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Ocupante da 
cadeira 15 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 

editorial 

Marco Lucches i

Pode-se reconhecer facilmente nesta edição uma escolha cen-
trada na subjetividade. Origina-se do debate em torno de 

Kierkegaard, acompanhado, poucas páginas depois, através da leitu-
ra de Kafka e de Heidegger.

trata-se da plenitude dos seres em escala relacional, fora de es-
curos sistemas totalizantes, quando não totalitários, vistos agora 
de perto, dentro do alto coeficiente de solidão que os singulariza, 
atravessa e constitui. subjetividade que se amplia com o ciclo “entre 
a gramática e a linguística”, a meio caminho entre norma e forma, 
langue e parole, sistema e indivíduo. 

segue-se a homenagem aos acadêmicos lêdo ivo e João de scan-
timburgo, que, com intervalo de poucos meses, nos deixaram. Ambos 
confundem seus nomes com a feição desta revista e demais atividades 
na Academia. Perdemos também, há mais tempo, o elegante crítico 
de cinema e literatura, luiz Henrique costa, de quem apresentamos 
trecho de sua tese inédita, dedicada a mário Peixoto. Outra figura que 
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se encantou foi svobóda Batchvárova, uma das maiores escritoras e roteiristas da 
europa do leste, radicada no rio de Janeiro.

memória e subjetividade realizam uma tensão complexa, profunda e des-
contínua. esta é uma dentre as múltiplas tarefas desta casa. comparável tal-
vez ao “manto da apresentação”, a obra de Arthur Bispo do rosário, a criar 
uma geografia da memória, para apresentá-la diante de deus. A Academia 
claramente não dispõe de compromissos metafísicos, mas coincide com Bispo 
do rosário, diante do registro da História. 

como o futuro dura muito tempo e o presente é infinito, a recordação é 
um gesto de amizade, que se sabe inacabado.
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Anna letycia

este número é enriquecido com as obras de Anna letycia.

AnnA LetyciA, teresópolis-rJ, 1929.
inicia seu aprendizado de gravura em metal com iberê camargo 

em 1950. trabalha em xilografia com Oswaldo Goeldi.
em 1954, expõe gravura no salão Nacional de Arte moderna. 

em 1958, faz sua primeira individual na Galeria Gea, com pintura e 
gravura. Ainda este ano, começa a trabalhar com maria clara machado 
no teatro tablado, até 2000, onde executa 18 cenários e figurinos.

em 1958, com o Prêmio de Viagem ao País, vai com a pintora 
djanira ao maranhão ficando em são luís e Alcântara, época em  
que djanira prepara sua exposição na Galeria Bonino. Nessa época, 
passa a colaborar com o jornal Para todos, dirigido por Jorge Amado.

Na década de 60, começa a ensinar gravura no mAm, rio de Ja-
neiro, a convite da gravadora edith Behring. em 1959, 1961 e 1963, 

I c o n o g r a f i a



 Anna Letyc ia

8

expõe na Bienal dos Jovens de Paris, quando recebe o Prêmio André maulraux 
pelo conjunto de obras. em 1961, faz uma exposição em santiago e dá um cur-
so de gravura na PUc, do chile, quando lhe é conferido o título de Professora 
Honoris Causa. em 1962 e 1965, realiza exposição individual na Petite Galerie, no 
rio de Janeiro e em são Paulo. No ano de 1962, obtém o Prêmio de Viagem ao 
exterior, do salão Nacional de Arte moderna. expõe no ano de 1962 e 1968, 
na Bienal de Veneza. em 1967 e 1972, participa da Bienal de tóquio e Bienal de 
liubliana, em 1970 na Bienal de Florença, sempre em representações brasileiras.

em 1969, passa a integrar a comissão Nacional de Belas-Artes, órgão 
do mec, dirigida por rodrigo mello Franco, onde permanece por 8 anos. 
Posteriormente, integra a comissão Nacional de Artes Plásticas da Funarte. 
em 1969, passa a compor o conselho superior das escolas de samba, por 
indicação de eneida de moraes e Édison carneiro.

Juntamente com Aloísio magalhães, dirige a sociedade de Amigos do mu-
seu de imagens do inconsciente, sob orientação de Nise da silveira, curadora 
da exposição Os Inumeráveis Estados do Ser, realizada em 1987 no Paço imperial 
do rio de Janeiro, exposição comemorativa dos 40 anos do museu.

Nos “anos de chumbo”, é presa duas vezes, no rio e em Porto Alegre.
em 1975, juntamente com márcia Barroso do Amaral, Aloísio magalhães, 

thereza miranda e Haroldo Barroso, criam no rio a primeira galeria de arte de-
dicada à gravura e desenho. em 1977, monta e coordena a Oficina de Gravura do 
museu do ingá, em Niterói, onde permanece por 22 anos. Por esse trabalho, rece-
be o Prêmio Golfinho de Ouro do Governo do estado do rio de Janeiro. rea liza 
exposições individuais na Galeria Gravura Brasileira em 1979, 1984, 1988 e 2000 
e na Galeria suzana sassoum em são Paulo exposições em 1983 e 1985.

em 1966, faz uma grande exposição no Paço imperial do rio de Janeiro.
Participa da mostra rio Gravura 1999.
em 2000, participa da mostra internacional de Gravura de macau e, em 

2003, da Bienal internacional de Gravura de Pequim. em 2001, é nomeada 
pelo governador para compor o conselho estadual de cultura.

Prêmio estácio de sá do Governo do estado, 2005.
continua trabalhando em gravura no museu do ingá, Niterói. 
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E n t r e v i s ta

Uma vanguarda centenária

Poeta, escritor, 
ensaísta, tradutor 
professor da 
Faculdade  de 
letras da 
Universidade  
de craiova.

George Popescu

RevistA BRAsiLeiRA – como o senhor interpreta o quadro atual 
da literatura romena? 
GeOrGe POPescU – depois da queda do regime autoritário de 
ceauşescu, a literatura romena expôs, junto a toda a sociedade, um 
momento de grande confusão: um forte sentimento de liberdade 
que os protagonistas – artistas em geral – haviam sonhado levou, 
de um lado, a uma negação acrobática das obras e personalidades 
daquela época e, de outro lado, à chegada de jovens artistas, da 
década de 1990, em busca de novos estilos literários, em espe-
cial na poesia. criou-se um caso especial em torno da “literatura 
de gaveta”: esperava-se, ainda nos debates subversivos dos anos 
1970-1980, que existissem manuscritos, obras-primas, escritos 
para uma época ulterior, com a (im)provável queda do regime. 
Na realidade o fenômeno infelizmente não se confirmou em nível 
das expectativas, entre poucos nomes e pouca produção, mas há 
o exemplo de dois livros-documento: um, O diário da felicidade, de  



 George Popescu

10

Nicolae steinhardt, e O diário de um diarista sem diário, do meu mestre e amigo 
ion sîrbu. 

O interessante é que os dois autores foram vítima do regime autoritário 
nos anos 1950-1960, e morreram pouco antes do fim da ditadura. também 
foram publicados outros livros, testemunhos do que os autores tiveram que 
enfrentar pela sua liberdade de expressão, embora tenha sido pouco, em rela-
ção ao que se esperava: algumas coletâneas de poemas de autores já famosos 
(como marin sorescu, que publicou um livro com o título Poesia escolhida pela 
censura), e algumas reedições de romances até então considerados “comple-
tos”, mas agora com fragmentos, páginas, capítulos etc. que haviam sido ex-
cluídos pela censura.

RB – Uma nova literatura e outros desafios?
GP – Não há dúvida. mas com diversas passagens, como a do escritor Paul 
Goma, que representou um “verdadeiro caso”, tendo ele sido preso político 
por quase 20 anos. depois da tentativa de agregar um movimento de resistên-
cia cultural aderindo à carta de Praga, em 1977, ele se viu obrigado ao exílio 
em Paris e teve o seu nome proibido; seus livros, escritos na romênia e depois 
na França, foram publicados no início da década de 1990. O fato de, embora 
lido e admirado por alguns, ter sido ignorado pela maior parte da crítica, a 
meu ver sugere um pouco daquela ambiguidade que marcou, às vezes de modo 
dramático, a difícil passagem da condição (de escritor) na opressão à plena 
liberdade. No entanto, o fenômeno mais impactante logo após dezembro de 
1989 (o momento da derrota de ceauşescu) foi um profícuo retorno à litera-
tura do entreguerras, considerada unanimemente como a mais importante de 
toda a história cultural do país. Assim se refez não apenas uma conexão tão 
necessária e esperada em cinquenta anos de silêncio e de esquecimento, com 
gravíssimas consequências para o desenvolvimento normal de uma literatura – 
e de uma cultura –, que, com a generalização da década de 1930, passou a ser 
conhecida e apreciada na europa, na França, na Alemanha e também na itália. 
trata-se da geração de mircea eliade, de e. m. cioran, de eugène ionesco, 
para lembrar apenas de grandes nomes. mas deve-se acrescentar, ao lado deles, 
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um grande número de intelectuais, filósofos, estetas, poetas, narradores ativos 
em lugares vários, formados, alguns deles, em Paris ou na Alemanha, como, 
por exemplo, nos seminários de Heidegger. de resto, a literatura romena de 
hoje, “condenada à liberdade”, para retomar uma fórmula sartriana, usufrui 
e sofre do mesmo bem e do mesmo mal que a globalização lhe faz incidir em 
seu corpo e por toda parte, seja na europa, na América latina ou em qualquer 
lugar. 

RB – como a sua obra se insere nesse panorama? 
GP – Quanto a mim, também me reconheço como um “caso”: tendo chegado 
ainda adolescente às revistas literárias, não fui publicado por uma década, as 
minhas propostas de poesia não estavam “alinhadas”, como se dizia; minha 
primeira publicação saiu apenas em 1984. mas eu a reneguei, não porque 
não fosse minha, mas por ter feito um pequeno compromisso: rejeitada a 
maior parte dos poemas, eu me pus a escrever, em uma só noite, cerca de 
cinquenta poemas em “forma fixa” (era a sugestão da editora: o máximo que 
ela entendia e aceitava com a sua “cultura” poética). eu fiz isso um pouco de 
gozação, mas, penso hoje, a verdadeira motivação havia chegado do grande 
poeta e amigo marin sorescu, que me convenceu a fazer isso para que depois 
eu tentasse publicar o livro censurado, que foi lançado em 1993, com o tí-
tulo nietzschiano A gaia ciência, e que considero minha verdadeira estreia. mas 
em todos aqueles anos eu me ocupei de crítica literária, sobretudo na revista  
Ramuri, em craiova, com marin sorescu como redator-chefe e onde também 
fui redator. deste modo, pouco a pouco, continuei a escrever e publicar poesia 
e crítica literária. 

RB – sua nova edição de Blaga teve grande recepção dos leitores. Pode nos 
dizer quanto Blaga atinge a sua obra?
GP – lucian Blaga é uma das mais discutidas, controversas e espetaculares 
personalidades da cultura romena do século xx. Poeta e pensador, igual e 
principalmente estudioso, na década de 1910 em Viena, profundo kantiano 
e, depois, antikantiano, nietzschiano, entre os primeiros leitores atentos e ao 
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mesmo tempo, distante da exuberância do autor de Aurora, leitor atento de 
Husserl, Bergson, dilthey, grande fruidor dos filósofos da arte da Alemanha, 
envolveu-se desde jovem com um projeto de dimensões e grandeza provo-
cativas, a sistematização de um sistema filosófico (quando não se falava em 
sistemas), radicado no magma da tradição romena, bastante antiga, aquela de 
molde etnológico e sempre em confronto com as linhas mestras do pensa-
mento europeu de seu tempo. No meu livro Lucian Blaga no paradigma da cultura 
europeia busquei confrontar suas ideias com aquelas de Heidegger, em primeiro 
lugar (cujo pensamento Blaga conhecia indubitavelmente, mesmo que tenha 
deixado poucas referências), além de outras direções do pensamento poste-
riores, como ricoeur, derrida e lévy-strauss. e acima de tudo o pensamento 
indiano e chinês, nos quais encontrava certa proximidade com a espirituali-
dade romena.

RB – em que medida a vanguarda romena se faz presente, como chamada a 
uma constante saúde criativa? suas relações com a vanguarda, até que ponto 
chegam e como se constroem? 
GP – Ainda não conhecida em sua substância, a vanguarda histórica romena 
esconde surpresas, fontes de riqueza com a qual a literatura universal teria 
o que aprender. e não me refiro tanto aos nomes famosos (tzara, Fondane, 
celan, sem jamais esquecer Brâncuşi, não apenas o artista genial, mas também 
um exemplo de vida frugal, com um modo de pensar e de representar o mun-
do e a vida como um camponês romeno, do seu lugar de origem, próximo da 
minha cidade), mas a tantos outros que permaneceram aqui, na romênia, e 
fizeram de seu gesto literário um verdadeiro desafio às convenções da moda. 
Um caso seria aquele de Urmuz, funcionário legista, de origem humilde e 
com uma vida anônima, que escreveu, nos primeiros anos do século xx, 
poucas, mas densas páginas de prosa de um absurdo totalmente ionesquiano e 
beckettiano. Gosto do forte retorno dos jovens literários, muitos de craiova, 
às experiências da vanguarda romena. descobrem, com espanto, e só agora, 
que a revolução aconteceu um século atrás. e espero – com certeza – que, com 
este retorno, se retome nova e merecida chance para a literatura futura do meu 
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país. Penso nisso antes de tudo como uma saudável solução diante da crise de 
que muito se fala e pouco se sabe.

RB – O senhor escreveu muitas vezes sobre a autenticidade como valor, 
gesto ou categoria literária. Gostaria de ouvi-lo sobre isso...
GP – exatamente diante da crise (de valores, temas, estilos, conteúdo etc.) 
considero que o contexto de autenticidade poderia trazer sugestões para um 
renascimento da escrita, religando-nos à tradição. Não se pode suprimir a 
literatura universal como patrimônio íntimo da nossa humanidade; para mim, 
a autenticidade não significa nem a descrição tal e qual da realidade cotidiana, 
nem tampouco um jogo derrisório, do vazio existencial, como todo o tédio 
que se encarna em uma sintaxe verbal. Na tradição romena, a geração de elia-
de e cioran preferiu elaborar uma estética que se reconhecia sob o nome de 
“trairismo”, do verbo a trai, que significa viver. Para mim, a autenticidade deve 
ser acrescentada à dimensão da escrita: o reconhecimento do autor no puro 
ato de escrever, como actante, protagonista, deus-criador que quanto mais 
se lança na matéria viva, mais se apercebe da instauração do ato de escrever, 
tomado em si mesmo, como sua forma de estar no mundo.

RB – com as nossas latinidades tão próximas e distantes, que perspectivas 
podemos elaborar para uma agenda substancial voltada para o diálogo? 
GP – sempre retomo uma fórmula de eliade, aquela gravada na fórmula da 
“centralidade da margem”, neste caso, das margens. eliade usava esta fórmula 
para sublinhar que, nas várias religiões, aquilo que se apresenta em certo mo-
mento como margem (e marginal) busca tornar-se – e se torna também com o 
tempo – centro. depois, claudio magris explica, ele também, em seu famoso 
ensaio sobre o império habsbúrgico, que, enquanto em Viena a libertinagem 
estava a ponto de arruinar toda a glória do império, nas margens, na romênia, 
na Bucovina de celan, e não apenas lá, como também na trieste de svevo, 
aquilo que podia seguir como verdadeira e válida substância da tradição ha-
bsbúrgica continuava bem guardada. eis por quê, diante de nossas culturas, 
brasileira e romena, como extremos/margens da latinidade, a essência desta 



 George Popescu

14

última conserva a melhor chance de ilustrar e restituir o que foi a substância 
da grande e indispensável tradição da cultura clássica virgiliana e horaciana. 
É verdade que a distância geográfica não nos ajuda, mas somos chamados a 
empreendimentos mais corajosos, para um esforço de interconexão, ao menos 
em nível cultural, que nos leve a um diálogo mais vivo, mais atento, aberto 
às nossas aventuras culturais e espirituais que não são menos promissoras ou 
menos importantes do que as outras. 
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A nossa Academia, procurando abrir o leque de suas preocupa-
ções, reúne intelectuais renomados, como sergio Paulo roua-

net, emmanuel carneiro leão, Vamireh chacon, para falar do emble-
mático filósofo e teólogo dinamarquês søren Kierkegaard. estamos 
registrando, com admiração e respeito, o centenário de um pensador 
que continua nos provocando. suas datas são 1813 e 1855. Viveu 
pouco, para o muito que pensou.

desde cedo, o pensamento de Kierkegaard se desdobrou em três 
núcleos, sucessivos e simultâneos, que abrigavam o estético, o ético e 
o religioso. tendo sido por algum tempo considerado romântico, e 
confiável interlocutor de Hegel, ele logo se afasta da percepção lógi-
ca da realidade. declara-se progressivamente contra os sistemáticos 
e racionalistas, e insiste em valorizar o existir diante do conhecer. 
O ser do homem é existir, não raro tragicamente, entre a angústia e 
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o desespero. A hipersubjetividade romântica se vê questionada pelas escolhas 
da existencialidade. As construções do espírito Absoluto, da razão suficiente, 
ou autossuficiente, vão cedendo lugar à meteorologia existencial. O filósofo 
irônico sempre encontrou dificuldade em separar poesia e realidade. Não sei 
se theodor W. Adorno, na sua brilhante tese de doutorado sobre Kierkegaard, 
pôde apreender essa ambiguidade vitalizadora do pensador-poeta dinamar-
quês. A ideia dialética não contemporiza.

da sedução romântica ficou o ilustrativo Diário de um sedutor, a dor vivida 
pela renúncia ao amor de regine Olsen, ficou Temor e tremor, recado enviesado 
à paixão extraviada.

daí por diante, passa a “duvidar de tudo”, a confrontar a ideia de sistema, 
a ironizar o espírito Puro, descartando o princípio hegeliano de que “o real 
é o racional e o racional é o real”. inclina-se a acreditar que “o pessoal é o 
real”, encontrando aí sólido alicerce para sua “filosofia do existente concre-
to”. mas não fica aí. recusa as indicações de validez “objetivo-sistemáticas”, 
tão cara a Hegel, verticaliza a existência individual, o isolamento existencial, 
valorizando o que chamou de “a patética irrealidade do solitário”. O percurso 
é acidentado, porém coerente.

A vida, essa travessia por entre o emaranhado das contradições, prossegue. 
No entendimento da realidade a dimensão religiosa ocupa um lugar de des-
taque. trata-se de transformar a realidade, acompanhado de deus. e não tar-
dará em assumir a condição de “confessor da verdade”, quando da polêmica 
no periódico O Corsário, ocasião em que se reconhece ferido, mas purificado. 
Na linha do seu compromisso com a individualização. Prefere, como confes-
sa no seu Diário, ficar a “sós com deus”. O máximo que concede é traduzir 
Hegel. O filósofo da Fenomenologia do Espírito afirmava, com todas as letras, que 
“o homem particular, o indivíduo, é uma consciência infeliz”. Kierkegaard, 
mudando o foco especulativo, admite a existência infeliz.

O ser do homem se vê obrigado a reconstruir a sua existência entre a angús-
tia (O conceito de angústia) e o desespero (O desespero humano), sem perder de vista 
os sinais de deus, quando aceita e até quando questiona a união conjugal. 
Preferindo guardar a distância regular com respeito ao egoísmo. com isso, 
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defende-se da sociabilidade predatória e intensifica o seu diálogo com deus. 
consegue prever, como registra no seu Diário, a corrida avassaladora das mas-
sas e o isolamento do espírito.

A reconstrução da existência passa necessariamente pelo estético, o ético e 
o religioso. O pensador multifacetado opera criteriosamente essas dimensões. 
Não se pode afirmar que essa existencialidade exclua a fé ou ignore deus. eles 
são protagonistas empenhados da cena existencial, sinalizadores do indivíduo. 
distancia-se, isto sim, da igreja oficial dinamarquesa e das emanações autori-
tárias do espírito absoluto.

Kierkegaard alcança uma compreensão pluriunívoca da existência. em 
qualquer caso, anti-idealista.

Por um lado, Kierkegaard é descendente direto de sócrates, particularmen-
te no que concerne à maiêutica socrática.

Por outro lado, dissidente de Hegel, mais precisamente da dialética abso-
lutista.

A interlocução com a maiêutica socrática fortalece a ironia, no mesmo mo-
vimento em que ela enfraquece a prepotência do espírito absoluto, esse corvo 
da existencialidade. É nessa corda bamba que se equilibra a livre reconstrução 
da existência. Kierkegaard trata com ironia o pensamento objetivo, e jamais 
perdoa a inapetência irônica de Hegel.

A ironia vem a ser fator decisivo no processo de desconstrução das centrali-
dades dialéticas. ela abre o cadeado da síntese. Alcançando, talvez, a dialética 
qualitativa.

A ironia, mesmo ou até quando tragicizada, absorve o paradoxo, e se apro-
xima de uma mediação mais matizada. Vale lembrar ainda que a ironia, ao 
promover uma rachadura no edifício compacto do sistema hegeliano, ela vem 
a ser a primeira a contestar a coesão artificiosa da identidade. inexiste ironia 
absoluta. disso Kierkegaard não faz segredo.

søren Kierkegaard, vale insistir, jamais deixou de ser sensível às contradi-
ções da existência. sempre soube que ela não era um bloco, monolítico, uni-
forme, imperturbável. É antes um vir a ser. daí a dificuldade da sua absorção 
pelas leis do sistema.
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O homem frente a frente com o desafio existencial tem como tarefa de cada 
dia o encontro com a verdade, sob os auspícios da liberdade. A verdade, o ca-
minho, a vida. Observe-se a agenda das filosofias da existência. A angústia é a 
pedra no caminho da liberdade. O desespero é a perda antecipada. O homem 
é o ser no mundo para a liberdade. todos esses níveis constitutivos do conví-
vio com o outro. É preciso estar atento para esses letreiros não luminosos, em 
um mundo entregue à angústia do finito. O paradoxo da existência consiste 
em enfrentar a vida, ou seja, a angústia, o desespero, e não simplesmente fugir, 
ou desertar. Kierkegaard conhecia por dentro todo esse universo crispado. 
Personalidade complexa, ele se definia como bifronte, porque, dizia, “com um 
rosto rio, e com o outro choro”.

desde Kierkegaard, a filosofia da existência, contornando as pressões es-
sencialistas, vem sublinhando o traço, desprotegido, instável, provocador, 
contingente, que, em boa parte, nutre a chamada “era da incerteza”. Heideg-
ger e sartre não estão ausentes.

Não foi possível supor que tanto o problema da intersubjetividade quanto 
da ética dialógica encontrariam desdobramento na formulação heideggeriana 
da “existência própria” ou “autêntica”.

martin Heidegger desloca o debate para o nível do ser: o grande esque-
cido pela história do Ocidente, no seu desvio tecnocrático e performático. 
A civilização dos entes marginaliza a cultura dos seres. Na sua Carta sobre o 
humanismo, traduzida admiravelmente para o português pelo filósofo emma-
nuel carneiro leão, ficam bem nítidas as diferenças entre martin Heidegger 
e Jean-Paul sartre. sartre traz a questão para a contingência e responsabiliza 
diretamente o homem. O homem é um produto da sua própria subjetivida-
de. No seu famoso livro O existencialismo é um humanismo, sartre é categórico:  
“A existência precede a essência. e se a existência precede a essência, o homem 
é absolutamente responsável pelos seus atos.” O homem que elege é o mesmo 
que se elege. entre ele e a sua eleição se instala a barreira ou a ponte do nada. É 
indispensável atravessá-la com a liberdade responsável. sartre foi um filósofo 
laico; Kierkegaard, não. Os temas de Kierkegaard foram o pecado, a angústia, 
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a ironia, o temor, os tremores, o desespero. A existência da essência. Pode 
parecer, e talvez seja, paradoxal.

søren Kierkegaard era isso: o incessante embate da existencialidade, na 
vida, no pensamento, na religião, no amor.

Nada nele estava pronto, dado de antemão, acabado. tudo nele se encon-
trava por fazer. Assim ele construía e reconstruía a existência – repetição sem 
passividade, mais que tudo fonte de eternidade.
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Sergio  Paulo Rouanet

Uma velha tradição acadêmica nos obriga a buscar um pon-
to de contato com a chamada realidade brasileira sempre 

que nos dispomos a falar sobre um autor estrangeiro. essa tarefa 
é facilitada quando o autor se chama stefan Zweig, que, escreveu 
sobre o Brasil e morreu em Petrópolis. Ou thomas mann, filho 
de uma brasileirinha de Paraty. Ou Bernanos, que passou boa parte 
da guerra refugiado no Brasil. “Abrasileiramos” nosso autor, que se 
torna um pouco nosso compatriota. criamos com isso uma certa 
simpatia em nosso público, utilizando um artifício de sedução que 
a antiga retórica chamava captatio benevolentiae.

mas parece difícil aplicar essa técnica aos dois pensadores que 
figuram no título desta palestra: Adorno (1903-1969) e Kierke-
gaard (1813-1855).
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sem dúvida, podemos procurar um ponto de contato na mera influência 
desses filósofos no Brasil. A doutrina de Kierkegaard chegou ao Brasil na vaga 
existencialista que também trouxe consigo Heidegger e sartre, e foi muitís-
simo lida pela juventude brasileira de pós-guerra. Adorno foi um autor cult, 
cujo prestígio vinha em grande parte de sua obscuridade. ele foi lido com 
avidez pelos jovens que frequentavam a praia de ipanema nos meses que an-
tecederam o golpe militar de 1964. Precisamos algo mais para demonstrar o 
lado “brasileiro” dos dois filósofos?

Precisamos, sim: falta a dimensão pessoal.
A ligação pessoal de Adorno com o Brasil é indireta, mas para mim de 

grande significado afetivo. ele nunca foi professor na UsP, como quase acon-
teceu com seu amigo Walter Benjamin, mas foi professor em Frankfurt de 
uma pessoa que se encontra hoje nesta sala, a quem devo tudo o que sei sobre 
a teoria crítica. Passadas quatro décadas, Barbara Freitag continua interessada 
nesse tema, sobre o qual organizou recentemente, para a tempo brasileiro, 
uma coletânea de ensaios, intitulada “Adorno 100 anos”.

 No que se refere a Kierkegaard, a dimensão pessoal é fornecida pelo fato 
de que o filósofo era compatriota e parente pelo lado materno de Peter Wi-
lhelm lund, o mesmo que fez escavações paleontológicas em minas Gerais e 
descobriu o “homem da lagoa santa.” Os dois se escreviam, um na dinamar-
ca e outro no Brasil.

Quem tinha um interesse enorme por toda essa temática era outro dina-
marquês, o romancista Henrik stangerup. ele esteve no Brasil, onde trabalhou 
num filme intitulado “erasmus montana”, baseado numa peça de Holberg, 
comediógrafo dinamarquês muito citado por Kierkegaard. No Brasil, stan-
gerup colheu materiais para escrever um dos seus maiores sucessos, O caminho 
de Lagoa Santa, publicado em 1981 e já traduzido em Português. O romance, 
quase todo passado no Brasil, menciona com grande frequência o nome de 
Kierkegaard.

Outra curiosa convergência com o Brasil foi produzida quando stangerup 
e o historiador britânico Poole resolveram publicar uma coletânea dos tex-
tos literários de Kierkegaard. segundo informa Poole, os dois colaboradores 
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passavam horas combinando os detalhes do seu trabalho, em intermináveis 
caminhadas por uma rua de Paris, a rue de Bassano, onde na época residia 
stangerup. Poole não diz o número, mas esclarece que durante essas cami-
nhadas, passavam pela casa que fora o Quartel-General da Gestapo, durante a 
ocupação. Acontece que a casa ao lado era o número 40, um prédio sem ne-
nhum interesse arquitetônico especial. O pequeno detalhe era que nesse local 
ficava o palacete de propriedade de eufrásia teixeira leite, o grande amor da 
vida de Joaquim Nabuco. coincidências, cruzamentos, correspondências, no 
sentido de Baudelaire e de Breton: encruzilhadas noturnas ligando o passado 
ao presente, o amor à tortura, a barbárie da escravidão à barbárie do nazis-
mo, Paris ao rio, numa trajetória em que não se sabe mais qual era a cidade 
tropical e qual a que Walter Benjamin chamou “a capital do século 19.” mas 
como para o flaneur toda cidade é sempre exótica, sobretudo quando se trata 
de sua cidade natal, e como o número 40 da rue de Bassano tem um muro 
revestido de hera, exatamente como a casa de Vassouras onde eufrásia passou 
a infância, podemos conjeturar que para os dois flaneurs, que bem entendido 
nunca tinham ouvido falar nem em Nabuco nem em sua noiva, a cidade mis-
teriosa era Paris, o longe trazido para perto, como na época das exposições 
universais, em que os citadinos podiam observar em Paris, transformada em 
cidade exótica, neves tibetanas e florestas amazônicas.

Falar da relação entre dois pensadores, um dos quais produziu uma inter-
pretação do outro, significa fazer duas coisas. Por um lado, o expositor precisa 
examinar essa interpretação, desvendando os pressupostos do intérprete, seus 
a prioris culturais, seus condicionamentos ideológicos. Por outro lado, ele pre-
cisa investigar em que medida o próprio intérprete foi influenciado em sua 
obra posterior pelas ideias que ele descobriu no interpretado.

É o caso exemplar da relação entre Adorno e Kierkegaard. Adorno inter-
pretou Kierkegaard segundo uma ótica marxista muito particular, que tentava 
afastar-se do materialismo histórico ortodoxo, nas linhas do que veio a ser 
conhecido como o marxismo ocidental e, mais especificamente, a escola de 
Frankfurt. A tarefa, no caso, é examinar a validade dessa análise. e depois im-
põe-se fazer o movimento inverso, procurando na obra posterior de Adorno 
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os ecos do pensamento de Kierkegaard. No primeiro caso, Kierkegaard é objeto 
de interpretação, e, no segundo, é fonte para a compreensão do pensamento de 
Adorno e da teoria crítica em geral.

A pergunta, no primeiro caso, é simples: que avaliação podemos fazer hoje 
da interpretação de Kierkegaard feita por Adorno?

essa interpretação está contida essencialmente na tese de pós-doutorado, 
ou de habilitation, na terminologia alemã, que o jovem theodor Wiesengrund 
Adorno apresentou a seu orientador, Paul tillich, em 1931. A tese foi publi-
cada em livro dois anos depois, sob o título “Kierkegaard: a construção do 
estético.”As edições posteriores contêm dois apêndices, um sobre “A doutrina 
do amor em Kierkegaard”, na edição de 1962, e outro intitulado “Kierkega-
ard mais uma vez”, na edição de 1966.

