a 
história, o texto e o contexto das pesquisas transmigraram para a poética, tal o 
amor e o encantamento de que se reveste o seu trabalho, tanto de pesquisador 
quanto de poeta. 

O Código de Minas é composto por 21 poemas e traz esta epígrafe do incon-
fidente Cláudio Manuel da Costa: “O grande corpo das Minas Gerais.” Cada 
poema tem, por sua vez, uma epígrafe, também relativa a Minas, extraída de 
escritores e historiadores mineiros, ou de viajantes, religiosos e cientistas que 
estiveram nas Gerais em diferentes épocas. Servem também de epígrafe um 
aviso de rodovia e um resumo de notícia de jornal, do Correio da Manhã, de 
1965. Dessas epígrafes, três remetem ao Barroco. Acreditamos ser fundamen-
tal integrá-las à análise dos respectivos poemas, participantes que são desse 
código mineiro de leis da Poesia. 

A notícia do jornal epigrafa o poema “Anti-Romanceiro das mulheres bra-
sas”. Diz ela: “Um grupo de senhoras e moças da sociedade mineira acaba de 
fundar a Liga da Mulher Manda-Brasa, associação que terá como programa a 
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luta contra os preconceitos e opressão.”9 Explicando aos jovens, “manda-bra-
sa” é uma gíria dos anos 1960, significando “valente”, “corajoso”. Também 
era o nome afetivo do MDB – atual PMDB –, partido de oposição à ditadura, 
ou seja, partido ManDa Brasa. A gíria dialoga com uma frase similar do can-
tor Roberto Carlos, ouvida em seus shows à época, para designar a excelência 
de alguém ou alguma coisa: “É uma brasa, mora!”

No poema, as mulheres manda-brasa são divididas em corruptas e subver-
sivas. As corruptas (não necessariamente no sentido financeiro, que é o que 
predomina atualmente) são Marília [de Dirceu], Emereciana sua irmã, e Ana 
Jacinta de São José (Dona Beja do Araxá). Não vem ao caso discutir o adje-
tivo aplicado à noiva de Gonzaga e à irmã dela, mas há lendas que viram sua 
imagem de ponta-cabeça. 

As subversivas são Ana Felipa de Santa Quitéria, Elvira [Cupelo Colônio] 
e Wanda Vânia Wanda [Wanda Holfs, Dilma Vana, Vânia Roussef  e Wanda 
Figueiredo]. Era do conhecimento dos contemporâneos que Wanda Holfs e 
Wanda Figueiredo trabalhavam na militância política, muitas vezes na clan-
destinidade, assim como Dilma Roussef. Esta adotou codinomes, como o de 
“Vânia” e “Vana”, sendo este último um de seus nomes próprios. 

Ana Felipa participou da Revolução Liberal de 1842, marchando sobre 
Sabará à frente de 700 homens. Elvira, também conhecida como “Garota”, 
foi militante e companheira de Antônio Bonfim, secretário-geral do Partido 
Comunista Brasileiro na década de 30. Acabou sendo executada como espiã 
anticomunista. E as “Wanda, Vânia, Wanda” foram presas ou torturadas no 
pós-64. Affonso designa-as de “mar (x) itainistas” – mistura de Karl Marx e 
do filósofo católico Jacques Maritain, ou seja, comunistas religiosas. Isso por-
que algumas presas políticas do 64 eram ligadas à chamada esquerda católica, 
especialmente no Estado de Minas.

Vejamos alguns aspectos em que esse poema dialoga com o Barroco.
Primeiro aspecto, o título – “Anti-romanceiro das mulheres brasas”: não 

se tem um romanceiro genuinamente histórico e bem-comportado, à moda 

9 ÁVILA, Affonso. Código de Minas, op. cit., p. 85.
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Cecília Meireles,10 mas um antirromanceiro. Essas mulheres-brasas, brasas do 
turíbulo na festa profana da poesia, carnavalizam o projeto poético de Ávila, 
tal qual a festa do triunfo eucarístico que ele publicara, onde o Santíssimo 
Sacramento tem no cortejo toda uma parafernália pagã, aí incluída a represen-
tação dos deuses Marte, Júpiter e Vênus. Assim, as mulheres guerreiras estão 
para Marte, assim como as belas sexualizadas estão para Vênus, ao redor do 
Poder masculino jupiteriano que detém nas mãos o julgamento delas.

Aliás, no estudo sobre o Triunfo eucarístico, Affonso trata da questão do car-
naval, antes que Bakhtin aparecesse por aqui. E mais: a mulher-brasa político-
partidária Elvira também pode evocar a famosa atriz dos anos 50, Elvira Pagã, 
que expunha o corpo e ideias muito avançadas para a época. Essa Elvira pau-
lista disputava espaço com outra mulher-brasa a começar pelo codinome – 
Luz del Fuego – a Eva mineira que se exibia seminua enrolada por serpentes. 

Elvira foi uma das maiores vedetes do Teatro de Revista, a primeira a usar 
biquíni nas praias do Rio, posou nua na década de 1950, distribuindo a foto 
como cartão de Natal. Pagã e Fuego compunham a dupla mais ousada de 
“mulheres manda-brasa” de meados do século XX. Assim, a divisão binária se 
entrecruza carnavalizadamente, na medida em que também existem mulheres 
“corruptas-subversivas”.

Segundo aspecto: o poema se divide formalmente num oposicionismo bi-
nário, típico do Barroco: no primeiro grupo, localizam-se as mulheres “cor-
rompidas” pelo sexo; no segundo, as subversivas envolvidas pela atuação polí-
tica. Em que pese o sofrimento dessas mulheres reais, discriminadas – sexual 
ou politicamente –, Ávila soube uni-las no poema em um jogo metafórico 
irônico e barroco, como uma espécie de ilustração do que afirma no primeiro 
capítulo de um dos seus livros sobre o período. Vítimas do obscurantismo 
moral-religioso-inquisitorial, por um lado, e do absolutismo golpista-ditato-
rial, por outro, essas mulheres encenam as respostas poéticas lúdicas – subje-
tivas/coletivas – nos termos do pesquisador:

10 Referimo-nos ao Romanceiro da Inconfidência, poema de Cecília Meireles, cujo eixo são as personagens 
desse movimento político que teve como protagonista Tiradentes, publicado em 1953.
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“Ao mesmo tempo que condicionado a fatores de uma realidade envolta 
muitas vezes em sufocante obscurantismo, o Barroco soube encontrar, em 
meio aos fantasmas da Inquisição e do poder absoluto dos reis, a válvula de 
escape do jogo criativo, do jogo ritual, deles fazendo uma grande resposta 
subjetiva ou coletiva.”11

Um terceiro aspecto é que cada grupo de mulheres traz no subtítulo a 
palavra “prontuário”. O vocábulo não remete apenas à acepção de “ficha poli-
cial” – pois eram criminosas em sua condição de “prostitutas” ou comunistas, 
segundo o código moral ou a legislação partidária da época. Prontuário é 
também o livro do jesuíta Manuel Severim de Faria (1583-1655), conside-
rado o fundador do jornalismo luso-brasileiro e autor do Prontuário espiritual e 
exemplo de virtudes (1651), que Affonso pode ter conhecido em suas andanças 
por bibliotecas e arquivos, ou só de referências. Mulheres Brasas são exata-
mente o inverso do exemplo de virtudes, como entendido pela religiosidade 
contrarreformista retomada com pequenos ajustes pela guinada moralizante 
do 64, combinado com a repressão militar dos anos de chumbo. 

Um último aspecto se constitui no emprego de palavras comuns ao contex-
to da Vila Rica barroca ou barroquizante, propositadamente destoantes dos 
neologismos aí utilizados: “devassa” (no sentido de “inquérito”), “infâmia”, 
“áulicos”, “florões”, objetos do culto religioso. Exemplificando: Dona Beja 
é “cândida cameável” – adjetivo derivado de “cama” – mas também “fênix 
fescenina”. Fênix é o pássaro que renasce das cinzas e que intitula a famosa 
antologia barroquizante Fênix renascida; combinado com “fescenina”, obscena, 
remete a episódios da vida amorosa de Ana Jacinta. 

Há também um latim parodístico de per omnia secula seculorum, mesclando o 
dualismo “sagrado” versus “profano”: três estrofes sobre Dona Beja terminam 
em per sexo seculorum, rimando com “oratório”, “genuflexório” e “aspersó-
rio”. Estamos dentro dos jogos barrocos do xadrez de palavras, dos sermões 

11 ÁVILA, Affonso. Iniciação ao Barroco mineiro. Op. cit., p. 4.
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vieirianos imitados pelos padres que pregavam nas igrejas de Ouro Preto, 
Mariana, Congonhas etc. dos séculos mineradores.

Em outro conjunto – “Antissonetos ouropretanos” – temos uma inversão 
do soneto barroco, mas a epígrafe é do Triunfo eucarístico. Ao texto, incorpo-
ram-se elementos desta narrativa de Simão Ferreira Machado, entrecruzados 
com a técnica do remate de verso presente em Gregório de Matos. São três 
sonetos que compõem uma unidade, e, tal como alguns poemas do satírico da 
Bahia, podem ser lidos em diferentes combinações. Comparem-se:

Gregório de Matos (sobre a Cidade de Salvador):

Que falta nesta cidade?.................................Verdade
Que mais por sua desonra?...........................Honra
Falta mais que se lhe ponha?........................Vergonha.
           (“Epílogos”)12

Affonso Ávila (sobre Ouro Preto):

a cidade de hera       e de idade
a antiguidade de édito     e de idade
a posteridade de efígie    e de idade 
           (“Antissonetos Ouropretanos, 2”) 13

No primeiro antissoneto do trio, em todos os versos se encontra a palavra 
“ouro”, e todos eles também terminam com “ouro”, destacada no final da 
linha. Ora, no Triunfo eucarístico – que gira em torno da reinauguração da Igreja 
do Pilar – 1,12% das palavras do texto (total de 3.483 palavras) é exatamente 
a palavra “ouro” (39 vezes) – índice altíssimo. Se se somam a ela “diamante” 
(7 vezes) e “prata” (25 vezes), o percentual dessas riquezas sobe para 2,04% 
(71 vezes). 

12 MALARD, Letícia. Gregório de Matos. 2a ed. Belo Horizonte: Autêntica Ed. 1998. p. 25.
13 ÁVILA, Affonso. Código de Minas, op. cit., p. 96.
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Quando lemos o texto de Simão Machado, somos levados a achar que o 
vocábulo “ouro” não remete sempre ao próprio metal, mas à cor amarela ou 
amarelada, a imitações e falsificações dele, tal a sua profusão. No entanto, 
quando se sabe que na ornamentação da nova igreja foram gastos cerca de 400 
quilos de ouro e também 400 de prata, tudo se torna provável. 14

Nesses antissonetos ressalta-se o lúdico aliado ao Conceptismo, na escolha 
e no agenciamento das palavras, que são combinadas, repetidas ou transfor-
madas foneticamente para produzir o efeito de jogo e o significado conceitual 
desejado. O soneto 3 da série estudada, “¿O amor, que é o amor?” é todo 
construído com palavras terminadas em “-ência”: “é uma vivência // uma 
convivência; uma urgência // uma emergência”, e assim por diante.

Passemos ao livro Cantaria barroca, com programação gráfica de Sebastião Nu-
nes, fotos de Maurício Andrés e capa de Vado Ribeiro. São 27 poemas sobre 
edificações, logradouros, monumentos e ornamentos ouropretanos e de arredo-
res, com suas respectivas ilustrações fotográficas. Estas são entremeadas, em seis 
lugares, por uma espécie de tabuleiro de xadrez em preto e branco, cujas peças 
são oito ligaturas “&”, ocupando posições diferentes em cada tabuleiro. Os 
poemas, de riqueza visual no privilegiamento de palavras em várias fontes tipo-
gráficas e sua distribuição na folha impressa, têm, por sua vez, palavras e versos 
pulverizados, onde se repete obsessivamente a ligatura “&”, ou seja, 191 vezes! 

Essa ligatura, que corresponde à combinação do desenho das letras “e” e 
“t”, em um único sinal gráfico, é um monograma que representa a conjunção 
latina et, mãe de nossa conjunção aditiva “e”. Teria sido inventada pelo secre-
tário do orador romano Cícero, para aumentar a velocidade da escrita manual. 
Atualmente só é usada em nomes comerciais, em informática e normas téc-
nicas. Até o século XVII a conjunção “e” era grafada com o símbolo “&”, 
exceto em início de frase. 