Quando Adorno defendeu sua tese, em 1931, Kierkegaard já não era o 
pensador relativamente marginal que poucos levavam a sério na dinamarca.  
Pouco demais de sua morte, já era respeitado como jornalista, filósofo e teó-
logo. sua polêmica contra a igreja luterana dinamarquesa, que para ele era o 
reduto de uma ortodoxia burocrática e obscurantista, suscitou evidentemente 
reações indignadas, mas ninguém contestava mais a força e a originalidade do 
seu pensamento. As primeiras traduções contribuíram muito para a difusão de 
suas ideias. O mundo alemão já as conhecia pelo menos desde 1905, quando 
Hermann Gottsche, publicou os diários de Kierkegaard. suas obras principais 
tinham sido traduzidas por christoph schrempf  a partir de 1909. Os teó-
logos protestantes (entre os quais Karl Barth e rudolf  Bultman) agrupados 
em torno da revista Zwischen den Zeiten, lançada em 1922, estudaram a fundo 
a teoria de Kierkegaard, o mesmo acontecendo com os adeptos da chamada 
teologia do diálogo, entre os quais martin Buber e Franz rosenzweig. em Sein 
und Zeit, publicado, em 1927, Heidegger utiliza explicitamente certas catego-
rias de Kierkegaard.

isto não significa que a filosofia do pensador dinamarquês tivesse se tor-
nado aceitável para todos os marxistas. mesmo os mais abertos, como o jo-
vem lukács de História e consciência de classe não tinham grande simpatia por 
um filósofo que parecia menosprezar o social, dizia que “o verdadeiro estava 
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unicamente na interioridade, independentemente do mundo exterior, e tomara 
partido, nas revoluções liberais de 1848, pela causa do poder e da repressão.

esse preconceito afetava os próprios integrantes do instituto de Pesquisa 
social, núcleo básico do que mais tarde seria conhecido como a escola de 
Frankfurt. seu diretor, Horkheimer, elogiou a tese de Adorno, mas escreveu 
que as ideias de Kierkegaard eram profundamente alheias ao seu modo de 
pensar.

Adorno partilhava muitas dessas objeções, mas no quadro de uma “crítica 
salvadora”, como a praticada por Walter Benjamin em sua análise do drama 
barroco, uma crítica que não destrói a obra, mas busca redimi-la, trazendo à 
luz seu conteúdo de verdade.

O procedimento de Adorno consiste, assim, não em sociologizar Kierke-
gaard, mas em desprender o conteúdo social desde sempre alojado na essência 
da obra. O antissocial em Kierkegaard faz parte do próprio movimento do 
social. É o produto de uma exterioridade reificada, produzida por relações 
humanas opacas, que não se deixam devassar pelo sujeito, e por isso são vol-
tadas para dentro. seu anti-hegelianismo não se dirige contra o pensamento 
dialético em si, mas contra a legitimidade de uma dialética pacificadora, com 
a síntese esperando, no fim do caminho, para absorver todos os contrários, 
eliminando a estrutura paradoxal da existência humana. Por isso, ele não pode 
ser classificado entre os hegelianos de esquerda, como Feurbach e marx, que 
se limitavam a “repor a dialética sobre seus pés”, pois sua dialética é uma dia-
lética sem síntese, uma dialética negativa, que nenhum verdadeiro hegeliano, 
de direita ou de esquerda, poderia aceitar.

mas como explicar, sociologicamente, o conceito-chave de Kierkegaard, a 
interioridade? seu correlato no mundo objetivo é o interior burguês. A obra 
de Kierkegaard está cheia de pequenas vinhetas descrevendo salões da média 
e alta burguesia: ornatos, pêndulas, cortinas, quadros e sobretudo espelhos. 
É um mundo fechado, que não precisa de ventilação. Pode-se fazer tudo no 
interior, até mesmo flanar. É o que fazia o pequeno Kierkegaard, quando o pai 
o levava pela mão, para passear. eram passeios esplêndidos, porque o menino 
tinha o privilégio, só concedido a príncipes de sangue real, de escolher o lugar 
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de destino. Ora os dois viajavam para castelos, ora para praias, ora para mon-
tanhas. Passeios intermináveis, porque se davam inteiramente na imaginação, 
como as viagens de xavier de maistre, que não ultrapassavam os limites de um 
quarto. O pai podia ir para onde quisesse, porque os pais podem tudo, como 
sabe qualquer criança. enquanto caminhavam, o pai explicava tudo o que 
viam, conversava com todos os transeuntes, e as frutas expostas nas vitrinas 
eram mais apetitosas que nunca. mais tarde, Kierkegaard flanava num espaço 
mais amplo, mas sempre fechado, grande salão circunscrito pelas muralhas 
da velha copenhagen, e nessas ocasiões deve ter pensado nas viagens que no 
mesmo momento Peter lund fazia no “grande sertão” de minas Gerais.

mas quem habita o interior? O rentier. Alguém segregado do processo pro-
dutivo, como o próprio Kierkegaard, que não tinha qualquer trabalho remu-
nerado, e vivia do rendimento de ações herdadas do pai, que se tinham desva-
lorizado no final da vida do filósofo. O rentier conhece o tempo, porque este é 
dos elementos da interioridade, mas não conhece a história. ele vê a história 
acontecendo na rua, pela janela do seu salão, mas é sempre a história como 
Schein, como aparência, ilusão – a única maneira pela qual a história pode ser 
vivida pelo particular no interior burguês. ela é um ornamento na interiori-
dade vazia da consciência, uma objektlose Innerlichkeit, mas esse Schein pode ser 
perverso, demoníaco, provocando mortes e perdas materiais, como em 1848, 
ano em que Kierkegaard teve grandes prejuízos financeiros.

Além de exorcisar a história, o filósofo – rentier exorciza também a natureza. 
ele condena o prazer, a felicidade profana, a livre sexualidade. Foi perseguido 
toda a vida pela culpa, por ter visitado um bordel, o que o levou a romper o 
noivado com regina Olsen. culpa duas vezes grave, porque era uma culpa he-
reditária, como a procedente do pecado original. Pois o pai, que ele idolatrava, 
também fora um pecador, não somente por ter mantido um relacionamento 
extraconjugal, como por ter amaldiçoado a deus, quando criança. O pai esta-
va convencido de que deus se vingaria mais cedo ou mais tarde, o que pareceu 
confirmar-se, pois entre 1819 e 1834 morreram sucessivamente a mãe de 
søren, três irmãs mais velhas, e dois dos seus irmãos. O velho Kierkegaard se 
julgava condenado a sobreviver a todos os seus filhos, que não ultrapassariam 
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nunca a idade de cristo, 33 anos. Ou seja, por culpa dele, seus filhos seriam 
sacrificados. A profecia não se verificou no caso de søren, que morreu com 
42 anos, mas a ideia do sacrifício permaneceu uma das constantes de sua 
filosofia. ele se referiu várias vezes ao sacrifício de ifigênia por Agammenon, 
e dedicou todo um livro à exegese da narrativa bíblica sobre o ordem divina 
dada a Abraão de sacrificar seu filho isaac.

mas para Adorno, a própria radicalidade da filosofia de Kierkegaard, que 
recusa qualquer conivência com o existente, tanto em suas estruturas eclesi-
ásticas como seculares, permite entrever os contornos de uma intuição justa 
sobre a história e a natureza. É uma “crítica salvadora”, na melhor tradição 
benjaminiana, que nisso, aliás, é autenticamente marxista, como demonstra 
o entusiasmo de marx pela lucidez sociológica de Balzac, que apesar de suas 
posições políticas legitimistas teria devassado melhor que qualquer revolucio-
nário os mecanismos de poder numa sociedade baseada no capital. 

sem dúvida, para Kierkegaard, a salvação verdadeira é de natureza espiri-
tual e só pode dar-se pela religião. A salvação não é deste mundo. mas além 
dessa redenção mítica, há na filosofia de Kierkegaard, segundo Adorno, um 
espaço de liberdade que permite pensar uma salvação terrena, que ultrapassa 
as fronteiras da mera interioridade. esse espaço estaria localizado na esfera 
estética, ponto de partida do itinerário do espírito em direção aos outros dois 
estágios: o ético e o religioso. O estágio ético é a relação do homem com o 
dever, e o religioso, sua relação com deus. Já o estágio estético é a relação do 
homem com sua sensibilidade. É o reino da espontaneidade, da dispersão, 
do descontínuo. É o não-mediatizado, o ócio, o lugar de uma entrega não-
reflexiva à mera existência. É a esfera da arte, do amor, da sedução. como 
bom pietista, Kierkegaard desaprova moralmente a atitude estética, que para 
ele é irresponsável, e impede o espírito de dar o “salto” da fé, ingressando no 
estágio religioso. Ao mesmo tempo, não nos esqueçamos de que o próprio 
Kierkegaard foi um “esteta”, tanto no sentido convencional do interesse pelo 
teatro, pela literatura e pela música (o “don Giovanni”, de mozart, era para 
ele a maior obra de arte de todos os tempos) como no sentido mais idios-
sincrático de libertinagem. É evidente que o Kierkegaard religioso tem um 
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fraco pelo Kierkegaard esteta. “Não há nada mais ridículo,” diz ele, “que uma 
atitude de profundidade e de seriedade estúpida onde um humor brincalhão 
e categorias estéticas seriam mais apropriadas.”

Adorno prossegue sua crítica salvadora citando uma passagem em que um 
“ético” zomba de um “esteta”: “se tudo o que V. tem a dizer é que não supor-
ta mais tudo isso, V. deveria procurar um mundo melhor.” e Adorno conclui: 
“Aquilo que de modo tão zombeteiro o ‘ético’ censura no ‘esteta’ é contudo o 
que este possui de melhor... como célula de um materialismo que procura ‘um 
mundo melhor’, não para esquecer, sonhando, o mundo existente, mas para 
mudá-lo, graças à força de uma imagem ... cujos contornos se realizam em 
cada momento dialético de modo corporal e unívoco. A quintessência dessas 
imagens é a esfera estética de Kierkegaard.”

Qual o valor, atualmente, da interpretação de Kierkegaard realizada por 
Adorno? A meu ver, sua principal fragilidade, que é também, literária e filo-
soficamente, sua maior virtude é o método de atribuir a Kierkegaard intenções 
políticas inconscientes, fazendo desse hiperconservador um marxista avant la 
lettre. dito isto, a análise de Adorno é, sem dúvida, a tentativa mais bem-
sucedida de compreender Kierkegaard, segundo as categorias de um marxis-
mo não-reducionista. em nenhum momento Adorno diz que a filosofia de 
Kierkegaard é uma superestrutura ideológica, o que reduziria seu pensamento 
a um simples epifenômeno das condições materiais. ele se limita a apontar 
para uma relação de analogia ou de isomorfismo, portanto sem caráter causal, 
entre certos aspectos sociais e certas manifestações da cultura, como a que ele 
estabelece entre a filosofia da interioridade e o interior burguês.

Outra crítica, esta sem caráter político, é a de que Adorno teria tratado as 
obras de Kierkegaard como se todas representassem desdobramentos coerentes 
de um pensamento único, deixando de lado uma das principais características 
formais de sua técnica de apresentação, a ficção de que cada uma seria escrita 
por um autor diferente. Assim, “Ou-ou” é assinado por Victor eremita, “te-
mor e tremor” por Johannes de silentio, “O conceito de Angustia” por Vigi-
lius Haufniensus, e “migalhas filosóficas” por Johannes climacus.” segundo 
os críticos, ignorar esse artifício da autoria múltipla falsifica Kierkegaard, que 
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pretende, justamente, dissociar-se da unidade espúria do sistema, mostrando-
se a seus leitores em toda a riqueza de suas contradições.

conversando com cleonice Berardinelli sobre a óbvia semelhança que exis-
te nesse ponto entre Kierkegaard e Fernando Pessoa, dei-me conta da impor-
tância crítica de distinguir entre pseudônimos e heterônimos Os primeiros 
são nomes falsos, e os segundos são literalmente “nomes de outros”. Kierke-
gaard trabalha com pseudônimos; Pessoa, com heterônimos. Neste, parece ha-
ver realmente uma Spaltung, uma cisão do eu, sua divisão em vários “outros”, 
como álvaro de campos, ricardo reis, Alberto caeiro, e Bernardo soares, e 
na qual o próprio Fernando Pessoa parece ser apenas mais um desses outros, 
sem nenhum privilégio ontológico com relação às demais figuras da heteroní-
mia. Já Kierkegaard recorre à pseudonímia, usando nomes supostos, como o 
agente secreto que às vezes ele dizia ser, sem se expor a nenhum processo de 
desintegração do eu, porque tem plena consciência de estar utilizando uma 
simples ficção metodológica, destinada a ilustrar o caráter múltiplo e parado-
xal da existência. se isso é verdade, não parece que Adorno tenha cometido 
um erro de interpretação muito grave atribuindo a um só e mesmo filósofo 
– Kierkegaard – obras assinadas por autores diferentes.

Falta agora dar um segundo passo: não mais examinar a interpretação que 
Adorno faz de Kierkegaard, mas de examinar a contribuição dada por Kierke-
gaard ao pensamento de Adorno, e ao de seus companheiros do Institut für 
Sozialforschung.

essa contribuição só se tornou frutífera depois que a tese de Adorno “de-
sencantou ”a filosofia de Kierkegaard, fazendo por ela o que marx fizera pelo 
idealismo de Hegel. Assim, Adorno teria rompido o invólucro místico de 
Kierkegaard, liberando seu “núcleo racional”. Feito isso, as ideias do pensador 
dinamarquês constituíram algumas das fontes mais importantes para a forma-
ção e desenvolvimento da teoria crítica.

entre essas ideias, a mais decisiva é a importância da individualidade, cres-
centemente sabotada pelos dois totalitarismos rivais que estavam esmagando o 
sujeito – o nazismo e o stalinismo – aos quais se acrescia a despersonalização 
advinda da sociedade de massas, nos próprios países democráticos. contra 
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essas tendências, a “interioridade” kierkegaardiana, devidamente laicizada, 
parecia oferecer um santuário extraterritorial. mais que um refúgio, a inte-
rioridade podia ser o lugar de uma resistência: a innere Emigration, a emigração 
interna, a recusa radical e absoluta do sujeito de mitmachen, de colaborar com o 
inimigo externo. Foi a luta travada pelo pintor emil Nolde, a dar crédito ao 
romance Deutschstunde, de siegfried lenz.

Nessa luta pela livre subjetividade, Adorno atribuía à arte um papel deci-
sivo. era uma “promessa de felicidade”, como ele gostava de dizer, citando 
stendhal. reconhecemos nessa prioridade o privilégio que, apesar de todo o 
seu rigorismo moral, Kierkegaard reconhecia à esfera estética.

A angustia com a desindividualização é um leitmotiv do pensamento de 
Adorno. ele recorda, nostalgicamente, a época em que o processo de sociali-
zação se fazia pelo jogo das instâncias psíquicas, no próprio indivíduo, num 
trajeto que podia levar à formação de personalidades autônomas. Hoje, o 
processo de gestão das consciências se tornou demasiadamente importante 
para ser deixado à contingência do psiquismo individual. A administração do 
consenso é feita diretamente pelo todo social.

Numa troca de correspondência com Walter Benjamin, Adorno o censura 
por ter defendido a existência de sonhos coletivos. Para Adorno, a ideia do so-
nho coletivo é uma aberração junguiana. É uma noção mítica, porque apesar 
de todas as interações entre a realidade exterior e a cena onírica, quem sonha 
é sempre o indivíduo. Não é uma apologia do individualismo, acrescenta ele, 
mas o indivíduo burguês deve ser aufgehoben, transcendido dialeticamente, e não 
wegmythisiert, dissolvido no mito.

A salvação do particular é uma ideia fixa em Adorno, quase tão obsessiva 
quanto em Kierkegaard. Para este, é uma salvação no sentido religioso, já que 
a relação com deus, com a ira de deus, com o tribunal de deus, é sempre 
uma relação com o indivíduo. Para Adorno, salvar o particular significa de-
fendê-lo das investidas do sistema. Nos dois casos, é uma atitude de rebeldia 
contra Hegel. Kierkegaard quer salvar o particular rompendo com a filosofia 
especulativa, que afasta do concreto. Adorno quer salvá-lo rompendo com a 
totalidade, categoria hegeliana muito cara a lukács, mas que não por acaso 
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tem a mesma raiz que totalitarismo. Por isso, Adorno corrige a frase de Hegel: 
das Ganze ist das Wahre “o todo é o verdadeiro”, para das Ganze ist das Unwahre, “o 
todo é o falso”.

Gostaria de encerrar esta palestra resumindo um texto intitulado “A ida-
de presente”. Nossa época, diz o autor, é caracterizada pelo nivelamento. 
Uma época apaixonada destrói e derruba tudo em nome da ação. Uma era 
desapaixonada nivela tudo. É a nossa época. A revolução é ruidosa como um 
vulcão em erupção. O nivelamento é silencioso, matemático, é um silêncio 
mortal em que se podem ouvir as batidas do nosso coração. O nivelamento 
não tem líderes, porque o líder se destacaria e escaparia ao nivelamento.  
O nivelamento é a vitória da abstração sobre o indivíduo, e nisso desempe-
nha o papel do destino, na Antiguidade. O nivelamento busca a igualdade 
a todo preço, ao contrário do mundo antigo, em que o homem buscava 
sobressair pela virtude, pela areté. O indivíduo que nivela é ele mesmo en-
golfado pelo nivelamento, e mesmo quando acha saber o que está fazendo, 
as pessoas que constituem a massa não o sabem. Assim como o entusiasmo 
coletivo produz um excedente que não vem do indivíduo, há também um 
excedente no caso do processo de nivelamento. Um demônio é invocado, 
sobre quem nenhum indivíduo tem qualquer poder, e embora o indivíduo 
que nivela possa com isso ter um prazer momentâneo, ele está ao mesmo 
tempo assinando sua sentença de morte. O entusiasmo pode terminar na 
catástrofe; o nivelamento é a catástrofe – a destruição do indivíduo. O ni-
velamento não se limita a uma só nação: ele é global. mas para que se dê o 
nivelamento, é preciso produzir um fantasma, uma abstração monstruosa, 
uma miragem: é o público. maiorias ou minorias são compostas de pessoas 
concretas, enquanto o público é uma abstração. e quem cria o público?  
O jornal, o grande indutor de nivelamento.

essas palavras constituem a síntese mais completa da teoria de Adorno 
sobre o nivelamento extremo (marcuse falaria em unidimensionalização) que 
caracteriza a moderna sociedade de massas. Não falta nada, nem a referência à 
psicologia coletiva de Freud, que descreve o desaparecimento do indivíduo na 
massa. Há até uma pequena alusão profética ao nivelamento provocado pela 
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globalização. e para não decepcionar os que não gostam da rede Globo, não 
está ausente nem mesmo uma crítica à imprensa (hoje falaríamos em mídia) 
como inventora do público e veículo do nivelamento. mas em que obra de 
Adorno está mesmo essa passagem? em nenhuma, porque ela não está em 
Adorno, e sim em Kierkegaard, nascido 90 anos antes de Adorno.
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em 42 anos de vida, entre 5 de maio de 1813 e 11 de no-
vembro 1855, soeren Aabye Kierkegaard nasceu, escreveu 

e morreu. desde 1832, com 19 anos, começou um diário que só 
terminou de escrever dois meses antes da morte. em todos seus 
escritos, Kierkegaard confirma mais uma vez o testemunho de 
toda história da filosofia: um grande filósofo diz sempre a mesma 
coisa, mas de maneira tão criativa, que cada vez parece e aparece a 
primeira vez. É o segredo dos criadores. Assim como todo grande 
pintor pinta sempre a mesma pintura em todos os seus quadros, 
assim como todo grande músico toca sempre a mesma música em 
todas as suas músicas, assim como todo grande poeta cria sempre a 
mesma poesia em todos os poemas. Henry Bergson (1859-1941) 
já dissera no início do século xx: “Um filósofo digno deste nome 
não diz senão uma só coisa, ou melhor, tenta dizê-la mais do que 
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consegue. e não diz senão uma só coisa, porque não viu senão um só ponto, 
mesmo que se trate menos de uma visão do que de um contacto.”

Por força deste contacto, Kierkegaard escreveu os 20 volumes de seus escri-
tos tal como constam das semlede Vaerker na 3.a edição de 1962-64 e os 22 
volumes de seus Papierer, na 2.a edição de 1968-1978, em copenhague.

em 5 de maio próximo vindouro, comemora-se, portanto, o segundo cen-
tenário de seu nascimento. Para celebrá-lo, vamos apresentar aqui e agora 
alguns feitos significativos de sua vida e o núcleo de seu pensamento, fonte 
donde brotou toda a sua escritura.

era o caçula temporão de sete irmãos de um casal rigidamente religioso. 
O pai, rico empresário de malhas e profundamente melancólico, acumulara 
grande fortuna e estava com 56 anos, e a mãe, mulher simples do povo, com 
44 quando o último filho nasceu. No Diário, Kierkegaard se classifica, como 
isaac, “filho da velhice”.

cedo se abateu sobre a família a tragédia. Aos 6 anos Kierkegaard se depara 
com a morte. em 1819 morre-lhe um dos irmãos. três anos depois, vem a 
falecer a irmã mais velha, maren christine, com 25 anos. dez anos mais tar-
de, segue-lhe Nicoline, com 33 anos, para, no ano seguinte, falecerem Niels 
Andreas, de 24 anos, a mãe, Ana, aos 64 anos, e a irmã predileta, Petrea. res-
taram apenas soeren e o irmão mais velho, Peter christian.

 A melancolia do pai sentiu nesta sucessão de mortes a mão de deus casti-
gando seus pecados. Preocupado com a compleição frágil e a natureza doentia 
do caçula coxo, o pai encaminha os dois filhos restantes para a carreira eclesi-
ástica de pastores luteranos.

Para Kierkegaard, o pai encarnava a perfeição moral e religiosa. reunia em 
si o ideal de ego, o ego ideal e o superego. mas toda esta idealização veio por 
água abaixo quando tomou conhecimento de que era filho de uma mulher es-
tuprada. É que a primeira mulher de michael Kierkegaard morrera cedo, sem 
deixar filhos. O pai violenta, então, a empregada da casa, uma jovem simples 
do povo. e três meses depois de esposá-la, nasceu o primeiro filho. tudo isso 
constituiu o primeiro terremoto na vida do jovem Kierkegaard.
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Brigou, então, com o pai, abandonou os cursos e se entregou a uma vida 
desregrada de dandy e playboy. As despesas, mandava o pai pagar. No Diário, 
confessou que neste período era um Januário, o deus romano de duas caras: 
uma cara alegre e gozadora para fora e uma outra, triste e melancólica para 
dentro. Não adiantou o pai ter-lhe suspendido a mesada, pois se endividava 
com os amigos.

só que em 1838 falece seu grande amigo e professor de ética e teologia 
moral na universidade, Poul martin moeller, grande humanista clássico, a 
quem dedicará, em 1844, O conceito de angústia, Begrebet Angest. esta morte o 
leva a refazer seu modo de vida. reconcilia-se com o pai, que falece pouco 
depois, retoma o curso universitário e se prepara para ser pastor, seguindo 
o irmão mais velho. como outrora no primeiro grau, também agora, sua 
inteligência privilegiada lhe garante pleno sucesso em todos os cursos e nas 
provas de retórica. conclui os cursos em 1840 e prepara a famosa tese de 
láurea sobre a ironia em sócrates. Uma tese concluída em menos de um ano, 
escrita em dinamarquês e defendida perante uma banca de professores da 
universidade. estes teriam preferido uma tese em latim. A primeira argui-
ção lamentou o fato de nem todos terem condições de escrever em latim. 
Kierkegaard, em troca, respondeu, então, a todas as perguntas e arguições 
num latim castiço.

com o título de doutor, resolveu anunciar o noivado com regina Olsen, 
jovem filha de alto funcionário da corte. Poucos meses depois, angustiado 
com a decisão, desfez o compromisso, visando poupar a noiva de uma vida de 
melancolia e angústia, como escreveu no Diário, anos depois. Foi o segundo 
terremoto de sua vida.

 Viajou após alguns meses para Berlim a fim de frequentar os cursos de 
schelling, na esperança de encontrar uma crítica definitiva do idealismo de 
Hegel. decepcionado com schelling, retornou para Kopenhagen e iniciou 
uma atividade frenética de escritor durante 14 anos.

com a publicação do último livro em 1845, pensou ter encerrado a carreira 
de escritor religioso. eis, porém, que o semanário sarcástico, O corsário, publi-
cou uma apreciação negativa de seu livro As etapas no caminho da vida, apreciação 
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escrita por seu antigo mentor de estudos na universidade, martensen. Kierke-
gaard respondeu com um artigo mordaz em que confessava ser preferível a 
crítica ao elogio de uma tal publicação. O editor aceitou, então, o desafio e 
publicou uma série de artigos e caricaturas, ridicularizando Kierkegaard. em 
resposta, Kierkegaard escreveu nove números de O instante, eyeblik. Foi o ter-
ceiro e último terremoto de sua vida.

em outubro de 1855, desfaleceu em plena rua e, levado para o hospital, 
faleceu alguns meses depois, aos 11 de novembro, tendo recusado os sacra-
mentos. 

Para Heidegger, Kierkegaard foi o único escritor religioso em sintonia com 
o destino de seu tempo. Que destino é esse? era o destino de um século revo-
lucionário, cuja necessidade radical de mudança e transformação de toda vida, 
sobretudo da vida cristã, tanto o angustiava.

e angústia, o que é isso para Kierkegaard? 
É a força criadora da existência, vigor livre de criação. Não constitui uma 

entre muitas outras possibilidades humanas. Angústia perfaz toda condição 
humana em todos os indivíduos. Ninguém aprende a angustiar-se. A angústia 
vive e vivifica todo encanto e desencanto entre os homens. Acontece sempre 
em cada empenho de ser e em todo desempenho de não ser. Pelo simples fato 
de vivermos nos estamos e não estamos no que somos e não somos, no que 
temos e não temos. e de modo tão radical que quase sempre nem percebemos 
a presença provocante da angústia em tudo que fazemos ou deixamos de fazer. 
O homem em cada um de nós, antes de ser e para ser qualquer coisa, antes 
de entrar e para entrar em qualquer relacionamento, antes de lançar-se e para 
lançar-se em qualquer empreendimento, já é e tem de ser o que busca e se 
esforça para obter. Por isso, em qualquer hora, tanto outro quanto agora, já 
soou o instante e a vez da angústia. 

e como é que sabemos de tudo isto?
Nós sabemos e não sabemos com um “sabor” feito de experiência, como o 

Velho do restelo. Nós o sabemos e não sabemos com todo no sabor de todo 
gosto de ser que sentimos. Nós o sabemos e não sabemos em todo desgosto 
de não ser o que pretendemos. Na doçura e no prazer, na amargura e na dor, 
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um elo incontentável nos atropela o senso e domina tanto o que temos e não 
somos como o que não temos, mas somos, como o que nem temos e somos. 

em nossa caminhada pela vida experimentamos muita coisa, procuramos 
em todo esforço, buscamos sempre o melhor, antes de nos apercebermos de 
que a angústia não é algo, um conteúdo, nem uma coisa que não se deixa 
pegar. É que desde sempre somos sua propriedade e estamos em seus domí-
nios. só muito raramente, e ainda assim de modo implícito, lhe pressentimos 
a força desconhecida. A angústia só se dá, mas sempre se dá, na medida em 
que se esconde, só acontece enquanto se retrai, só se oferece quando foge. 
Nem sabemos ao certo o que nos ocorre e o que se passa conosco. Assim, 
num grande desespero da existência, quando todo peso parece desaparecer da 
vida e se obscurece todo o sentido, surge a angústia. talvez apenas insinuada 
numa retração tênue que vibra em profusão de sentimentos e bruxuleia numa 
confusão de tudo com todos, para logo se esboroar. Numa grande esperança 
do coração, quando tudo de repente se transfigura e nos parece atingir pela 
primeira vez, como se fosse mais fácil perceber a ausência e o não ser do que 
sentir a presença e o ser. emerge e se apresenta, então, num toque silencioso a 
angústia da existência. Numa depressão da vida, quando distamos igualmente 
da esperança e do desespero e a banalidade de todo dia, estende um vazio 
onde se nos afigura indiferente viver ou não viver, a angústia explode no baru-
lho de um silêncio ensurdecedor. em todo e qualquer caso, a angústia nunca 
se dá como experiência direta, mas num sentir-se estranho e misterioso. 

em suas peregrinações de ser, não ser e vir a ser, o indivíduo sente a cada 
passo de sua vida uma diferença insuperável entre possibilidade e realização. 
É a estranheza constitutiva e o desafio próprio da existência histórica dos 
homens. com ser inesgotável, a possibilidade tem sempre de ser sub-reptícia. 
sua vigência nunca é direta. seu impacto é sempre oblíquo, por ser infindo. As 
possibilidades acontecem nas realizações, à medida que se retiram para as li-
mitações da vida de cada um. Ora, dar-se enquanto se retrai, tornar-se presen-
te na ausência, manter-se vigente na falta, eis o vigor angustiante da realidade 
na existência. A força e o modo de ser de todo indivíduo se caracteriza pela 
integração de identidade e diferença no movimento desta angústia de ser e de 
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não ser. sendo histórico e biográfico, a um só tempo, o indivíduo torna-se 
uma viagem entre possibilidades inesgotáveis e realizações deficientes. Para 
existir tem de irromper nas possibilidades de seus empenhos, e nesta irrupção 
instalam-se limites e restrições em tudo que é e está sendo, em tudo que não 
é nem está sendo, em tudo que está apenas vindo a ser. em sua biografia, o 
existente sente escoar-se pelos dedos suas realizações, sem poder nem detê-las 
nem dirigi-las nem incorporá-las.

impulsionado pelo impacto dessa angústia, constrói a existência em conta-
to direto da sua liberdade com os dados e as condições de seu tempo, de seu 
ambiente, de sua família. As fases biográficas são percalços do choque oblíquo 
e do contato direto com as variações provocadas pelo impacto da angústia na 
liberdade. Para fazer a sua biografia, o indivíduo sente-se feito pelos limites e 
restrições de sua própria individualidade.

É nestes termos que sem angústia não se dá liberdade. diz um provérbio 
germânico: wer hat die Wahl, hat die Qual, “quem tem de escolher tem de sofrer.” 
em Kierkegaard, a formulação é existencial: quem passou pela vida e não teve 
angústia, passou pela vida, mas não existiu. É pela angústia que se produzem 
realizações privilegiadas, realizações que parecem abolir as diferenças não so-
mente de espaço e tempo, como sobretudo entre ser e poder ser. Por isso é 
que dão acesso, embora indireto e oblíquo, ao desafio de possibilidades em 
fuga. são as criações. em seu envio, concentram-se instantes intensos de uma 
temporalidade não apenas povoada de desempenhos, mas provida da angústia 
de possibilidades em retração. As criações não são, portanto, exceções à regra 
da história biográfica e social dos homens. criação é o vigor inaugural da pró-
pria vida, existindo nos indivíduos. sentir a criação, como exceção, equivale a 
avaliar o grande pelo pequeno, é reduzir o impulso de reforma e transforma-
ção à mediocridade da repetição. se “as retas não sonham, como as curvas”, é 
preciso vencer a repetição para não acordar o sonho das curvas. A angústia de 
Jó traz consigo mais força criadora do que o entusiasmo e o espanto de Platão 
e Aristóteles, ou a dialética de Hegel e as descobertas da ciência. toda criação 
é a ventura singular de um salto no escuro. Nenhum criador sabe, no sentido 
de conhecer e controlar, tanto o porquê quanto o como de sua criação. toda 
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criação consiste numa aventura singular da angústia de nossa liberdade. O 
instante de invenção, oyeblik, não apenas nunca se repete como também nunca 
se aprende. 

em sua existência, Kierkegaard vive sempre a angústia de uma passagem 
histórica que se improvisa num risco e se arrisca na tensão de muitas improvi-
sações. Junto com marx e Nietzsche, no século xix, e com Freud, depois no 
século xx, Kierkegaard é um revolucionário da metafísica. chama-se, aqui, 
de metafísica toda realização histórica que se dá e acontece com a pretensão 
de basear-se num fundamento inconcusso, por ser absoluto, seja material ou 
imaterial, ou ambos ao mesmo tempo. marx liga, no sentido de fazer de-
pender, a revolução social à infraestrutura de um sistema de produção, de 
igualdade e distribuição. Nietzsche liga a revolução histórica do niilismo ao 
Poder de Vontade do eterno retorno. Freud liga a revolução de todo com-
portamento à dinâmica do inconsciente do Outro, minúsculo ou maiúsculo. 
Kierkegaard liga a revolução do indivíduo à existência angustiada e paradoxal 
em cada homem de um cristianismo originário. É, por isso, que merece o títu-
lo de Apóstolo da existência. só que apóstolo, aqui, tem o sentido originário 
do verbo grego apo-stellw, apostollos, diz o enviado pela e para a existência dos 
indivíduos.