Além da função gráfico-visual no Cantaria barroca, esse símbolo em preto e 
branco, tanto nos leiautes dos tabuleiros quanto em disseminação por todos 
os poemas, admite várias leituras, como por exemplo:

14 Cf. www.ouropreto.org.br/port/igrejas.asp. Acessado em 9 de abril de 2012. 
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1) evoca o passado colonial brasileiro em união dos opostos econômico-ra-
ciais para se formar a identidade nacional, registrado sociologicamente em 
Casa grande & senzala. O poeta pode ter-se inspirado no título desse livro de 
Gilberto Freyre;

2) aponta para a agregação, o elemento de ligação dos poemas do livro reu-
nidos em um grande e único poema-corpo de Ouro Preto. Nesse corpo de 
cidade-poesia, articula-se a cantaria física – pedras de construção em perigo 
de vida nos anos 1970 – e a cantaria poética de cantos daquele que se mobi-
lizou para salvar a Cidade;

3) remete à religiosidade impregnada nesse corpo, religiosidade que produziu 
grandes obras artísticas, registrando-se essa religiosidade – que se expressava 
linguisticamente em Latim – através de um símbolo latino;

4) recupera o símbolo utilizado na escrita portuguesa e brasileira colonial, 
como, por exemplo, no barroco Antônio Vieira, conforme a primeira edição 
dos Sermões (1679-1696). Os seis tabuleiros em preto e branco com suas pe-
ças “&” lembram o trecho do “Sermão da Sexagésima”, em que o jesuíta, ao 
falar da linguagem barroca do seu tempo, diz: 

“Naõ fez Deos o Ceo em xadrez de e-strellas, como os prégadores fa-
zem o sermaõ em xadrez de palauras. [...] Se de hua parte está, Branco, da 
outra ha de estar, Negro: se de hua parte está, Dia, da outra ha de estar, 
Noyte: [...]. Apprendamos do Ceo o estylo da disposiçaõ, & também o das 
palauras.” 15

5) assim como a ligatura foi criada para aumentar a velocidade da escrita, 
o seu uso aqui pode ser lido também como a velocidade que precisava ser 

15 Sermões do Padre António Vieira, v. 1. Reprodução facsimilada da edição de 1679. São Paulo: Ed. Anchieta, 
1943, pp. 40-41.
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implementada para salvar a Cidade da destruição, naquele momento em que 
a UNESCO e a Fundação João Pinheiro compareceram para intervir, e com 
a participação do nosso poeta.

Para terminar, transcrevo o poema “Estrada Real”, que abre o Cantaria 
barroca e bem ilustra o que dissemos sobre a presença e a simbologia não só da 
ligatura “&”, como também o tonus artístico da poesia de Affonso Ávila nos 
livros referenciados:

“&
seguir sem sonhar para sentir
    &
    sonhar sem sentir para seguir
     & 
      sentir sem seguir para sonhar
                &” 16

16 ÁVILA, Affonso. Cantaria barroca, op. cit., s. p. 
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O grifo e a letra: sobre 
uma alegoria poética

Henrique Marques  Samyn

A figura do grifo surge de modo explícito na obra de Ivan 
Junqueira em 1987; naquele ano, o poeta publica seu sexto 

livro, em que a figura mitológica comparece intitulando a obra – A 
garra do grifo –, bem como constituindo o tema do poema inicial. 
Não obstante, em sua emergência, o grifo resgata e atualiza uma 
pletora de temas constantes da obra poética de Ivan Junqueira. É 
disso que pretende tratar este ensaio.

Já o título da obra – A garra do grifo – sugere uma indagação: 
por que o poeta focaliza especificamente a garra do fabuloso ani-
mal? O título do texto poderia ser simplesmente “Grifo” ou “O 
grifo”; não se deve, decerto, a uma contingência a opção adotada. 
Evidentemente, não temos nesta altura elementos que nos possi-
bilitem postular uma resposta; cabe deixar em suspenso esse ques-
tionamento, ao qual retornaremos quando nos aproximarmos do 
desfecho da leitura. Todavia, há ainda um segundo elemento que 
nos detém a atenção neste momento inicial: a epígrafe, retirada de 
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Baudelaire. Trata-se de um verso extraído de Au lecteur, poesia que abre as 
Flores do mal: Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat – na tradução do próprio Ivan 
Junqueira: “Tu conheces, leitor, o monstro delicado”. Resistamos à tentação 
de buscar amparo no texto baudelairiano: se apenas esse verso foi escolhi-
do, e se apenas ele está aqui presente, é porque ele é bastante para a intentio 
poética. Perceba-se que, por intermédio do verso de Baudelaire, o poeta se 
dirige ao leitor, a fim de sugerir uma familiaridade com um monstro – que 
aqui não é o Tédio de que tratava o poema de Baudelaire, mas certamente 
o grifo, a que o título faz menção. Poderíamos, então, parafrasear assim a 
epígrafe: “Tu, leitor, já conheces o monstro delicado – o grifo – sobre o 
qual falarei.”

O que isso quer dizer? De antemão, sabemos o que é um grifo, ou pelo 
menos temos uma ideia do que seja; no entanto, o tom provocativo levanta a 
suspeita de que algo mais esteja em jogo (“Tu já conheces aquilo de que fala-
rei; ainda assim, ouve”). Pode-se suspeitar que o poeta não se limitará a repetir 
o que já sabemos, mas tratará justamente de subverter essas expectativas; nesse 
caso, sua intenção será revelar que o grifo é outra coisa – algo, provavelmente, 
muito diverso daquilo que imaginamos. Apenas a leitura do poema, contudo, 
poderá ou não confirmar essa suspeita.

O poema se abre com este verso: “Um grifo hediondo aos poucos se apro-
xima.” A qualificação do grifo como “hediondo” estabelece um contraste 
com o adjetivo presente na epígrafe (monstre délicat). O sintagma “monstro 
delicado” remete a alguma criatura fantástica, ou de algum modo anômala, 
mas dotada de atributos positivos: a delicadeza evoca a cortesia, a majesta-
de; essa descrição pode ser associada a certa representação do grifo, não raro 
representado como uma nobre criatura, mormente na tradição cristã: arque-
típico é o exemplo da Divina Comédia,1 em que um grifo puxa o carro em 
direção ao Paraíso, à maneira de Cristo guiando a Igreja. É possível rastrear 
as raízes dessa representação em Isidoro de Sevilha, que elencara os atribu-
tos de Cristo, relacionando-os aos dos animais: Cristo é simultaneamente o 

1 No Purgatório, o grifo é mencionado nos cantos XXIX, XXXI e XXXII.
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leão – por sua liderança e por seu reino – e a águia – porque ascendeu aos 
céus depois da Ressurreição.2 

Aí já encontramos, todavia, uma ressignificação do grifo, a partir de um 
referencial simbólico que se sedimentaria apenas a partir da Idade Média; 
para os antigos, o grifo era apenas mais um animal nos bestiários, cuja 
dúbia posição de guardião do ouro nas montanhas orientais foi finalmente 
explicada por Cláudio Eliano: os grifos não são exatamente defensores do 
ouro, que para eles é inútil; se combatem ferozmente aqueles que sobem as 
montanhas em busca do precioso metal, isso ocorre apenas porque lá estão 
os ninhos onde vivem os seus filhotes.3 Portanto, o grifo, enquanto “mons-
tro delicado”, pode ser pensado enquanto a figura ressignificada no âmbito 
cristão; e, enquanto “hediondo”, pode ser concebido como a voraz besta 
conhecida pelos antigos. Veremos, mais à frente, que essa dualidade do grifo 
tem outros aspectos, constituindo um elemento fundamental da poesia de 
Ivan Junqueira.

Prossigamos a leitura. Aquele “grifo hediondo” que se aproximou “aos 
poucos” (o lento voo ou caminhar sugere um gesto sorrateiro ou calculado) 
“pousa a sua garra sobre o livro; / remexe nas imagens e nos signos, / e 
apaga-lhes a música e o sentido”. O título do poema enfocara a garra do gri-
fo, finalmente mencionada de forma explícita; esse signo aparece, entretanto, 
associado à destruição. Não sabemos que livro é esse sobre o qual o grifo age: 
ele não é nomeado pelo poeta, e a descrição é muito vaga – sabemos apenas 
que há nele “imagens” e “signos”, e que sua “música” e seu “sentido” são 
apagados pelo grifo. Atentemos para a escolha léxica: o verbo “remexer” não 
implica uma eliminação completa, sugerindo, em vez disso, uma alteração na 
ordem das coisas que, contudo, acaba por torná-las ininteligíveis. Esse é um 
outro elemento relevante.

Passemos à leitura da segunda estrofe: 

2 Etymologiae, VII, ii.43-ii.44.
3 De natura animalium, IV, 27 (Περι Ζωων Ιδιοτητος).
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Depois aponta o bico para cima
e em fúria dilacera cada linha
em que a forma do fundo se avizinha
como algo que o nauseia e que o fascina. 

Depois de uma primeira menção a um elemento corporal do grifo – a gar-
ra – , agora o foco é deslocado para o bico; ao levantá-lo, o monstro anuncia 
outro gesto destrutivo – o dilaceramento de cada uma das linhas do livro. 
Não há qualquer menção a uma destruição das imagens e dos signos; pode-
mos, assim, deduzir que, ao despedaçar as linhas, o que o grifo faz é eliminar 
qualquer possibilidade de ordenação: todo o sentido foi arruinado; signos e 
imagens se encontram esparsos, desprovidos de significado.

A aniquilação não é realizada de forma meticulosa: o grifo a realiza movido 
pela fúria, conquanto não sejamos informados do que a desencadeou. Obser-
vemos que, antes da destruição, havia uma aproximação entre forma e fundo 
nas linhas, como afirma o terceiro verso da estrofe: isso sugere a presença de 
qualidades estéticas no arranjo de imagens e signos que nelas se encontra-
va, antes da intervenção dilaceradora do grifo. Sem dúvida, a “música” e o 
“sentido” produzidos pela ordenação daqueles elementos estavam na fonte da 
estesia que provocou, no monstro, náusea e fascínio; terá sido a conjugação 
dessas duas sensações, de certo modo opostas, o que despertou a fúria do gri-
fo? É digna de nota a reação ambivalente do fantástico animal perante o livro, 
marcada por atração e repulsa.

A terceira estrofe continua a descrever o animal, cujo “híbrido olhar” “exi-
be/as insígnias da infâmia e do suplício”. Sendo o grifo uma criatura híbrida, 
é natural que seu olhar reflita essa condição; contudo, o segundo verso trans-
crito acrescenta uma nova camada de significado para esse hibridismo, que é, 
então, potencializado: se o olhar do grifo tem naturalmente algo de duplo, 
espelhando sua essência mestiça de águia e de leão, o que ele manifesta ultra-
passa a mera animalidade – há nele algo de detestável e doloroso. Cabe, con-
tudo, enfatizar que, incapazes de perscrutar a subjetividade da mítica criatura, 
não podemos saber se essas qualidades pertencem de fato à sua natureza ou se 
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somos nós que as percebemos – ou, mais ainda: se somos nós que as projeta-
mos em seu olhar, que, nesse caso, constituiria apenas um espelho em que ve-
mos refletida nossa própria condição. Essa possibilidade condiciona também 
a leitura dos dois últimos versos dessa estrofe, segundo os quais o grifo “em 
cada coisa e em cada ser imprime/o estigma da impotência mais indigna”: o 
fantástico animal tudo contamina com uma impotência que lhe pertence, ou 
vemos refletida nas marcas por ele deixadas a nossa própria impotência?

A estrofe seguinte acentua esse questionamento:

Desde o princípio ele entre nós se infiltra:
era um duende nas águas uterinas,
uma víbora na alma dos meninos,
um íncubo lascivo em meio às virgens.

Há nesses versos elementos fulcrais para a leitura. Em primeiro lugar, tor-
na-se necessário repensar o princípio do poema: sabemos agora que a aproxi-
mação do grifo não deve ser concebida como a chegada de um ser estranho, 
mas como o reconhecimento de uma presença constante, mesmo que invisível. 
O grifo, afinal, “desde o princípio” esteve entre nós infiltrado: inicialmente, 
“nas águas uterinas”, “era um duende” – o que demanda uma leitura mais 
detida: o vocábulo ‘duende’ possui origem espanhola, tendo provavelmente 
derivado de ‘duen de casa’; trata-se, portanto, de uma criatura fantástica que se 
apossa do lar, dele fazendo seu domínio. Presente entre nós desde a nossa ori-
gem, o grifo se faz uma “víbora na alma dos meninos” e “um íncubo lascivo 
em meio às virgens”. Entre uma vasta pluralidade de significações possíveis 
associadas à serpente, o que aqui está em jogo são decerto os sentidos negati-
vos, dentre os quais assoma a perfídia associada àquele animal no âmbito das 
religiões abraâmicas; por outro lado, não menos pérfidos são os íncubos, de-
mônios que satisfazem sua lúbrica sede com os corpos femininos. À maneira 
das víboras e dos íncubos, o grifo desde o princípio representa uma traiçoeira 
sombra em nosso encalço.
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“Desde o princípio o grifo tudo arruína / – sonhos, ideias, êxtase, delí-
rio – ,”afirma a quinta estrofe, sendo relevante observar que todo o leque de 
experiências cognitivas e psicológicas é referido no segundo verso transcrito: 
desde as conscientes e racionais até as oníricas e extáticas. Contudo, a ação 
destrutiva do grifo não se limita à subjetividade, uma vez que se transmite 
também para o que essa produz – e, quando os versos finais do quarteto afir-
mam que o monstro “até no poema a sua língua bífida/enfia em busca do que 
lhe é mais íntimo”, inevitavelmente somos levados a perceber que o poeta aí 
se refere (embora não de modo exclusivo) a este poema de que nos ocupamos, 
que, sob a superfície textual, oculta as marcas da assombrosa criatura. De fato, 
se em toda a experiência humana o grifo, de algum modo, se faz presente, não 
se poderia supor que a obra literária permaneceria imaculada; não obstante, 
se estamos capacitados a distinguir esses estigmas, é porque também conosco 
a criatura habita – mesmo que não nos seja familiar.