A influência de Kierkegaard na filosofia contemporânea se deve principal-
mente à crítica existencial a que submeteu o sistema de Hegel dominante, em 
seu tempo e ambiente. trata-se de uma crítica impiedosa que se estendeu a 
toda e qualquer sistematização com ou sem dialética, quer se trate de análise 
racional ou irracional, seja empírica ou transcendental. É que para a existência 
o desafio não está no ponto de partida, na tese, nem na mediação, “a força 
extraordinária da negação”, na antítese, nem no ponto de chegada da realiza-
ção, na síntese, mas na pretensão totalitária de todo sistema de poder esgotar 
a riqueza inesgotável da realidade no fechamento de uma síntese conclusiva. 
Kierkegaard está convencido de ter “combatido o bom combate”. Para ele, a 
demolição do sistema e da sistematização pela existência do indivíduo singu-
lar abalou e desmontou toda a confiança vigente em qualquer dialética. Nos 
dois volumes de Enten\Eller, “Ou\ou”, de 1843, mostra como a existência 
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finita é a superação de toda composição da alternativa de “og\og”, e\e, com a 
liberdade de uma escolha paradoxal.

No Diário, escreve ele que na copenhague de seu tempo, o indivíduo não 
era nem compreendido nem valorizado, o que só virá a ocorrer muito mais 
tarde. “com o indivíduo”, comemora ele no Diário, “derrotei a sistematização 
quando aqui tudo era sistema sobre sistema e só havia interesse por conceito 
e cálculos lógicos. Agora, porém, já não se fala em sistema.” Nenhum homem 
pode viver trancado dentro de um sistema. A demolição do sistema resulta do 
reconhecimento da individualidade nas peripécias da existência humana. se 
nos animais, o indivíduo é inferior e menos do que a espécie, na humanidade 
se dá o contrário, o indivíduo é sempre superior e mais do que a espécie. 

Kierkegaard morreu em 1855 e não conheceu a obra de charles darwin 
de 1859. teve conhecimetno apenas dos antecedentes da teoria da evolução 
em lamark e saint-Hilaire. mas estava convencido que no homem o agente 
de toda transformação está no indivíduo. É o testemunho que a existência 
dá à singularidade original no seu desdobrar-se pela história. Fosse a espécie 
portadora da evolução não haveria na vida dos indivíduos nem angústia nem 
liberdade, somente fatalidade. Quando, no século xx, J. monot escreveu no 
“Acaso e a Necesidade” que “nosso número saiu na loteria de monte carlo”, 
Kierkegaard avant la lettre perguntaria: Quem é que inventou o jogo de loteria? 
Quem é que jogou para dar o nosso número? Ora, somente quem estiver fora 
de um fluxo fatal de evolução, poderá interessar-se por jogo, suas regras e seus 
jogadores. No homem, a evolução só se dá no indivíduo por causa da liber-
dade. evolução das espécies é sempre um processo sem existência histórica. 
É o que se mostra até na tríade: completude, coerência e consistência dos 
sistemas logicamente ordenados. Assim, por exemplo, no silogismo da forma: 
“todo homem é mortal. Pedro é homem. Pedro é mortal”, a conclusão repete, 
apenas, a afirmação universal da premissa maior. esta conclusão, logicamente 
necessária, é, somente, uma repetição enfadonha do que já se sabe contido na 
verdade da primeira premissa. Na terminologia de i. Kant, nenhum silogismo 
estende o conhecimento, apenas explica o que já se sabe. Outra, bem outra, 
é a situação existencial. Aqui, o indivíduo tira uma outra conclusão, ora em 
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nível estético, a saber, logo, Pedro deve gozar a vida, ora em nível ético, logo, 
Pedro deve respeitar a vida, ora em nível religioso, logo, Pedro deve viver na 
vida toda a fé paradoxal da vida. 

Para Kierkegaard, foi a revelação no cristianismo que tirou para o destino 
da existência de todo ser humano a conclusão paradoxal da fé. Foi o paradoxo 
da fé que levou o Autor da epístola aos Hebreus, atribuída a são Paulo, a viver 
e sentir na fé “o sustentáculo do que se espera” e “na esperança, o penhor do 
que não se vê”. eis por que a fé não é cega, diz Kierkegaard. É visionária, no 
sentido de não lhe faltar, mas de lhe sobrar visão. A fé vê no visível o invisível, 
vê no mundo, e em tudo que o mundo contém, a luz de um paradoxo vivo. 
esta fé é o destino de toda existência humana.

em “temor e tremor”, de 1843, Kierkegaard mostra o paradoxo da fé en-
carnado na vida. criando, e criado pela experiência, o homem encontra no co-
nhecimento da vida o desconhecido da existência, celebrando no mistério da 
história a história do mistério. Por isso é que a dinâmica existencial da fé vai 
além de todo ideal ético. tal é a conclusão religiosa do silogismo da mortali-
dade: se todo homem é mortal, todo mortal se angustia e, por isso, todo ho-
mem pode ter fé. entretanto, não somente a fé vive no paradoxo da existência, 
também são paradoxais o nascimento e a morte. Por termos nascido um dia, 
nascemos todos os dias, o dia todo, de nossa vida. Por e para morrermos um 
dia, morremos todo dia a cada instante. Nascimento e morte não são, pois, nem 
fatos nem condições eventuais. são constituintes essenciais da existência. Assim 
como sem vida não há morte, assim também sem morte não há vida humana.  
É por isso que distinguimos o inanimado, o que não pode viver, do morto, 
aquele que ficou sem vida.

O modelo do paradoxo da fé, Kierkegaard encontrou na história de Abraão. 
Nos versículos 1-12, do capítulo 22 do livro do Gênesis, deus ordena Abraão 
a sacrificar isaac, o filho único que lhe chegou na velhice. Uma angústia de 
morte se apodera do coração de Abraão, com a alternativa “ou\ou”, de um 
paradoxo insolúvel: ou matar isaac e cometer um filicídio, ou não matar isaac 
e cometer um deicídio. O conflito lhe traz um paradoxo indomável com toda 
a carga de angústia da existência humana. É o conflito ambivalente da fé que 
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sempre lança o crente na tragédia de um beco sem saída. toda fé é o paradoxo 
de uma vida sem alternativa. 

O crítico moderno, porém, pergunta, como Abraão tem certeza de ter 
sido realmente deus quem ordenou o sacrifício? esta dúvida é do descrente 
moderno, perseguido sempre pela certeza, não de Abraão. Abraão não duvida. 
leva isaac com dois amigos para oferecer o sacrifício no monte indicado por 
deus. Na caminhada, isaac pergunta ao pai se não está faltando nada para o 
sacrifício. estão, aqui, a lenha, o fogo, a ara, a faca, só falta a vítima. Abraão 
responde que deus providenciará. deixa os dois amigos no sopé do monte e 
sobe com isaac. No lugar indicado arma o altar, põe lenha debaixo e amarra 
isaac em cima. Quando vai sacrificar o filho, ouve uma voz que diz: “Abraão, 
Abraão, não é para matar a criança, foi apenas para testar a fidelidade de 
tua fé.” Aliviado, Abraão solta isaac. Até aqui reza o relato do Pentateuco. 
A descrença moderna, no entanto, não para por aí. Procura uma explicação 
racional para fato tão estranho e continua: desamarrado, isaac desce o morro 
correndo, e embaixo encontra os amigos que, espantados, perguntam o que 
houve. Ainda apavorado, isaac responde: “o velho endoidou. com o papo de 
sacrifício ele queria mesmo era me matar. se eu não sou ventríloquo, agora 
estaria morto.”

esta tentativa jocosa de explicar racionalmente o paradoxo da fé não passa 
de um ventrilóquio. supõe que a fé é um fato entre fatos e não o paradoxo, 
que na angústia do coração cria o perfil singular da existência humana.

como Platão, na Grécia do século iV, e Freud, mas sobretudo lacan, do 
século xx, também Kierkegaard, no século xix, bom discípulo de sócrates 
de Atenas, emprega o chiste, a verve e o humor para revelar as sutilezas mais 
finas e angustiadas da ironia. Um exemplo gritante está nos muitos pseu-
dônimos de seus livros. existir não é coisa nem deste nem de outro mundo. 
também não é fato ou feito de uma outra coisa de natureza espiritual ou 
histórico-social. A existência é sempre conquista contínua e ininterrupta de 
uma libertação que nunca se repete. cada vez é a primeira vez. A pluralidade 
de seus atos nasce de uma dinâmica de reunião que recolhe o perfil do indi-
víduo todo. Na existência, o corpo não é distinto da alma, nem do espírito. 
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Formam os três uma unidade só, onde tudo é, ao mesmo tempo, corpo, alma 
e espírito. toda carne é, pois, espiritual, e todo espírito é carnal. A cada perfil 
dominante desta integração, Kierkegaard dedicou um pseudônimo. e por que 
pseudônimo? Porque cada perfil, ao recolher em si o todo do indivíduo, pare-
ce ser tudo, mas nunca é nem o todo nem a totalidade do todo. O pseudo está 
no aparecer desta aparência. daí, o humor cheio de chiste e verve da ironia 
existencial. 

em 1905, Freud dedicou ao chiste toda uma análise de suas relações com 
o inconsciente. de Jacques lacan é conhecida a definição de amor: “l’amour 
c’est donner ce qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas.” Amar é dar o que 
não se tem a alguém que não quer. Uma definição que a verve carioca chamou 
logo de uma grande lacanagem. se em francês entre homem santo, saint homme 
e sintoma, symptome, há uma homofonia quase completa, nesta homofonia a 
verve de lacan desvenda a santidade de todo sintoma. É, de certo, o vigor do 
“Grande Outro”, na vigência do “Pequeno Outro”. 

todo mundo conhece a ironia de George Bernard shaw. estando pela pri-
meira vez em Nova York, recusou-se a visitar a estátua da liberdade, dizendo 
que, “no centro do capitalismo selvagem, ainda ir visitar a estátua da liber-
dade, é demais para mim. minha ironia não chega a tanto.”

 em Kierkegaard, porém, a ironia é sempre criativa. sem criação não se dá 
ironia. este, o exemplo que nos deixou, com Platão, sócrates. se na dança da 
capoeira os capoeiristas procuram dar rasteira uns nos outros, na capoeira 
da existência, sócrates dá rasteira em si mesmo: oida hoti oyk oida, “sei que não 
sei.” este “que” não é nem integrante objetivo, “sei o fato de não saber”, nem 
causal, “sei porque não sei”, nem copulativo, “sei e não sei”, mas existencial, 
a angústia do nada constituindo a existência em sua finitude. É por isso que 
Platão, grande estilista, se vale de um idiotismo da língua grega e diz oida oyden 
eidws, “sei o nada, não sabendo nada”. 

No final do século de Kierkegaard, Nietzsche vai dizer para todo sempre 
que “o único cristão da história morreu pregado numa cruz”. Já no início do 
mesmo século, Kierkegaard proclamara que a singularidade desta morte é úni-
ca, porque transformara o homem da história, Jesus de Nazaré, no cristo da 
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fé, por meio de um amor universal, isto é, por um amor que acolhe em si não 
apenas as diferenças individuais e culturais de todos os homens da história, 
mas também a diversidade de todos os seres do universo.

e em que consiste este amor universal? são Paulo responde no capítulo 
13, da Primeira epístola aos coríntios. Vale a pena escutar toda a passagem: 
“se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver amor, sou um me-
tal que tine ou um sino que toca. e se possuir o dom da profecia e conhecer 
todos os mistérios e saber o segredo de todas as ciências, ou se tiver tanta 
fé que chegue a transportar montanhas, mas não tiver amor, nada sou. e 
se distribuir toda a minha fortuna entre os pobres, e entregar meu corpo à 
tortura, mas não tiver amor, nada disso adiantará. O amor é paciente, o amor 
é benigno, nada inveja, não tem orgulho, nem se enaltece. Não é descortês, 
nem interesseiro. Não se irrita, nem guarda rancor. Não se satisfaz com a 
injustiça, mas se compraz com a verdade. O amor tudo desculpa, tudo crê, 
tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acabará... Por isso, em cada hoje 
da história permanecem três poderes: a fé, a esperança e o amor. dos três o 
maior é o poder do amor.”

Para a mística oriental, o desafio está na iluminação do Nirvana, onde ser e 
nada não só se fundem como se confundem. Para Kierkegaard, a mística ociden-
tal cristã traz o desafio da união no amor, que nos une um com o outro, o outro 
de nós mesmos e o outro de todos os outros. como é que devemos entender 
esta diferença entre Oriente e Ocidente? talvez nos possa valer uma comparação 
entre dois poemas, um koan de tetsuo Bashô, poeta japonês do século xVi, e o 
outro uma poesia de Alfred tennyson do início do século xx. 

diz o koan de Bashô:

“Quando olho com atenção, 
 vejo florir a nazuna 
 ao pé da sebe.”

Nazuna é uma flor do campo, comum no Japão. Para se entender o sentido 
deste koan, temos de compreender “atenção”, como ausência da tensão de uma 
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angústia. Neste entendimento, o sentido é que a falta de tensão nos apaga a 
diferença com a nazuna. Quando olho sem tensão sou e não sou nazuna.

O pequeno poema de tennyson diz: 

“Flor no muro gretado. 
eu te arranco das gretas 
e seguro-te na mão com raiz e tudo. Pequena flor. 
mas, se eu soubesse o que és, com raiz e tudo, com tudo em tudo, 
saberia o que é deus e o que é homem.”

saber diz sentir o sabor da identidade na igualdade e diferença. O ser de 
deus e do homem é, ao mesmo tempo, uno e múltiplo. esta experiência se dá 
no mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Neste mandamento, 
se revela que o apelo se estende a todos que amam e que são amados. É preciso 
que o homem se ame a si mesmo para poder amar o próximo. É que o homem 
não apenas ama, como também odeia a si mesmo. Por isso, para amar o pró-
ximo, o cristão tem de amar o outro de si mesmo. O sentido de “como” no 
evangelho de são marcos não é comparativo apenas, mas, sobretudo, copula-
tivo. Assim, Kierkegaard respondeu, avant la lettre, em meados do século xix, 
à pergunta retórica de Freud no início do século xx: “como seria possível 
amar o próximo sem que seja como a si mesmo?”

O homem não é simplesmente finito. É o mais finito dos seres porque na 
sua finitude sente o nada que o remete para o infinito, mesmo nas pretensões 
escamoteadas de ser infinito. É na finitude sem-fim do nada que o homem 
afirma e sente o infinito. No início do século xx, esta experiência de finitude 
existencial que Kierkegaard proclamou, deparou-se com o vigor de sua vigên-
cia no terceiro soneto para Orfeu de rainer maria rilke:

“Um deus o pode. mas, diga-me, e um homem como poderá acompa-
nhá-lo numa estreita lira? 

O senso é bifurcação. Na cruz de dois caminhos do coração não se ergue 
nenhum templo para Apolo. 
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cantar como ensinas não é cupidez, nem conquista de algo que por fim 
se alcança. cantar é ser. 

Para deus muito fácil. mas, nós quando é que somos? Quando é que 
deus vira para nós a terra e as estrelas? 

Amar ainda não é nada, jovem, embora a voz te force a boca.
Aprende a esquecer que cantavas. canto se desfaz. Na verdade, cantar é 

outro alento. Um alento do nada. Um vibrar em deus. Um sopro.” 

O grande desafio para o ser humano está em construir uma existência. 
existir é viver a vida de maneira criativa. Ora, criar é apanágio da liberdade de 
ser e relacionar-se da angústia no indivíduo. dentro dos limites do que somos 
e não somos, temos de converter as possibilidades recebidas numa opção de 
vida pela existência. deus não joga em nosso lugar. ele criou apenas o jogo da 
vida e suas regras. e nos deu as condições de jogar. mas somos nós mesmos 
que temos de fazer nosso próprio jogo, com e na liberdade da existência. 

Numa discussão com o teólogo martesen, Kierkegaard não aceitou a in-
terpretação da teologia cristã de que a Graça da salvação já está predestinada 
desde sempre. Kierkegaard recusou sempre todo e qualquer determinismo 
que viesse restringir a liberdade da existência. Por isso, é justa a observação de 
Jacques lacan de que Kierkegaard foi o mais perspicaz pesquisador da alma 
humana antes de Freud haver transformado o estudo da alma numa ciência 
determinista. 

em toda língua, a linguagem é o maior enigma da história humana. Nietzsche 
disse certa vez: “a linguagem é um portento tão misterioso que nenhum homem 
poderia inventar. Foi deus que criou a linguagem.” Para Kierkegaard, a lingua-
gem é deus na criação, segundo o prólogo do evangelho de são João: “No 
princípio, era a linguagem. A linguagem estava em deus. A linguagem era 
deus.”
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Kierkegaard, Unamuno 
e Ortega y Gasset

Vamireh Chacon

A recepção a Kierkegaard passou a crescer no Brasil na déca-
da de 1950 indiretamente pela divulgação das novelas de 

sartre, muito antes da publicação em francês da sua principal obra 
filosófica, O ser e o nada, daí o interesse da época por Heidegger re-
montando a Kierkegaard.

contudo, Kierkegaard já era conhecido na espanha, e de lá à 
América hispânica e lusa pelos leitores de miguel de Unamuno e 
Ortega y Gasset. O primeiro, cronológico, por sua grande conver-
gência e confessada inspiração kierkegaardiana, entre outras fontes 
suas; o segundo, no tempo, ao discordar mais que concordar com 
Kierkegaard.
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Unamuno confessa no ensaio “ibsen y Kierkegaard”, escrito em 1907, 
haver descoberto os dois através da leitura de Brandes1, pioneiro revelador 
de ambos e de outros escandinavos ao mundo. Georg Brandes era crítico di-
namarquês de ideias, com grande repercussão na europa dessa época, porque 
muito objetivo, mesmo estando mais próximo do radicalismo social de ibsen 
que do radicalismo religioso de Kierkegaard.

Qual foi o caminho de Unamuno para lá chegar?
ele mesmo explica em carta de salamanca (24 de outubro de 1919), onde 

era professor e veio a ser reitor, a um amigo norueguês residente na então 
Kristiania, hoje Oslo, ter lido os dramaturgos escandinavos ibsen e Björnson 
no original, em especial a peça teatral Brand, “o admirável Brand ibseniano”, 
como o classifica2, no qual logo percebeu tanta presença de Kierkegaard que 
decidiu valer a pena aprender dinamarquês para lê-los no original3.

Ainda hoje é raro alguém aprender dinamarquês com objetivos literários e 
filosóficos. 

A marca kierkegaardiana predomina em Unamuno, principalmente em Do 
sentimento trágico da vida e A agonia do cristianismo, onde o cita explicitamente, ao 
lado da anterior influência recebida de Nietzsche4. No tudo ou nada existen-
cial entre Kierkegaard e Nietzsche, Unamuno opta por aquele e não por este, 
como se vê ainda no artigo “ibsen y Kierkegaard”. Unamuno reconhecerá no 
“pai espiritual” de ibsen, Kierkegaard, o “seu mestre filosófico”5, com outra 
fonte mais antiga, a paulina Epístola aos romanos, na sua opção fideísta existen-
cial, em outra das heterodoxias unamunianas, nisto se inclinando até a lutero, 
mas sem consumar a ruptura por fidelidade ibérica aos muito mais radicais 
místicos são João da cruz e santa teresa de ávila.

1 “ibsen y Kierkegaard”, Ensayos, vol. ii, Aguilar, madrid, 1951, p. 415. Unamuno repete esta confissão 
em meio ao artigo “sobre la argentinidad”, op. cit., p. 1.089.
2 Epistolário inédito (1915-1936), org, laureano robles, tomo ii, vol. 239 A da colección Austral, ma-
drid, 1991, p. 84. carta ao amigo norueguês magnus Grönvold. 
3 Unamuno explica-o em meio ao artigo “sobre la argentinidad” nos Ensayos, vol. ii, op. cit., p. 1.089.
4 Epistolário inédito (1915-1936), tomo ii, op. cit., p. 85. carta ao mesmo amigo da Noruega.
5 “ibsen y Kierkegaard”, op. cit., pp. 415 e 416.
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Unamuno sabe que não pode ter fé de carvoeiro. A angústia da dúvida, se 
tem fé suficiente, já está em lutero e noutros crentes. Vários críticos aponta-
ram as convergências de dostoievsky e Kierkegaard na centralidade da culpa 
e redenção no problema humano. em Unamuno não é esta a centralidade, e 
sim na angústia e tragédia por não conseguir resolvê-las pelo fideísmo ao ní-
vel existencial, a seu ver só superável em nível místico nas alturas de são João 
da cruz, santa teresa de ávila e mais alguns poucos antecipando em vida a 
eternidade.

muitos poemas de Unamuno testemunham este seu fundamental dilema. 
Num deles, numa prece intitulada exatamente “Incredulidad y fe”: “creo, Tú a mi 
incredulidade ayuda” e noutra oração “mientras la mente, libre de la losa/del pensamento, 
fuente de ilusiones,/duerme al sol en Tu mano poderosa.” Unamuno está entre os clás-
sicos modernos da literatura espanhola castelhana no ensaio e não só da sua 
filosofia.

Kierkegaard também é considerado um dos inovadores do estilo literário 
de ensaio no seu idioma natal, tão polêmico quanto Unamuno. Ao nível 
filosófico em fundamental diferença existencial: a angústia de Unamuno 
é até carnal, a de Kierkegaard mais emocional, entrecruzando-se no Pascal 
explícito num e implícito noutro. A angústia deles busca o “Deus absconditus, 
Dieu caché” pascaliano, deus recusado pelo humano demasiado humano de 
Nietzsche revisto pelo pensador judaico martin Buber enquanto eclipse e 
não morte de deus. Buber e o luterano escandinavo Kierkegaard e o iberica-
mente católico Unamuno em vários pontos se entrecruzam, quando tentam 
superar por dentro da sofrida existencialidade a máxima desumanização 
do ser humano que prefere eclipsar, pela religiosidade hipócrita, o máximo 
ético divinizado.

Não exageremos a escandinavidade de Kierkegaard e a iberidade de Una-
muno. também eles tinham passado pela disciplina metodológica da filo-
sofia, Kierkegaard aluno de schelling na Universidade de Berlim, contra o 
qual veio a se posicionar discordando das suas finais mitofanias; e Unamuno, 
na juventude, estudando no inovador Ateneo de madrid, começou preferin-
do Hegel em lugar de Nietzsche tornado tão popular na espanha daquele 
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tempo, até uma nietzschemania como veio a ser classificada6. era difícil, se-
não impossível para Unamuno, tão militante adepto do Quixote, permanecer 
nas abstrações da pantosofia hegeliana ou do imperativo categórico kantiano, 
ontologicamente idealistas. e o sobre-homem de Nietzsche, Ortega y Gasset 
preferia esta expressão ao super-homem, mesmo dela discordando, não era a 
alma irmã de Unamuno, e sim a angústia do absoluto de Kierkegaard.

em 1895 o jovem Unamuno escrevia Em torno ao casticismo ainda com o mé-
todo hegeliano confessado por ele próprio, porém durante a Primeira Guerra 
mundial já protestava contra a estatolatria de Hegel, como se vê no seu livro 
Eu acuso, homônimo do anterior por Émile Zola e também com intenções 
polêmicas7. convertido ao catolicismo dois anos depois, desde 1897 passou 
a preferir a mística alemã de eckhart, tão afim dos castelhaníssimos são João 
da cruz e santa teresa de ávila, por mais que Unamuno fosse e continuasse 
basco, porém discordante da ortodoxia do seu conterrâneo santo inácio de 
loyola. suas sucessivas descobertas do ardente romantismo alemão, prede-
cessor de tantos outros, levaram Unamuno a incluir lenau, Kleist, Novalis, 
Jean-Paul e outros. A ausência de Hölderlin na lista parece provir da recusa à 
proposta de retorno, mesmo metafísico, à helenidade. em Goethe ele preferia, 
portanto, o primeiro impulsivo Fausto ao erudito seguinte8.

tantas inspirações conduziram-no a Kierkegaard.
Unamuno na maturidade chegou a seu conhecimento através do crítico 

dinamarquês literário e de ideias Georg Brandes, que começou a revelá-lo ao 
mundo num livro em alemão publicado em 1879 sobre Kierkegaard escritor, 
seguido por outro em 1924, situando-o na sua época9. em 1889 Brandes 
começou a revelar Nietzsche ainda em vida deste pensador. As descobertas 

6 Hoffmeister, Gerhart, España y Alemania (Historia y documentación de sus relaciones literarias), editorial Gre-
dos, madrid, 1976, pp. 237 e 235.
7 Op. cit., p. 237.
8 Idem, p. 238.
9 Soeren Kierkegaard (Ein literarisches Charakterbil), 1879, e Kierkegaard und andere skandinavische Persönlichkeiten, 
1924. Brandes lamenta a “grande injustiça ( ) que um espírito da originalidade e profundidade de um 
Kierkegaard tenha permanecido desaparecido e incompreendido” (aqui cit. na terceira edição, o que de-
monstra o grande êxito, da tradução francesa dos Essais choisis, mercure de France, Paris, 1914, p. 269). 
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dos dois, além de interpretação inovadora de ibsen e Goethe, estão entre as 
importantes contribuições de Georg Brandes. de Brandes foi que Unamuno 
confessadamente rumou (vide notas 1 e 3) para aprender dinamarquês e citar 
Kierkegaard no original em Do sentimento trágico da vida.

A crítica de Kierkegaard por Unamuno repercutiu inclusive na Alemanha, 
onde este já era conhecido, inclusive por outro grande crítico literário e de 
ideias, ernst robert curtius, que o declarou “instigator Hispaniae”, “instigador 
da espanha” a pensar com Kierkegaard que “a consequência vital do racio-
nalismo seria o suicídio”, a não ser que optasse por uma derivação impessoal 
panteísta com spinoza, reconhecendo, também assim, que o primeiro maior 
instinto do homem é o de autopreservação, pois a matéria quer intrinseca-
mente subsistir, “sum esse conservare”10.

curtius vai adiante, reconhece-lhe um débito intelectual: “Aproveito esta 
oportunidade para dizer-lhe quanto devo à sua obra. Arranca-me do ruído e 
da atualidade e também do fluir da história. ensina-nos o inamovivelmente 
eterno”11.

Unamuno já era conhecido na Alemanha por seus artigos sociais ali pu-
blicados em 1895 e 1897, e por seus panfletos contra a Alemanha imperial 
guilhermiana durante a Primeira Guerra mundial12. e o mais importante: 
seus principais livros, Do sentimento trágico da vida e A agonia do cristianismo apa-
receram em traduções alemãs, e A agonia do cristianismo também na francesa 
no mesmo ano, 1925, antes mesmo da publicação do original espanhol 
castelhano.

em situações pessoais próprias, a angústia luterana de Kierkegaard e a agonia 
católica de Unamuno têm parentesco íntimo, ambas advindo do testemunho do 

10 curtius, ernst robert, “introducción” à edição de Del sentimento trágico de la vida pelo editorial Porrúa, 
méxico, 1983, p. xVii.
11 curtius em carta de 3 de novembro de 1925, sob o impacto da leitura da primeira edição de Do 
sentimento trágico da vida e A agonia do cristianismo em alemão antes do original em espanhol castelhano. Vide 
Unamuno: Cartas de Alemania, orgs. Pedro ribas e Fernando Hermida, Fondo de cultura económica, 
madrid (méxico), 2002, p. 122.
12 Na revista Sozialistische Akademische Zeitschrift, 1895, e nos cadernos Sozialistische Monatshefte, 1897, antes 
mesmo do seu panfleto Eu acuso em plena Primeira Guerra mundial.
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evangelho de lucas, capítulo 22, versículo 44, na angústia de Jesus no Getsê-
mani rumo à crucificação: no grego “agonía” significando radical angústia física 
e metafísica, advindo do “agón”, guerra neste caso íntima, luta vital diante do 
sofrimento e da morte.

A angústia kierkegaardiana é a “angst” dinamarquesa próxima, porém não 
idêntica, à “Angst” alemã, que depois aparece em Heidegger aparentadas à “no-
che oscura del alma”, noite escura da alma em são João da cruz e santa teresa de 
ávila, quando nos piores momentos deus cessa de falar porque já disse o que 
tinha de dizer. O próprio Jesus a experimentou como se vê ao recitar na ago-
nia, angústia final na cruz, o salmo 22, versículo 1.o (“meu deus, meu deus, 
por que me abandonastes?”). É o que martin Buber definia como o eclipse do 
“Deus absconditus”, o inquietante “Dieu caché” de Pascal.

 Kierkegaard e Unamuno têm na agonia angustiada, ou angústia agonia-
da, pontos de convergência e de divergência: em Kierkegaard por indignação 
moral diante da traição dos cristãos a cristo, em Unamuno idêntica repulsa, 
porém do metafísico ao físico.

Quais enfim as influências de Kierkegaard em Unamuno?
mesmo sem serem goethianos, Kierkegaard ainda menos que Unamuno, 

Unamuno tem o que se pode classificar de afinidades eletivas com Kierke-
gaard. são almas irmãs, gerações próximas, porém diferentes em circunstân-
cias diversas.

John e. evans, professor da Universidade Baylor, nos estados Unidos, 
conferiu as pesquisas feitas por outros sobre as obras completas de Kierkega-
ard em dinamarquês (Samlede Voerker) existentes na biblioteca pessoal privada de 
Unamuno com suas anotações preparatórias dos seus livros. registrou tanto 
afinidades quanto coincidências, confirmou a influência de Kierkegaard em 
Unamuno após o período hegeliano e constatou a permanência hispânica, 
permeando-o do início ao fim do itinerário.

concluiu pela opção de Unamuno por verdades humanas existenciais mais 
profundas, implícitas e consequentes à sua verificação das aporias essencialis-
tas logicistas – lembremos a influência de Hegel e mesmo Kant na juventude 
iniciática de Unamuno. evans inova principalmente ao criar, a propósito, o 
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conceito de comunicação indireta13: diálogo interno entre as ideias de am-
bos mesmo sem contatos pessoais, pois as ideias têm vida própria, além da 
dos seus autores ou confirmadores. A análise do uso de outras vozes, em 
pseudônimos, ou, melhor ditos, heterônimos de Kierkegaard, desdobra-se e 
implica-se no método interpretativo de evans. Acrescente-se que a ironia de 
Kierkegaard vai ao extremo no sarcasmo de Unamuno. Ambos são polêmicos 
até quando filosofam.

daí, segundo evans, o parentesco de sensitividade, mais que apenas ra-
cionalidade, de Unamuno com Kierkegaard em ética, religiosidade e mesmo 
estética, como se evidencia ainda mais nas novelas de Unamuno Niebla, Abel 
Sánchez e San Miguel Bueno, Mártir, com tantos encontros e desencontros, de afe-
tivos até aos passionais14.