Embora já nos estejamos aproximando da metade do poema, ainda é pouco o 
que sabemos sobre o grifo. O que nos foi dado conhecer até agora é apenas isto: 
a dimensão destrutiva de seus atos; o espaço em que habita – sempre próximo 
de nós, ainda que não o percebamos. Tudo o que conhecemos traz indícios dessa 
criatura com que convivemos desde que somos gerados; não obstante, ela de 
algum modo se furta à nossa percepção. Será preciso esperar que, no prossegui-
mento da leitura, o texto nos revele mais sobre a natureza do monstro.

A sexta e a sétima estrofes, efetivamente, nos darão algumas informações 
fulcrais sobre o grifo. Vejamos o que dizem:

O que ele quer, enfim, o que o inebria,
mais do que a própria e resignada vítima,
é mais do que ela: é antes seu espírito
(o corpo é coisa iníqua e perecível),

sua vertigem de estar só consigo,
sua aposta no absurdo e no infinito,
seu dom de amor, sua esperança mítica,
de regressar um dia ao paraíso.
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Aqui, penetramos de forma decisiva na subjetividade da misteriosa cria-
tura: conhecemos sua motivação central – e nos é dado saber que o que de 
fato lhe interessa não é o corpo, nem sequer a vítima (podemos entender: sua 
pessoalidade). Seu verdadeiro alvo é o “espírito”, que deve ser compreendido 
como aquilo que no indivíduo opera como via de acesso à metafísica – visto 
ser o que os leva a apostar “no absurdo e no infinito” e a nutrir a “esperança 
mítica” de alcançar a redenção futura. Pode-se afirmar, por conseguinte, que 
aquilo contra o que o grifo investe no homem é o seu duplo: aquilo que no 
homem supera a esfera da fenomenalidade, facultando-lhe acesso ao próprio 
ser. Desse modo, é por atuar nessa instância fundamental que o grifo atua 
como uma espécie de parasita metafísico, furtando ao homem sua obra desde 
a gênese: “Se o homem cria, ele o escarnece e pisa/triunfante, entre os escom-
bros da agonia”, afirmam os dois primeiros versos da oitava estrofe, que se 
conclui reafirmando o que atiça a avidez do fantástico animal: “Nada o exta-
sia mais do que esse abismo/entre o que alguém almeja e o que conquista.”

A nona estrofe é especialmente relevante por nos permitir retornar a uma 
indagação suscitada já pelo título do poema, articulando-a com as reflexões 
tecidas ao longo da leitura. Eis o que ela nos diz:

E assim a besta odiosa as garras finca
nas insondáveis páginas do livro,
quebrando aqui as vértebras do ritmo,
ali, o timbre oculto de uma rima.

Pela primeira vez – e na antepenúltima estrofe do poema –, encontramos 
uma referência à garra do grifo; referência essa que surge articulada com outro 
elemento que, presente no poema desde o início, pode ser agora (re)pensado a 
partir de um outro conjunto de significações: o livro. Cumpramos, portanto, 
essa tarefa.

Notemos, primeiramente, que o grifo é referido como “besta odiosa”; adje-
tivação que se justifica a partir da condição parasitária da criatura, explicitada 
entre a quarta e a oitava estrofes – e que encerra um notável recurso estético: 
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note-se que o termo ‘grifo’ ocorreu pela última vez na quinta estrofe, e que não 
o encontraremos novamente até o desfecho do poema. Ao falar em termos de 
“besta odiosa”, o poeta não só reitera a condição animalesca da criatura (opon-
do-a, por conseguinte, à humanidade contra a qual ela investe), como também a 
qualifica em função dessa oposição. Desse modo, a ênfase recai sobre o lugar do 
grifo em relação ao homem – como aquele que o fere e avilta.

É fincando as garras nas páginas do livro que o grifo as destrói. Embora o 
livro já tenha sido anteriormente mencionado (na primeira e na segunda estrofes 
do poema), ainda não sabemos de que precisamente se trata; cabe perceber, to-
davia, que suas páginas são qualificadas como “insondáveis” – ou seja: é esse um 
livro que não pode ser compreendido ou explicado. Ao cravar nas páginas suas 
garras, afirma o poema que o grifo quebra “as vértebras do ritmo” e o “timbre 
oculto de uma rima”, o que remete a dois momentos anteriores do texto: em 
primeiro lugar, a segunda estrofe – aquela em que é referido o dilaceramento das 
linhas constantes das páginas do livro; em segundo lugar, a quinta estrofe, em 
que há a menção à penetração da língua do monstro no poema.

Numa primeira leitura, aí vislumbramos uma genérica referência às produ-
ções literárias; todavia, agora sabemos que o texto presente no livro apresenta 
ritmo e rima – ou seja: é um poema. Conquanto nos pareça temeroso dispen-
sar desde já aquela primeira leitura, cabe cogitar também essa possibilidade 
de convergência: o livro e o poema são o mesmo – ao destruir um, o grifo 
simultaneamente dilacera o outro.

Avancemos para a penúltima estrofe, em que lemos:

Assim também nos ossos e na linfa,
onde ele vela à espreita da perfídia,
da imundície, da véspera de um crime
que o tornará mais pútrido e sublime.

A menção aos ossos e à linfa consolida também o corpo como espaço 
em que se efetiva a ação destrutiva do grifo, cruel guardião que vela e veda a 
via de acesso à metafísica. Cometer o “crime/que o tornará mais pútrido e 
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sublime” constituirá a efetivação de sua avassaladora presença no âmbito da 
experiência concreta; assim, o monstro simultaneamente se tornará “mais pú-
trido” (porque próximo da carne) e sublime (porque ainda atuante no espaço 
do espiritual).

Finalmente, chegamos à derradeira estrofe, que nos poderá oferecer os ele-
mentos decisivos para a nossa leitura:

A noite encobre a solidão e o livro.
Encolhe-se o animal nas entrelinhas,
e ri-se a sós de quem, por estar vivo,
faz da poesia um desafio e um risco.

Cabe perceber, em primeiro lugar, que aquele que “faz da poesia um desa-
fio e um risco” o faz “por estar vivo”; quer dizer: a vida é uma condição de 
possibilidade para que o enfrentamento da experiência poética. Amparados 
na anteriormente constatada convergência entre o livro e o poema, podemos 
avançar além e especular sobre a alegórica identificação de ambos com a vida; 
não obstante, o enfrentamento poético implica a consciência dessa condição. 
É nas entrelinhas do livro (portanto, nas lacunas da vida) que se recolhe o 
monstro, com a chegada da noite – o tempo do repouso, mas também do es-
quecimento e da imersão no mundo onírico; breve intervalo em que o homem 
(não por acaso, distante de si) pode permanecer a salvo da ameaça do grifo.

Sempre pousada sobre o livro da vida, a garra do grifo representa, por-
tanto, a negação de toda a possibilidade de redenção metafísica para o ho-
mem – e a recorrente (e insuportável) afirmação de sua finitude. O alvo do 
grifo é o duplo do homem: aquilo que, nesse, em vão aspira à eternidade. 
Rompendo as vértebras do ritmo e o timbre das rimas do poema que à vida 
se identifica, o que o monstro faz é reiterar a ausência de sentido da nossa 
própria existência. Por natureza híbrido, o grifo transita entre o eterno e o 
efêmero: se de nós se avizinha, assim o faz para nos lembrar da precariedade 
em que existimos.



Impossibilidades – Rita Soliéri
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P ro s a

Poeta, ficcionista 
e tradutora, 
além de atenta 
leitora de poesia. 
Premiada pela 
ABL e em várias 
outras instâncias, 
tem poemas 
em antologias 
do Brasil e do 
exterior.

Izacyl Guimarães Ferreira:  
um olhar em busca do  
visível e do invisível

Astrid  Cabral

Há poetas cujo envolvimento pessoal na criação poética é 
tão poderoso que chega a excluir providências em torno da 

divulgação de seu trabalho. Izacyl Guimarães Ferreira é um deles. 
Permanece assim, de certa forma, à margem dos lugares de con-
graçamento, fora de antologias fundamentais, longe dos enfoques 
jornalísticos e acadêmicos de seus contemporâneos.

Tal recolhimento, por um lado saudável, se afasta perigosa dis-
persão favorecendo a fiel entrega à elaboração verbal, por outro, 
acarreta injusta ausência no panorama literário que lhe caberia, pri-
vando a comunidade do aprazível usufruto de seus versos. Afinal, 
este é o almejado destino da palavra de arte, a comunhão espiritual 
com os leitores.

A leitura da obra de Izacyl Guimarães Ferreira revela a extre-
ma coesão interior que presidiu a gestão de seu percurso poético. 
Nela não se detectam traços intencionais da estética concretista, 
do movimento práxis ou da poesia marginal dos anos 70. Leal a si 
mesmo, não se deixou contaminar pela notoriedade das vanguardas. 
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Amadureceu incólume aos apelos de prestígio e fama, afastado de grupos mi-
diáticos festivos, porém inovando a partir da tradição. Solitário, sabiamente 
descobriu o próprio caminho, a unicidade de sua inconfundível voz, feita de 
pensamento, concisão e absoluta competência de linguagem.

Estreando aos 23 anos, em 1953, recebeu calorosa aceitação de poetas da 
Geração de 45, e obteve o Prêmio de Poesia Hipocampo-Diário Carioca. Seu li-
vro Os endereços encerrou a respeitável Coleção Hipocampo, produto da prensa 
manual de Geir Campos e Thiago de Mello. De modo significativo, e talvez 
profético, aí se lê o poema “Primavera do cacto”:

Nenhuma flor. Nenhuma aparência 
de flor, por mais noturna e secreta.
Apenas e duramente um cacto,
primavera sem alarde, canto
surdo, de ternura insubornável. 

Tem-se no cacto o emblema deste autor marcado por riqueza interior, con-
tenção e retraimento. Imagem aplicável também ao corpus poético, que reúne 
18 livros de beleza ímpar, despojada de brilhos gratuitos e efusivos excessos, 
desprezando o sensacionalismo apto a seduzir o grande público.

É sintomática a recorrência da imagética do cacto através da obra. Em se 
tratando de poeta oriundo do Rio de Janeiro, não se pode atribuir ao detalhe 
vocabular qualquer indício de nostalgia nordestina, mas sim supor-lhe origem 
simbólica, de natureza íntima, o autorreconhecido perfil: “Não vou além des-
te perfil de cacto.”

Em A curto prazo (1971), obra seguinte, surge o poema “Cacto”, que expli-
cita, emotiva e racionalmente, a afinidade que o poeta mantém com a forma 
de vida, estuante de oculta seiva sob a aparência de enganadora secura.

....................... Vê 
como a fome urde
as rudes cordas desse
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cardo. Vê como o fogo
acende a chama verde,
a fama, a flama viva 
e ardente desse cardo.

A mencionada ternura insubornável pode ser observada em alguns intensos 
momentos de entrega emotiva. Basta ler as séries “À sombra da imperfeição”, 
“Do amor virtual” e “Elogio da luz” (em Ocupação dos sentidos, 2001). Desta 
última, segue o poema 4:

No começo era o verbo, era a maçã.
Era a explosão, era o incêndio, era o sangue
gerando a vida plena, era a amplidão
encarnada de bandeiras em chamas,
era o calor central de um coração
vibrando. Ouça o canto inaugural
pelas cristas vermelhas da manhã,
veja o raio que salta do rubi,
celebre a fonte rubra do mistério,
que no fulgor da rosa silencia.

IGF revela-se sempre um poeta capaz de finas percepções sensoriais (ler 
Iniciação, 1972, e o já citado, Ocupação dos sentidos), bem como de sutil e re-
quintado erotismo. Da série “Modelo Vivo”, incluída em Passar a voz, 1996, 
retiramos este fragmento:

Mas já se mexe, asa
ligeira, quase ao léu
uma espécie de sede
à procura de outra,
de fome desigual,
calor de sol. Troféu
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o grito de triunfo
na luz que vem de baixo
apurando esse mel,
essa compensação
sem pensamento, o bel
prazer de ser no outro.

E eis-nos os dois, ilhéus
em fúria corporal
movendo céus e terras,
nos poços entornados,
nas águas agridoces
do corpo em escarcéu.

Contudo, embora esses aspectos se destaquem, ouso dizer que, de um 
modo mais abrangente, prevalece em seus versos o lirismo contido, movido 
não por arroubos instintivos ou intuitivos, mas voltado para serenas reflexões 
de ordem conceitual e abstrata, ou mesmo para a análise da realidade concreta 
que o cerca (como em “Casas, casarios” e “Jardins urbanos”, de Águas emenda-
das, 1998). Acompanhe-se a minuciosa descrição: Vê-las do alto, telhados/e 
terraços, caixas-d’água,/torres sobre os edifícios,/Vê-las do alto, antenas/
vertebrando seus vazios./Algumas delas compactas/em suas áreas exatas./
Vê-las do alto e de fora,/sem saber quem nelas mora.

Ressalte-se que, dentre as extraordinárias percepções sensoriais de Izacyl, 
a visão é sem dúvida a preponderante. Eis por que a ausência desta o comove 
tanto. Basta ler “Um casal no Duomo, Milão” para provar a afirmativa:

A mão tocava a pedra das colunas.
Na penumbra dos passos de borracha
as centelhas chegavam pela voz
sussurrando miúda, os braços dados.
A bengala tocava o chão, a voz
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mostrava o alto e ele via o que ouvia:
todo o fulgor do incêndio dos vitrais,
as auréolas raiando nos altares,
as altivas ogivas dessa nave,
mais gloriosa em seu olhar opaco.

Em sintonia com as características do processo criativo, acima expostas, 
evidencia-se, em seus numerosos livros, a presença atuante de nítido proje-
to construtivo. Daí as divisões e subdivisões que obedecem a critério quase 
didático e orientam o percurso do leitor. Os poemas costumam aglutinar-se 
em núcleos semânticos, devidamente intitulados. Além disso, cada poema de 
per si apresenta cuidadoso equilíbrio estrófico ao desenvolver-se dentro de 
estabelecida harmonia rítmica.

Mestre na técnica do verso, tanto no uso da imagética metonímica e me-
tafórica, quanto no emprego do ritmo, IGF desde seus primórdios recorre a 
variados procedimentos métricos, alternando medidas curtas com decassí-
labos, sem permitir, portanto, que a monotonia se instale nas composições, 
escolhendo com acerto a forma conveniente à matéria tratada e escapando à 
rigidez das convenções. Eis apenas um dos múltiplos aspectos do poeta culto, 
cujas alusões e epígrafes atestam sólidos conhecimentos literários, sedimen-
tados em leituras fundamentais e hauridos na juventude graças à excelente 
formação acadêmica da Faculdade Nacional de Filosofia, idos de 50. 

 Ainda com relação à enfática primazia na sua obra do aspecto conceitual 
sobre o envolvimento de fundo emotivo, cabe considerar nesta altura a qua-
lidade da discreta melopeia de seus poemas. Além do assíduo uso de versos 
brancos, o poeta executa o canto surdo, mencionado no poema “Cacto”. Exímio 
cultor de rimas toantes (ver cabal demonstração de proficiência, entre outros, 
nos 4 cantos do recém-lançado As ilhas, 2011), Izacyl sabe o quanto a melo-
dia, se utilizada de modo mecânico e previsível, pode interferir e até anestesiar 
a pura percepção do significado. Daí a nítida preferência pela música verbal 
parcimoniosa, em surdina. Mais que embalar o leitor levando-o a dormir ou 
dançar, a missão da poesia é fazê-lo sentir e pensar e, sobretudo, revelar o 
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oculto, arriscando-se a enunciar o novo, conforme a lição que nos dá em Aula 
mínima (1987), onde se lê que o poeta 

põe a palavra dizendo
o que antes não dizia.

A apresentação do novo pode ser escamoteada pela música de fundo, exi-
gindo a cumplicidade do silêncio para sua captação plena. 

Movido pelo desafio de criar o inédito, o autor elabora cuidadosa variedade 
de dicções. Ora surgem poemas de registro mais literário, que dialogam com 
vozes consagradas brasileiras ou hispânicas, como “Raízes” (em Declaração de 
bens, 1975), preito a prezados antepassados poéticos, e algumas composições 
de A conversação, 2008, em reverência a notáveis poetas místicos. Ora aparecem 
outros que se impõem pelo registro coloquial. Exemplo eloquente destes úl-
timos é a sequência dos 10 comovedores poemas reunidos em Conversação com 
Pedro (em E vou e vamos, águas emendadas,1998) cuja linguagem, reduzindo dis-
tâncias, logra estabelecer calorosa intimidade. A reiteração do vocativo Pedro, 
nome do pai e do neto, em meio a evocações dos ancestrais ibéricos, sugere 
não só um convite, mas a reinante expectativa de um diálogo familiar vital.

 Aguda percepção dos fenômenos da linguagem está na matriz de várias 
criações de IGF. Lembro o originalíssimo “De hora em hora” (em Declaração de 
bens, 1973-75) com exaustiva enumeração da farmacopeia homeopática, seus 
esdrúxulos vocábulos latinos cheios de conotações medicamentosas. Também 
em Memória da Guerra (1991), lemos versos que exploram diferentes códigos 
de comunicação: “Arsenais/mostruários, Opinião pública, Press release, En-
trevistas simultâneas.” O mesmo ocorre no poema “Entrevistas urbanas”, que 
integra Em outras palavras (1980). Veja-se o poema “Opinião pública”: 

25% querem
25% não querem
25% não sabem
25% não querem saber
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33,33% têm medo
33,33% não têm medo
33,33% emudeceram

36,4% acreditam em parte
33,7% não acreditam em nada
29,4% querem acreditar em algo
23,2% são absolutamente céticos
28,6% são absolutamente crédulos
39,5% dão respostas múltiplas desesperadas

38% já foram antes
32% nunca foram
19% não se lembram como era
24% ainda não se esqueceram
47% não faziam a menor ideia 
76% ficaram perplexos

X% estão certos
Y% estão fartos
N% estão mortos

Ao adotar as vozes de pessoas do povo em diferentes contextos (amos-
tragem randômica em São Paulo, 1975-1980), o poeta demonstra es-
pecial receptividade ao potencial da língua oral – herança preciosa do 
movimento modernista e bandeira das reivindicações de Mário e Oswald 
de Andrade.

Saliente-se que a cultura literária de Izacyl nunca o encastelou nos recursos 
da escrita de elite, nenhum preconceito privando-o da liberdade de empre-
gar a expressão mais corriqueira e banal. Antes, pelo contrário, ele se mostra 
sempre atento a especifidades da fala brasileira. Basta ler “Sotaques, letreiros, 
múltipla escolha” (de Entre os meus semelhantes, 1996), onde, em total coerência 
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com o título, utiliza, com objetivos estéticos, os habituais modos ou códigos 
de comunicação entre as pessoas simples. 

Ao longo de sua obra, entretanto, pode-se flagrar a presença de opacidade 
comunicativa em certas ocasiões, sobretudo dos poemários Iniciação, Declaração 
de bens e Retrato falado, que enfeixam textos de 1969-1977. Ali se acham desen-
volvimentos verbais enigmáticos em que se aglomeram memórias de cunho 
muito pessoal associadas a imagens oníricas. Servem de exemplo “Currículo”, 
“Aniversários”, “Enigma”, “Sob a pele”, “O obsessor”, “Negativo para reve-
lar”, “Persona” etc. O confuso clima subjetivo que vigora em alguns trechos 
talvez possa ser resumido nos versos:

Guardo palavras que disse de longe,
quando me regressei
além mares e línguas familiares,
onde um outro que fui
já não recorda nem soube o que sou.

Porém, nos últimos poemas dessa fase, a opção pela transparência está 
fortemente assinalada em “Preto e branco”.

Porque estive em todas as lutas
Porque sempre tomei partido
Porque jamais me dividi

Todas as flechas me atingem
Todos os olhos me tocam 
Todos os fogos me queimam

Há caminhos cinzentos 
de morna e quieta paz
por onde nunca vou
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Há incertezas sofridas
no amorfo entre matizes
por onde não me perco

O que me perde é o mito
O que me guia é o sangue

Da pedra extrema do não
Do voo aberto do sim
Contra as águas do talvez

Morro em sombras vivo em claridades

O poema “Mandala”, último da citada coletânea, diz “Chego ao fim do labi-
rinto” e termina por se referir a “âncoras de lucidez/sobrevivendo à beleza”. 

Talvez caiba lembrar nesta oportunidade a difícil atmosfera da ditadura, 
que, subliminarmente, internalizou a censura, tornando-a possível causa da 
dicção menos direta e cifrada de alguns textos. Contudo, é preciso ler a ati-
tude irônica e crítica à situação da época que subjaz nas estrofes de Modelo e 
recordar o confessional desabafo atrás dos versos de “Estampa”:

Com meu silêncio e meu gesto
é que falo, e em minha fala
vale mais o pensamento sentido,
não o pouco que digo,

interrompo e prossigo.

Indispensável é destacar a pujante dimensão social contida em Memória da 
guerra e Entre os meus semelhantes (1991-1994). No primeiro, dá-se a conver-
gência de poemas descritivos, cheios de detalhes jornalísticos, com outros de 
funda reflexão. Em Bombardeios, Os avisos e Iconografia, as obsessivas enumerações 
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sublinham estilisticamente a manifestação da violência mórbida. Flagrantes 
de realismo brutal, eles nada escondem ou omitem. Tudo aí opera em função 
de contundente denúncia, adquirindo caráter amplo e universal: 

Para além dos limites
dos tratados, ininterrupta,
sem uniformes, civil
prossegue calada e sem-fim
uma guerra sem nome.

“Terceiras pessoas” e “Túmulos” são poemas breves em que o autor se vale 
da ironia para ressaltar a absurda estupidez da guerra, mas em “Maneiras de 
morrer” ele contempla e reflete profunda e demoradamente sobre a condição 
humana. Algumas estrofes:

Há o morrer que chamamos natural,
de desgaste ou doença,
ao fim do caminho.
Um morrer de dentro, sozinho.

Há o morrer que vem de fora,
procurado, nominal.
Por arma branca ou de pólvora,
um morrer antes da hora,
por qualquer instrumental.

Há o morrer da própria mão,
o de matar-se.
Por secreta ou por expressa razão,
um morrer que afirma o não,
o de apagar-se,
pessoal.
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Há o morrer que vem de longe,
destinado a muita gente
um morrer impessoal.
Por arma antiga ou recente,
morrer de força bruta, desigual.

É em Entre meus semelhantes que a problemática social brasileira transparece 
vigorosa, através de retratos sem retoques de sua miséria. Os poemas “Regis-
tro de imóveis”, “Contrato de trabalho” e “Pingentes” atuam qual explosivos 
protestos extravasando a concisão de versos curtos, hexassílabos e redondi-
lhas. Em contraste, valendo-se da lentidão do ritmo mais arrastado dos eneas-
sílabos, do tom analítico, e das anáforas que iniciam cada estrofe: “Abancado 
na minha escrivaninha”, o poeta alude ao país dividido, ao meditar sobre a 
morte de Chico Mendes, e mostrar a distância não só geográfica, como tam-
bém social, que medeia entre os impotentes citadinos e os habitantes isolados 
da floresta, onde a impunidade ao crime corre à solta, cúmplice da injusta 
morte.

Em síntese, a poesia de Izacyl revela a complexidade de um criador voltado 
tanto para a visibilidade da vida contemporânea quanto para as indagações da 
condição humana e do eterno invisível.

O penetrante olhar, endereçado ao concreto e educado na assídua contem-
plação de artistas plásticos, é a matriz de onde jorram suas vivências urbanas. 
Podemos acompanhar a celebração sensorial do mundo objetivo por onde 
ele, na condição de criatura humana, passou de viagem ou viveu cumprindo 
missões culturais fora do país. Seus livros arregaçam janelas para diversas pai-
sagens nacionais e internacionais. Em Escalas (1975), IGF nos oferece o rastro 
de suas andanças pelo Brasil propriamente dito, pelas Américas e Península 
Ibérica, e mais tarde, em Uma cidade (2003), o Rio de sua infância e juventude, 
amorosamente evocado. Em Ocupação dos sentidos (2001), segue-se longa seção 
em que a geografia física é o tema nuclear dos poemas. No entanto, o clímax 
da percepção poética do espaço, onipresente na obra do autor, só será alcan-
çado de modo glorioso em Discurso urbano (2007), dada à ênfase concedida à 
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geografia humana. Versos, inscritos logo às primeiras páginas, parecem norte-
ar a perspectiva de onde decorre a totalidade da obra.