O livro central de Kierkegaard, O conceito de angústia, torna-se central em 
Unamuno, além do óbvio deleite do basco diante do dinamarquês também 
alma irmã nas polêmicas, algumas tão violentas contra a hipocrisia que nisto 
precedem léon Bloy. 

mesmo quando tenta filosofar nas suas obras máximas, Do sentimento trágico 
da vida e A agonia do cristianismo, Unamuno permite-se às contradições internas 
de pensamento, desde que acompanhem seu sentir mais profundo no sentido 
pascaliano que a razão tem razões que a própria razão desconhece, enquanto 
Kierkegaard prefere maiêutica própria levando à concordância bíblica. Kierke-
gaard sempre permaneceu nórdico, germânico, luterano, enquanto Unamuno 
nunca deixou de ser ibérico, basco, católico, mais que mediterrânico greco-la-
tino. Ambos considerados heterodoxos pelas respectivas religiosidades oficiais 
em meio às reivindicações de ortodoxias mais puras pelos dois. Na realidade 
eles não eram contra suas respectivas igrejas e sim contra suas autoridades, a 
seu ver desvirtuadas porque desvirtuosas.

miguel de Unamuno tornou-se kierkegaardiano, porém independente, en-
quanto seu contemporâneo, Ortega y Gasset, não coetâneo porque este era 

13 Unamuno and Kierkegaard, lexington Books, Oxford-londres/maryland, 2005, pp. 26, 2 e 3.
14 Idem, pp. 111-116.
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mais jovem, preferiu outras afinidades eletivas filosóficas em existencialidades 
mais culturalistas e até artísticas que ontológicas.

Ortega começou acompanhando a tendência do seu tempo, ao iniciar-se 
por Nietzsche, em 1902, aos dezenove anos de idade, a propósito da visão 
nietzschiana do teatro com a qual veio a discordar quanto ao distanciamento 
da verdade tanto pelo ator quanto pelo espectador. No teatro predominaria a 
representação subjetiva da realidade e não sua apresentação objetiva. O jovem 
Ortega queria mais, ao recusar a visão impessoal da cultura, só representável 
quando vivida por dentro15. Aos dezenove anos já era o seu início de elabora-
ção da razão vital, fio da meada desde cedo sentido e pensado em sucessivas 
e múltiplas manifestações e expressões. muito jovem Ortega demonstrava ser 
também capaz de pensar por si próprio, ao ousar enfrentar a nietzschemania 
da sua época estendendo-se à espanha.

Os anos de formação filosófica de Ortega, direta na Alemanha, ensina-
ram-lhe método, porém de Kant, principalmente através dos neokantianos 
da Universidade de marburgo, em especial com Hermann cohen. então os 
hegelianos estavam em declínio.

Ortega não adotou o relativismo formal de Kant, preferiu manter-se na sua 
lógica acrescentada em dialética por Hegel, rumo ao culturalismo de dilthey 
(reconhecendo seu débito a Goethe), até chegar à fenomenologia dos senti-
mentos em scheler, não à das ideias de Husserl nem à dos valores de Hart-
mann. este itinerário está testemunhado nos seus ensaios reunidos nos livros 
sob os títulos Kant, Hegel, Scheler e Goethe, Dilthey.

diante da fenomenologia da existência de Heidegger, Ortega com ela cru-
zou, porém nela não permaneceu. Julián marías, longamente amigo pessoal de 
Ortega, considerava as Meditações do Quixote o texto orteguiano seminal, escrito 

15 “De la crítica personal (Glosas)”, Obras completas, edição comemorativa do primeiro centenário de nascimen-
to de José Ortega y Gasset, coordenada por Paulino Garagorri, publicada por Alianza editorial-Revista 
de Occidente, madrid, 1983, tomo i, p. 16. Julián marías, privilegiado pela sua longa amizade pessoal, es-
creveu sua primeira biografia intelectual, Ortega (Circunstancia y vocación), Revista de Occidente, madrid, 1960. 
Nela (pp. 204, 205 e 412) confirma a importância das primeiras leituras de juventude orteguiana em 
Nietzsche, antes da ida às universidades alemãs.
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em 1914 aos trinta e um anos de idade. Nele, por inspiração de Nietzsche 
antes de Heidegger, também o redescobrir e de escrever Ser e tempo em 1927, 
Ortega já enfrentava a angústia (“Angst”) da “alétheia”, verdade não tão mediter-
raneamente clara quanto pretendiam os gregos pós-socráticos e sim oculta, já 
os pré-socráticos o diziam, só revelável pelo desvelamento no ser existenciali-
zado, “Dasein”, o ser (“Sein”) ali (“da”) situado na definição de Heidegger.

Ortega começou concordando em artigos-ensaios com Heidegger, porém 
dele se distanciou em outros tantos, diante do sentido mais intelectual da 
existência em Heidegger, enquanto o de Ortega era o da razão vital como 
veio a defini-la16. Vitalismo mais vívido que o racionalizável, como se vê até 
em hedonismo no Ortega amante de paisagens, literatura, música, pintura e 
mesmo touradas. O pintor predileto de Unamuno era o telúrico e sombrio 
Zuloaga, que o retratou muito bem. Ortega concentrava-se criticamente entre 
os extremos do aristocrático Velázquez e o trágico Goya. Até nisto são opções 
sintomáticas. cervantes, no Quixote, era quem mais aproximava Unamuno e 
Ortega. O que Ortega preferia, até nos místicos espanhóis são João da cruz 
e santa teresa de ávila, era sua expressão poética no sentido originário grego 
de inventividade, “poiésis” do verbo “poiéio”, criar. Unamuno neles optava pelo 
arrebatamento.

Ortega não incorporava a angústia de Kierkegaard extensiva a Unamuno. 
Por mais que os dois fossem profundamente ibéricos includentes do País Bas-
co, catalunha e Portugal, Ortega preferiu de início o caminho de Heidegger. 
Nas suas perenes buscas de equilíbrio entre conceitos apolíneos e vivências 
dionisíacas, não nos extremos de Nietzsche, e sim de equilíbrio mais kantiano 
que hegeliano, Ortega chegou a perceber os extremos também de Kierkegaard 
na teoria e na prática.

Ainda hoje há uma questão religiosa na dinamarca por conta das radicais 
cobranças de fidelidade de Kierkegaard à igreja luterana oficial naquele país, 
por muitos, e não só por ele, considerada formalista e burocratizada. são, 
portanto, reclamações frequentes nas religiões estabelecidas. Note-se que as 

16 marías, op. cit., pp. 465-471.
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denúncias e exigências de Kierkegaard são unicamente ao nível ético existen-
cial: ele era rigorosamente fiel à interpretação bíblica por lutero, apesar de 
ver-se condenado oficialmente por uma igreja luterana.

Na sua polêmica, Kierkegaard responsabilizou o bispo luterano primaz de 
copenhague, Jacob Peter mynster, doutor em teologia, ainda hoje ali muito 
admirado por sua erudição, declarando-o, porém, medíocre na compreensão 
do drama humano e servil diante dos mundanos e poderosos. também na 
dinamarca, sobre o bispo primaz e os outros bispos luteranos, está o rei ou 
rainha, ao modo dos demais países escandinavos e na igreja anglicana. inte-
ressante que Kierkegaard nada diz nem contra a coroa nem a favor, talvez por 
ser monarquia constitucional, portanto limitada pelo Parlamento.

Num paradoxo, nisto raro em Ortega y Gasset, tentando ser sempre tão 
racional em filosofia, ele considera o assunto pequeno, pouco digno de con-
sideração e típico do provincianismo. A melhor explicação a esta reação tal-
vez seja o laicismo de Ortega, indiferente aos ardores das discussões anticle-
ricais na espanha do seu tempo. Pois Ortega declara Kierkegaard o agressor, 
“o que ataca e insulta o teólogo mynster”, “teólogo respeitado e famoso”. 
O culpado, mesmo sem dolo, é Kierkegaard “em tal grau provinciano que 
conseguiu fazer desta religião um assunto que só pode interessar aos bairros 
de copenhague”. e o pior: da religião à filosofia, “Na miséria ambiental de 
copenhague, onde tudo é pequeno, ridiculamente concreto, onde todo ho-
mem automaticamente se torna ‘tipo’, ‘bomhomme’, marionete pública e mote, 
Kierkegaard, histrião superlativo de si mesmo (...), marionete de Hegel, quer 
‘representar’ o anti-Hegel, necessita dar e dar-se o espetáculo de si próprio 
e ser um grande tipo”17... Ortega não conhecia a escandinávia.

Ortega y Gasset nem sempre era tão ameno, ele também sabia ser polêmi-
co, e muito.

esta acusação de provincianismo baseia-se no facto de Ortega ter conheci-
do Kierkegaard através dos Estudos kierkegaardianos (Études kierkegaardiennes) de Jean 

17 Ortega y Gasset, “la idea de principio en leibniz y la evolución de la teoria deductiva”, Obras com-
pletas, tomo Viii, p. 303.
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Wahl, espesso volume de ensaios publicados em livro em Paris, 1938, citado 
por Ortega18 e não em pormenores. A repercussão das Obras reunidas (Gesam-
melte Werke) de Kierkegaard em alemão, desde 1878 e 1898, demonstra que ele 
já havia ultrapassado os limites do seu idioma dinamarquês na mesma época 
do norueguês ibsen, revelados ao mundo por Brandes e então chegando ao 
conhecimento de Unamuno, dispondo-se até a aprender idiomas escandinavos 
para lê-los no original. ele confessa ter também estudado o sueco e o nórdico, 
além do dinamarquês. Unamuno não era tão castiço ibérico quanto aparen-
tava à primeira vista, pois tinha formação filosófica alemã e gostos escandi-
navos, além da sua erudição no grego filosófico e latim literário. Homem de 
poucos amigos, pouco se sabe das suas andanças no exílio. As únicas viagens 
dele conhecidas são à França e Portugal, sobre este país vindo a escrever livro. 
Não se sabe se ele foi à Alemanha e escandinávia e só o seu conhecimento do 
alemão e daqueles idiomas, ainda hoje pouco estudados no mundo. 

Ortega, de formação filosófica neokantiana por seus mestres da Universi-
dade de marburgo, completando-se em conteúdo vitalista por sua iberidade, 
se dizia assim superando a influência demasiado formal de Kant. chegava até 
a defender a pantosofia de Hegel diante da introjeção, a seu ver demasiado 
trágica, da angústia por Kierkegaard consumada mesmo em ontologia. com-
preensível por Unamuno, porém, Ortega era confessadamente “incapaz de 
absorver um livro de Kierkegaard”: “submeto à sentença dos leitores alemães 
mais entendidos que eu em Kierkegaard.” Às vezes Ortega y Gasset também 
era polêmico.

Ortega só concordava com Kierkegaard que “o existencial” “não é a fi-
losofia e sim a religião, e nisto tem completamente razão”19, pois ao ver de 
Ortega, para ser compreendida a existência, na filosofia, ela tem que ser vi-
talizada e racionalizada, além disto só pela mística também espanhola com 
são João da cruz e santa teresa de ávila. Na perspectiva orteguiana não 
há lugar para o recriativo aristotelismo de santo tomás de Aquino, e santo 

18 Op. cit., p. 302.
19 Idem, pp. 309 e 46.
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Agostinho dele recebe pouca atenção. esta conclusão de Ortega coincide ou 
converge com o facto de a descoberta de Kierkegaard, começada por Brandes 
apontando-o também como grande escritor, entrou na filosofia através da 
teologia luterana de rudolf  Bultmann, então inovadora porque concentrada 
no conteúdo da mensagem (“kérigma”) dos evangelhos além e acima da sua 
historiografia. Bultmann invocou o testemunho existencial, embora filosófico 
de Kierkegaard, para comprovar sua afirmação. ela se fez na década de 1920 
em companhia de Heidegger, iniciando-se como professor na Universidade 
de marburgo, onde Ortega estudara e com a qual permaneceu em contacto. 
Foram Bultmann, na teologia, e Heidegger, na filosofia, os que ampliaram a 
repercussão de Kierkegaard, iniciada por Brandes. disso eles deixaram nume-
rosos registros nos seus livros e artigos e ensaios.

Na mesma década, em 1925, Unamuno via publicados em tradução alemã, 
Do sentimento trágico da vida e A agonia do cristianismo, esse também em francês antes 
das suas edições em espanhol castelhano.

As ideias também têm genealogia, mesmo que a história da filosofia não 
seja de todo a própria filosofia como pretendia Hegel, nisto ainda na linha 
de Kant.

como se vê, a existencialidade agônica e angustiada de Kierkegaard, nos dois 
diversos ramos e rumos em Unamuno e Heidegger, muito pouco tem a ver 
com o raciovitalismo orteguiano. Após o êxito editorial mundial dos romances 
de sartre, antes da publicação e traduções de O ser e o nada, passou a crescer o 
interesse por Heidegger e dele a Kierkegaard, inclusive na vertente católica de 
Gabriel marcel em Homo viator e noutros textos e autores. chegou a vulgarizar-se 
a definição de “existencialistas” por todos recusada e repelida. Nenhum a usou 
antes ou depois. ela se origina do também grande êxito editorial da apenas 
didática Pequena história do “existencialismo”, de autoria de Jean Wahl, apesar da mo-
déstia do título até entre aspas. Quem desta denominação chegou mais perto, 
porém com profundidade, foi Karl Jaspers, ao declará-la “Existenzphilosophie”, por 
este e outros motivos, encontrando discordâncias de Heidegger. Jaspers nisto re-
montava a Agostinho, influenciando Hannah Arendt nesta direção, como se vê 
nos livros de ambos sobre este santo da patrística, precedidos e acompanhados 
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por outros. Podemos referir, por exemplo, ainda na iberidade, xavier Zubiri 
entre os merecedores de estudo.

A leitura de Unamuno e Ortega, mais conhecidos na América hispânica e 
lusa que Zubiri, iniciou ali o interesse por Kierkegaard.

No Brasil o interesse por Kierkegaard já aparece explícito em 1938 no 
prefácio de Barreto Filho à publicação da correspondência de Jackson de Fi-
gueiredo. Barreto Filho aponta as afinidades de Jackson com dostoievsky e 
Kierkegaard20. No prefácio Alceu Amoroso lima refere outras convergências 
com Bloy, Bernanos21 e Pascal, recebendo especial livro de Jackson.

Acrescento: Octavio de Faria, nos seus meandros de culpa e redenção, tem 
muito de Kierkegaard, porém os ficcionistas não costumam citar suas fontes.

Os ecos e a fecundidade de Kierkegaard estendendo-se ao Brasil merecem 
estudos especiais, agora só comemorado em bicentenário de nascimento reper-
cutindo na nossa ancestral ibéria também de Unamuno e Ortega y Gasset.

20 Vide “introdução à correspondência de Jackson de Figueiredo” por Barreto Filho in Jackson de Figuei-
redo, Correspondência, editora A. B. c., rio de Janeiro, 1938, p. 13.
21 Vide “Jackson” de Alceu Amoroso lima in Correspondência, op. cit., pp. 204 e 222.
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O gramático, o linguista 
e o falante

Ricardo Caval iere

em um texto intitulado The grammarian and his language, publicado 
originalmente em 1924 na revista American Mercury, edward 

sapir (1884-1939) afirma que o homem comum demonstra certo 
desprezo pelos estudos linguísticos, convencido de que são absolu-
tamente inúteis do ponto de vista pragmático.1 sapir fundamenta 
a afirmação com um jocoso comentário sobre o espírito utilitarista 
com que costumamos avaliar as coisas em geral. com efeito, confor-
me exemplifica o célebre linguista norte-americano, alguém poderia 
eventualmente considerar útil o estudo da língua francesa porque 
há alguns livros escritos em francês que merecem ser lidos. com-
plementaríamos com a hipótese de um dia surgir a oportunidade de 
uma viagem a Paris. entretanto, de maneira geral, a ideia de apren-
der a língua francesa, se motivada por essas vantagens pragmáticas, 

* conferência proferida em 9 de abril de 2013.
1 No original, “the normal man of intelligence has something of  a comtempt for linguistic 
studies, convinced as he is that nothing ca be more useless” (sapir, 1968[1949]: 150). 
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logo se dissiparia ao constatarmos que as excelentes traduções de que dispo-
mos são suficientes para lermos as principais obras da literatura francesa e, 
quanto às viagens, bem, não será nosso desconhecimento do francês que nos 
impedirá de desfrutar o que Paris tem de melhor.

Hoje, por sinal, corroboram-se as palavras proferidas por sapir há quase 
um século, se observarmos que o interesse geral pelo estudo e aprendizagem 
da língua inglesa, considerado um verdadeiro imperativo na formação básica 
escolar, não se deve a uma especial afeição à língua de shakespeare, mas pe-
las vantagens que tal conhecimento pode conferir ao indivíduo no exercício 
profissional e na conquista de melhores empregos no mercado de trabalho. 
confirma-se, nesse fato, que o interesse do cidadão comum pelos estudos 
linguísticos decerto será guiado pelos efeitos pragmáticos deles decorrentes, 
salientadas as exceções que ordinariamente confirmam a regra.

Já o gramático (ou linguista),2 segundo sapir, não se interessa muito sobre 
o papel da língua no cotidiano de nossas vidas: “ele trata a língua exatamente 
como o zoólogo trata os animais.” (sapir, 1968[1949]): 150).3 em que medida 
devemos interpretar essa crítica tão dura, aparentemente injusta? Nas palavras 
de sapir, assim como um zoólogo enxerga o cão apenas como um objeto de pes-
quisa – examina-o, disseca-o para examiná-lo ainda mais e, depois, o classifica 
segundo um padrão taxionômico, sem levar em conta as gracinhas que ele, por 
exemplo, pode ter feito em seu contato com seres humanos ao longo da vida 
–, também o gramático cuida da língua como um mero objeto de análise, des-
curando das maravilhas que a capacidade de falar confere ao ser humano. Para 
melhor explicitar, enquanto lemos um texto para apreciar a trama envolvente 
que nos chega aos olhos pela língua escrita, sem dar a menor importância aos 
fatos gramaticais que estão submersos na construção das frases, o gramático 
apenas se preocupa em analisar-lhe os verbos, os torneios sintáticos, as figuras 
de estilo etc. O homem que se ocupa da análise gramatical, ou seja, o gramático, 
afigura-se, assim, aos olhos do leigo como uma pessoa fria e desumana. 

2 sapir usa os termos linguist e grammarian como equivalentes lexicais.
3 No original, “he handles languages very much as the zoologist handles dogs”.
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No entanto, apesar dos pesares, o gramático continua a merecer o respeito 
do homem comum, no sentido de que, afinal de contas, há sentido em sua 
existência no seio da sociedade, fato que aparentemente não ocorre com res-
peito ao linguista. com efeito, o cidadão comum, o homem leigo, identifica 
com facilidade a função e o valor social do gramático, genericamente enten-
dido como uma autoridade em assuntos linguísticos; no entanto, o leigo mal 
compreende o que faz um linguista, qual é seu mister e quais são os frutos 
de seu trabalho. como explicar o fato? recorramos aqui, mais uma vez, às 
judiciosas palavras de edward sapir que nos alertam quanto à impaciência 
do cidadão ordinário diante de fatos, coisas ou mesmo ideias que considera 
sem propósito ou valor pragmático, ou seja, sua atenção está sempre atrelada 
a uma vantagem potencial. O grande linguista norte-americano exemplifica 
com a popularidade que a Psicologia e a sociologia obtiveram nos estados 
Unidos em face da crença geral de que suas teses e conquistas científicas pro-
porcionariam ganhos financeiros decorrentes de projetos educacionais mais 
eficazes e melhores resultados em atividades lucrativas como a da propaganda 
comercial (sapir, 1968[1049]:150).

No caso da linguística, essa face utilitarista da ciência não fica bem clara, 
ou, melhor dizendo, sequer existe. Por outro lado, como já observamos, se não 
sabemos bem de que se ocupa o linguista, não temos a menor dúvida acerca 
do papel do gramático. Para o leigo, o gramático é aquele profissional que lhe 
ensina como falar e escrever corretamente, a fim de que tenha um desempenho 
aceitável, bem-sucedido no uso da língua vernácula, e isso, não é difícil pro-
var, traz-lhe vantagens palpáveis no cotidiano da vida social, tais como bom 
desempenho em concursos, melhor comunicação em entrevistas profissionais, 
capacidade de falar bem e conquistar o respeito alheio etc. 

Na verdade, a figura social do gramático integra-se numa tradição cultural 
que remonta aos primeiros tempos da civilização ocidental.4 em um estudo 

4 O gramático, no seio da sociedade antiga, sempre obteve reconhecimento do seu papel e de sua fun-
ção, não obstante sua trajetória, no decurso dos séculos, se tenha caracterizado por intensa mudança de 
status na edificação dos estratos sociais. sobre o tema, leia-se também (murphy, 1981), (Kaster, 2006) 
e (Ostade, 2008).
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pormenorizado do papel do gramático na Antiguidade, o historiador robert 
Kaster (1988) revela, numa referência específica ao império romano, haver-se 
consolidado paulatinamente no seio da sociedade a noção de que o estudo da 
língua e a necessidade de alfabetização constituíam fator decisivo para a ocupa-
ção de cargos de prestígio e consequente proveito socioeconômico. convém 
observar que o significado de “alfabetização”, na era imperial romana, era 
muito fluido, variava de região para região, em face dos parâmetros de refe-
rência e das necessidades de desempenho em língua escrita que cada uma das 
regiões impunha ao longo do tempo. A rigor, seria um erro pressupor que o 
status econômico elevado estivesse sempre vinculado à alfabetização em todas 
as épocas e em todos os lugares (Kaster, 1988: 39). 

No entanto, com o passar do tempo, o conceito de alfabetização e a cons-
ciência das conquistas decorrentes de ser alfabetizado chegaram a um patamar 
de quase uniformização, difundindo-se geograficamente e criando uma tra-
dição que se sedimentou no seio da sociedade como um imperativo da for-
mação intelectual. conhecer as letras, isto é, dominar um dado desempenho 
linguístico tido como indispensável à formação pessoal, passou a constituir 
uma necessidade para quem pretendesse ascender socialmente e, em natural 
consequência, a figura do gramático veio a auferir grande prestígio, elevando-
se como expressão máxima de autoridade em questões linguísticas. 

em outras palavras, a sociedade contemporânea herdou um constructo do 
gramático como indivíduo, cujo papel social se vincula ao trato da linguagem 
em seu aspecto preceptivo e a quem se deve consultar sempre que se quer falar 
em consonância com a norma linguística prestigiada. essa é a visão do falante 
leigo, do homem que não se ocupa profissionalmente do estudo linguístico. 
interessante notar que o estereótipo do gramático não se altera em razão da 
escolaridade do homem leigo: a rigor, todos o enxergam como autoridade em 
questões de linguagem e, mais que isso, como alguém cujo mister é relevante 
na medida em que se consolida em um valor utilitarista, uma razão de ser do 
ponto de vista pragmático.

 O leigo, enfim, tem plena noção do que faz um gramático e para que ele 
serve – embora essa noção obviamente não consiga atingir toda a dimensão 
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das atividades ordinárias de um gramático –, mas não tem a menor ideia sobre 
o que faz um linguista,5 ou se as tem, são, via de regra, tão simplórias que 
inevitavelmente fazem mergulhar o mais paciente dos linguistas em profunda 
irritação. Não será improvável que alguém, ao ser apresentado a um linguista, 
diga “eu também gostaria de falar várias línguas como você!”, certo de que a 
linguística é a ciência que torna o indivíduo um poliglota.6 diferentemente 
do tipo social incorporado no gramático, emergente de uma tradição cultural 
que remonta à Antiguidade, o linguista é um produto dos círculos acadêmi-
cos, que, em tese, tem plena noção do valor de seu trabalho, da pertinência de 
sua atividade profissional, de sua própria razão de ser, mas cuja capacidade de 
revelar-se útil aos olhos leigos é praticamente nula.

O fato de o linguista avaliar os fatos da língua nos limites sistêmicos, des-
vinculados de fatores axiológicos como prestígio social, ufanismo naciona-
lista, identidade grupal, rivalidade regional etc.7 acaba por afastá-lo dos in-
teresses que mais motivam o falante leigo, já que, para esse último, a língua 
jamais será um mero objeto de contemplação científica. Por sinal, a delicada 
relação entre o linguista e o leigo manifesta-se até mesmo no fato de que, 
nos ambientes laicos, sua atividade sequer é reconhecida como “científica”. 
com efeito, se perguntarmos às pessoas em geral se biólogos e químicos são 
cientistas, provavelmente ninguém hesitará em dizer que sim, mas, e quanto 
aos linguistas? mais que isto, a controvérsia entre um, digamos, cientista de 
ofício, e a opinião pública é, via de regra, algo muito raro, pois, na hipótese, 
a opinião abalizada do cientista costuma ser acatada sem reservas, ainda que 

5 essa noção precária sobre o papel ou campo de atuação da linguística também foi experimentada (e 
até hoje o é) pela Filologia, uma área de estudo igualmente afastada do interesse pragmático do falante 
comum. 
6 em um de seus vários textos sobre o tema (rajagopalan, 2004a), Kanavillil rajagopalan cita o epi-
sódio, quando da visita do Papa João Paulo ii aos estados Unidos em 1995, em que o presidente Bill 
clinton o saudou com as seguintes palavras: “Não sou nem de longe um linguista como o senhor, santo 
Padre”. sobre a relação entre o linguista e o leigo, leia-se, por necessário (rajagopalan, 2004b).
7 estes são fatores que, decerto, são considerados no âmbito da Análise do discurso, mas que se man-
têm ausentes do estudo da língua como sistema. Não ingressaremos, aqui, na polêmica relação entre 
linguística e Análise do discurso como ramos da ciência.
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surpreenda o cidadão comum. No caso do linguista, parece haver maior resis-
tência, uma certa desconfiança de que suas manifestações são sempre dignas 
de credibilidade. 

Verdade que, nessa história, os linguistas não estão sozinhos. Fato relati-
vamente análogo ocorre com o jurista, volta e meia chamado a justificar-se 
publicamente em face de uma certa incompreensão entre o saber escolásti-
co que habita os manuais da ciência jurídica e o senso comum. Há poucos 
meses, por exemplo, o país testemunhou um longo julgamento no âmbito 
do supremo tribunal Federal, denominado popularmente como “julgamento 
do mensalão”, em que alguns réus foram condenados, por crime de corrup-
ção ativa e formação de quadrilha, a penas superiores a 40 anos de reclusão.  
O fato causou incompreensão entre os leigos, tendo em vista os inúmeros 
casos de réus condenados por crimes muito mais graves, tais como o homicí-
dio e o latrocínio, cujas penas foram bem mais brandas. explicações técnicas 
como a do “concurso material”,8 segundo a qual um réu que praticou vários 
crimes de corrupção pode sofrer um acúmulo de penas superior à infligida a 
outro que cometeu um único crime de homicídio, costumam ser até mesmo 
ridi cularizadas pelo senso comum e laico de quem não transita profissional-
mente pelas sendas do direito.

Assim como o jurista não se preocupa em traduzir, em termos ordinários, o 
sentido das coisas, demonstrando até mesmo certa irritação quando questiona-
do publicamente, também o linguista costumeiramente demonstra certa ojeriza 
em manifestar-se sobre questões de língua e comunicação que julga prosaicas ou 
simplesmente irrelevantes, fato que só aprofunda o abismo que hoje distancia 
o interesse do falante leigo (de todos os níveis de escolaridade) das expressivas 
conquistas da ciência linguística, a ponto de Kanavillil rajagopalan, um nome 
expressivo da linguística contemporânea, afirmar, em tom de autocrítica, que “o 
modelo da ciência que norteou a linguística desde seus primórdios (...) apenas 

8 sobre concurso material, o art. 69 do Código Penal Brasileiro dispõe: “Quando o agente, mediante mais 
de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente 
as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de 
reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.” (Presidência da república, 2013)
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tem servido para que houvesse um distanciamento progressivo entre o especia-
lista e as pessoas comuns”. (rajagopalan, 2004a: 25)

Os exemplos deste fato são inúmeros. Veja-se a importância que o falante 
ou usuário da língua confere à ortografia, mais propriamente à norma orto-
gráfica, em confronto com a ojeriza ou desprezo que o tema merece nos meios 
acadêmicos. Para o falante, a ortografia é a face visível da língua, ou seja, a área 
da língua que está, numa certa medida, nos domínios de sua compreensão. É 
óbvio que o falante tem igual domínio e compreensão sobre a gramática da 
língua, um saber auferido de seu conhecimento do mundo e das coisas, uma 
gramática dita internalizada,9 que lhe confere competência para construir fra-
ses eficientes na função de comunicar conceitos. mas, esse saber gramatical 
internalizado não aflora à consciência do falante, trata-se de uma competên-
cia tida como “natural”, a ponto de ninguém se aperceber ordinariamente que 
a detém. Por isto costumamos dizer que falamos tão naturalmente quanto 
respiramos, o que obviamente não é verdade, pois o ato de falar implica o 
processamento cerebral de regras gramaticais complexas, a par do uso de um 
inventário de palavras armazenadas em nosso vocabulário ativo e passivo, a 
que se alia um sistema de sons articulados que, por seu turno, se organiza em 
regras igualmente sedimentadas em nosso saber sobre a língua.

Por outro lado, do ponto de vista científico, o sistema ortográfico sequer 
é um fato da língua stricto sensu, e sua presença nas aulas de língua vernácula 
só se justifica por motivos didáticos, atinentes à necessidade de normatização 
da língua escrita. Assim, os linguistas, ao voltarem as costas para as questões 
ortográficas, estão certos quando dizem que têm coisas mais importantes 
para se ocupar, tais como os mecanismos de processamento da linguagem 
no cérebro, as regras morfológicas de produção lexical, as possibilidades de 
construções sintáticas em variantes diastráticas, diatópicas, diafásicas etc. etc. 
contudo, essa omissão absoluta quando o tema é menor acaba por distanciar 
a atividade científica da realidade sociolinguística que está no cotidiano das 

9 Não entraremos aqui na discussão sobre hipóteses teóricas da gramática internalizada, seja como fruto 
da experiência cognitiva do homem no seio social, seja como herança genérica.
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ruas e, mais que isso, priva a comunidade como um todo do contributo valio-
so que linguistas de excepcional formação poderiam dar para a solução dos 
tais problemas prosaicos.

Um exemplo desse conflito entre um saber laico e um saber científico 
da língua está em algumas manchetes jornalísticas publicadas na época em 
que se promulgou no Brasil, mediante decreto do presidente da república, o 
Acordo Ortográfico de 1990.10 tais manchetes clamavam em tom alarmista 
que a “língua ia mudar”, ou seja, falava-se em uma nova língua Portuguesa, 
fato que provocava risos irônicos, senão debochados, nos meios acadêmicos, 
cientes de que mudança linguística nada tem que ver com alteração de regras 
ortográficas. Por sinal, com a promulgação do Acordo Ortográfico de 1990, 
alguns linguistas, tomados de surpresa, manifestaram-se contra suas bases, 
não propriamente por as condenarem – tema que dividiu também a opinião 
de gramáticos em geral –, mas devido ao fato de a promulgação ter sido um 
ato político, um referendo de leigos a um projeto criado há cerca de 18 anos, 
sem que a comunidade científica tivesse opinado sobre seus termos durante 
todo esse tempo. esqueciam-se, então, os linguistas de que o tema não foi de-
batido academicamente devido ao menosprezo que se confere ordinariamente 
às questões ortográficas, ao marasmo em que mergulharam os estudos sobre 
ortografia nos bancos de teses e dissertações e até mesmo nos programas de 
congressos e encontros científicos em geral. 

Um outro exemplo recente do conflito entre o falante comum e o especia-
lista se pode oferecer. Há algumas semanas, o noticiário jornalístico revelou 
um fato que causou estupefação ao cidadão leigo: redações escritas no exame 
Nacional de ensino médio (enem) de 2013, que apresentavam erros orto-
gráficos, auferiram nota máxima. em uma sarcástica crônica sobre o fato, 
intitulada “A redação do enem” (O Globo, 25.3.2013), o jornalista Joaquim 
Ferreira dos santos afirma: “eu quase escrevo “ladeira abaicho”, pois este 
texto pretende se solidarizar, pelo menos entender e dizer que não é fássil pra 
ninguém, com os estudantes que fizeram as provas de redação do enem. eles 

10 Promulgado pelo decreto n.º 6.583, de 29 de setembro de 2008.
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enxeram os textos desses orríveis erros hortográficos e sofreram o mesmo dra-
ma dos profissionais da escrita”. Observe-se que o foco do ácido comentário 
sobre a pobreza linguística das redações se pauta nos erros ortográficos, isto 
é, exatamente no aspecto texto que menos importa ao especialista, razão por 
que não seria surpreendente que linguistas e professores de língua Portuguesa 
viessem a público replicar os comentários inidôneos do jornalista. A grande 
repercussão que o fato provocou na imprensa levou o ministro da educação 
a manifestar-se,11 anunciando que, entre as providências que seriam tomadas 
para que semelhante falha de avaliação não se repetisse, as provas de redação 
do enem não mais receberiam nota máxima sem o aval de três professores 
doutores.

Ora, talvez se surpreenda o ministro futuramente ao ser informado de que 
os professores doutores ratificaram notas máximas em redações com erros 
ortográficos (desde que, digamos, em número razoável), visto que, em uma 
visão atualizada do desempenho linguístico em texto escrito, o erro ortográ-
fico é mitigado, por vezes até desconsiderado, já que sua eventual ocorrência 
pode não comprometer a qualidade do texto em plano conceitual e formal. 
esse é um critério que se disseminou nos cursos de formação de professores, 
amplamente aplicado nos certames em geral, como os vestibulares e concursos 
para cargos públicos. em outras palavras, o “orror” que causa a falta de um h 
tem lá seus relativismos, e é isso que se deve compreender quando entram em 
choque visões distintas sobre o desempenho linguístico. 

mais um exemplo: até hoje permanece no meio acadêmico uma sensível 
ojeriza à intervenção estatal em assuntos linguísticos, uma reação irritadiça 
sempre que uma voz oficial propõe regulamentar alguma coisa nessa maté-
ria, como se disséssemos aos administradores públicos e políticos: “deixem 
a língua em paz e vão tratar de suas vidas.” Foi assim que aconteceu com o 
projeto de lei que visava a restringir o uso de estrangeirismo e com a recente 
lei federal que interfere nos textos dos diplomas e certificados expedidos pelas 

11 A manifestação do ministro da educação foi divulgada, entre outros órgãos da imprensa, em http://
www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2013/03/25/avaliacao-das-redacoes-do-enem-sera-mais-rigo-
rosa/print.
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instituições de ensino públicas e privadas.12 Nos termos do art. 1.º dessa lei, 
tais instituições devem emitir os títulos acadêmicos mediante a flexão de gê-
nero correspondente ao sexo da pessoa diplomada, ou seja, não se pode mais 
atribuir o título de bacharel e doutor a uma mulher, mas o de bacharela e doutora. de 
nada adiantaram as advertências de que, em Português, o gênero masculino 
pode cumprir função não marcada, com evidente abrangência do feminino, 
visto que as razões que deram oportunidade à promulgação da lei eram de 
óbvia natureza política. Por sinal, saliente-se que, nesse tema, gramáticos e 
linguistas, cada um com suas razões, parecem unir-se em repúdio uníssono, 
já que a intervenção estatal em questões de língua sempre se faz acompanhar 
de certa discricionariedade laica que afronta o saber escolástico tanto de uns 
quanto de outros. 

O que se percebe, enfim, é que, no âmbito das denominadas ciências hu-
manas lato sensu, a atitude do homem leigo em face do fato científico não é 
meramente contemplativa, senão reflexiva. Não se pode esperar que alguém 
tome ciência de sentenças judiciais aparentemente injustas, apesar de tecni-
camente impecáveis, com a mesma postura que demonstra ao comentar as 
conquistas da nanociência ou da Física Nuclear. isso porque o fato social nas 
áreas do saber humanístico perpassa necessariamente o juízo crítico do ho-
mem comum, que se julga, obviamente, legitimado para fazê-lo, pois valores 
como equidade, justiça e lealdade não se adstringem ao interior dos muros 
acadêmicos. É o que ocorre com respeito à língua: o falante leigo jamais a 
contemplará com a admiração ignara dos que assumem a própria laicidade; 
sua postura sempre será de dela assenhorar-se como agente de sua presença 
no discurso, o que lhe confere legitimidade não apenas para dizer a língua, 
mas para dizer sobre a língua. essa parece ser uma evidência que a maioria dos 
linguistas não percebe.

Para que entendamos, em outra dimensão, o aqui referido antagonismo que 
hoje situa em confronto o gramático normativo e o linguista, impõe a análise 

12 trata-se da lei n.º 12.605, de 3 de abril de 2012, cujo art. 1.º determina que as instituições de ensino 
públicas e privadas expressam diplomas e certificados com a flexão de gênero correspondente ao sexo da 
pessoa diplomada, ao designar a profissão e o grau obtido. 
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de fatos recentes da História do Brasil e sua repercussão nos meios acadêmi-
cos. com o advento dos cursos de linguística geral nas universidades, a partir 
dos anos 60,13 criou-se uma distinção bem clara entre o novo tipo acadêmico, 
o linguista, e um velho tipo social, o gramático, que se estabelecia basicamente 
no tratamento teórico conferido ao fato linguístico. O linguista estuda a lín-
gua em dimensão ontológica, o gramático (leia-se o gramático normativista) 
o faz em dimensão deontológica. trata-se de uma distinção que só se entende 
em face dessa nova ordem acadêmica instalada pelas aulas de linguística como 
disciplina autônoma nas universidades. Antes, já se concebiam as duas dimen-
sões, mas como o gramático e o linguista estavam imersos na mesma pessoa, 
obviamente não se poderia cogitar de um conflito entre eles. Por sinal, essa 
distinção clara entre o que é ser gramático e o que é ser linguista permeou 
o cenário acadêmico mundial, no sentido de que ao primeiro atribuía-se a 
função pedagógica de descrever a norma padrão e ao segundo a de investigar 
a língua como objeto científico, sem qualquer teor prescritivo.14

No Brasil, entretanto, a distinção, que inicialmente se criou entre ser gra-
mático e ser linguista, desaguou em um antagonismo que se manifesta por ve-
zes em atitudes agressivas, de ambos os lados, em que se pode notar até mes-
mo uma certa dose de rancor. como entender que as coisas tenham chegado 
a esse ponto entre nós? Afinal, se em outros centros acadêmicos a convivência, 
na pior das hipóteses, situa-se em plano suportável, algo terá acontecido no 
Brasil para que excepcionalmente linguistas e gramáticos (obviamente mal 
generalizando) considerem-se insuportáveis. creio haver aqui uma conjunção 
de causas, interligadas no cenário político brasileiro da segunda metade do 

13 em seu estudo sobre a história da pesquisa linguística no Brasil, cristina Altman informa que a 
fundação da Unicamp alinhava-se à política do “Brasil grande”, que fincava o desenvolvimento no 
terreno tecnológico. com a criação, em 1970, de um departamento de linguística próprio e autônomo, 
a Unicamp implementou nessa área “uma forte política dirigida a atividades de pesquisa e busca de um 
estatuto profissional próprio ao ‘linguista pesquisador’, voltado para a criação de mercados de trabalho 
até então originais e não obrigatoriamente restritos a atividades de magistério secundário e/ou supe-
rior”. (Altman, 2004:151)
14 Um excelente estudo sobre a relação entre o linguista e o gramático, com relação à língua inglesa, 
encontra-se em (cristal, 2006). 
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século passado, cuja interação criou estereótipos que se enraizaram bastante 
e fizeram florescer esse perfil acadêmico antagônico entre o gramático e o 
linguista.

cumpre reiterar, de início, que a linguística, como disciplina, nasce dentro 
dos muros da universidade e lá permanece até hoje, razão por que os novéis 
pesquisadores dos anos 60 que assumiram a denominação de linguistas eram 
necessariamente professores universitários. muitos, decerto, militavam tanto 
no ensino superior quanto no ensino básico, por necessidade profissional, mas, 
com o passar do tempo, foi-se criando uma classe de professor-pesquisador 
dedicado exclusivamente à atividade universitária. esse profissional, como não 
poderia ser diferente, cuidava da pesquisa linguística segundo as teses que os 
paradigmas da época exigiam: de um lado, uma descrição rigidamente formal, 
que investigava a língua in essentia (estamos no redemoinho criado pelo estru-
turalismo e pela gramática gerativa) e, de outro lado, o estudo da língua oral, 
considerada a fonte idônea de pesquisa, pois nela as estruturas gramaticais se 
revelam mais autênticas no processo natural de mudança linguística livre do 
controle normativo.15 Naquele momento, portanto, o estudo das variações de 
uso linguístico ganhou grande adesão entre os pesquisadores, fato que contri-
buiu para considerar como cientificamente idôneas quaisquer manifestações 
linguísticas no seio da sociedade. em outros termos, o estudo do Português 
falado, na época, tinha um fundamento teleológico estritamente científico. 

A questão, entretanto, logo saiu do plano exclusivamente científico para 
instalar-se no conturbado turbilhão político. deflagrada a revolução militar 
de 1964, o Brasil submete-se a um regime autoritário que perduraria cerca 
de 20 anos, o suficiente para que entrasse em colapso a ordem institucional 
que garantia o direito de manifestação pública, a liberdade de expressão e a 

15 mesmo o Projeto NUrc, que, neste momento de nossa história, surgia para reavaliar os padrões 
normativos do Português culto, tinha como objeto a língua falada, portanto, inaplicável aos padrões de 
língua escrita. Por sinal, um dos equívocos em que a universidade mergulhou a partir do Projeto NUrc 
foi o de atribuir ao texto escrito as conclusões que a pesquisa auferiu para o texto oral, na realidade 
uma desconsideração de que as duas modalidades textuais seguem parâmetros de desempenho distintos.  
É, analogamente, o mesmo equívoco com que a tradição gramatical genericamente tratava o texto oral, 
impondo-lhe normas de desempenho típicas da escrita. 
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autodeterminação ideológica. instalado o regime de exceção, surgem no seio 
das universidades núcleos de resistência, liderados por intelectuais de grande 
influência acadêmica, de que resultou uma contrarreação do regime pautada 
em atos de violência, invasão de instituições de ensino e marginalização dos 
diretórios estudantis.16

disso resultou uma atmosfera intelectual17 que atribuiu à universidade, ao 
lado do papel de fomentar e difundir o saber científico, a função de garantir 
a liberdade de manifestação do pensamento, de lutar pelos direitos funda-
mentais do homem no exercício da cidadania. decerto que nem todos que 
militavam no seio da universidade à época se alinhavam nesse ideário, alguns 
até mesmo serviram aos propósitos do regime autoritarista, mas, numa pers-
pectiva histórica, podemos afirmar que a universidade pública brasileira se 
elevou como um muro de resistência ao rolo compressor que visava a derrubar 
os princípios basilares do estado democrático.

Numa certa medida, o linguista, como intelectual respeitado pela intelligent-
sia universitária brasileira, assumia esse perfil ideológico de combate à discri-
cionariedade e preservação da liberdade de expressão. Já o gramático normati-
vo, excluído, sobretudo, da atividade de pesquisa universitária, estereotipou-se 
como agente do controle ou “censura” do texto; de um lado, a liberdade; 
de outro, a opressão.18 desse estado de ânimos resultou uma avaliação ma-
niqueísta do papel do gramático e do linguista no corpus social, a qual se ia 
infiltrando na formação de novos pesquisadores, na elaboração dos projetos 
de pesquisa, enfim, na construção do futuro acadêmico brasileiro. 

Um fato interessante, a respeito, envolve outro campo de estudo linguís-
tico, o da Filologia. sabemos que a tradição gramatical brasileira pautou-
se no estudo filológico, herdado às fontes histórico-comparativistas que nos 

16 dispõe-se hoje de vasta bibliografia sobre os efeitos do regime militar de 1964 no ambiente acadêmi-
co brasileiro. citem-se (eloysa, 1987), (Gaspari, 2002), (salmeron, 1999), (skydmore, 1988).
17 sobre a relevância da atmosfera intelectual (climate of opinion) no estudo historiográfico, leia-se, em 
especial, (Koerner, 1995).
18 Não por acaso, evanildo Bechara publicou em 1985 um instigante ensaio sobre o tema 
intitulado O ensino da gramática: opressão? liberdade? (2006 [1985])
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chegaram a partir dos últimos decênios do século xix. esse veio filológico 
fortificou-se bastante no decurso da primeira metade do século xx, devido 
à influência da escola portuguesa a que pertenciam nomes como Aniceto 
dos reis Gonçalves Vianna (1840-1914), carolina michaëlis de Vasconcelos 
(1851-1925), José leite de Vasconcelos (1858-1941) entre outros, razão 
por que os principais gramáticos brasileiros eram naturalmente filólogos de 
formação. considerando que a Filologia pauta a pesquisa linguística no corpus 
de língua literária em perspectiva histórica19 não seria de esperar outra coisa 
senão uma colisão frontal com as novas tendências da linguística novecentista, 
que primava pela pesquisa em corpus não literário (preferencialmente, em lín-
gua falada) em sincronia atual.

enfim, todas essas questões que habitam a história recente da univer-
sidade brasileira geraram um clima de antagonismo entre o gramático e o 
linguista,que em nada equivale à relação que tais tipos sociais mantêm em 
outros países de desenvolvimento acadêmico igual ou mesmo superior ao nos-
so. O fim de século no Brasil testemunhou uma segregação implacável dos 
estudos filológicos, que infligiu ao país uma estagnação no tratamento do 
texto escrito e da história da língua que nos custará muito suprir. essa é uma 
constatação que uma pesquisa histórica dos documentos administrativos das 
universidades públicas brasileiras (atas de reuniões departamentais, pareceres 
sobre projetos de pesquisa acadêmica, distribuição de verbas de fomento à 
pesquisa) comprovaria com facilidade. 

Os conflitos que ainda hoje se observam entre o gramático, o linguista e o 
falante leigo nada mais expressam do que a complexidade dos valores sociais 
que se constroem e consolidam em face da força e da ação corporativas. são três 
figuras que giram em trajetórias orbitais atraídas pelo mesmo núcleo, seguindo a 
rota de seu interesse. estão irmanados na mesma atração, mas hesitam em órbita 

19 A rigor, o conceito de Filologia ampliou-se bastante no curso de sua existência, de tal sorte que a 
original vinculação ao texto literário já não se impõe como imperativa, como também não se adstringe 
ao estudo da língua, mas a áreas conexas como a literatura e a cultura. seu objeto, contudo, continua 
sendo o texto, literário ou não literário, inclusive na área da ecdótica, concernente à reconstituição fide-
digna do texto com vistas a sua edição definitiva.
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instável, sujeita a colidir com a dos demais, o que parece condená-los a uma 
eterna e dramática convivência, sujeita a choques eventuais, que só se suporta 
com a conscientização de que nenhum deles é senhor da verdade.
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C i c l o  “ E n t r e  a  G r a m á t i c a  
e  a  L i n g u í s t i c a ”

*

Professor emérito 
e Professor titular 
de linguística da 
Universidade Federal 
Fluminense. Autor 
de numerosos artigos 
em periódicos, de 
vários verbetes para a 
enciclopédia cultural 
luso-Brasileira 
(lisboa), de textos  
em livros em 
coautoria. suas 
três últimas obras 
publicadas foram: 
Sobre o ensino da análise 
sintática: história e 
redirecionamento (2010), 
A linguagem: teoria, ensino 
e historiografia (2008) 
e O ensino da gramática: 
caminhos e descaminhos 
(2007), que obteve 
o prêmio Francisco 
Alves, da Academia 
Brasileira de letras.

linguística e Gramática: 
por que os nós?

Carlos  Eduardo Uchôa

Agradeço o convite, sobremodo honroso, que recebi do aca-
dêmico evanildo Bechara, para, uma vez mais, falar nesta 

casa, expressão relevante na história da cultura brasileira, no ciclo 
de Palestras intitulado “entre a Gramática e a linguística”. tema 
propiciador, diria dos mais propiciadores, à exposição de diferenças 
entre os especialistas do campo da linguagem quanto à importância 
atribuída a estas disciplinas no tocante ao ensino da língua. ensi-
no da língua sim. Afinal, sou é professor, professor de linguística, 
professor de linguagem, e, desde muito, me interesso vivamente pelo 
ensino do vernáculo e pela formação do professor de Português. 
Não poderia, pois, hoje aqui, me desviar desta minha preocupação 
e paixão mesmo antigas.

escolhi como título e proposição de minha participação neste 
ciclo “linguística e Gramática: por que os nós?”, para poder me 

* conferência proferida em 16 de abril de 2013.
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reportar justamente às diferenças, às tensões mesmo, mais do que evidentes, 
de uns bons tempos para cá, entre linguistas e gramáticos quando se focaliza 
o ensino, os últimos na condição de gramáticos normativos, voltados espe-
cialmente para o professorado e ensino, e mesmo para a sociedade, na sua 
atribuição de documentar e descrever a norma linguística, sobretudo, mas não 
somente, escrita, por que se pauta o discurso das pessoas cultas. As tensões, os 
nós, de que falo, que pairam, flagrantemente, em nosso meio docente, e numa 
parcela da sociedade brasileira, estão em publicações técnicas, nas mídias, em 
eventos acadêmicos, nos cursos de letras, no professorado, com repercussão 
inevitável no ensino da língua. Formam-se grupos, organizam-se encontros 
dos que saem em defesa da mais valia da linguística ou da Gramática. este 
evento, raro, dá oportunidade a especialistas de orientação distinta de expli-
citarem suas posições. evidentemente, que tais tensões não são provocadas 
pelos papéis desempenhados pela linguística e pela Gramática de finalidade 
normativa, com suas funções bem definidas, mas sim pelas posições, tantas 
vezes radicais, ora de linguistas, ora de gramáticos normativos, passando para 
o público e para o professorado o entendimento de que linguistas e gramáti-
cos normativos não é viável, posições manifestas, em certos momentos, numa 
linguagem agressiva, sem darem conta seus autores de que estes conflitos de 
pronunciamentos só podem ser prejudiciais a todos, acarretando dúvidas e 
incompreensões à sociedade, ao magistério (este atingido em sua própria for-
mação profissional), ao ensino, enfim. Nesta situação concreta, longe estou de 
ver o professorado de Português a atuar de maneira segura, pois sua formação, 
em geral, tem se mostrado precaríssima, e os debates, mais que confundem do 
que esclarecem.

Nestes últimos nove anos, em curso de especialização de língua Portugue-
sa, ministrando a disciplina Linguística e ensino de língua, o que mais tenho talvez 
ouvido de meus alunos-professores, de perfis muito diversos quanto à forma-
ção, faixa etária, classe social, lecionando em escolas públicas e particulares  
de vários municípios fluminenses, é que eles se sentem desnorteados, perple-
xos, ante a inadequada e alienante formação que receberam em seu curso de 
graduação, licenciando-se, aspecto de relevo a ser enfatizado neste meu texto, 
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na dúvida, por exemplo, de continuar a adotar um ensino preponderantemen-
te gramatical, normativo, base de toda uma longa tradição entre nós, e muito 
presente até hoje, ou de adotar um ensino com base, como me costumam 
dizer, na linguística, como se o ensino gramatical pudesse não acolher funda-
mentos linguísticos, como se a linguística pudesse estar ausente de qualquer 
gramática, ou, então, como se a linguística repudiasse qualquer ensino gra-
matical, quando a gramática está presente na mais simples manchete de um 
jornal, se ela, Gramática, for entendida como deve ser, não limitada ao nor-
mativismo, como exporemos adiante. Predominam declarações, reitero, de ex-
tremo radicalismo, que ficam ecoando por aí. duas delas, documentadas: “A 
linguística só fez mal ao ensino de Português”, ou “Na verdade, o ensino de 
Gramática tem mesmo alguma utilidade?” desnorteamento total. Um ponto 
muito levantado por professores de Português, nestas indagações carentes to-
talmente de orientação científica: como conciliar as regras da Gramática com 
a variação, tão propugnada pela linguística? Por acaso, regularidades e varie-
dades podem deixar de coexistir, obrigatoriamente, em qualquer língua?

Não há, pois, como deixar de ressaltar tensões entre linguistas e gramáticos 
normativos, e posso falar desta situação, com a minha própria experiência, do 
dia a dia do docente, aqui em nosso estado, adquirida junto à tropa, como 
gosta de dizer um amigo meu, e junto, já há bastante tempo, a uma tropa de 
elite, os alunos-professores. O ensino da língua tem sido atingido sim por es-
tas tensões, desde a formação do professorado, até os reflexos nítidos presen-
tes em tantas coleções didáticas de Português, multicoloridas, e muito pouco 
úteis, orientadoras, dos professores, como deviam e devem ser.

Na minha trajetória profissional, já un peu long, como gostava de dizer um 
professor meu (e agora chegou a minha vez de dizer!), e em contato perma-
nente com número expressivo de professores dos níveis fundamental e mé-
dio do ensino, tendo visitado algumas escolas a convite de alunos meus, e 
lá conversado com os docentes, não me lembro de ter constatado tamanha 
perplexidade, até desânimo, entre os que têm a linguagem atualmente como 
objeto de estudo e de ensino, como neste momento atual. mantemos o ensino 
da gramática, afinal, há tanta gente falando contra, quando, na verdade, é o  



 Carlos  Eduardo Uchôa

80

que eu sei ensinar, mas, parece que não devo – me indagam sempre; e que 
gramática ensinar? e a lembrar ainda: os cursos superiores de formação de 
professores, de diferentes áreas, são procurados cada vez mais por jovens, em 
sua maioria, originários de níveis sociais em que as práticas letradas (leitura e 
escrita) são muito limitadas, quando não são praticamente nulas. 

sempre defendi que a compreensão e um melhor posicionamento ante tal 
nociva tensão, como a de que estamos tratando, devem ser pensados, debati-
dos, a partir da universidade, através de disciplinas voltadas para este propó-
sito, com leituras críticas de textos selecionados, para os futuros professores 
ficarem logo esclarecidos sobre as confusões criadas nos reinos da linguística 
e da Gramática, por maus súditos, a fim de, ante este e outros problemas, não 
mais opinarem como leigos fossem, como tem acontecido com frequência. 
“O português é uma língua tão difícil!”, frase emblemática, frase pretexto, 
empregada por falante nativo, ante suas dificuldades na prática e mesmo, sim é 
verdade, no ensino, avaliados prática e ensino, como insatisfatórios por quem 
assim exclamou. No currículo dos cursos de letras há, ao contrário, discipli-
nas de nenhuma valia para a formação do futuro professor de língua, como 
a abordagem sintática de determinado modelo teórico, a linha de pesquisa 
do professor, sem que haja, no entanto, certamente, em todas as instituições 
universitárias, uma disciplina como a prática da leitura e seu ensino.

Antes de explicitar minha posição sobre o porquê dos nós entre linguística 
e Gramática, penso oportuno lembrar um texto do acadêmico eduardo Por-
tella, dos inícios dos anos de 1970, extraído de um ensaio seu, talvez não dos 
mais conhecidos, intitulado “Universo da linguagem em mattoso câmara”, 
que já citei como organizador dos Dispersos daquele que foi o introdutor, entre 
nós, do estruturalismo linguístico. Neste texto, o acadêmico eduardo Portella 
atesta, com acuidade, as dificuldades, a reação contra a presença da linguísti-
ca no currículo de letras, pelo pioneirismo que ela representava na época.

“suas aberturas teóricas e metodológicas (de mc) colheram a univer-
sidade brasileira – sempre retardatária ou inerte – de surpresa. se o susto 
provocado pelo novo ideário conseguiu abalar a sonolência reinante, a lição 
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inovadora não encontrou acolhida correspondente. O estudo das lingua-
gens era uma contradança tranquila que reunia de um lado a Gramática 
sobrevivente e sempre prestigiada, e de outro lado a Filologia, gloriosa e 
fáustica, alçada ostensivamente à condição de carro-chefe das ciências do 
espírito. A instituição universitária que patrocinava esta estranha contra-
dança, foi para mattoso câmara a república do silêncio. mas sua ciência se 
impôs e a sua lição expandiu-se.”

As tensões, porém, sobre o que aqui tento refletir, concernem à influência 
que a linguística passou a exercer, como era de se esperar, sobre o ensino de 
Português nos níveis fundamental e médio. esta influência se deu, mormente 
no início, por parte de uma parcela expressiva do professorado, de maneira 
muito equivocada, com professores do vernáculo, sem orientação adequada, 
priorizando, em suas aulas, especulações teóricas, relegando a um segundo 
plano a prática da língua, que é o que mais importa no caso, em flagrante 
discordância, diga-se, com o que preconiza a linguística: o ensino de uma 
língua deve estar sempre estimulando a atividade textual diversificada (leitura 
e produção textual). Felizmente, já há umas três décadas, passamos a contar, 
não há como negar, com uma literatura satisfatória entre a linguística e o 
ensino de língua, com críticas à Gramática Normativa, no que ela apresenta, 
para os autores, de inadequado ao ensino, embora tal literatura seja acessível 
apenas, não se pode ignorar a realidade brasileira, a poucos professores por 
este Brasil gigante e tão desigual.

mas, em breves palavras, falemos sobre a linguística e a Gramática como 
campos de estudo, pois a falta de um esclarecimento mais preciso das duas é a 
causa, muitas vezes, das tensões ocorrentes entre elas. creio que a orientação 
mais geral nos cursos de licenciatura, de ensinar linguística para que o aluno 
venha a saber linguística – como se ele fosse ser professor de linguística 
– não capacitando os alunos a pensarem também sobre pedagogias da lin-
guagem, dissociou nocivamente, desde o início, teoria e pesquisa linguística 
do ensino do idioma, estudo científico da prática pedagógica. A literatura 
intermediária, de que há pouco falei, é que vem preenchendo um vazio que 
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os cursos de letras estavam deixando, vazio este diminuído com a adoção 
justamente de algumas destas obras de aproximação da linguística do ensino, 
a grande maioria de autores brasileiros, além de revistas, não periódicos, des-
tinadas aos professores de língua, com úteis artigos. Atualmente, já contamos 
mesmo com alguns cursos de pós-graduação com a linha de pesquisa linguís-
tica e ensino de língua, não podendo eu precisar como são desenvolvidos.

A linguística, é sabido, é uma ciência antropológica que procura docu-
mentar e explicar qualquer ocorrência linguística, o que lhe possibilitou cons-
truir teorias fundamentadas sobre o fenômeno linguístico, com perspectivas 
diversas, na verdade, complementares, do que não se dão conta, atualmente, 
muitos professores universitários, para os quais sua linha de pesquisa, numa 
posição de todo equivocada, é que é a linguística, pois, a sua corrente teria 
vindo a suplantar as outras. O que seria da linguística sem a Análise do 
discurso? – já ouvi de mais de um colega. O que o linguista realmente faz, 
pois, é dar caráter científico ao saber prático dos falantes, nunca se posi-
cionando contra os falantes. A sociedade, ainda hoje, mesmo a maioria das 
pessoas cultas, conhece pouco o que é a linguística, seu amplo campo de 
investigação, que há uma ciência da linguagem distinta da gramática escolar 
e da atividade normativa exercida pelo ensino da língua e por uma parte da 
mídia. muitas pessoas chegaram mesmo a assimilar a linguística como um 
estudo nada científico, fruto de comentários inconsequentes, pois lhes foi 
passada como uma disciplina do laissez parler. O linguista, no entanto, lembra 
há anos A. martinet, perante casos – reporto-me à tradução de uma obra sua 
para o português – como haviam muitas lutas ou menas gente, ignora tanto 
a indignação dos que se manifestam contra quem se vale de tais empregos, 
não próprios da fala culta, como o júbilo iconoclasta a registrar tais formas 
destoantes do uso culto. Ocorrências como estas representam para o linguista 
simples fatos a observar e a explicar dentro dos usos em que aparecem. de 
modo que o papel do linguista não o inibe de apontar censuras, ou até apre-
ciações trocistas, a que tais, e outras inúmeras ocorrências, se prestam, nem a 
indiferença em que deixam outros; mas ele se abstém de tomar partido a favor 
ou contra, porque simplesmente não é esse o seu papel. O linguista, pois, não 
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deixa de manifestar estranheza ante certas falas, porém, não as censura, tenta, 
quando pode, explicá-las.

mas não só a linguística é uma ciência, em geral, desconhecida da socie-
dade. também a Gramática não é entendida mais ampla e congruentemente 
como deve ser, mesmo por uma parte expressiva do professorado, graças à 
precariedade, sempre retornando a este ponto, de sua formação. A Gramática 
aparece, ainda quase sempre, identificada à Gramática Normativa. No en-
tanto, gramática é antes um saber interiorizado, que crianças, ainda em tenra 
idade, já possuem, como qualquer analfabeto também, saber este que se mani-
festa em cada ato da fala. logo, os dois conceitos fundamentais de gramática 
são o de gramática interiorizada, gramática, pois, como objeto de investigação 
e análise, e gramática que tem como escopo a descrição justamente desta gra-
mática interiorizada, e não gramática descritiva e gramática normativa, como 
se propala com frequência. A gramática descritiva, que tem, evidentemente, 
de se apoiar em um modelo teórico – os modelos vão surgindo na trajetória 
da ciência linguística –, visa a documentar e a analisar qualquer variedade 
de uma língua, ou qualquer língua ágrafa mesmo, sem se prender a nenhum 
critério de correção, importando sempre para ela o como se diz em certa co-
munidade linguística, em determinada interação social. Portanto, a gramática, 
como descritiva, é também estudo científico, pertence à linguística, no plano 
histórico de cada língua a estudar. A linguística não é apenas uma ciência de 
princípios gerais (que se situam no plano universal), mas é também ciência 
descritiva. Já a gramática normativa, por ter uma finalidade prática, se situa no 
âmbito da aplicação da ciência. ela, certamente, é a mais conhecida, se não a 
única conhecida do professorado (como seria uma gramática descritiva? – me 
perguntam) e também por parte, embora minoritária, da sociedade brasileira, 
a que é consultada, a que goza de prestígio social, a que continua servindo 
de base ao ensino escolar, é, no entanto, também gramática descritiva, na 
situação que nos interessa aqui, o ensino, da variedade culta da língua, mas 
com um objetivo pedagógico, com toda uma preocupação então didática, na 
linguagem e na apresentação do conhecimento veiculado, de firmar o uso 
de construções próprias de uma norma, pois visa mostrar como se deve dizer, 
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segundo esta norma de conduta linguística, que se escolheu como padrão, 
particularmente para o uso escrito e oral da linguagem, em instâncias públi-
cas. A expressão norma padrão é corrente entre os estudiosos, embora se deva 
ressaltar que toda norma é um padrão.