Qualquer cidade em cada canto e data
é chão do homem, módulo e morada.

Conexão axial que será reiterada na afirmativa de encerramento:

Viver o mundo urbano é o que nos cabe, 
presa firme no peito uma couraça,
nos pés a natureza acompanhada.
Eis nossa humana afirmação no espaço.

As 50 décimas desse livro, merecidamente premiado pela ABL, desdobram 
sucessivas visões com reminiscências históricas e constroem verdadeiro painel 
artístico, súmula do mundo civilizado. 

Consideremos agora o poeta tocado pelas inquietações do invisível e do 
eterno, atraído pelo transcendente, e não mais o ser social inserido na tessitura 
da vida rotineira, que se compraz no louvor ou na crítica das contingências 
temporais imediatas.

Izacyl Guimarães Ferreira, ainda em seu livro inaugural, Os endereços, ao es-
crever “Caminho sálmico”, declara: “É difícil amar/ o que não vemos”, para 
em seguida mencionar “A impresença de Deus”.

Decorrido mais de meio século, ele retoma e aprofunda a temática do 
divino, agora já de posse da longa experiência de conviver e sobreviver com 
a incógnita de Deus. É o testemunho da busca pelo Autor-mor do mundo o 
motivo central de A conversação, 2008.

Este belo poema prima pela sinceridade e a maneira livre com que a cria-
tura se dirige ao criador, elencando pertinentes indagações e expondo pensa-
mentos que roçam o campo filosófico e teológico. Trata-se de um comove-
dor monólogo que se pretende diálogo endereçado ao Altíssimo, cuja voz de 
resposta implora, em vão, ao concluir. No desenrolar de 45 unidades, vêm à 
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tona, além da perplexidade ante a consagrada Máquina do Mundo cantada 
por Camões e Drummond, o substrato religioso pessoal, traços do ecletismo 
brasileiro, lembranças de anjos e santos, transportes de deleite estético diante 
da arte sacra e da imaginação poética de Dante, irreverências de Paul Celan e 
Nietzsche.

Embora autêntico conhecedor e admirador da mística espanhola, San Juan 
de la Cruz, Teresa de Ávila e Fray Luis de León relembrados com afeto, Izacyl 
não se deixa contaminar pelo fogo da fé. Seu espírito é marcado por aguda 
inteligência e racionalidade, bem como por forte vínculo de sensibilidade ao 
visual (o poema Elogio da luz é afirmação disso), características já apontadas 
em anterior comentário sobre o conjunto da obra. Assim sendo, sua ideia de 
Deus não transcende a grandeza da esperança e do desejo. Sem conseguir 
abolir plausíveis dúvidas, Deus, em sua concepção, não passa de consoladora 
hipótese à fervorosa certeza, permanecendo, portanto, a abstrata impresença por 
ele definida na juventude. Leia-se:

Abra os ouvidos para mim, Senhor, 
e silencie a minha pobre dor.
Mal sei qual o pronome que vos dou,
se Vós, se Tu, Você, nem como expor
em versos que me sirvam onde vou,
pois vou sozinho, sem nenhum andor
de procissão, se digo sem pudor
maior meus medos e dúvidas, ou
se perco minha voz sem ouvidor
nessa conversação entre nós dois.
Não sei bem no que creio, se no amor
à vida, a Ti, ao que tenho, ao que sou.
Muito me dói, sem intelocutor,
falar sozinho, sem qualquer retorno.
Abra os ouvidos para mim, Senhor.
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Na duração da matéria (2010), livro subsequente, propõe entre outros temas 
a crucial questão do tempo e da morte. Em vez do fecundo enfoque espacial, 
que o atraiu e absorveu com frequência, é a coordenada do instante efêmero, a 
consciência do transcurso temporal que se apodera do poeta e constitui o nú-
cleo perceptível desta nova obra. Brotam, então, rememorações de episódios 
da infância, de momentos perdidos, pessoas desaparecidas, lances nostálgicos 
e o discernimento melancólico que se lê em “Confidência”: 

O que é de antes, o que é da hora,
o que é de sempre é isto:

um passado que é meu
e uma pequena dor:
a da mão ociosa
que não soube ou não pôde
colher sua própria rosa.

Vamos reencontrar o topos da rosa mítica, que o inspira e leva ao desabafo 
em “Apócrifa de Ronsard”. O tom elegíaco também irromperá em muitos 
trechos, a exemplo:

Tudo escapa, todos
escapam, no vento
as cartas e acenos,
no regato os seixos,
na noite seca os relógios.

Assaltado pela pungente noção do irreversível passado, o poeta vê a memória 
aflorar como fator milagroso de resgate e reconquista.

recomposta no sonho e na vigília  
a esplêndia memória imita a vida.
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Esse sentimento provocará autênticos rituais de ressurreição, gerando pas-
sagens poéticas restauradoras do bem-estar. “Sala de visitas”, “O gabinete”, 
“Mesas-de-cabeceira” parecem congelar o tempo preservando espaços afetivos 
em redomas de palavras.

No trato da transitoriedade da vida, convém admirar a atitude serena e 
cheia de sabedoria com que o poeta assume a finitude. Leia-se em “Por en-
quanto”:

Enquanto se desfaz
discreta e lentamente
a matéria fugaz
sobre a alma carente,
viva o corpo a grandeza
humana de sua forma

A obra de Izacyl Guimarães Ferreira constitui valioso legado artístico de 
quem, através da magia da palavra, testemunha seu tempo, abraçando em pro-
fundeza e com rara dignidade as múltiplas faces da vida.



Homem e passeio – Rita Soliéri
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C a l i g r a m a s 

Javã Tarsis

De Javã Tarsis dir-se-ia que na infância, caminhava pelos sí-
tios da avó e do tio, um lugar sem qualquer traço urbano. 

Árvores, animais e imensos campos. É de se esperar que não hou-
vesse muito o que fazer, principalmente quando se pensa em cida-
des grandes, com as quais estava habituado. Passeava sozinho pelos 
campos, deparava com paisagens onde o horizonte desaparecia e 
sentia-se pequeno nessa imensidão doméstica. Apesar de grandio-
so, aquilo não assustava; antes tranquilizava, e se consumia horas 
olhando a paisagem em volta.

Para crianças, tudo é grande: quartos, sala, casas. Em ambientes 
fechados, os tetos eram inalcançáveis, as dimensões, sempre gigan-
tescas. Ao crescermos, perdemos essa escala – a poética da imensi-
dão – visão verdadeiramente sublime.

Desde menino, ele sempre gostara de arquitetura e de paisagem. 
As linhas, curvas e formas que alicerçavam as construções e o con-
junto dessas construções criavam uma poética tão familiar que lhe 
proporcionavam comodidade e encantamento. 



 Javã Tars i s

268

Quando começou a estudar fotografia, suas primeiras imagens eram paisa-
gens e para ele tudo era maravilhoso. Entretanto, ao se aprofundar nos estu-
dos, descobriu que nessa carreira é preciso levantar questões, problematizando 
todas as instâncias que a fotografia consegue ou não atingir. 

Ao entrar na universidade, encontrou várias referências, o que lhe foi insti-
gando o desenvolvimento deste trabalho. Trazer algo do passado para tema de 
um ensaio fotográfico é uma gratificação pessoal. A abrangência da fotografia 
é enorme e poderosa, pois nela cabe a expressão e a experiência da vida.
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Meditação – Rita Soliéri
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C o n t o 

Nasceu em 
Fortaleza, Ceará, 
em 1951.
É autora de 
Boca do inferno, 
Desmundo, Amrik, 
Dias & Dias, 
e Yuxin, entre 
outros romances, 
todos editados 
pela Companhia 
das Letras, e 
do livro de 
contos, Noturnos. 
Trabalha com a 
memória literária 
brasileira. 
Viveu no Rio 
de Janeiro, em 
Brasília e em 
São Paulo. Mora 
atualmente numa 
praia cearense.

Mais que os olhos

Ana Miranda

Vós, árvores, que tendes a me dizer, tão mudas? Tão solitá-
rias. Falam apenas ao vento seus murmúrios de vegetais, 

silenciam da solidão, na caatinga, onde vivem umas tão longe das 
outras, como distante eu estou do mundo, entre os animais como 
se eu fosse um animal, mas não haveria de ser? Estou num lugar que 
contém em si todas as coisas criadas para ninguém, e só as conhe-
cem os viajantes que não moram na terra, como eu. Mas mesmo 
neste deserto as árvores não se esquecem nunca de deitar suas folhas 
e flores e frutos e alongar suas sombras, basta apenas um pouco 
de chuva e elas retribuem, compenetradas em seu trabalho. Pobres 
árvores e suas pobres filhas, tão esquecidas! Ainda assim conservam 
suas folhas arrumadas como num dia de festa, aquela feito noiva 
em pureza, outra derrama seus perfumes, adiante uma delas roça 
suas virtudes a dar cachos aos passarinhos, e são felizes de viverem 
assim em desertos, porque os homens não vêm lhes cortar o cepo 
com o ferro das facas, nem lhes rasgar os licores, nem lhes talhar a 
veia com machado, nem lhes dar estocadas e feridas ou lhes ferir o 



 Ana Miranda

278



Mais  que os  olhos  

279

madeiro com hastes de dardos. Elas têm dentro de si doces grãos como figos 
passados, e unguentos que nos curam, e seus mucunás como olhos que nos 
vigiam e fecham nossas feridas. Não se riem umas das outras, não murmuram 
traições, nem desejos, nem falsidades, são minhas amigas, de modo que não 
estou mais só.

Mas talvez sonhem, e algumas envenenam, e outras têm cheiro ruim, e 
umas, tão altas, trazem do céu os raios que matam, de modo que para serem 
inocentes basta, como os animais, conhecê-las, e quem não come as folhas 
de veneno nenhum mal sofre. E o nome desta formiga? E esta flor? Flor de 
nhambi. E esta abelha de oco de árvore?

À beira do rio, vou colher água, mas paro, admirada das flores pontudas, 
com suas unhas a sangrar das folhas, suas cuias vermelhas, umas parentas das 
outras, a irmã, a mãe, a avó, derramam filtros para que alguém me ame a alma 
e o corpo, meu filho, minha filha, paro a cada florinha amarela e quase sem 
nenhum cheiro, só o cheiro agreste que não quer me cativar, paro nas brancas, 
nas roxas. Uma flor com rosto de fava, uma feito árvore pequena com frutas 
que requeimam a boca, travando o gosto, um capulho fechado com folhas 
grossas e duras, e umas flores que nascem ao pé das árvores e trepam por elas 
acima, umas cordas delgadas e fios mui lindos, touças juntas de folhas gordas 
e com flores que chamam à dor dos espinhos, umas pegadas nas outras, são 
tantas, que nunca vi nas matas.

Ao lado, a pouca água sem correr, presa pelo rio, cortada pelo Sol, se 
despedindo, lembrada ainda da verde-noite, e acolá uns pássaros pequenos, 
de cor finíssima, fazem sua merenda na lama, formando buraquinhos acom-
panhados, um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Ponho o meu 
passarinho num galho para caçar ele mesmo as suas frutas, tão cheio de graça. 
Quando lhe cai o Sol nas penas, fica resplandecente, com seus pés amarelos, 
o bico e os olhos vermelhos, de grande estima, e raro.

O que tenho eu a te dizer? De tuas penas, quando morreres, farei um dia-
dema para meus cabelos, tu és meu bichinho de quem tanto gosto. As sararás 
voam leves, remoinhos de sararás amarelas, não há vento que valha por elas, 
e um tipo de unaúnas com pernas brilhantes e os chifres virados um para o 
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outro, e setas que ardem, bichos novos há muitos, aqui, aprendo quem são 
eles olhando os seus gostos e as suas figuras, alegre me divirto, guardo-me 
de dizer isso à toa, de mentira, já ficará assim? Já o deixarei estar? Sou eu, ou 
sou tu? Esta ave, se não fosse azul, seria eu. Ainda nem acabei de começar 
a olhar, finges que não me vês? Eu vou te engordar e te comer, hehe. Tenho 
sede. Encho de água barrenta a coité e bebo, mas me refresca do Sol, como 
um seu contrário. Lavo o rosto e as mãos, arrumo os cabelos com o pente, e 
ele não esperava mais, eu o engano, pego com minha cestinha o peixe de cor, 
gateado, cercando seu povo contra o raso, ele bate a barriga no fundo da cesta, 
briga para voltar à sua casa nas águas, quer a mãe, eu lhe digo que vou comer 
sua carne branca, Tua carne branquinha, peixe fugitivo, tu és meu prisioneiro, 
quem te sujou a cara? Não te enfadas de me enfadar? O mundo das plantas 
e dos bichos tem tantas coisas pequeninas, escondidas de nós... É preciso ter 
mais do que olhos, para ver. Mais que olhos, o quê?

(Fontes: Textos de padre Vieira e Gabriel Soares de Sousa)
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C i n e m a 

Pesquisador da 
Universidade 
de São Paulo 
e do Instituto 
Itaú Cultural. 
É pós-doutor 
em Literatura 
Brasileira pela 
Faculdade de 
Filosofia, Letras 
e Ciências 
Humanas e 
doutor em 
Psicologia 
pelo Instituto 
de Psicologia, 
ambos da USP.

Memórias do cárcere e a 
persistência da história*

Paulo Ramos

Graciliano Ramos deixa o galpão dos presos na Colônia Cor-
recional de Dois Rios pela última vez. Por trás do cerca-

do, prisioneiros como o ladrão e escrunchante Gaúcho, o operário 
Desidério e o generoso Cubano se aproximam para se despedir do 
companheiro que está prestes a deixar a ilha Grande.

Na cena seguinte, encontramos Graciliano fora dos portões da 
Colônia. Ele sorri ao sentir que a liberdade se aproxima e, num gesto 
de rara empolgação, lança para o alto seu surrado chapéu de palha, 
celebrando seus últimos instantes de cárcere. Um corte rápido apre-
senta uma embarcação em alto-mar onde o velho chapéu, lançado 
ainda em terra pelo personagem, cai sobre o oceano Atlântico.

O pequeno navio sobre as águas é a última imagem de Memórias do 
cárcere, de Nelson Pereira dos Santos. As sequências que antecedem 

*  Esse texto faz parte de uma pesquisa de pós-doutorado sobre o filme Memórias do cárcere, 
realizada com bolsa concedida pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo – FAPESP.
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essa cena final levam-nos a crer que a libertação do escritor é iminente. Toda-
via, a liberdade não se concretiza na tela, pois a câmara congela o quadro e a 
embarcação permanece estacionada entre a ilha Grande, local de variadas for-
mas de agressão à condição humana de seus “hóspedes”, e o Continente, com 
sua promessa de restituição dos direitos constitucionais do protagonista.

A liberdade prometida, mas não realizada que caracteriza a cena de encerra-
mento, oferece algumas possibilidades de análise. Minha investigação procura 
identificar, a partir da última sequência do filme, como o cineasta interpretou 
a obra de Graciliano para estabelecer um diálogo com a história brasileira, 
reatualizando nesse processo o texto literário para as plateias de sua película.

Assumir a passagem de obras literárias para o cinema como forma de interpre-
tação possibilita uma análise rica e diversificada. Robert Stam define o processo 
hermenêutico da transposição como um ato de leitura e, como tal, intrinsecamente 
parcial, pessoal e conjuntural do texto-fonte e que pode gerar uma infinidade de leituras, 
assim também qualquer adaptação pode gerar uma série de adaptações (Stam, 2008, p. 21).

Em liberdade? Ȅ
No momento em que Graciliano Ramos lança ao ar seu chapéu de palha, a 

trilha sonora executa o Hino Nacional Brasileiro, na versão do compositor norte-
americano Louis Moreau Gottschalk. A composição acompanhará a película até 
o seu final. A conjunção entre imagem e música não é gratuita. Ao som de um dos 
símbolos oficiais máximos da nação, a liberdade do escritor não concretizada na 
narrativa nos leva a perguntar: para qual Brasil retornaria o intelectual?

Há no livro uma passagem onde Graciliano Ramos apresenta um painel 
sombrio do país na metade dos anos 30, no contexto da repressão realizada 
em decorrência da Intentona Comunista, quando as liberdades individuais 
dos cidadãos foram cada vez mais restringidas. Segundo o autor, as forças 
conservadoras domaram a literatura, acirraram os sentimentos reacionários, 
enfraqueceram a resistência ao regime ao mesmo tempo em que silenciaram 
seus opositores pela morte, tortura ou simplesmente através do medo e do 
conformismo (Ramos, 2008, p. 30).
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Graciliano foi solto em janeiro de 1937. Meses antes, em outubro de 1936, 
entrou em funcionamento o Tribunal de Segurança Nacional (TSN), órgão 
responsável pelo julgamento daqueles que se opunham ao regime. Várias pes-
soas condenadas pelo TSN foram enviadas para a Colônia de Dois Rios, entre 
as quais estavam dirigentes sindicais e líderes de diversas categorias como 
comerciários, ferroviários e funcionários públicos (Santos, 2009, 218-219). 
Em novembro de 1937, Vargas instaurou o Estado Novo, estabelecendo de 
uma vez por todas uma ditadura no país e que durou até 1945.

A liberdade fora da prisão, ainda que relativa do ponto de vista político 
institucional, era melhor que a crueldade do cárcere, que o protagonista havia 
deixado para trás. Para aqueles que permaneceram na Colônia Correcional, 
quer fossem eles contraventores ou presos políticos, restava apenas a possibi-
lidade de sobreviver às péssimas condições da ilha Grande e à violência prati-
cada pelos agentes do Estado. Para esses presos não havia nenhum direito, eles 
estavam lá para morrer e não para se endireitarem, segundo as duras palavras 
do anspeçada Arruda, oficial responsável pela segurança no presídio.

A nau sobre o oceano e o Brasil nos anos 80 Ȅ
O espectador de Memórias do cárcere, lançado em 1984, que olhasse em re-

trospecto para o último decênio da história brasileira certamente teria a im-
pressão de que a nação estava prestes a “entrar” em liberdade. A ditadura mi-
litar que governava o país desde 1964 não parecia mais tão sólida em meados 
da década de 80.

Ao peso do chumbo que marcou o Brasil entre 1964 e 1974, foram adicio-
nados outros elementos que tornavam o rígido e pesado metal mais maleável 
e leve. O estado de direito retornou à vida nacional em 1978 quando o Ato 
Institucional n.o 5 (AI5) foi extinto, permitindo que dispositivos legais básicos 
como o habeas corpus retomassem sua validade jurídica; no mesmo ano, os ope-
rários metalúrgicos de São Bernardo do Campo, em São Paulo, promoveram 
as grandes greves que se constituíram em uma das mais emblemáticas manifes-
tações de protesto das classes subalternas na história brasileira; em 1979, foi 
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promulgada a Lei de Anistia, que possibilitou o retorno para o país dos exilados 
políticos e deu continuidade ao processo de abertura. Entre 1983 e 1984, a 
política retomou definitivamente o espaço público através da campanha das 
“diretas já”, que pedia eleições diretas para presidente da República.

Diante dessa conjuntura de distensão política na primeira metade dos anos 
80, para o público desse período, a imagem da embarcação sobre o mar no 
filme de Nelson Pereira poderia ser interpretada como a possibilidade, ainda 
não concluída, do restabelecimento do estado democrático de direito.

Esses atos de liberalização eram acompanhados pela ação, em sentido con-
trário, das alas mais extremistas do regime entre os quais podemos citar os 
assassinatos do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, e do operário Manoel 
Fiel Filho, em 1976, nas dependências do DOI-CODI. Esse órgão de segu-
rança se notabilizou pela extrema crueldade com que tratava os prisioneiros 
sob sua custódia.

Outro exemplo foi o conjunto de medidas baixado pela Presidência da Repú-
blica, em 1977, e que ficou conhecido como o “pacote de abril”. Esse “pacote”, 
editado em consequência de uma crise entre o Executivo e o Congresso, colocou 
o Legislativo em recesso e instituiu a figura do “senador biônico”, parlamentar 
eleito de forma indireta para garantir ao regime a aprovação de suas medidas.

Eventos como esses apenas confirmavam o caráter precário da distensão 
política nos últimos anos da ditadura. A imagem final da embarcação sobre 
o oceano significava, quer no contexto de Graciliano ou no ano de 1984, o 
símbolo de uma liberdade relativa.

A permanência do porão no início do século XXI  Ȅ
ou a violência como prática de Estado

No caminhão que transporta os presos do Forte das Cinco Pontas, no Re-
cife, para o navio Manaus, um dos cabos que participou do levante de 1935 
trazia em seu corpo as marcas da tortura. No porão do navio, a câmara mostra 
os pés do velho comunista Soares. Neles está registrada a violência praticada 
pelos agentes do Estado. Na Casa de Detenção, os pés do trotskista Sérgio 
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também apresentam sinais de tortura. Na Colônia Correcional um negro – 
um preso comum – é espancado sem motivo aparente.

O estado getulista empregou a tortura contra seus opositores políticos. Tal 
prática foi utilizada com maior ênfase após o malogrado levante comunista 
de 1935. O filme de Nelson Pereira dos Santos trouxe para a tela este desres-
peito extremo aos direitos constitucionais dos presos.

Para o público dos cinemas, em 1984, que, em menor ou maior grau, ti-
nha algum conhecimento das brutalidades cometidas nas prisões da ditadura 
civil-militar, as cenas associadas à tortura em Memórias do cárcere apontavam 
para a traumática história recente do país, construída durante as duas décadas 
anteriores por um regime que ainda governava seus espectadores. 

Mencionamos anteriormente a singular Lei de Anistia, editada no final da 
década de 70. Essa lei remete ao tema da impunidade, uma característica que 
há décadas está entranhada na sociedade brasileira.

A impunidade, garantida pelo aparato jurídico da anistia, foi identificada 
por Maria Rita Kehl como uma das heranças da ditadura que se reflete na 
ação das polícias do país. Para a psicanalista, o esquecimento da tortura gera 
um grave sintoma social no Brasil, que é a naturalização da violência.

Kehl cita o professor Paulo Arantes, para quem a polícia brasileira é a única 
na América Latina que comete mais assassinatos e crimes de tortura atual-
mente do que durante o período da ditadura militar. A autora afirma ainda 
que a impunidade não produz apenas a repetição da barbárie: tende a provocar uma sinistra 
escalada de práticas abusivas por parte dos poderes públicos, que deveriam proteger os cidadãos e 
garantir a paz (Kehl, 2010, p. 124).

A violência praticada pelos órgãos de repressão que está representada no 
livro e no filme não se restringe apenas aos prisioneiros políticos. Ela incide 
também sobre os presos comuns, principalmente aqueles que estavam na Co-
lônia Correcional. Esta característica é um hábito corriqueiro não apenas dos 
regimes autoritários, mas também daqueles classificados como democráticos, 
sejam eles liberais ou conservadores (Caldeira, 2003, p. 142).

Segundo a organização internacional Human Rights Watch, o abuso 
policial, incluindo as execuções extrajudiciais e a tortura nas penitenciárias 
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brasileiras permanece, neste início do século XXI, como um dos proble-
mas crônicos da segurança pública brasileira (Human Rights Watch, 2010, 
pp.201-206). Quase três décadas depois de sua primeira exibição nos cine-
mas, a cena derradeira da embarcação sobre as águas continua permanecendo 
o símbolo de uma liberdade que ainda não foi plenamente conquistada...

Paul Ricœur disse que a obra de arte deve transcender as condições sociais, 
culturais e psicológicas que lhe deram origem. A leitura é o gesto que reatuali-
za a obra na medida em que ela é realizada: o texto deve poder, tanto do ponto de vista 
sociológico quanto do psicológico, descontextualizar-se de maneira a deixar-se recontextualizar 
numa nova situação: é o que justamente faz o ato de ler (Ricœur, 2008, p. 62). O filme 
de Nelson Pereira dos Santos é um dos mais felizes exemplos dessa afirmação 
de Ricœur.
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Hora
Para Alex Varella

Ajax não pede a Zeus pela própria
vida mas sim que levante as trevas
e a névoa a cobri-lo e aos seus em Troia:
que tenha chegado a sua hora
sim! Mas não obscura: antes à plena
luz do dia e sua justa glória.
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Desejo
Só o desejo não passa
e só deseja o que passa
e passo meu tempo inteiro
enfrentando um só problema:
ao menos no meu poema
agarrar o passageiro.

Meio-fio
Domingo à noite, ao cinema,
à comédia americana
do Roxy, em Copacabana:
Que melhor estratagema
para vencer a acedia
domingueira, num programa –
sonorama, cinerama –
com um toque de nostalgia,
drops e ar-condicionado,
e um trailer, de aperitivo
(que filme é mais incisivo
Que o somente insinuado?)

Mas, na Barão de Ipanema
com a Domingos Ferreira,
eis que fazemos besteira,
a um quarteirão do cinema:
é que, à procura de vaga,
não vemos que vem um carro
na transversal, e o esbarro
não é grande, mas estraga
os planos. Resta esperar



Poemas  

289

ao meio-fio a perícia.
Mas a noite, com a malícia
e a fluidez de um jaguar,
nada espera. Da Avenida
Atlântica, a maresia,
cio marinho, alicia 
para outras eras da vida. 