Nos graus fundamental e médio do ensino, gramática descritiva e gramáti-
ca normativa coexistem, ao contrário do que pensam muitos professores. Na 
medida em que predomine a aprendizagem prática da língua, na produção 
escrita, por exemplo, pode-se valer mais da gramática normativa, com base 
no confronto das diferenças entre a variedade cotidiana dos alunos, legítima 
em si, e a culta, sem evidentemente, e aqui é importante ressaltar, nenhuma 
postura estigmatizadora no tocante à expressão dos alunos, levando-os, desde 
cedo, no entanto, a se conscientizarem de que estão na escola, afinal, para, 
em linguagem, aprenderem novos modos de dizer, com prioridade para os 
pertencentes à variedade que goza de maior prestígio social, uma utilização 
absolutamente imprescindível quando a escola e eles, os próprios alunos, pen-
sam na necessidade e no desejo de crescimento social e cultural, que exige o 
domínio desta norma, possibilitando-lhes, assim, o livre trânsito pelos cami-
nhos de uma sociedade como a nossa. mas o professor já estará no âmbito da 
gramática descritiva, quando tratar, por exemplo, da estrutura e formação de 
palavras, das estruturas oracionais, e tanto mais.

O nó entre a linguística e a Gramática tem se tornado mesmo quase nó 
cego, quando se focaliza o problema da gramática normativa no ensino, por 
algumas razões, detendo-me eu apenas aqui em duas delas. em primeiro lugar, 
os linguistas não aceitam, e não podem aceitar, as estigmatizações de alguns 
gramáticos normativos em relação a qualquer forma ou construção conside-
rada não culta: não sabe falar português, pois comete muitos equívocos, é o 
comentário feito por normativistas radicais, quando ouvido um falante de 
baixa escolaridade. Ora, o falar da esmagadora maioria da população brasi-
leira seria assim estigmatizado, não escaparia deste juízo de valor, pois está 
longe do domínio da norma culta. Pesquisa recente mostra que apenas 25% 
dos brasileiros que têm entre 15 e 64 anos dominam a leitura e a escrita, o 
que não significa, obrigatoriamente, domínio da norma culta. dado que devia 
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ser estarrecedor para todos brasileiros e para as autoridades educacionais (será 
que é?) e, certamente, para o mundo. O não ter o domínio da variedade culta 
deve ser uma constatação, mas não propiciadora de preconceitos, sempre re-
ducionistas, empobrecedores, não só na linguagem, como também na vida.

Uma segunda razão forte, do quase nó cego entre linguística e Gramá-
tica Normativa, na perspectiva do ensino da língua, muito presente de uns 
tempos para cá, é que adentramos no século xxi, com gramáticas e coleções 
didáticas de Português não acolhendo ainda empregos já bem documentados 
em pesquisas sobre a variedade culta brasileira escrita atual. Uma sociedade 
como a contemporânea, caracterizada pela intensa mobilidade, pela circulação 
de influências culturais diversas e pelo inter-relacionamento constante entre 
variedades escritas e faladas, explica a situação de estarmos utilizando de uma 
língua em ebulição, propiciadora, entre outros traços linguísticos, da ocorrên-
cia de polimorfismos. A língua, como qualquer objeto histórico, está sempre 
em processo de mudança, às vezes mais rápidas, em razão de mudanças sociais 
fortes e céleres. ela não pode ser posta numa redoma de vidro a fim de se abri-
gar das mudanças sociais, o que redundaria em sua morte letárgica. língua é 
sempre tradição e inovação. No seu estudo, não há, pois, lugar para os retró-
grados, no fundo a lastimarem um passado em parte não mais presente, nem 
para os iconoclastas de plantão, às vezes num verdadeiro terrorismo contra o 
passado, com noções e conceitos mal fixados, que nem chegam, a rigor, a se 
constituir e já se oferecem para o consumo drogado do modismo intelectual. 
tantas observações fundamentais sobre a linguagem, feitas por um Aristóteles 
ou por um santo Agostinho, estão presentes na contemporaneidade, enquan-
to teorias linguísticas incongruentes que se constituíram, açodadamente, em 
certo momento, le dernier cri da ciência linguística, hoje já não são praticamente 
mencionadas.

O Brasil, na segunda metade do século passado, continuou uma longa tra-
dição sua: a de assistir, até hoje, à publicação de inúmeras gramáticas, as mais 
recentes, sem intento normativo, com fundamentação teórica nova, graças ao 
avanço da ciência da linguagem, fundamentação esta, frequentemente, não assi-
milável pelo professorado. mas o que vem causando mais tensões, desconfortos, 
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entre gramáticos normativos e linguistas, estes, deixando de se centrar apenas 
na variação linguística, propriedade central das línguas, para passarem para o 
terreno de também fixar regras, a elaborarem, pois, suas gramáticas, sem intento 
normativo, está, na verdade, na diversidade hoje considerável de corpora que se 
apresentam para a documentação do que consideram de emprego culto. se é ver-
dade que, a rigor, nunca se contou com um consenso, entre os gramáticos, sobre 
todas as construções da língua culta, gramatici certant, segundo o velho Horácio, 
mas que se referia apenas a certas discrepâncias gramaticais, também é verdade 
que, em nossa época, o dissenso se tornou perturbador, muito perturbador, para 
o professorado e para o ensino. Assim, há circulando entre nós, gramáticas cujos 
corpora estão mais presos à tradição literária lusitana e brasileira do século xix e 
parte do século xx, em suas décadas iniciais, até aquelas que incluem formas e 
construções do uso oral francamente coloquial no “status” de culto. Neste caso, 
é muito difícil conviver com estas diferenças de posicionamento, sobretudo no 
ensino. cada gramática tem de deixar claro que manifestação linguística tem 
em mira: se a língua falada, se a língua escrita, em que tipo de nível de língua 
ou registro. Uma gramática é sempre gramática de uma norma, não podendo 
ser gramática de normas distintas. Na verdade, nenhuma gramática é inocente, 
a constituição de corpora tão distintos obedece a ideologias às vezes bem diversas 
ante a linguagem. como não há também teoria linguística que não se assente, 
implícita ou explicitamente, numa teoria filosófica. saberão muitos dos nossos 
professores universitários que, ao adotarem esta ou aquela teoria linguística, es-
tarão se baseando em certos fundamentos filosóficos? Passamos a ter, então, uns 
poucos linguistas que elaboram gramáticas, acolhendo o discurso de um falante 
culto, mesmo em situações ou em gêneros mais comumente informais. Para eles, 
um falante culto é sempre um falante culto, escrevendo ou falando, ainda que 
em situações de extrema informalidade. estas duas orientações explicitadas, tão 
afastadas entre si, não representam a minha posição, nem a de outros estudiosos. 
Por que não nos voltamos, proposta, como qualquer proposta, sujeita a críticas, 
para outros tipos de textos? Por exemplo, os ensaísticos, em geral, os veiculados 
por jornais e revistas de circulação nacional, em seções com linguagem não 
marcadamente especializada? e também textos orais, não resultantes de leitura, 
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produzidos no uso da língua em instâncias públicas? teríamos, então, um cor-
pus com uma grande uniformidade gramatical, um português culto altamente 
homogêneo em todo o país, o que não significa, ressalte-se, que muitas obras 
literárias não sigam esta norma. com isto, não se pretende, nem de longe, enfra-
quecer a importância fundamental do ensino da língua literária, tão desvaloriza-
do atualmente em nossas escolas. se é, para mim, de uma boa política linguística 
a abertura do ensino de Português à pluralidade de discursos que, atualmente, 
convivem na sociedade, já considero um retrocesso, em termos de educação lin-
guística, relegar a língua literária a um plano secundário, constatação fácil de ser 
atestada, visitando algumas coleções didáticas atuais de Português. O discurso 
literário é que agasalha a plena funcionalidade da língua, todas as suas poten-
cialidades, representa, em suma, a totalidade da linguagem. Portanto, é a língua 
literária que deve merecer, desde o início da escolaridade, a maior atenção do 
professorado, que, para isto, deve estar preparado, e não está, muito frequente-
mente, pois, também aqui, foi omissa, muitas vezes, a sua formação.

mas, eis o ponto, o intento estético dos textos literários está recorrente-
mente em evitar o que é habitual dizer, mas se valer do que se pode dizer, em 
busca do inusitado, da ruptura. saber uma língua não se reduz apenas a saber 
o que se diz, mas também é saber o que pode ser dito, as virtualidades ofe-
recidas pelo sistema da língua. A gramática está sempre ligada à noção de re-
gularidade, impossível de se alcançar com os mais variados projetos estéticos 
dos escritores, logo, este critério literário, por princípio, não é um critério que 
possa servir de base para o estabelecimento da norma culta. “A priori”, com 
ele, não se pode contar mesmo com um corpus homogêneo. Os textos literários 
apresentam estilos bem diversos, portanto, em relação a eles, não se pode falar 
em uma norma literária, no tocante a um cânone gramatical.

creio que, na situação atual, talvez seja útil a distinção entre gramáticas de 
consulta e gramáticas de estudo. As primeiras, como os dicionários, de interes-
se maior para a sociedade em geral, devem acolher empregos e construções já 
suficientemente documentados em textos contemporâneos formais, não tomado 
como critério base, na seleção destes textos, o critério literário, pelas pondera-
ções que fiz, embora não excluindo numerosos textos literários. Quando, por 
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exemplo, mostra-se que a regência “assisti o filme” já é frequente na norma culta 
escrita, isto não significa que esta regência seja obrigatória, mas que não pode 
ser mais censurada como emprego não culto. Ao escrever, continuo optando por 
“assisti ao filme”, porque me habituei a usar tal regência à época de começar a 
escrever meus textos, e porque ela permanece ainda muito frequente na norma 
culta. em casos tais, não cabe a resistência à regência que passou a se documen-
tar, no discurso culto escrito. Vejo, pois, as duas formas regenciais como de uso 
facultativo. Já as gramáticas de estudo são de interesse maior para quem intenta se 
atualizar em fundamentos linguísticos, teóricos e descritivos, mais atuais. são lidos 
alguns tópicos destas descrições muito mais pelos professores universitários e pós-
graduandos. Os futuros e atuais professores não podem deixar de ser orientados 
quanto à utilização destas duas gramáticas e também em como proceder com o 
ensino gramatical, ante variações de uso na própria língua culta. O professor tem 
de enfrentar a sala de aula, esta é a sua realidade, por que não, então, ao ingressar 
no curso superior, em que atualmente não costuma dominar a própria gramática 
tradicional, não ser ao aluno oferecido, por exemplo, uma disciplina em que esta 
gramática tradicional, de tanta força ainda entre nós, seja objeto de um estudo 
crítico, com as objeções inevitáveis, nos terrenos da teoria, da descrição e das abo-
nações, e com a apresentação de alternativas? Não se pode ficar apenas no campo 
da crítica, nada oferecendo para ocupar o lugar do que foi contestado.

O magno problema passou a ser então, nos tempos atuais, escolher o corpus 
que consubstancia a norma culta brasileira de nossos dias. tenho convicção 
firmada, com base em um já longo e expressivo contato com os professores de 
Português, que a maioria se inclina ainda pelo corpus preconizado pelas nossas 
gramáticas normativas mais prestigiadas, apesar de eles atualmente não o do-
minarem bem, com frequência, mas que continua gozando de maior prestígio 
social entre nós, com base em uma longa tradição de seu estabelecimento, corpus 
ainda de longe prevalente em nossos manuais didáticos. mas é necessário, ab-
solutamente necessário, que os professores atualizem esta tradição gramatical 
com empregos e construções bem documentados por pesquisas linguísticas re-
alizadas há algum tempo sobre a norma culta de nossos dias, já acolhidos, ou 
pelo menos mencionados, estes empregos e construções em gramáticas cujos 
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autores detêm maior prestígio acadêmico. tais pesquisas revelam a coexistência 
de polimorfismos, de usos, pois, alternativos. Não me parece, de modo nenhum, 
o caso, para mencionar um exemplo, de aceitar, como propugna uma ou outra 
gramática recente, que em “encontrei ela”, o emprego de ela, neste contexto lin-
guístico, embora generalizadamente utilizado por falantes cultos em circunstân-
cias sociais de espontaneidade, integre a norma culta. tal uso também é o usado 
por parte das pessoas de baixo letramento. A norma culta não pode abranger 
qualquer discurso de um falante culto, atualmente chamado a exercer variados 
papéis sociais, em muitos dos quais ele não se valerá da norma culta.

As tensões, os nós, entre linguistas e gramáticos normativos decorrem tam-
bém, como já se explicitou, de como o ensino normativo tem sido, ainda 
muito frequentemente, conduzido. ele é válido, se orientado como, e apenas 
como, um conjunto de regularidades da norma que goza de maior prestígio 
extralinguístico, ou seja, social e cultural, sem emitir juízos de valor, mas com 
constatações como “estes alunos estão longe ainda de ter um domínio razoá-
vel da norma culta”.

Não há como negar que, por tudo o que aqui, criticamente, explicitamos, 
atravessamos, em minha perspectiva, um momento, no tocante ao ensino de 
Português, de muitas dúvidas, de muitas vacilações, no contexto de uma nova 
sociedade, em que a prática linguística tem suscitado numerosos questiona-
mentos, no terreno gramatical, ao comum dos brasileiros médios, preocupa-
dos com a escrita de seus textos e, com maior gravidade, claro, ao professora-
do de Português. O fundamental hoje, diria, é ter a consciência do momento 
atual, que longe está de ser caótico, como tanto se alardeia, mas reflexo de um 
conviver novo, a trazer para a linguagem características também novas, como o 
acentuado polimorfismo (assistir ao filme/assistir o filme). O polimorfismo 
se estende a muitas outras regências, a concordâncias, à sintaxe dos clíticos, ao 
gênero dos substantivos, etc.

Fui convidado a falar, num ciclo de conferências, sobre Gramática e linguís-
tica, tendo de enveredar, às vezes, por caminhos ainda não bem pavimentados, 
eu sei, mas, a meu ver, necessários de serem percorridos. como já enfatizei, a 
sociedade quer sempre saber se, em textos, hoje aqui sobretudo escritos, pode 
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empregar esta forma ou aquela construção, sem o constrangimento de ter de 
passar por qualquer reação de estranheza social. eis um fator sociológico que 
não se pode deixar de levar em conta. Afinal, pesquisa linguística não é só pes-
quisa estatística de dados. mas sei também, e é o que quero deixar como men-
sagem final deste meu texto, tão abreviado pelo passar inexorável do tempo que 
me cabe nesta conferência, é que a linguagem é muitíssimo mais do que con-
trovérsias gramaticais, clamando e reclamando mais e mais dos que se dedicam 
ao seu estudo, em perspectivas diversas, o que ela deve tanto apreciar. tem, com 
razão, suas exigências e, por que não, deve ser cortejada... ela merece pelo papel 
que tem na vida de toda humana gente. ela nos dá tanto... O poder demiúrgico 
da palavra é que sempre me fascinou, tentando mostrar, com empenho, em meus 
cursos e textos, tal poder para os meus alunos. O quanto, na verdade, almejo que 
cada aluno, cada jovem, pelo ensino institucionalizado e pela interação social, 
entenda que ele é também inovador neste reino, reino encantado da linguagem, 
ao invocar uma pessoa, uma ação, um evento, um devaneio, o que seja a coisa in-
vocada, ela se manifestará sempre através da atividade linguística que pressupõe 
um detentor de um saber. Na aquisição deste saber, a linguística e a Gramática 
são úteis, com seus fundamentos e com suas regras, respectivamente, se a serviço 
de uma visão mais ampla possível do alcance da linguagem e de uma base segura 
para uma prática linguística eficiente.

mundo maravilhoso mesmo o da linguagem, pois através dele é o que o 
homem se torna senhor do mundo da natureza e do mundo dos espíritos. A pa-
lavra é obra de magia, já se disse. “entre coisas e palavras – principalmente entre 
palavras – circulamos”, frase poética que drummond não me deixa esquecer.

Na verdade, o encanto pela palavra é que me conduziu à linguística, com 
preciosa alegria, como podia ter me conduzido, se talento tivesse eu, para a 
poesia, para a ficção. Outro dia, fiquei encantado, sem ter morrido eviden-
temente, ao ouvir uma entrevista concedida pela acadêmica Nélida Piñon, à 
televisão. disse ela, ao final, arrematando: “Não posso conceber minha vida 
sem as palavras. são o meu mundo”... Nem eu, acrescentei, na hora, do outro 
lado da tela, em doce conlúbio com a ilustre acadêmica.
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A linguística na gramática

Maria  Helena de  Moura Neves

introdução Ȅ
O que trago, aqui, sugerido pelo tema do ciclo de palestras que 

hoje se abre, é um resgate de reflexões sobre a natureza (histórica e 
funcional) da entidade “gramática” que venho desenvolvendo conti-
nuamente, no meu trato com a linguagem e a língua Portuguesa.

todos nós, profissionais e amantes da linguagem – vocês e eu –, 
sabemos que a nossa gramática, a gramática ocidental, nasceu como 
“arte”: temos aí disponível para examinar, já vinda de “antes de cris-
to”, uma Téchne grammatiké 1, tipo de obra que, mais tarde, em latim, 
também foi denominada como “arte”: a Ars grammaticae. Avaliado o 
contexto em que surgiu – uma situação de confronto de culturas 
nada pacífico –, a téchne grammatiké se dirigia a homens que, como ci-

* conferência proferida em 2 de abril de 2013. 
1 O título é da obra de dt. Não se desconhece a existência de todo o conjunto de produ-
ção da gramática alexandrina, infelizmente quase todo perdido.
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dadãos, tinham de falar a língua nos moldes consagrados pelas obras modelares 
de uma literatura que cabia não apenas preservar, mas, ainda, imitar.

como tal, a gramática chegou até à cultura ocidental com a roupagem bem 
simples de uma “técnica” (na interpretação pragmática daquela téchne grega), e, 
na verdade, até como menos do que isso ela tem sido vista, em todo esse “de-
pois de cristo”, no vulgo da nossa sociedade: mal-interpretada e mal-avaliada, 
banalizada – não raro, ingenuamente vilipendiada.

Para o geral e o comum da visão que se tem atualmente da “gramática”, 
essa entidade é nada mais do que um incômodo edifício de termos e de regras 
colocado ao lado de uma determinada língua viva de intercurso (por exem-
plo, no nosso caso, o “português”): ela é vista como um “corpo estranho” 
rigidamente codificado, categorizado, classificado, exemplificado, inertemente 
catalogado, e, assim, petrificado, mumificado; ou seja, sem vida e – por que já 
não escancarar? – sem préstimo. O que se invoca, afinal, na visão leiga, para 
avaliar a “gramática”, são mais denominações do que entidades, processos e 
funções. e a gramática – sabemos – não é isso.

O que teria havido, pois, na história desse tipo de criação – que se man-
tém ainda tão presente – que a fez ocupar tal posto, no conjunto dos valores 
sociais?

Ora, há muito a refletir sobre essa entidade, mas partirei do fato histórico 
– que considero extraordinário – de uma sociedade, em um determinado mo-
mento da história da humanidade, e em um determinado espaço geográfico de 
abrigo de uma cultura, ter feito nascer uma obra da natureza da “gramática”. 
esse momento foi a época helenística (que representa a perda da hegemonia gre-
ga), e o local foi Alexandria, mais especificamente sua biblioteca de exegetas.

Pensemos em qual espaço foi esse, no estado grego: foi o de esboroamento 
de poder político, o de perda de território. Pensemos em qual tempo foi esse, 
na tradição grega: foi o de abalo de padrões, o de perda de força cultural. 
Pensemos em qual conjuntura, afinal, foi essa: foi a de clamor por uma preser-
vação daquilo que seria (ou teria sido) o modelo de sociedade e de cultura... 
foi a de clamor por reações, por respostas contundentes, efetivas, dirigidas a 
uma reparação.
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1. Buscando pistas na História Ȅ
eu já fiz esta pergunta: “como um povo teria chegado a uma situação de 

cultura em que se entendesse que haveria um manual de gramática a ser pre-
parado?” (NeVes, 2012, p. 13). e deste modo continuei:

A tradição nos ensina que isso se fez na Grécia, e no período helenísti-
co, portanto em um momento de desmoronamento dos padrões da língua 
considerada “pura”, o que já mostra o ensejo da obra. A premissa, entre-
tanto, é que, com certeza, não se teria elaborado uma gramática da língua 
entre um povo que não tivesse, já amadurecida, uma atividade de produção 
linguística a ensejar reflexão sobre a linguagem, e também que não tivesse, 
por trás disso, uma vivência de linguagem rica a ponto de produzir criações 
que atravessariam séculos, representando o que de mais pessoal e reflexivo 
pode existir em modos de expressão linguística.

Nesse questionamento que agora retomo, estabeleço três pontos de susten-
tação para uma avaliação do feito que foi a criação de uma obra de discipli-
nação gramatical, nesse “antes de cristo”2. Verifica-se que o que sustentou as 
ações, nesse empreendimento, foi:

1) a existência de uma literatura representativa de rica vivência de lingua-
gem em uma comunidade, vivência marcada por introspecção profunda e por 
elaboração valiosa, que provia experiência pessoal e reflexiva em textos de alto 
valor poético;

2 Já em Platão, no Filebo (PlAtÃO, 1966, 16c e 18d), ao lado do “amor ao lógos” (a filología, de que se 
fala, aqui, no final da seção 1.), está a grammatiké “que representava o mecanismo geral de regulamentação 
da interdependência dos elementos” (NeVes, 2002, p. 21), no caso, os grámmata, os “sons da lingua-
gem”. com o estatuto de téchne, a grammatiké está, no Crátilo, como “a arte que regula a organização dos 
grámmata” (PlAtÃO, 1969a, 431e), e, no Sofista, como “o sistema regulador da combinação dos ele-
mentos linguísticos, constituindo o modelo da combinação dos gêneros” (PlAtÃO, 1969b, 253a). Por 
outro lado, entre os gramáticos alexandrinos, a téchne grammatiké dirige-se ao homem que, como cidadão, 
que tem de falar a língua “nos moldes consagrados pelas obras modelares de uma literatura que, então, 
se examina como algo terminado, algo que cabe restaurar, por imitação” (NeVes, 2002, p. 22).
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2) a existência de uma reflexão sobre linguagem que, assentada em uma já 
firme separação entre a linguagem e as coisas que os primeiros filósofos e os 
próprios poetas (por exemplo, Homero) tinham preparado, provia visão teórica 
sobre o fazer da linguagem;

3) a existência de um movimento, quase inseparável da linguagem, de va-
lorização de determinados padrões de expressão linguística, que os rétores 
tinham revelado e que os sofistas defenderam, desconsiderando a importância 
da busca de uma verdade não contaminada pelos interesses da vida prática 
(NeVes, 2005).

Assim, esse tripé, que também serve de sustentação para o exame a que ago-
ra procedo, recolhe os responsáveis pelas ações que, no campo da linguagem, 
e com direções diferentes, se promoveram. Na sequência do tripé que acabo 
de montar estão os seguintes “agentes”:

1) os poetas, que, com o gênio, escancararam aquele profundo jogo de 
criação que, na face, só deixava ver beleza e sentimento, mas, no fundo, e 
magicamente, ordenava a relação de fundo e forma, de conteúdo e expressão, 
revelando a gramática que regia e sustentava esse jogo: aí estava o fazer, em si, 
da linguagem, e aí estavam dom e naturalidade;

2) os filósofos, que, com a munição teórica da lógica clássica, escarafun-
charam a superfície do dizer, ou seja, da linguagem perigosamente vazada 
em língua, a despeito de sua busca dirigir-se aos puros e perfeitos funda-
mentos de vida e de pensamento: aí estaria a verdade em si, exatamente 
aquilo que a linguagem – sabemos – se compraz em escamotear, e aí estava 
universalidade;

3) os sofistas, que, com as poderosas armas da retórica, derramaram dis-
cursos sobre fatos, numa inversão de sentido que matou a filosofia, e entretan-
to fez nascer a consciência do papel político-social da linguagem, expondo e 
com isso enaltecendo seu perigo, isso que, exatamente, constrói a sua força: aí 
está o poder da palavra, e aí estão as particularidades de ocasião.
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desse complexo nossa gramática ocidental é herança e é cadinho. e ela 
mostra a mistura que surgiu daquilo que se somou, para o bem e para o mal. 
de todo modo – já adiantando –, na exposição de gramática que nasce na 
época helenística, o reino é o das particularidades, embora diferentemente 
do que fizeram os sofistas: “cai sob análise a estrutura superficial, concreta e 
particular de uma língua, como própria decorrência do tipo de atividade que 
dá origem à disciplina gramatical”, especificamente a crítica textual (NeVes, 
2002, p. 48).

concluo essa busca de pistas da história do nascimento da “gramática” 
com uma ligação (que já ensaiei em Neves, 2012, p. 41), que recorre a 
reflexões de coseriu (1992), sobre a natureza da capacidade humana de 
linguagem. e nesse ponto, invertendo a ordem das indicações, introduzo 
esse novo elemento representado pela crítica textual, na tríade que venho 
discutindo.

A gramática, como instituição, como disciplina, nasceu porque:

1) ela representa uma capacidade natural de acionar a ligação entre esque-
mas cognitivos e linguagem: o que lembra a filosofia;

2) ela é também o funcionamento de uma língua particular x: o que lembra 
os poetas... mas, já na atividade efetiva que deu nascimento à “gramática”, 
concerne especialmente aos exegetas alexandrinos, que foram resgatar a “lín-
gua” dos poetas;

3) e isso se dá num evento comunicativo x e produzindo um discurso x: o 
que lembra os rétores e os sofistas (NeVes, 2012, p. 42).

Fica evidente, por aí, que, nessa operação de que tratamos, ou seja, na 
mágica desse inaugural parto, está o trabalho filológico (o dos alexandrinos), 
particularmente a exegese. Nada aconteceria sem esse trabalho, mas dele fa-
larão os colegas – especialistas filólogos – que me sucederão neste ciclo de 
conferências.

Não posso furtar-me, entretanto, a refletir sobre o que representou, nessa 
história do pensamento grego sobre a linguagem e do nascimento da gramática  
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ocidental que brevemente resgato, a filologia (e, para isso, louvo-me em NeVes, 
2002, p. 19-20):

1) já de partida, com Platão, ela foi vista como “amor ao lógos”: lá está, no 
Teeteto (PlAtÃO, 1969 c, 152 b), a “filologia de sócrates” de que fala Henri 
Joly (1974, p. 153): “uma paixão que faz falar e que faz, também, comentar 
e interpretar”3;

2) e na época helenística – a de que tratamos especificamente – ela conti-
nua como “amor ao lógos”, mas já um lógos de diferente estatuto, esse que faz 
do filólogo “o estudioso, o bom leitor” da literatura arte, aquela que tem 
brilho de expressão e que precisa ser preservada: filólogo, então, no berço da 
gramática ocidental, é “aquele que sente a correção e a beleza, e a estuda em 
obras exemplares”, aquele “que ama – e, porque ama, trabalha por preservar – 
a cultura que o espírito helênico soube construir e que a linguagem fixou”.

2. Buscando o que fica da História Ȅ
Assente-se, pois, de início, que o trabalho do gramático é, acima de tudo, 

filológico. entretanto, o que me cabe aqui, dentro do tema, é fixar-me no 
ponto 2 das duas tríades que invoquei, na avaliação que fiz da emergência da 
disciplina gramatical no Ocidente: meu foco, segundo o tema de minha fala é 
a sustentação do trabalho, é a teoria subjacente, e a necessidade de uma teoria. 
É, afinal, a linguística (que hoje temos).

Nos dias de hoje – como em todo o tempo desse percurso histórico que 
resumi –, a gramática também sustenta sua missão mediante:

1) uma vivência de linguagem amadurecida, relevante, representada mode-
larmente por aquilo que a poíesis – a criação linguística – construiu, no acervo 
da língua (tópico 1 daquelas duas tríades);

3 “Nesse diálogo (152b), sócrates está interessado em “acompanhar” o que os sábios dizem, e conduz 
teeteto a interessar-se por desvelar o sentido verdadeiro e oculto do pensamento desses sábios.” (Ne-
Ves, 2002, p. 19)
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2) uma visão da prática de linguagem enriquecida com as estratégias (re-
tóricas) de eficiência comunicativa, representada modelarmente por aquilo 
que a “arte política”, aquela que a vida em sociedade condiciona, imprimiu 
em todo e qualquer exercício interlocutivo (o tópico 3 das duas tríades que 
apresentei);

3) e, seguramente – repito –, a gramática continua a sustentar sua missão 
naquilo que a possibilita: o trabalho filológico.

Vem, então, a pergunta:
O que é, pois, que representa a grande mudança, se considerarmos, em 

cotejo, o nascimento de obras de gramática e o estado atual do trabalho de 
geração desse tipo de obras... (se nos dois casos o objeto de análise são as 
peças de linguagem em línguas naturais historicamente inseridas)?

estou, então – repito – naquele território em que situei a filosofia, nas duas 
tríades pelas quais busquei equacionar, na vertente grega, a emergência da dis-
ciplina gramatical no Ocidente: meu foco é, pois, o componente responsável 
pelo modo de sustentação teórica do processamento e do direcionamento das 
proposições e das soluções descritivas e analíticas. Falo, assim, de teoria, sem 
o que não há, propriamente, objeto de análise.

e falo, agora, da Gramática como o construto que faz da linguagem um 
objeto teórico, mas já não apenas “no campo das faculdades inatas que defi-
nem o homem” (NeVes, 2002, p. 18).

recolhendo o que pudemos ver nessa breve incursão pelo que teria sido 
a especulação que deu base ao nascimento a uma gramática da língua gre-
ga – fonte das nossas gramáticas do Ocidente –, fica evidente que a busca 
central foi, sempre e necessariamente, dirigida para a relação entre expressão 
e conteúdo, exatamente aquilo a que também a ciência linguística se haveria 
de dedicar. Ora:

1) os filósofos buscaram essa relação no sentido de ver a manifestação da 
“verdade” das coisas (o autó da filosofia clássica) e da “natureza” das coisas (a 
analogia dos estoicos);
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2) os sofistas buscaram essa relação no sentido de assentar as estratégias de 
persuasão, descartada a verdade, ou, mesmo, desafiada a verdade;

3) os primeiros gramáticos buscaram essa relação no sentido de, em nome 
de uma regularidade modelar, oferecer um quadro de entidades que, segundo 
determinados parâmetros (especialmente filiados à lógica), se unem na pro-
dução do som com sentido.