A Mulher dos Crisântemos
(sobre um quadro de Degas)
Para Carlos Mendes Sousa

As flores transbordam do seu vaso à mesa,
um pouco à esquerda da tela cujas beiras 
por pouco não ultrapassam, invadindo
a moldura. Também o seu colorido
quase abandona a paleta da pintura
(é que o jovem mestre ostenta sprezzatura),
mas apenas quase. O olhar passa por elas,
pousa aqui, pousa ali, hesitante abelha,
visita, à esquerda do vaso, um jarro d´água,
nota um lenço largado sobre a toalha
bordada da mesa e ruma ao lado oposto
da tela, para uma mulher cujos olhos
ignoram-no, atraídos talvez por algo
que se acha fora não somente do quadro
em que ela se encontra, mas também daquele
em que nos perceberia, se quisesse.
Sem saber por quê, o olhar não mais a quer
largar. Diga-se a verdade: essa mulher
deixa a desejar. Ela não se compara
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aos crisântemos que lhe deram a fama
a que mal faz jus, já que se encontra à margem
do quadro, e nem sequer inteira, só em parte. 
Dela está bem mais presente ali a ausência
que a presença. E, dado que a ausência é proteica
e tudo nada, o olhar mal mergulha em sua
vertiginosa superfície e flutua
de volta às flores sobre o fundo castanho
do papel de parede; depois, da capo.

Auden e Yeats
Eu exaltaria Auden,
viajante atormentado,
dialético e bizarro,
e lhe faria uma ode
se a tanto minha perícia
e minha audácia bastassem. 

Ou, quem sabe, Yeats, numa tarde 
feito esta, tão vadia,
possa a leitura da tua
poesia, pura Musa,
inspirar a minha arte
se eu lhe implorar: Poesia,
na prisão destes meus dias
ensina-me a elogiar-te.
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Diamante
O amor seria fogo ou ar
em movimento, chama ao vento;
e no entanto é tão duro amar
este amor que o seu elemento
deve ser terra: diamante,
já que dura e fura e tortura
e fica tanto mais brilhante
quanto mais se atrita, e fulgura,
ao, que parece, para sempre:
e às vezes volta a ser carvão
a rutilar incandescente
onde é mais funda a escuridão;
e volta indecente esplendor
e loucura e tesão e dor.

Palavras aladas
Os juramentos que nós juramos
entrelaçados naquela cama
seriam traídos, se lembrados
hoje. Eram palavras aladas
e faladas não para ficar
mas, encantadas, voar. Faziam
parte das carícias que por lá
sopramos: brisas afrodisíacas
ao pé do ouvido, jamais contratos.
Esqueçamo-las, pois, dentre os atos
da língua, houve outros mais convincentes
e ardentes sobre os lençóis. Que esses,
em futuras noites, em vislumbres
de lembranças, sempre nos deslumbrem.
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Definição ostensiva
   Cerúleo:
   o céu
   o mar
os olhos dos alemães
os cabelos dos indianos
   a noite
   a morte
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Uma Tristeza

Existe em mim a 
qualquer hora 
uma tristeza 
humilde e calma 

que a vida pode 
atenuar, 
mas não privá-la 
desta graciosa 

fidelidade 
que ela me tem,
uma tristeza 
que de tão tímida 

não diz seu nome,
permanecendo 
enrodilhada
na minha alma, 

como uma gata 
em seu borralho. 
Uma tristeza, 
que vem do ser 

e que não logro
saber por que
não desanima
de ser tristeza
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mesmo nas horas
de maior júbilo, 
quando minha alma
é paz e risos! 

Oh! Sim, existe, 
em mim, no fundo, 
a nostalgia 
de alguma coisa 

que outrora fui
e que depois 
deixei de ser, 
pois não se explica 

essa tristeza 
que não me dói 
senão por sua 
simples presença, 

por não estar 
senão em mim, 
por existir 
à revelia 

de qualquer dor, 
de qualquer ódio,
essa tristeza 
que é só tristeza, 
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que é humilde e calma, 
que me contempla 
com grandes olhos 
fixos e doces. 

Será preciso 
que um dia a aceite, 
pois como pode 
um coração 

se recusar 
a tal ternura, 
tão natural 
e tão gratuita? 

Eu bem quisera
Ser todo alegre,
e não amar
senão o júbilo

do mar que escarva
a noite imensa,
do mundo inteiro
em frenesi,

mas é impossível
ser insensível
a tão solícita
melancolia,
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que é como o odor
do meu espírito
em solidão
insensível

e que de pura
fidelidade
chega a sorrir-me
quando estou só!

Existe em mim
a qualquer hora
uma tristeza
que é fidelíssima,

e deve ser
a própria queixa
do ser que pede
libertação.

Existe em mim
Algo de tão
puro e essencial
que só me resta

ser tão humano
que não recuse
sua presença 
simples e amarga.
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Elogio da Nudez 

Quando me vejo nu, 
carne e tamanho apenas, 
sofrendo a garra de algo 
que não me orna, nem me afaga: 

sinto por dentro um silêncio 
que me deixa ainda mais nu! 

Quando me vejo nu 
ao sol que me rói, parado, 
ao sal que me entra na vida, 
ao ar que me desnuda a alma: 

fico no mundo sem par, 
desejando me enterrar. 

Ah, que desnudez faminta! 
No banheiro, sobre o leito, 
em qualquer parte do mundo, 
onde se deixe o vestido: 
é o próprio medo do homem, 
que aparece sobre a pele! 

Mas é tão bom, delicioso, 
jorro de água, o unguento, 
perfume, a relva, a seda 
de outra carne ainda mais nua: 

que o terror é esquecido 
por um instante florido! 
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Só um homem todo nu 
pode acreditar em algo, 
num pássaro azul, em Deus,
numa coisa irreversível... 

Aleluia Para Wallace Stevens 

Não há de, no sepulcro, abrir-se a rosa? 
Ou se abrirá, no seio do repouso, 
na face nua da tarde silenciosa? 

Talvez, a Deus, Lhe bastem os gemidos 
da criatura em parto, ou, porque dorme, 
a luz que acalma os cisnes, perseguidos. 

E, sem embargo, o túmulo ressoa 
de um som de trompa em corredor perdido, 
e nele o osso esplende, e a carne é boa! 

A companheira arrulha, quer a vida, 
o companheiro a abraça, e liba o mel. 
Por que ficou, no chão, torre partida, 

a absurda sede que queria tudo? 
A morte não é mãe do belo, é fêmea 
que rói as unhas sob um velho escudo, 

que se jogou, depois de um duelo triste, 
à sombra de um menino; e ela sabe 
que a roerá, um dia, quem resiste. 
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Aqui estás, ao sol das onze horas ... 
Mas quem és tu? Oh, pobre Rei de Asine, 
o verde mar contemplas e, a desoras, 

sorves um tempo que te sorverá. 
De nada te aproveita o arnês que ostentas, 
a vinha nua, o bicho que acolá, 

na cauda de mil olhos, te saudava! 
Ao câncer, devagar, irás doando 
teu coração, que a pedra desmanchava. 

Ei-lo, uma pomba! Ou mais: é cotovia
que canta sobre o siso e a gerência.
Assim, hás de voltar ao que se via

ao topo da criança, ao búzio velho,
em cuja boa a hóstia é sol hostil. 
E ali, sem penhoar, brandir o relho

às ancas do corcel alimentando-o
com o temor. E após queimá-lo vivo
na sarça que Moisés viu, hesitando.

Aos mortos o que é seu. Que bem moídos,
na escuridão da gleba, onde a semente
os quer, reapareçam submergidos

na glória do festim. E à relva deem
um pouco de respiração. Calçados,
em direção à sombra, voem também.
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O Herói 

Desceste das nuvens 
e encilhaste a fome. 
A lata de tua armadura 
envelheceu, 
teus queijos rescendem 
a essências da China. 

Nós, 
lúcidos, sábios, sóbrios, 
esquivamos como mariposas 
a dança das flamas. 

Quem examina nossos heróis? 

Somos o escabelo 
de teus pés, 

a palha de trigo 
de teus olhos. 

II

O rouxinol canta 
no coreto 
de buganvílias. 

Tu, Dulcineia, 
tece sobre nossas cabeças 
o véu da solidão. 
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III

Donde vieste? 
Por que 
teus cabelos se desatam 
sobre o mar? 

Uma língua de fogo 
escreve 
em nossos nervos. 

A teus pés depomos 
o mundo que não construímos. 

IV

Teu cavalo é o sonho do povo 
que devasta as flores, 
e rola de olho em olho 
pelos abismos do medo. 

V

A febre
alimenta-o 
com pastagens nascidas de soluços. 

Nas prisões 
a boca da lua 
fia o grande passo, 

e são moitas 
o favo 
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onde te aninhas, 
pássaro endoidecido. 

VI

Rói o caminho,
andante vitorioso, 

rói tua vida. 
Este suspiro é a rédea que nos salva. 

VII

Teu corpo repica em nosso corpo, 
tua alma pendura-se 
na miséria, 

vamos ao teu encalço 
na rua 
onde os moinhos apodrecem. 

Quebramos 
tua lança 
contra nossos dentes. 

VIII

Estes dedos 
tangem a guitarra, 

nasceram em ti, 
e são duros 
como estrelas caídas num poço. 
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Ao teu lado 
apascentamos os ossos. 

IX

O elmo é a nudez da terra faminta. 
Teus punhos? 
Teu estribo? 

Voz de uma multidão 
que as salinas 
amamentaram. 

X

Cavaleiro da triste figura, 

o enterro 
de tua visão, 
a pedra 
de teus braços, 

eis os gemidos que embebedam 
teu escudeiro. 

XI

Nossa pobreza caminha
Em teu farnel,
nosso orgulho reluz
em tua couraça,
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somos de alumínio,
de junco,
e não choramos.
Quem sabe
onde a semente

principia?

XII

Esta noite acordas
no milímetro
que separa beijo a beijo.

No vento 
as narinas dos mortos
são clarinetas que te trazem
da escuridão.

Pequenino,
cortas a cidade pelo meio.

Poucos
te prendem pela fímbria
do vestido.

XIII

No adro das igrejas
imolas touros,
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ao pé dos edifícios
rasgas códices,
tua nudez sob as pérgolas

assusta banqueiros. 
Nalguma parte o esperma dos 
                recém-nascidos
esporeia a loucura. 

XIV

Dói-nos, cavaleiro, 
a alegria dos triunfos 
na árvore de vosso pranto. 

Cavaleiros de outros triunfos, 

aqui nossa roupa, 
ali nosso caixão: 

tantas árvores tantos mundos tantos jumentos tantos demônios! 

Que mundo é este 
cuja ponta 
viola o coração? 

XV

Mundo de palmo e cruz, 

nossa luta desliza 
nas tuas formigas. 

Lavraremos o que nos pertence. 
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Po e s i a  E s t r a n g e i r a

Poemas

Drago Štambuk

Drago Štambuk nasceu em 1950, em Selca, na ilha de Brač, 
na Croácia. Sua carreira literária teve início em 1973, pu-

blicando em diversos países, desde então, traduzido para o árabe, 
inglês, francês, japonês e espanhol. Sua obra poética alcança aproxi-
madamente cinquenta volumes, incluindo-se publicações individuais 
e antologias. Laureado em 2008 com o Prêmio Dragutin Tadijanović, 
pelo conjunto da obra, concedido pela Academia de Artes e Ciên-
cias da Croácia, Drago recebeu críticas expressivas, como as de 
Raymond Carver, Antonio Skarmeta, Stephen Greenblatt, Andrew 
Motion, Kazuko Shiraishi, Doris Lessing e Rosanna Warren. Para-
lelamente à atividade literária, Štambuk graduou-se em Medicina 
pela Universidade de Zagreb, em 1974, e trabalhou no Royal Free 
Hospital, de Londres, tornando-se um dos nomes pioneiros na va-
cina contra o HIV. Após a Independência da Croácia, em 1991, 
entra para a carreira diplomática, servindo na Índia, no Egito, no 
Japão e na Coreia. Atualmente é embaixador da Croácia no Brasil. 
Fellow da Universidade de Harvard, Štambuk é membro do PEN 
Club da Croácia, da Inglaterra e do Japão.
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Ljudi se boje trnja
a mene pozlijediše cvjetovi.

Sir, Lijepak i Krletka
Pčela zarobljena medom,
musica u jantaru.

Osa s paučinom
panter u živom blatu.

Riblja okamina.
pjev cvrčka u krletci.

Mirula pod plovkom
obad u lovki.

Kućni miš napušta trapulu
i odlazi u bijeli svijet.
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Há quem teme espinhos,
eu temo as flores que me ferem.

O Queijo, a Cola e a Gaiola
A abelha presa no mel,
o mosquito no âmbar.

A vespa na teia de aranha,
a pantera na lama. 

Fóssil de peixe.
Canto da cigarra na gaiola.

O melro na armadilha,
a mosca na lagoa.