3. Buscando pistas de teoria Ȅ
toda operação de descrição gramatical necessariamente tem um objeto, e o 

objeto é sempre uma escolha “teórica”. Na gramática inaugural do Ocidente, 
a base de sustentação, sem a qual – sabemos todos – nem se poderia ter pen-
sado a língua como objeto de análise, foi a filosofia, mais especificamente a 
lógica (a clássica e a estoica). Vejamos:

Platão desprezava a linguagem e fixava-se no  • autó, na “coisa em si”, o 
objeto verdadeiramente real e cognoscível (o “mundo das eíde, das ideias”, 
o mundo “ideal”), mas já concedia que não tinha como não partir, nas 
suas especulações, do degrau inferior de tal mundo, que é a linguagem, 
sempre carregada de elementos contrários à própria “coisa”;
Aristóteles, por sua vez, já se atreveu explicitamente ao mundo da palavra,  •
concebendo, ao lado do lógos (a proposição, a unidade da lógica), a léxis 
(o modo de dizer: “elocução” e “estilo”); e o fez para estudar tanto um 
como outro, e ainda movendo-se, nas suas reflexões, em “campos” da 
própria atividade linguística (a saber: retórica e poética), embora tudo 
estivesse colocado a serviço da verdade, ou seja, embora o valor maior 
fosse a filosofia;
os estoicos, finalmente, já instituíram como a própria unidade de análise o  •
léktón, um termo ligado ao verbo légo, “dizer” (o léktón é “aquilo que se diz”), 
obviamente visando, filosoficamente, àquilo “que se diz com verdade”, o 
que, de fato, não conseguiram, haja vista a virada que tiveram de fazer ao 
admitir que não chegariam a equacionar a linguagem pela “analogia”.
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O embasamento das propostas da gramática – uma base de natureza “te-
órica”, insisto – chega à época alexandrina, e aos exegetas, já fundamentado 
numa crescente ligação da lógica com o “dizer”. está disponível, por exem-
plo, vinda dos estoicos, uma belíssima teoria do signo, em que se isolam 
todos os elementos (os stoicheía) da significação, embora esteja em vista apenas 
aquilo que é considerado como a língua “eficientemente composta”, o grego  
(NeVes, 2002, p. 35). e tudo isso se faz em nome da verdade das coisas.

O plano linguístico ainda não se constituía autônomo e não conduzia – ele 
em si – à instituição e à definição do objeto. Parece pacífico considerar que 
estava absolutamente ausente das bases de reflexão o plano da enunciação, 
que – a própria ciência hoje reconhece – é justamente aquele que “cria” a lin-
guagem, aquele que, de fato, dá nascimento a ela, e que, por aí, pode defini-la 
autonomamente. Obviamente estavam ausentes o eu, o aqui e o agora essen-
cialmente enunciativos, abstraídos das pessoas reais, do lugar e da época da 
vivência bem como das emergências sociopolíticas do momento.

se formos a Fiorin (1996), nós nos sentiremos realizados com o “achado” 
de poder dizer que as “astúcias da enunciação”, que invariavelmente revestem a 
linguagem em ação – essa linguagem que cabe ao manual de gramática descrever 
– estavam vistas e entendidas, até então, exatamente onde faltava teoria: estavam 
na proposta sofística, na prática que reconhecemos “eficientíssima” mas que é 
falsa, artificial, distorcida, mentirosa, porque é “a-científica”. com certeza não 
se pode, legitimamente, falar da linguagem natural dos homens pelo veio de um 
entendimento de que “a linguagem cria a verdade”, ou seja, de que “a expressão 
cria o conteúdo”. e aí é que a ciência reverte a equação.

4. Buscando a ciência: linguística e Gramática Ȅ 4

Nos dias de hoje consideramos que estamos teoricamente amparados para 
produzir Gramáticas, porque nos vemos munidos de uma ciência que garante 
rigor na instituição do objeto teórico, ou seja, no acompanhamento do pro-
cesso de criação, pela língua, dos “fatos de linguagem” que serão descritos e 

4 este tópico retoma reflexões que estão em Neves (2012, p. 45-47).
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analisados. mas a água fria na fervura vem do fato de que o que há a examinar 
é um complexo não de todo submissível a uma teoria científica “forte” que lhe 
dê regras infalíveis. No terreno pleno de garantias está a sintaxe, sim, sem va-
gueza e sem movimentos mais tentativos do que precisos, mas não estão todos 
os componentes que fazem do cálculo de produção de sentido na linguagem 
– ou seja, da gramática da língua – o que a língua (em função) é.

Hoje, como sempre, mas com a ciência que temos, interessa a linguagem não 
apenas pelo que ela oferece no cálculo abstrato das relações que se estabelecem 
na produção das cadeias – ciência pura –, mas, pelo que a língua em função diz, 
e, dizendo, ela faz... e hoje, como sempre – lembrando os rétores – interessam 
“qualidades” na linguagem, todas saídas da ponta de atos de enunciação (a pro-
dução): a beleza de um poema, a clareza de uma explicação, a plausibilidade de 
uma opinião, etc., e também a eficiência de um discurso, ou seja, a face retórica 
da produção da linguagem, mas, agora, vista segundo a essência e a natureza da 
linguagem, o que a ciência já nos deixa ver sem distorções. com ciência, a visão 
é, certamente, rigorosa, mas, de todo modo, na contraparte o terreno é escorre-
gadio, inapreensível em totalidade, irredutível a fórmulas prontas, multifacetado 
na realidade do uso e na apreensão teórica desse uso.

se voltarmos à tríade que mais de uma vez ofereci na rápida explicitação 
que fiz da nossa gramática inaugural, podemos invocar variadas propostas da 
ciência linguística para vermos que algumas se prenderam / se prendem mais 
a uma ou a outra das faces: todas se fizeram com sustentação teórica, mas al-
gumas com maior, outras com menor garantia de exatidão e rigor, isso porque 
a linguagem tem um arranjo sintagmático de exatidão inquestionável, mas é 
inerentemente atravessada pela ancoragem de sua produção, variável e sempre 
irredutível a regras rígidas de verificação.

É para que tudo isso possa ser visto e considerado, e para que, mesmo os 
passos nos terrenos móveis e pegajosos sejam seguros, é para isso que aí está 
a linguística. Não darei explanações da teoria – ou de teorias – apenas farei 
algumas indicações ilustrativas, e, propositadamente, tomarei novamente o 
teórico coseriu, o de maior escolha de nosso mestre evanildo Bechara, que 
coordena este ciclo de conferências.
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Ora, uma volta à proposição de coseriu (1987, 1992) – escolhida para fun-
damentar, de certo modo, a organização de indicações que já fiz – pode trazê-la 
noutra roupagem, aquela que liga, respectivamente, cada uma das três visões 
coserianas do funcionamento da linguagem a alguma(s) teoria(s) linguística(s), 
nesta pós-ciência em que se encontram os estudos de linguagem:

1) a visão da faculdade da linguagem já não mais apenas “intuída” e “des-
coberta”, como na filosofia, mas agora explicitada: basta lembrar o território 
da investigação gerativista – essa que, só ela, sem perigo de engano ou impre-
cisão, por exemplo, sabe definir exatamente o que é um “sujeito” (gramatical), 
entidade puramente sintática;

2) a visão do saber sobre as línguas particulares – e já não mais sobre uma 
língua particular isolada, como no nascimento da gramática –, mas um saber 
agora organizado tanto dentro da história como dentro do sistema: lembre-
mos o território da gramática descritiva dos usos, funcional por definição, de 
forte apoio semântico, com contrapartes de suporte cognitivista e com apor-
tes da investigação textual-discursiva – essa que nos mostra tão placidamente 
que, numa sequência como Se eu pudesse! Se o meu dinheiro desse!... não falta oração 
“principal” nenhuma, nem é necessário tentar “reconstruir” nenhum conteú-
do semântico, para considerar-se que o que tinha de ser dito foi dito; e o que 
foi dito é simplesmente, que “eu não posso” e que “meu dinheiro não dá”!

3) a visão da atuação linguística posta como componente pragmático 
integrado à gramática; ou seja, a gramática vista como sensível às pressões 
do uso: lembremos, especificamente, ainda mais uma vez, o território do(s) 
Funcionalismo(s), com aportes sociolinguísticos, os quais nos fazem ver tão 
sustentadamente que uma sequência como esta a seguir, dita por um senador 
a outro, num entrevero – Se Vossa Excelência não parar de falar, vou te calar à força 
–, pode ser “a-normal”, discrepante, impolida, mas é altamente cumpridora 
de um propósito, e tem plena validade; ou seja, ela diz que o interlocutor foi 
chamado inicialmente de Vossa Excelência por pura praxe, mas que ele não me-
rece que esse tratamento seja mantido; e, por aí vem esse pronome te, bastante 
distenso, e, implicadamente, desabonador.
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talvez uma das maiores evidências dos avanços a sustentar as investigações 
de hoje sobre linguagem e língua esteja nos postulados da sociolinguística e 
do sociocognitivismo, que ensinaram a ver a variação – que era sentida por 
todos, sim, mas não era aceita, porque era a grande ameaça aos gregos – como 
essencial ao funcionamento linguístico, e não apenas como recurso para lin-
guagem diferenciada e como perigo ligado a mudanças. Por aí ficou substituí-
da, fundamentalmente, a noção de variação estilística (da retórica de todos os 
tempos) pela noção de variação linguística, lição maior sobre o conhecimento 
de “línguas particulares” (a segunda indicação de coseriu) e sobre “produção 
discursiva na interlocução” (a terceira indicação de coseriu).

considerações finais Ȅ
O que temos de mais notável, na investigação do funcionamento linguístico 

que hoje se processa, é exatamente a existência de uma ciência autônoma, dis-
ponível para sustentação das investigações. A análise não se submete a regras 
de outros estudos aos quais se deve aplicar a mente quando vai à linguagem 
– por exemplo a lógica ou a retórica – mas ela própria fornece os princípios e 
os parâmetros de criação e visão dos objetos de análise.

Por outro lado, pela própria autonomia que a natureza da linguagem lhe 
dá, torna-se possível – e necessário – que a análise estabeleça inter-relações e 
interfaceamentos com os diversos campos em que se distribuem as atividades 
dos que usam a língua natural em interação: a poética, a política, a história, a 
educação...

Ao mesmo tempo, torna-se necessário que a descrição não se apresente 
falseada por ignorância de complicadores como “as pressões e os condiciona-
mentos que sujeitam a atividade linguística, e que obrigam a uma aceitação do 
caráter sempre emergente da gramática” (NeVes, 2012, p. 197).

 com a linguística, a Gramática já não é uma obra que tem como objetivo 
oferecer modelos para pautar comportamentos verbais. e, na verdade, isso 
nada mais representa do que o contexto de inserção no qual as Gramáticas 
vêm sendo produzidas (a partir do século xx): não há, por exemplo, na nossa 
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comunidade, de modo algum, literatura ameaçada de desaparecimento, assim 
como não há língua em perigo de extinção que exija registros para preservação 
do edifício de cultura nela vazado bem como do monumento de beleza criati-
va nela erigido. se ela abriga (e tem de abrigar!) recurso a obras consideradas 
de boa linguagem, criativas – exemplares, mesmo – entretanto tais usos vêm 
como amostra (destacada que seja!) da mescla de registros que fazem o painel 
da língua da comunidade.

e, na verdade, o que me parece mais importante dizer é o que segue.
O essencial, no caminho que se fez até a ciência linguística, nesse edifício 

de construção do saber gramatical que lembrei aqui, foi que, por via do que 
apreciamos na pré-ciência como “teoria” e como “universalidade” – a do 
saber filosófico –, podemos chegar novamente à universalidade, mas agora 
instaurada no próprio plano da linguagem:

se genial era aquela universalidade dos filósofos, nascida da lógica, en-
tretanto não há meio de colocá-la com rigor no território da linguagem: 
pelo contrário, a língua – particular – que os filósofos eram obrigados a 
examinar, impunha-lhes limitações que eles denunciavam e apenas tolera-
vam. A verdade é que foi pela ciência que chegamos a universais em lingua-
gem, porque essa é a busca permanente do homem, e que ele faz sempre, a 
cada momento, mas com as armas que tem. (NeVes, 2012, p. 47)

digamos, pois, que, hoje, a ciência linguística é uma arma segura, e que, se 
se faz pouco com ela, a culpa é de quem empunha a arma.
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C i c l o  “ E n t r e  a  G r a m á t i c a  
e  a  L i n g u í s t i c a ”

*

Para quem se faz  
uma gramática?

Evanildo Bechara

resenhando o compêndio da Gramática Portuguesa, de Ver-
gueiro e Pertence, saído em lisboa em 1861, machado de 

Assis assim começa os seus comentários:

“sempre achei que uma gramática é uma coisa muito séria. 
Uma boa gramática é um alto serviço a uma língua e a um país. se 
essa língua é a nossa, e o país este em que vivemos, o serviço cresce 
ainda e a empresa torna-se mais difícil” (Assis: 1953, 21).

iremos levar aqui em consideração dois entendimentos diferentes 
do que vem a ser uma gramática. O termo gramática é polissêmico; 
e entre outras aplicações, que deixaremos de lado, só nos vamos 
ater ao que mais de perto se aplica ao tema desta palestra. são dois 
os conceitos que nos interessam no momento: a) gramática descritiva, 
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na Academia 
Brasileira de 
letras. 

* conferência proferida em 30 de abril de 2013.
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disciplina científica, que tem por objetivo registrar e descrever um sistema 
linguístico em todos os seus aspectos (e em todas as suas variedades), sem pre-
tender recomendar um modelo exemplar; e b) gramática normativa ou prescritiva, 
que, por seu turno, tem por finalidade didática recomendar um modelo de 
língua, assinalando as construções “corretas” e rejeitando as “incorretas”, ou 
não recomendadas pela tradição culta. isto significa, em outras palavras, que 
a primeira disciplina mostra “como a língua funciona”, e a segunda, “como a 
língua deve funcionar”, segundo os tipos de sua exemplaridade idiomática.

A boa orientação linguística assinala esta dupla finalidade das disciplinas, 
sem sobre elas emitir juízo de valor, mas recomendando cuidadosamente que 
não se misturem suas tarefas, sob pena de perturbar a validade e as análises 
de tão importantes atividades nos seus âmbitos de ação. extremamente perti-
nentes são as considerações de mattoso câmara Jr, que introduziu no Brasil e 
em Portugal os postulados da linguística estrutural: “Vimos que a gramática 
greco-latina era normativa e se podia definir como ‘a arte do falar e escrever 
corretamente’ ”.

será que essa gramática deve ser abandonada, como sustentam alguns lin-
guistas, especialmente norte-americanos? (...) A resposta que parece certa é 
que há em tal atitude uma confusão entre duas disciplinas correlatas, mas 
independentes. A gramática descritiva tal como a vimos encarando, faz parte 
da linguística pura. Ora, como toda ciência pura e desinteressada, a linguís-
tica tem a seu lado uma disciplina normativa, que faz parte do que podemos 
chamar a linguística aplicada a um fim de comportamento social. Há assim, 
por exemplo, os preceitos práticos da higiene, que é independente da biologia. 
Ao lado da sociologia, há o direito, que prescreve regras de conduta social nas 
relações entre os membros de uma sociedade.

A língua tem de ser ensinada na escola, e, como anota o linguista francês 
ernest tonnelat, o ensino escolar “tem de assentar necessariamente numa 
regulamentação imperativa” (tonnelat: 1927, 167). 

Assim, a gramática normativa tem o seu lugar e não se anula diante da 
gramática descritiva. mas é um lugar à parte, imposto por injunções de ordem 
prática dentro da sociedade. É um erro profundamente perturbador misturar 
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as duas disciplinas, e pior ainda, fazer linguística sincrônica com preocupa-
ções normativas.

Há a esse respeito algumas considerações que se fazem aqui necessárias. 
Antes de tudo, a gramática normativa depende da linguística sincrônica, ou 
gramática descritiva, em suma, para não ser caprichosa e contraproducente. 
regras de direito que não assentam na realidade social, depreendida pelo es-
tudo sociológico puro, caem no vazio e são ou inoperantes ou negativas até. 
só é altamente nociva uma higiene que não assenta em verdades biológicas.

Não se compreende uma situação inversa. depois, mesmo quando convém 
a correção de um procedimento linguístico (porque marca desfavoravelmente 
o indivíduo do ponto de vista da sua posição social, ou porque prejudica a 
clareza e a eficiência da sua capacidade de comunicação, ou porque cria um 
cisma perturbador num uso mais geral adotado), é preciso saber a causa pro-
funda desse procedimento, para poder combatê-lo na gramática normativa. 
Finalmente, a norma não pode ser uniforme e rígida. ela é elástica e contin-
gente, de acordo com cada situação social específica. O professor não fala em 
casa como na aula e muito menos numa conferência. O deputado não fala na 
rua, ao se encontrar com um amigo, como falaria numa sessão da câmara.  
e assim por diante.

Quando o linguista sincrônico se insurge contra o gramático normativo ou 
o professor de língua, é em regra porque este e aquele declaradamente deso-
bedecem a esses três preceitos. impõem as suas regras praxistas como sendo 
linguística. corrigem às cegas, sem tocar no ponto nevrálgico do procedimen-
to linguístico que querem corrigir e com isso só criam confusão e distúrbio. 
Partem do princípio insustentável de que a norma tem de ser sempre a mesma 
e fixam um padrão social altamente formalizado como sendo o que convém 
sempre dizer.

O remédio é o professor de língua e os homens em geral aprenderem os 
princípios gerais da linguística. Para isso, a melhor solução parece ser fornecer- 
-lhes uma gramática descritiva desinteressada de preocupações normativas.

Há apenas uma observação final a fazer. se a língua é variável no espaço 
e na hierarquia social, ou ainda num mesmo indivíduo, conforme a situação 
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social em que se acha, a gramática descritiva pode escolher o seu campo de 
observação. se ela tem em vista, indiretamente, o ensino escolar, como é o 
objetivo implícito do presente livro, a escolha está de certo modo predeter-
minada. A descrição não tomará por base, evidentemente, uma modalidade 
popular ou remotamente regional. muito menos vai assentar num uso elabo-
rado e sofisticado, como, por exemplo, a língua da literatura. Partirá do uso 
falado e escrito considerado “culto”, ou melhor dito, adequado às condições 
“formais” de intercâmbio linguístico no sentido inglês do adjetivo” (mattoso 
câmara: 1970, 5-6).

O linguista francês Victor Henry, em livro saído em 1896, chamou-nos 
a atenção para a dicotomia língua transmitida e língua adquirida; a transmitida é 
aquela primeira que recebemos do meio social e familiar em que nascemos e 
nos desenvolvemos, assentada no dialeto regional, com seu sotaque particular, 
seu vocabulário e expressões peculiares, sua morfologia e sintaxe locais, tudo 
apreendido por tradição oral. como disse José de Alencar no Pós-escrito do 
romance Diva, em 1865, é a “linguagem cediça e comum, que se fala diaria-
mente e basta para a rápida permuta das ideias”. Já a língua adquirida é aquela 
que nos vem pela necessidade cultural e social quando, concomitante ou não, 
penetramos num estrato mais largo da vida nacional, usuários que passam 
a ser da língua comum, marca e alicerce da unidade nacional. enquanto a 
língua transmitida recolhe e reflete a variedade de cada modalidade local, ora 
próxima, ora fortemente diferenciada, a língua comum anula, na medida do 
possível, essas diferenças em favor de uma modalidade mais uniforme e sujeita 
a um equilíbrio instável. Antonino Pagliaro, linguista italiano e dos melhores 
do nosso tempo, assim se manifesta sobre a natureza do papel excepcional de 
que goza a língua comum:

“A existência de uma língua comum, capaz de se elevar acima de todas as 
particularidades dialetais, é indício certo de que surgiu aquela consciência 
unitária, aquele sentimento e desejo de participar num destino comum que, 
de um povo, faz uma nação. Pode afirmar-se com absoluta certeza que, 
quando um povo atingiu uma unidade linguística própria por um ato de 
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adesão à forma expressiva de maior prestígio, atingiu também o espírito de 
sua unidade nacional” (Pagliaro: 1967, 136).

se juntarmos a preciosa lição de mattoso câmara às considerações do 
linguista italiano, é fácil concluirmos que, para fins de elaboração de uma gra-
mática com objetivo do ensino escolar, esta terá de apoiar-se na realidade que 
lhe apresenta a língua comum escrita, sedimentada não só pela língua literária, 
mas ainda pela língua padrão a serviço dos textos técnicos e científicos. Para 
lembrar outra vez a lição de Pagliaro, o patrimônio da língua comum

“é, na verdade, um esquema no qual encontram lugar todas as concordân-
cias substanciais que se verificam nas variedades dialetais, e esse esquema 
assume por vezes uma consistência tão forte que leva o linguista a ver neste 
o representante de uma verdadeira fase comum” (Pagliaro: 1967, 140).

desde sempre a gramática normativa, pejorativamente acoimada de tradi-
cional, toma por modelo e fundamento de sua norma de correção o testemu-
nho daqueles escritores que se pautam pela tradição dos fatos da linguagem 
veiculados pela língua comum, especialmente os mais próximos dos usuários 
a quem vai servir.

embora vista como atividade “desprovida de toda visão científica e desin-
teressada da própria língua”, como sentenciou o genial linguista Ferdinand de 
saussure, nunca ele a deixou de considerar um componente das disciplinas lin-
guísticas. Oriunda da especulação filosófica greco-latina, com as tentativas de 
aperfeiçoamento mais modernamente pelos estudiosos franceses, ingleses e ale-
mães, a gramática dita tradicional, sem perder o objetivo central da sua natureza 
pedagógica, jamais se confinou a um canto para pacientemente receber toda sor-
te de impropérios e esvaziamento da área exitosa da linguística científica. con-
tinuando a sua rotina de mestre-escola, esforçava-se, todavia, por não desprezar, 
antes aproveitar-se, do embasamento teórico em que a linguística teórica e a 
linguística descritiva apoiavam seus conceitos e aperfeiçoavam sua metodologia. 
isto porque tinha consciência de que o sucesso e validade de seus ensinamentos 
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dependiam muito mais de um aprofundado conhecimento da natureza com-
plexa da linguagem do que dos princípios da lógica herdada dos antigos, não 
porque a língua não fosse lógica, mas porque sua lógica nem sempre coincide 
com aquela com que costumamos trabalhar. Assim é que, a partir, principal-
mente, do século xix, começou a gramática normativa a trabalhar com novos 
conceitos e distinções que a ciência ia pondo em prática, e mais de perto diziam 
respeito às suas atividades. Hoje, com seus novos modelos que muitos dos seus 
fervorosos inimigos ou detratores chamam de gramática tradicional, está longe 
de lembrar as feições que apresentava no passado.

sem receio de exagerar, podemos dizer que algumas gramáticas normati-
vas modernas nada ou pouco se mostram caprichosas ou contraproducentes 
quando comparadas com modernas gramáticas descritivas. em parte, a reno-
vação da gramática dita tradicional se deve ao fato de algumas delas terem 
sido elaboradas por bons linguistas.

também cabe aqui acrescentar que bons linguistas souberam apreciar os 
méritos e qualidades da gramática tradicional. citamos dois que gozam de 
muito prestígio nacional e internacional. maria Helena de moura Neves, na 
Introdução de seu erudito: A vertente grega da gramática tradicional (são Paulo, 1987), 
declara: “A gramática tradicional constitui uma exposição de fatos que têm 
sido examinada sempre como obra acabada, sem consideração para o que te-
nha representado de esforço de pensamento. citá-la apenas como dogmática, 
normativa, especulativa, não científica significa não compreender o processo 
de sua instituição” (Neves: 1987, 15).

Não menos ilustre é o linguista espanhol ignacio Bosque, académico ponente 
desta preciosa Nueva Gramática de la Lengua Española, em dois volumes, num total 
de 3.885 páginas, só dedicada à morfologia e à sintaxe (madrid, 2009), que em 
Repaso de sintaxis tradicional: Ejercicios de autocomprobación (madrid, 1995) diz: 

“existen grandes diferencias teóricas entre los gramáticos actuales que 
trabajan en los distintos marcos que ofrece la lingüística moderna. lógi-
camente, también existen entre los que investigam sobre la sintaxis del es-
pañol. sin embargo, es fácil entrever entre estos últimos (al menos entre los 
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que enseñan gramática) um acuerdo tácito sobre la importancia que tiene 
el hecho de que los estudiantes que se adentran en cualquier modelo gra-
matical orientado teoricamente lo hagan con el bagaje que proporciona la 
gramática descriptiva clásica y, más concretamente, el estúdio detallado de 
lo que llamamos, de manera talvez excesivamente simplificada, “gramática 
tradicional”. Frente a lo que algunas veces se dice, las teorias gramaticales 
más modernas no consideran equivocado ese enorme corpus de doctrina, 
sino más bien todo lo contrário. lo consideran imprescindible, y a la vez, y 
sin que exista contradicción, insuficiente. Aun a pesar de serlo, si se prefiere 
verlo desde la investigación gramatical más moderna, ese bagaje es relati-
vamente satisfactório desde el punto de vista de las necesidades de los alu-
mnos de bachillerato y de los cursos universitarios más básicos. más aún, 
constituye el fundamento sobre el que más tarde podrá asentarse cualquier 
aproximación teórica, especialmente si se desea que este asentamiento sea 
sólido, y no se confundan y se entremezclen los cambios meramente termi-
nológicos con los verdaderamente conceptuales” (madrid, 1995, 9).

em todos os períodos da elaboração da gramática normativa de todas as 
línguas de cultura com o corpus que sempre lhe serviu de referência, apoio e 
modelo, foi o que se assentava na língua padrão e exemplar. Não perdeu a 
oportunidade de nos lembrar esta referência o primeiro gramático do nosso 
idioma, Fernão de Oliveira, em 1536, quando afirmou que a língua padrão 
“há de ser a mais acostumada entre os melhores dela1; e os melhores da língua 
são os que mais leram e viram e viveram contribuindo mais entre primores, 
sisudos e assentados, e não amigos de muita mudança (Oliveira: 1954, 38).

de tempos em tempos o peso da norma padrão é contestado por várias 
razões. entre estas está a motivação da consciência nacional de encarecer a 
variedade regional em detrimento da língua comum padrão. entre nós, tal 
iniciativa aparece na proposta do desembargador Antonio Joaquim de ma-
cedo soares, no prólogo do Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, de 1889: 

1 esta referência aos “melhores” corresponde ao vir bonus de que nos fala Quintiliano no início do Ins-
titutio Oratoria (i, Prólogo, 9).
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“Já é tempo dos brasileiros escreverem como se fala no Brasil, e não como se 
escreve em Portugal”. Por mais bem intencionada que seja a iniciativa posta 
em prática por escritores inábeis, o exagero pode prejudicar o projeto. É bem 
provável que, para combater tais excessos, João ribeiro, na 2.a edição do seu 
Dicionário Gramatical, saído em 1897, no verbete brasileirismo, tenha alertado os 
incautos: 

“É a expressão que damos a toda casta de divergências notadas entre a 
linguagem portuguesa vernácula e a falada geralmente no Brasil”. (...) Que 
esse dialeto, porém, tenha foros de língua literária e culta é o que de todo 
se torna inadmissível, atendendo-se a que a dialetação brasileira não é su-
ficientemente caracterizada e intensa de todo que torne possível a revolta 
contra a língua pura e vernácula”. (...) 

A emancipação do dialeto brasileiro se não é de todo inexequível, é se-
guramente, pelo menos, prematura. A língua clássica não constitui óbice de 
espécie alguma para os brasileiros, a não ser a exigência, que se dá em to-
das as línguas literárias, de meditada cultura” (ribeiro: 1897, 63-64). em 
nota de rodapé: “Até hoje tem sempre predominado o elemento clássico, 
com as devidas concessões aos que querem e desejam a licença de falar sem  
gramática.”

Já antes de João ribeiro, de quem não se pode dizer que tenha sido um pu-
ritano devoto da metrópole portuguesa, machado de Assis, com a admirável 
clarividência sobre questões de vernaculidade, toca na mesma tecla em artigo 
de 1873, intitulado “instinto de nacionalidade”.

“entre os muitos méritos dos nossos livros nem sempre figura o da pu-
reza da linguagem. Não é raro ver intercalados em bom estilo os solecismos 
da linguagem comum, defeito grave, a que se junta o da excessiva influên-
cia da língua francesa. este ponto é objeto de divergência entre os nossos 
escritores. divergência digo, porque se alguns caem naqueles defeitos por 
ignorância ou preguiça, outros há que os adotam por princípio, ou antes por 
uma exageração de princípios” (o grifo é meu). 
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e, acertando o passo com a consentânea lição dos melhores linguistas e a 
melhor política do idioma, adianta:

“Não há dúvida que as línguas se aumentam e alteram com o tempo e 
as necessidades dos usos e costumes. Querer que a nossa pare no século de 
quinhentos é um erro igual ao de se afirmar que sua transplantação para 
a América não lhe inseriu riquezas novas. A este respeito a influência do 
povo é decisiva. Há portanto certos modos de dizer, locuções novas, que 
da força entram no domínio do estilo e ganham direito de cidade. mas se 
isto é um fato incontestável e se é verdadeiro o princípio que dele se deduz, 
não me parece aceitável a opinião que admite todas as alterações da lingua-
gem, ainda aquelas que destroem as leis da sintaxe e a essencial pureza do 
idioma. A influência popular tem seu limite; e o escritor não está obrigado 
a receber e dar curso a tudo o que o abuso, o capricho e a moda inventam 
e fazem correr. Pelo contrário, ele exerce também uma grande parte da in-
fluência a este respeito, depurando a linguagem do povo e aperfeiçoando-
lhe a razão” (Assis: 1953, 147).

em 1921, João ribeiro lança o livro intitulado A Língua Nacional, com vista, 
segundo suas palavras, a investigar a “curiosidade dos amadores e estudiosos 
do idioma português na América”. desconhecemos o que a obra provocou 
naqueles que pretendiam a emancipação da variedade americana da língua- 
-mãe europeia, mas na 2.a edição, em 1933, a obra logo aplaca o desejo desses 
revolucionários, afirmando que não era seu propósito “a defesa nem a apolo-
gia intencional de solecismos, de barbaridades e defeitos indesculpáveis. era 
muito mais erguido e alevantado o meu propósito. tratava-se da independên-
cia do nosso pensamento e de sua imediata expressão” (ribeiro: 1933, 16). 
estava, assim, no mesmo propósito de José de Alencar, que nunca pretendeu, 
com sua literatura, lançar os fundamentos da língua brasileira, como, por 
vezes, se costuma afirmar.

mais recentemente nos chegou, em geral por via da sociolinguística, a li-
ção correta de que são válidas e merecem ser estudadas todas as variedades 
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diastráticas da língua histórica, ao lado das variedades diatópicas e diafásicas.  
A seguir, dado o privilegiamento, natural pelos seus objetivos pedagógicos, da 
língua comum culta, começou entre nós um exaltado favorecimento da variedade 
popular, sob a alegação de que se procurava combater o chamado “preconceito 
linguístico”. O movimento ganhou corpo e adeptos, penetrou na universidade e 
nos cursos de formação de professores de língua portuguesa. A tendência icono-
clasta não atingiu o modo de falar e escrever dos defensores do preconceito lin-
guístico, que sempre utilizaram e utilizam a norma padrão. também tais ideias 
não invadiram os cursos de formação de professores de línguas estrangeiras, os 
quais se esforçam por usar a linguagem das pessoas cultas dos respectivos países. 
O combate ao preconceito entrou em órgãos do ministério de educação, como 
comprovam declarações inseridas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, da secreta-
ria de educação Fundamental do mec em que se lia: 

“Assim, por exemplo, professores e gramáticos puristas continuam a exi-
gir que se escreva (e até que se fale no Brasil): 

 O livro de que eu gosto não estava na biblioteca,

 Vocês vão assistir a um filme maravilhoso,

 O garoto cujo pai conheci ontem é meu aluno,

 eles se vão lavar / Vão lavar-se naquela pia,

quando já se fixou na fala e já se estendeu à escrita, independentemente de 
classe social ou grau de formalidade de situação discursiva, o emprego de:

 O livro que eu gosto não estava na biblioteca,

 Vocês vão assistir um filme maravilhoso,

 O garoto que eu conheci ontem o pai é meu aluno,

 eles vão se lavar na pia.”

contra tal modo de ensinar, insurge-se, entre outros, eugenio coseriu, 
excepcional linguista teórico moderno:
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“Na linguística atual considera-se com frequência só a língua falada ‘pri-
mária’ (espontânea ou ‘usual’) como ‘natural’ e livre, ao tempo que a língua 
exemplar (ou ‘língua padrão’) e a forma literária desta se consideram como 
‘artificiais’ e ‘impostas’. Por conseguinte, considera-se também só a gramáti-
ca descritiva ‘objetivista’ como realmente científica, e a gramática normativa 
como expressão sem fundamento científico duma atitude antiliberal e dog-
mática. trata-se de erros e confusões teóricas que procedem da concepção 
positivista vulgar da linguagem e da linguística. Na realidade e, portanto, na 
boa teoria, a língua literária representa no grau mais alto a dimensão deôntica 
(o ‘dever ser’) da língua; e a gramática normativa é a manifestação metalin-
guística explícita desta dimensão” (coseriu: 2000, 79).

e conclui: 

“O ‘liberalismo’ linguístico é, no fundo, um falso liberalismo; não pro-
move a liberdade, mas sim o arbítrio. e não é como alguns pensam (ou 
dizem sem pensar), uma atitude ‘progressista’, ‘tolerante’ e ‘democrática’, 
mas sim uma atitude reacionária e profundamente antidemocrática, já que 
ignora a dimensão deôntica da linguagem (ignora e despreza a aspiração 
a falar ‘melhor’ e ‘como os melhores’, aspiração genuína de todo falante 
consciente do seu ser histórico) e aceita tacitamente a exclusão dos falantes 
de modalidades não exemplares da cultura maior da nação.

em suma, parafraseando uma sentença de Ortega: muito pior do que as 
normas rigorosas é a ausência de normas, que é a barbárie.” (Ibid. 82)

elabora-se uma gramática para preparar o usuário da língua a dela aper-
feiçoar sua educação linguística que, nas palavras do escritor espanhol Pedro 
salinas lhe permite 

“despertarle la sensibilidad para su idioma, abrirle los ojos a las poten-
cialidades que lleva dentro, persuadiéndole, por el estudio ejemplar, de que 
será más hombre y mejor hombre si usa con mayor exactitud y finura ese 
prodigioso instrumento de expresar su ser y convivir con sus prójimos” 
(salinas: 1961, 57).
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H o m e n ag e m

* texto apresentado na sessão de saudade dedicada à memória do Acadêmico João de 
scantimburgo, realizada em 27 de março de 2013. 