O rato de casa sai da ratoeira
rumo ao vasto mundo. 
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Zefir
Ako imaš dva kruha
daj jedan siromahu,

Drugi prodaj
i kupi jasmin
da nahraniš svoju dušu.

Budućnost
Ona ima dvije družice.
Crnu i bijelu.

Bijela se zove: ljubav
Prema savršenome,

crnoj je ime: ljutja na
nesavršeno.
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Zéfiro
Se tiveres dois pães,
dá um ao pobre

o outro, vende-o
e compra jasmim
para alimentar teu espírito.

Futuro
Ela tem duas amigas
uma negra e outra branca.

A branca se chama: amor
da perfeição.

A negra tem nome: ódio
da imperfeição. 
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Crni Obelisk
Središte je svijeta,
a možda i rub

ekscentrične
Zemlje.

Ljubljeno je drugdje
i osi nema

van srca
Ljubavnika.

Savršen je
rub,

zlatno slovo
na cendalu svijeta.
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Obelisco Negro
Ele é o centro do mundo
e a margem, talvez,

da Terra
excêntrica.

O amor 
tem seu ponto axial

no coração
do Amado.

Perfeita é a 
margem,

áurea letra 
na faixa mortuária do mundo.
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Bijeli Šum, Crni Snijeg
Šum sunca
prolazi kroz granje.

Šum sunca
i tišina mjeseca.

Tišina mjeseca
kaplje kroz nebesko

sito, sitna kiša ljubavi
umiva lišče maslina.

Bijeli jelen
hoda
za crom košutom

Sanguis
Bolna je rijec bodež.
Bodež – bolna je riječ.

Vršak olovke. Crna točka.
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Branco rumor, Neve Negra
O rumor do Sol
atravessa os ramos.

O rumor do Sol
e o silêncio da Lua.

O silêncio da Lua
se dilui na peneira

celeste, o chuvisco do amor
banha a folhagem das oliveiras.

O cervo branco
segue
o veado negro.

Sanguis
Dolorosa é a palavra punhal.
Punhal é palavra dolorosa.

Ponta do lápis. Ponta negra.



Chuva – Rita Soliéri
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M e m ó r i a  F u t u r a

Karta

Carlos  de  Laet 

ke, kontra o semifonetismu du sidadão Medeirus, au sidadão 
Maxadu Dasis dirije un enperradu etimolojista, ô fonetista radikal.

Meu karu Maxadu Dasis.

Não temus estado juntus, á muintus mezes, i konpletamente ig-
noru kual a tua maneira de pensar a respeitu da nova reforma orto-
grafica, de invensão du Medeirus Albukerke. Não axas tu ke para 
uma revolusão é muintu pôku, i para uma desorden já é demais?

Á, nu ke vai fazendu a Akademia, grande falta de lojica. Vêjase, 
por exenplu, akilu du agá! Não u admite nu meiu das palavras, i 
todavia u tolera nu principiu dalgumas. Ô u agá é bon, ô é mau. 
Si é bon, kontinúe a viver onde kér ke seja; si é mau, suprimase de 
todu.

Eu já esprimi a minha opinião konservadora en uma karta ke 
publicamente dirigi á Escelentisima Señora Dona Karmen Dolores, 
elegante escritora dus domingus nu País. Nistu, komu nu demais, 

Fundador da 
Cadeira 32 
na Academia 
Brasileira de 
Letras.
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talvês tu, ke muintu konvives kon jovens akademikus, mi áxis atrazado i 
anakroniku; mas, pasiensia! Kada kual é komu Deus u fês, i forsozamente ten 
de obedecer á sua indole. Não tendu julgado bôa a perturbasão de quinze de 
novenbru, akela ke á filosofia koroada substituiu a tirania de barrete frigiu, 
tanben me não póde sorrir esta bernarda das letras, igualmente alocada e 
temeraria.

Depois de serta idade, meu karu Maxadu, kuasi nus limitamus á pro-
longasão du ke até então temus sidu. U ke mórmente nus aprás é u ke nus 
deliciô en ôtros tempus, i kero krer ke nistu entra muinto da rekordasão. U 
mundu esterior própriamente só nus fás vibrar até serto numeru de janeirus; 
e é presisu ter a natureza essepsional de un Afonsu Pena, por ezenplu, para, 
já entradu en anus, aprender modas novas, i fingir de inperador kon kavala-
ria atrás du karru. En lovor de Sua Esselensia, nesta adaptasão a modernus 
idiais [i] freskas praxes deskubro a prova de uma fibra muinto mais rija du 
ke parése indikar u fiziku du mesmu Afonsu, ke já era deputadu i ministru 
da korôa kuando ainda Medeirus con Aristides, o Lôbu, soletrava o abesê da 
demokracia.

Eu não sei, karisimu Maxadu, si tanben tu konservas aus jesuitas akele 
orror ke kontra eles nus ensinarão us nosus mestres, todus, ô kuasi todus, for-
madus i inspiradus na eskola du Ponbal, ke na ponta du nariz (komo lá dizia 
o francês Xoazeul) trazia senpre un jezuita a kavalu; mas en todu kasu, ás de 
admirar a famoza fraze du padre Ritxi, kuando, intimadu a reformar alguns 
artigus da Konstituisão da sua orden, korajozu replikô: “Sind ud sund, aud 
non sind” – isto é, ke sertas kôsas u melhor é deixalas kuais são, ô de todu 
abolilas. Istu de agá mau nu meiu e bon nu prinsipiu não se konpadése con a 
lojica, ke tudu governa, até mesmu as revolusões.

Fálase muinto en ortografia fonetika; mas en ke se rezume ela? Na ekuasão 
du son i da grafia: ora, tal ekuasão não eziste, nunca ezistirá con un alfabetu ke, 
kual u ke erdamus dus latinus, é au mesmu tempu defisiente e superabundante.

Con efeitu as letras vogais são en numeru inferior au das vozes, i já na mes-
ma lista das vogais aparése a duplikata du i e du ipsilon, tão odiozu este ultimu 
aus fonetistas da Akademia. Deixu de falar nas ôtras duplikatas dos xis e du 
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cê agá, du gê i du jota en tantas palavras, edsétera, edsétera. Logo, nunka será 
posivel fazer ortografia fonetika, antes ke Medeirus e seus adeptus corrijão u 
alfabetu, ô ninventen ôtro melhor, asin komu tão bem corrijirão a monarkia 
i todus us seus errus.

Eskolhidu u novu alfafetu, ô pelu menus modifikadu o atual de fórma ke 
a kada son korresponda uma letra, ô kuando muintu duas (komu nu kasu du 
erre forte medial, i du duplo élle, ll, para figurar u ke oje se grafa com élle agá) 
klaru está ke ben diferente fikaria u aspetu, a fizionomia du idioma vernaculu 
escritu, asumindu feisões de esperantu, ô mesmo de groenlandês... Mas, segun-
du parése aver ditu u señor Lafaiete au esprefeitu Passus, não se póde fazer 
uma omelete sen kebrar us óvus, nen ortografia fonétika sen mandar au infernu 
a tradisão.

Uma das kôsas ke eu reklamaria, si mu permitisen as minhas kondisões de 
eternu vensidu, seria a supresão do cê, por não ser letra sinsera.

A duplicidade dese karater antes du e, ô du i, i antes du a, o i u não se mi 
afigura menos odiosa ke a dôtros xamadus adezistas, kér dizer akeles sujeitos ke 
mudão segundu a okazião. (Não aludu ao nosu venerandu Pena, de ken até já 
lovei a fibra, com ke arrosta u insultu dus anus). Urje, pois, akabar com o cê i 
substituilo pelo k, ô pelo ésse, konforme soar.

A objesão de un konpetente, u espirituozu Fóca, kolega ke é meu nu Jor-
nal do Brazil, absolutamente não sufraga a periklitante kausa du cê, porkê só 
grande malisia poderá konfundir u kágado, proparocsitonu (komu la dizen us 
Emeterius) i u seu paronimu parocsitonu, partisipio de verbu ke não keru 
sitar.

Asin, meu karu Maxadu Dasis, não é u ká, letra de un só parecer, un só ros-
to i uma só fé, u karáter ke é justu desaparesa da escritura; i sin un cê de dous 
valores, i ke de mais toma sedilha, por kúmulo de indecóro.

Si, portantu, ouvese eu tempu de ir á Akademia, ke se reúne kuando estô 
tratando de kôsas infinitamente menus divertidas, ô ensinando u gregu a ba-
xarelandus, ô iniciando ôtros neófitus nus misterius dus logaritmus, minha 
proposta, pôku mais ô menus, seria esta, salvu as emendas con ke me advertise 
a tua esperiensia:
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Primeiru, ke se deite fóra u cê, pelo seu caráter duplice i adezista, pasandu 
a ser substituidu pelo ká, kuando fórte, i pelo ésse, sempre singelu, kuando 
sibilante.

Segundu, ke banidu seja, i de vês, u negregado agá, eskrevenduse con duplo 
élle, ll, o ke ora se grafa com élle agá, á moda franseza ô kastellana: i póndose 
un til sobre o enne para grafar o son atual du enne agá. Deste modu, kuandu 
pâra mais não preste, as señoritas ficarião definitivamente españolas. Tudu 
istu, compreendese, enkuantu u Medeirus não forjar novu alfabetu, en ke aja 
carateres especiais para tais konsonansias.

Terseiru: ke nunka se dobre letra alguma, com desesperu da etimologia, 
mas ekonomia de tempu, de tinta e de talentu dus meninus de eskola, kon-
forme ben ponderô o nosu Bilake. Essesões únicas: u élle dobradu du casu 
presedente, e, talvês, u nome Penna, en atensão ao ditu Afonsu.

Kuartu: – ke, igualmente só se atribua ao gê un son unicu, tiradu u de 
jota que indebitamente asume antes du e i du i. Asin, nu vokabulu nin-
gen, desnesesariu será u digrama gê u (gu); i da mesma fórma nas ôtras  
palavras.

Kintu: – ke os ós finais fexadus en us, komo en us sejan grafadus. Ken us 
mandô fexarense tantu?

Sestu: – dispensar u risku de união, ô ifen, entre us verbus i us pronomes 
enkliticus. É luxo, já omitidu pelus klásikus.

Setimu: – deixar au ême sómente u valor de konsoante; i por sinal de naza-
lidade adotar esclusivu u ene.

Oitavu: – solisitar en pró desta revolusão u asensu du Institutu Istoriku, da 
Kaixa de Konversão, du Apostoladu Positivista e dôtras asosiasões tão refor-
madoras kuão poderosas.

Nonu, i últimu: banir u cê agá (substituidu ô por xis, como em xapéo; ô por 
un ka, komu en kronika); banir u double u, w; banir u pe agá, mesmo a despeitu 
du Foca; banir u ipsilon, esseto na palavra Ruy, por deferensia au maior jenio da 
Amerika du Sul, banir u quê, banir...

– Mas istu fôra muinto banir, dirás tu, meu karu Maxadu, kon toda a 
bondade du teu koração.



Karta 

321

Não fás mal, respondu eu: não á revolusão sen banimentu. É presizu banir 
avós, fillos, netus, bisnetus, tataranetus. Banir tudu. Asin o ezige a seguransa 
da ortografia fonetika, i dôtras instituisões ben consolidadas.

Adeus. Uma bela tarde, kuando menus pensares i mu permitirem as raizes 
gregas ô kubicas, darei um pulu até ao silojeu, i de duas uma: ô me alistarei na 
falanje do Salvador, defendendu a etimolojia, ô baterei u semifonetisimu du 
Medeirus, propugnandu o fonetismu jakobinu, kual u da grafia desta karta.

Teu egs korde amigu e admirador

Karlus de Laéte
Jornal do Brasil, 30-5-1907



Petit Trianon – Doado pelo governo francês em 1923.
Sede da Academia Brasileira de Letras,
Av. Presidente Wilson, 203
Castelo – Rio de Janeiro – RJ



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 
realizou-se numa sala do Pedagogium, na Rua do Passeio, em 20 de julho de 1897.

Cadeira  Patronos  Fundadores  Membros  Efet ivos

 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 Marco Lucchesi
 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 Merval Pereira
 32 Araújo Porto-Alegre Carlos de Laet Ariano Suassuna
 33 Raul Pompeia Domício da Gama Evanildo Bechara
 34 Sousa Caldas J.M. Pereira da Silva João Ubaldo Ribeiro
 35 Tavares Bastos Rodrigo Octavio Candido Mendes de Almeida
 36 Teófilo Dias Afonso Celso João de Scantimburgo
 37 Tomás Antônio Gonzaga Silva Ramos Ivan Junqueira
 38 Tobias Barreto Graça Aranha José Sarney
 39 F.A. de Varnhagen Oliveira Lima Marco Maciel
 40 Visconde do Rio Branco Eduardo Prado Evaristo de Moraes Filho
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