*João de scantimburgo 

Tarcís io  Padilha

Não é frequente o encontro com escritores abertos à multi-
plicidade dos saberes que enriquecem a visão de mundo da 

contemporaneidade. este foi o caso particular do nosso confrade 
João de scantimburgo, recentemente desaparecido.

O escritor paulista marcou sua trajetória intelectual por um acen-
drado espírito acolhedor dos múltiplos desafios da civilização e da 
cultura. sua vasta obra percorreu os mais diversos temas, desde a 
história do Brasil e da França, estendendo-se pela análise do libera-
lismo, atravessando o domínio da Filosofia e da teologia, aprofun-
dando o exame das peculiaridades da América latina, até buscando 
enfrentar o decisivo problema do mal.

Assinale-se primacialmente o horizonte de seu pensamento e de 
sua ação. Jornalista de atuação variegada e profícua, o pensador que 

Ocupante 
da cadeira 2 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 



 Tarcís io  Padilha

118

honrou, especialmente, sua terra natal – são Paulo – scantimburgo escreveu 
diariamente durante anos a fio em jornais como o Estado de São Paulo, e em perió-
dicos da cadeia dos Diários Associados, do âmbito de atuação de chateaubriand, 
de quem era amigo. sua experiência na mídia se estendeu à televisão e à rádio. 
chegou a fundar jornais, além de atuar na esfera empresarial, nomeadamente na 
Associação comercial de são Paulo, onde sempre manteve o seu quartel general. 
A bem da verdade, cabe assinalar que foi a entidade empresarial que cuidou de 
nosso confrade durante o longo período de sua enfermidade e, assim, merece 
encômios dos numerosos amigos e admiradores do finado escritor.

É indispensável acrescer o registro da relevante presença do filósofo paulista 
nas atividades desenvolvidas pelo instituto Brasileiro de Filosofia. Fundada em 
1951, a instituição capitaneada por miguel reale realizou numerosos congres-
sos nacionais e internacionais e manteve a edição, sem interrupção até os nossos 
dias, da revista Brasileira de Filosofia. Por igual participou scantimburgo dos 
seminários internacionais promovidos pela sociedade Brasileira de Filósofos 
católicos, desde sua criação, em 1970. seu itinerário extremamente fecundo 
alumiou, entre outros temas, os estudos sobre o pensamento brasileiro.

 em quaisquer das esferas de sua fecunda presença cultural, nosso saudo-
so confrade despontou com brilhantismo, além de notória afabilidade, visão 
especulativa diversificada, produção invulgar e fidelidade aos valores que cul-
tivou com vigor permanente.

Pervade sua obra a distinção tomista entre curiosidade e estudiosidade. seu 
olhar perquiridor percorre os patamares do mundo múltiplo em que vivemos, 
num esforço permanente de se situar ante a riqueza do real à nossa volta. sem 
incidir na tênue camada superficial que envolve o universo, o polígrafo atira 
a barra mais longe e se adentra no âmbito da estudiosidade, vale dizer, do 
espírito pertinaz dos genuínos pesquisadores, a desvendar o fulcro dos seres 
que nos convidam a que lhe decifremos os enigmas.

A visão onímoda de scantimburgo promanou de sua formação humanística, 
designadamente filosófica, ancorada na contribuição de tomás de Aquino e de 
maurice Blondel. O primeiro lhe forneceu a ossatura de sustentação especulati-
va e o segundo lhe abriu a percepção da modernidade e de seus desafios.
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A filosofia de Blondel é, medularmente, uma filosofia da ação. e impende 
resgatar este conceito no espaço blondeliano. reza scantimburgo: 

“palavra ação, mais concreta do que ato exprime o que é, simultanea-
mente, princípio, meio e termo de uma operação, a qual pode se conservar 
imanente a si mesma. A ação consistiria em modelar matéria exterior ao 
agente, a encarnar uma ideia, a fazer cooperar, por uma variação artificial, 
diversos poderes físicos ou ideias. A ação pode consistir ainda, em plasmar 
o próprio agente, em esculpir os seus membros e os seus hábitos, e, daí, a 
via social. A ação pode consistir, finalmente, na realização do pensamento, 
no que ele tem de mais universal, de eterno, a contemplação, no sentido 
cabal e técnico do termo”.

scantimburgo tem plena consciência da oposição entre o marxismo e o 
espiritualismo. Assevera o escritor: “Blondel é o oposto de marx, situam-se, 
no entanto, em posições contrárias. Afirmando o primado da natureza sobre 
o espírito, o marxismo obtura-se no círculo da imanência e recusa apoio à 
tendência humana ao transcendente”.

mereceu tratamento particular a questão da técnica, visualizada por Ber-
diaeff  como um problema espiritual. scantimburgo adota a tese do filósofo 
russo. daí ampliar o estudo da momentosa matéria e volver ao primado do 
espírito, mesmo em domínio aparentemente muito distante da sua formação. 
A técnica não obnubila a realidade que a sustenta e a ultrapassa: a presença do 
espírito como plenitude e abrangência de vida.

A par de conteúdos filosóficos, scantimburgo percorre espaços ligados à 
estrutura social, política e econômica. Assim é que discorreu amplamente 
sobre o liberalismo em geral e no Brasil, sublinhando sua convicção de que 
nossos imperadores eram liberais, o que não ocorria na república nascente.

longa disquisição sobre o Brasil, visando a que lhe descrever as raízes co-
mo forma de lhe compreender o perfil histórico e seu caráter igualmente 
prospectivo, o autor se abalança à ingente tarefa de modelar um tratado geral 
do Brasil, verdadeiro repositório de desenhos parciais dos diversos aspectos 
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de nossa realidade. e prossegue na vereda encetada com a edição de um opus 
sobre a América latina.

mais de trinta obras publicou scantimburgo. são elas o eloquente teste-
munho de sua vasta cultura e de seu empenho em retratar as bases sobre as 
quais se assentam as soluções que eventualmente propõe aos desafios lançados 
á face da humanidade.

Viveu, pensou e produziu teses com o olhar atento ao País e ao ser humano 
com suas angústias e suas esperanças.
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M e s a - Re d o n da  “ H o m e n ag e m  
ao  Ac a d ê m i c o  L ê d o  I vo ”

* mesa-redonda proferida em 25 de abril de 2013. 

*lêdo ivo

Antonio Carlos  Secchin

N a mesa-redonda em memória de lêdo ivo, apresentei dois 
textos, a seguir transcritos. O primeiro contém as pala-

vras proferidas na sessão da saudade que a Academia Brasileira 
de letras realizou em 10 de janeiro de 2013, em honra ao poeta. 
O segundo é a resenha que publiquei quando do lançamento de 
Curral de peixes.

Ocupante da 
cadeira 19 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 
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lêdO 

Produtivo
Vinte e seis livros de poesia, seis de ficção, quinze de ensaio. tradutor de 

dostoievski e de rimbaud. traduzido em cinco idiomas. embora, com razão, 
se considerasse basicamente poeta, lêdo foi homem de letras na mais ampla 
acepção do termo, praticando com alto nível e consistência todos os gêneros 
literários.

Participativo
A menos que estivesse ausente do rio, jamais faltava às palestras das terças 

e a nossas sessões das quintas. interessava-se por tudo, e sobre cada assunto 
emitia um juízo, jamais neutro. Ora apimentada pela ironia, ora adoçada pelo 
afeto, sua palavra driblava as expectativas do lugar-comum. decifrar lêdo ivo 
não era missão para principiantes. 

criativo
conjugando sua poderosa imaginação à memória da infância de que nunca 

se despediu, lêdo não experimentou o declínio da capacidade criadora. Ao con-
trário, parecia superar-se a cada livro, como demonstra o fulgor de seu Réquiem, 
ilustrado pelo filho Gonçalo, e publicado aos 84 anos do poeta. À vontade nas 
formas fixas ou nas livres, no verso conciso ou no de amplo fôlego, sentia-se  
contemporâneo tanto dos autores medievais em suas cantigas de escárnio, quan-
to de escritores que sequer chegaram à casa dos vinte anos. daí, num verso 
célebre, ter-se definido como “cada vez mais moderno e mais antigo”. 

Nuncupativo
esse foi o adjetivo que manuel Bandeira desencavou para rimar com o 

sobrenome do poeta. sugiro outro, para designar a imagem que dele guarda-
remos. lêdo, vivo.

 ȅ
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PerdAs e dANOs

Os “terraços do mar” constituem a primeira das três partes de Curral de 
peixe (1995). Nela, quarenta e um textos revelam a presença ostensiva de um 
poeta semeado de descrenças (“toda vida é treva/por mais que a ilumine/ 
a luz de cem velas”) e de incertezas (“Não sei quem sou. Não quem bate à 
porta/usando a minha mão”). A dúvida metódica diante dos desconcertos 
do mundo parece compor o fio unificador dos poemas. circulando entre o 
solo natal, capturado em sua trivial miudeza, e o espaço cósmico, espelho 
ampliado da neblina humana,  lêdo ivo vislumbra, em ambas as dimensões, 
signos similares de corrosão e perda. todavia, o que tal opção poderia conter 
de patético acaba por atenuar-se através da ironia, presente tanto na visada 
alegórica de “O que eu disse à craca” quanto na concepção de uma História 
regida pela paródia. Um desejo de História do nada, rasura plena sem vestí-
gios, emana dos versos de “Queimada”:

Queime tudo o que puder:
as cartas de amor
as contas telefônicas
o rol de roupa suja
 ...............................................................
 
Não deixe aos herdeiros esfaimados
nenhuma herança de papel.
 

O segundo bloco, “dia e noite”, é integrado por quarenta e dois sonetos, 
de variadíssima fatura no que concerne ao ritmo, à métrica, à rima, e obsessi-
vamente preenchidos pelos pares claro/escuro, manhã/tarde, noite/dia. em 
algumas peças há uma curiosa convivência entre a medida “nobre” do ale-
xandrino e a “vulgaridade” da matéria nele contida: “era um boteco imundo 
perto da central. (...) entre putas escrotas e burros sem rabo/eu escutava a 
chuva cair nos telhados.”
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A orfandade literal, expressa na parte 1, é agora ampliada para uma espécie 
de orfandade de si próprio, por meio da subtração de balizas de reconheci-
mento (“Por onde quer que eu vá levo sempre comigo/um pronome incom-
pleto. como pesa esse embrulho!”). Nesse desnorteio radical, o poeta registra 
a perda do contorno legível do mundo (“O sol a pino e a sombra se equiva-
lem”) e mescla no mesmo passo as caracterizações da pureza e da sordidez:  
“A noite triunfante enxota o dia./troca a luz pela sombra, e só nos deixa/
uma pomba arrulhando na sarjeta.”

Já em “salteador”, derradeiro segmento de Curral de peixe, a deriva epigra-
mática se manifesta na quase totalidade dos trinta e cinco poemas. Verdadei-
ros exercícios de escárnio e mal-dizer, os textos fustigam a cupidez, a inveja, a 
gula e o adultério, dentre outras marcas humanas, brandindo ainda as armas 
do cinismo no “politicamente incorreto” “Um desafio litorâneo”:

Uma baleia ferida
na praia de saquarema.

A terra já problemática
enfrenta mais um problema.

como salvá-la da morte
ou convertê-la em poema?

Nada disso, no entanto, se compara à mordacidade (elevada até o sarcas-
mo) dos versos dedicados à confraria literária. leiam-se, a esse (des)respeito, 
“A morte de um estilista”:

no recinto acadêmico
foi comparado a camilo.
e seus pares derramaram
lágrimas de crocodilo.
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e “Um inimigo supérfluo”:

era um poeta
muito conciso
................................... 

só e sumário
agora o esconde
o excesso póstumo
de um epitáfio.

No último poema do livro – “O porta e os críticos” –, lêdo ivo ironiza a 
flutuação dos traços com que os exegetas procuram classificar (isto é, reduzir) 
sua obra: poesia da claridade, da escuridão, do amor, da infância, da morte, 
do tempo, do laconismo, do excesso. imerso em meio a tantas polarizações, 
indaga: “Onde começo e termino?”. simulando não saber o que de si existe 
naquilo que de alheio lhe é atribuído, o poeta, afinal, parece dialogar com 
o também crítico e memorialista lêdo ivo, que, em suas Confissões (1979), 
anotara: “desconfiai dos que tudo aceitam, explicam e compreendem. A in-
compreensão é um dos ingredientes da inteligência.”
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O caminho branco: a essência em 
movimento na poesia de lêdo ivo

Luiza  Nóbrega

É este um momento, além de memorável, duplamente desafia-
dor, no qual, à consciência da responsabilidade que implica 

atender ao honroso convite para erguer a voz entre eminentes letra-
dos, mistura-se a vasta emoção por reverenciar alguém cuja súbita 
desaparição para o mundo visível se nos impõe como vazio categó-
rico. Um duplo desafio que se conclui na interrogação: o que dizer 
neste momento de tão justa homenagem a um indivíduo admirá-
vel, polígrafo autor de uma obra prodigiosa? O que dizer perante a  
ausência do grande espírito que se retirou?

evidentemente me alinho a todos os críticos e amigos que em 
lêdo ivo exaltam as numerosas virtudes, sejam as do sujeito empí-
rico, o homem de carne e osso, sejam as do espírito criador, escritor 
polimorfo – poeta, romancista, cronista, contista, ensaísta, tradutor, 
memorialista. concordo inteiramente com aqueles que reconhecem 
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em lêdo ivo um indivíduo dotado de uma inteligência extraordinária, asso-
ciada a um vasto e profundo conhecimento histórico-literário, a uma memó-
ria espantosa, a uma aguçada sensibilidade, a um senso crítico impressionante. 
Partilho, com aqueles que o conheceram mais de perto, a admiração ante o 
assombroso vigor do seu fulgurante intelecto e o espanto ante sua versátil vi-
vacidade. mais ainda confirmo aqueles a quem inspirou o sentimento de grata 
estima sua inesgotável generosidade, e de reverente admiração sua espontanei-
dade cativante. Acima de tudo, confirmo todos os que, como eu, tiveram a 
boa fortuna de nele reconhecer um autêntico.       

concordo ainda com aqueles que se admiravam e se admiram da confluên-
cia, em lêdo ivo, das mais opostas qualidades, que nele se complementavam, 
dele fazendo um homem ao mesmo tempo sério e brincalhão, metafísico e 
pragmático; curiosa conjunção que me levou algumas vezes a lembrar-lhe, em 
nossas conversas, aquele verso famoso que arremata a estância 154 do canto x  
d’ Os Lusíadas, na qual camões, ao fim do seu portentoso poema, dirigin-
do-se ao monarca assim diz de si próprio: Nem me falta na vida honesto estudo,/
Com longa experiência misturado,/Nem engenho, que aqui vereis presente,/Cousas que juntas 
se acham raramente. Porque em lêdo ivo deu-se uma conjunção de virtudes cuja 
incidência num só indivíduo é de fato rara.

mais ainda me alinho ao coro dos leitores de sua vasta obra, que nele re-
conhecem o poeta de primeira grandeza, autor de Imaginações, Ode e Elegia, Ode 
ao Crepúsculo, Ode à Noite, Cântico, Linguagem, Magias, Finisterra, A Noite Misteriosa, 
Calabar, Mar Oceano, O Rumor da Noite, Plenilúnio, Mormaço, Réquiem e Aurora.

com tudo isto estando de acordo, mas centrando o olhar sobre o poeta, 
trarei aqui à pauta algumas observações remissivas ao estudo que fiz sobre 
sua Poesia Completa, inicialmente intitulado – em remissão a um de seus poe-
mas – “O caminho Branco: a essência em movimento na poesia de lêdo 
ivo”; mas depois ampliado, por recomendação do próprio poeta, com a lei-
tura das obras posteriores, Mormaço e Réquiem, e publicado, tendo por título, 
o seu verso Quero Ser o que Passa. É que, ao acompanhar o fio de seu longo 
percurso, observando-lhe as incidências semânticas, nele dispostas como 
cintilações epifânicas, deparei-me com um sentido surpreendente. dizer 
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hoje desta descoberta será o meu modo de homenagear o saudoso poeta e 
inesquecível amigo.  

O leitor de lêdo ivo distingue em sua poesia uma constelação de temas 
recorrentes, nos quais o iniciado em teoria poética identifica nodos semân-
ticos portadores de um sentido. entes concretos ou abstratos – mar, noite, 
lama, porta, amor, vento, morte, e uma galeria de bichos os mais variados 
– reiteram-se nos versos como signos significativos. e, quando lida sua obra 
sistematicamente, em ordem cronológica, do primeiro ao último livro, um 
tema também constante se mostra como o regente, aquele que faz conver-
girem todos os entes abstratos e concretos num sentido: o tema do poeta 
caminhante; e então sua poesia, com as cintilações que dela se desprendem, 
revela-se ao leitor, seja ele iniciado ou não em teoria, como a longa caminhada 
de um poeta-filósofo através desses entes e formas, aventura de um buscador 
incansável da essência do mundo nas aparições visíveis que este lhe oferece em 
seu percurso.

desde o início, a poesia de lêdo ivo se define como a jornada de um poeta 
dinâmico, em incessante movimento entre as múltiplas formas do mundo, e 
entre os princípios opostos em que elas se manifestam: rumor e silêncio, luz 
e treva, dia e noite. Nessa inquietude, desde o início ele se rende ao apelo 
dos entes em sua aparência fenomenológica, de formas visíveis particulares 
e diferenciadas, mas neles inquirindo a essência ontológica invisível que lhes 
subjaz, o princípio sem forma que os anima e move e une. da formiga à es-
trela, do verme à galáxia, tudo o motiva, intriga e comove, e é com esta íntima 
determinação que ele interroga a raposa, a coruja, o mendigo, os amantes, o 
gavião; ou, mais precisamente, é com esta disposição meditativa que interro-
ga, nos entes concretos e particulares, sua pertença a um princípio imaterial 
inapreensível, inefável, seu destino de impermanência, seu caráter perecível, 
sua breve oscilação entre vida e morte, no teatro de sombras que o poeta in-
quire, em total disponibilidade, mas ao qual não se prende e com o qual não 
se ilude, sabendo-o aparência precária de efemeridades enganadoras, mas nem 
por isto menos merecedora da sua incisiva e compassiva atenção. Acolhendo 
todas as florações da circunstância, e rendido à sua imanência, nelas persegue, 
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ao mesmo tempo, a transcendência que em essência as confunde, na profunda 
unidade a que se refere Baudelaire em seu poema “correspondances”.

Já desde a obra inaugural, As Imaginações – com a irrupção da consciência 
do seu próprio destino, declarado no título e nos versos do poema “Justifica-
ção do Poeta” – dá-se o primeiro momento na arrancada de lêdo ivo para a 
aventura da poesia como ofício de alquimia do verbo, em busca do inefável. 
mas é na Ode ao Crepúsculo que a porta da aventura se abre de par em par. esta 
ode – que sérgio Buarque de Holanda considerou, àquela altura, “sua obra 
mais bela, senão a mais importante” – definindo o poeta como um caminhan-
te, elege sintomaticamente a hora fronteiriça da indefinição, em que já não é 
dia, e ainda não é noite – e em que, portanto, os opostos se equilibram numa 
suspensão do sentido – como o instante de lançamento dos temas-chave re-
correntes em sua poética itinerante.  

e nessa determinada disposição para a inquietude, afirmando, não o ser, 
mas o seguir, como que seguindo o fluxo caudaloso de um rio, ele prossegue, 
com vigor inquebrantável, ao longo de toda sua Poesia Completa, que reúne em 
mais de mil páginas a obra produzida de 1940 a 2004, mantendo a mes-
ma atitude quando escreve Mormaço. definindo o pássaro como aquele que 
passa, proclama em “A Passagem”: que me deixem passar, eis o que peço; e, mesmo 
no último poema desse volume, intitulado “O desejo”, afirma, num verso 
categórico que se me impôs como título do meu estudo de sua obra: quero ser 
o que passa. 

mas por que a essência por ele buscada nos entes e formas do mundo só 
se acha no caminhar, obrigando o seu buscador ao eterno movimento, ao qual 
tantas vezes se refere, proibindo-lhe repousar mais que um breve instante?  
A resposta a esta questão está estreitamente vinculada ao sentido que se nos 
evidencia na leitura da poesia de lêdo ivo, sentido que mais precisamente 
deve chamar-se não sentido. 

No poema “O Poeta e os críticos”, o próprio lêdo ivo nos esclarece quan to 
ao sentido de sua obra, quando enumera, com sua fina ironia, os múltiplos 
sentidos achados por seus intérpretes – cada um nela elegendo como predo-
minante um dos seus temas-chave –, e ao fim os arremessa todos ao vento, 
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que, em sua poesia, é signo de incerteza, agente da impermanência e demoli-
dor de todas as respostas. e este lançar ao vento as hipóteses interpretativas 
do sentido de sua obra já nos dá a chave desse sentido que é não sentido, pois 
não é casual que o vento seja quase o principal na hierarquia dos seus temas-cha-
ve, cedendo a palma apenas ao nada, este termo final de seu percurso poéti co-
filosófico, redutor-mor de todos os sentidos achados à dimensão de um não 
sentido sutilmente apercebido. Na profusão torrencial de versos que portam 
inumeráveis e diversificados entes, formas e cores, o poeta abraça todos os 
seres e todos verte ao não-ser. como o álvaro de campos de “tabacaria”, 
lêdo conduz a carroça de tudo pela estrada de nada, fundindo o múltiplo e diverso 
na unidade insubstancial, da qual o vento é agente, e o nada, consumação.   

Não se trata aqui, porém, de um niilismo pessimista, e sim de uma pura 
percepção da vacuidade, da insubstancialidade universal dos entes e formas 
particulares, que inexistem em si próprios e por si próprios, porque existem 
em interdependência e inter-relação, impelindo, por isto, o poeta filósofo ao 
eterno movimento que o faz caminhante, de uma forma para outra forma, su-
cessivamente buscando a essência do mundo no intervalo entre os seres, a hora 
intervalar do crepúsculo e da madrugada, ponto indeciso em que as coisas 
ainda não são e já não são. Ultrapassando a aparência fenomênica e revelando 
a essência no vazio, a poesia que se apercebe desta essência em movimento, 
mais que dialética, é dinâmica. Não um aniquilamento nirvânico, que se fixa 
em imobilidade, e sim uma dinâmica expectação.

este o sentido dos versos de uma das suas mais esplêndidas composições, 
“O caminho Branco”: o de um caminho que, passando pela múltipla diver-
sidade dos entes com distintas formas e cores, neles percebe a unidade sem 
forma, sem cor, sem substância:  

Vou por um caminho branco 
Viajo sem levar nada. 
minhas mãos estão vazias. 
minha boca está calada. 
Vou só com o meu silêncio 
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e a minha madrugada. 
........................................
Vou por um caminho branco 
que parece a Via láctea.
.............................................. 
Vou por um caminho branco 
e nada levo nem tenho: 
.............................................
só vou levando o meu nada.

Versos que se reiteram em outros, no poema “Areia Branca”:

entre tudo ou nada
nem nada nem tudo
no caminho branco.

 entende-se o adjetivo: o branco funde todas as cores numa ausência 
de cor em que as diversidades desaparecem, e por isso dele nos diz o pintor 
Kandinsky, teorizando sobre a cor, que é muitas vezes considerado uma não cor... 
símbolo de um mundo onde todas as cores, enquanto propriedades de substâncias materiais, 
se dissiparam. Esse mundo paira tão acima de nós que nenhum som nos chega dele. Dele cai 
um silêncio que se alastra para o infinito. mas acrescenta que o silêncio desta não 
cor não é morto, que ele transborda de possibilidades vivas... é um nada repleto de alegria 
juvenil.

esta expressão de Kandinsky para o branco – um nada repleto de alegria juvenil 
– presta-se perfeitamente à poesia de lêdo ivo; pois o poeta metafórico que 
aqui nos leva – como em outros de seus voos – mais que às alturas do plano 
metafísico, à lonjura sideral e cósmica, é também o poeta versátil, que facil-
mente nos traz de volta – em versos outros prosaicos, coloquiais, ou mesmo 
satíricos – ao chão concreto da vida quotidiana.

mas se o adjetivo é branco, o substantivo aqui a ele associado é caminho, in-
dicando movimento. e os dois, substantivo e adjetivo, se associam porque, se 
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a essência apenas se acha na unidade, no todo indistinto a que tudo pertence, 
como as cores se fundem no branco, então buscar e seguir esta essência obriga 
o seu buscador ao movimento incessante entre as diversas formas. 

são estes então os termos da equação que aqui se propõe: poeta – filósofo 
– caminhante – buscador da essência na circunstância – contemplador da es-
sência insubstancial do mundo no vazio intervalar que une as formas diversas 
dos entes particulares numa unidade sem forma. 

Ora, sucede que a descoberta do intervalo em que se acessa, caminhando, a 
essência como vacuidade, que funde em unidade profunda a multiplicidade do 
mundo, investe o poeta nascido entre os maceiós numa muito antiga tradição de 
poetas e filósofos caminhantes, vetustos precursores de rousseau, schopenhauer, 
Heidegger e rimbaud. refiro-me, por exemplo, ao filósofo Nagârjuna, décimo 
quarto patriarca budista, cujos tratados demoliram em versos os postulados da 
doutrina do caminho óctuplo; ou ao mítico andarilho chinês a quem se atribui 
a filosofia do caminho perfeito, que ainda reverbera no poeta Fernando Pessoa, 
quando postula no texto “O caminho da serpente” a via do filósofo que abre 
caminho serpeando entre os contrários, sem negar ou afirmar nenhum. 

 diz-nos, sim, a tradição, que um caminhante-mor antecede em muito 
a todos os que – filósofos ou poetas – enquanto contemplam e refletem, ca-
minham. e a razão desse caminhar está bem expressa num lendário relato dos 
anais taoistas, segundo o qual confúcio, voltando de uma visita a lao-tsé, o 
indomável itinerante, assim relatou o encontro aos seus discípulos: 

“do pássaro, sei que ele pode voar; do peixe, sei que ele pode nadar; dos 
quadrúpedes, sei que eles podem correr; os animais que correm podem 
ser apresados pela rede; os que nadam podem ser apanhados pela vara;  
os que voam podem ser alcançados pela flecha; mas o dragão, eu não o 
posso conhecer: ele se eleva ao céu sobre a nuvem e sobre o vento. eu hoje 
vi lao-tsé, e ele é como o dragão.”

 elevado sobre a nuvem e o vento, o dragão, porque tem todas as na-
turezas, sem se fixar em nenhuma, não pode ser capturado. lao-tsé, para o 
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moralista pragmático que era confúcio, assemelhava-se a este ser fantásti co, 
porque não podia ser definido. se refletirmos sobre este relato lembran -
do-nos dos movimentos inumeráveis de lêdo ivo através das formas existen-
tes, recusando-se a enquadrar o seu verso em qualquer molde fixo, podere-
mos compreender melhor o que motiva e a que se destina o seu movimento 
incessante. itinerante entre todas as solicitações das formas fenomênicas, 
disponível a todas sem se prender a nenhuma, ele não incorre na ilusão de 
fechar-se ao real, nem de, a ele abrindo-se, ser capturado; e assim nenhum 
epígono de confúcio logrará encaixar numa moralidade pragmática ou numa 
estética programática o criador de uma obra que é a expressão poética da 
mais genuína liberdade.  

Ocorre, contudo, ao termo do percurso, uma significativa mudança: do 
caminhar e passar ao deter-se e contemplar. enquanto escreve Mormaço, o poe-
ta compõe também, a bordo de aeronaves, um poema extraordinário, que, até 
onde alcanço – é sua obra-prima, quinta-essência depurada e transfigurada 
de seu hercúleo percurso, e será também futuramente reconhecido como uma 
obra-prima da poesia brasileira, e da poesia, tout court. Neste – dedicado à ama-
da já desaparecida, e por isto intitulado Réquiem – opera-se uma significativa 
alteração. Aqui o movimento cessa, o poeta já não acelera o passo seguindo 
o curso do rio, mas se detém ante um lago, um lago metafísico e metafórico, 
no qual toda a alquimia procedida se transmuta em metáfora pura, que se 
enuncia no puro silêncio de uma quietude expectante, pura contemplação 
do nada, lançada já nos primeiros versos:  Aqui estou, à espera do silêncio... De mim 
mesmo afastado pela morte,/essa concha que não guarda o barulho do mar,/é aqui que termina, 
na lama negra dos maceiós,/o meu longo caminho entre dois nadas.

A obra de lêdo ivo então se revela, no fundo de toda a sua inquietude, 
como uma contemplação meditativa da qual emana a mais profunda e genuína 
compaixão.

mas qual a importância de tais considerações, e por que hoje trazê-las à 
guisa de homenagem ao poeta que se foi? É que o sentido expectante achado 
por lêdo ivo, em sua itinerância que se conclui em contemplativa quietude, 
significa, afinal, o legado que ele nos deixa, e será sem dúvida patrimônio da 
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humanidade, fonte de inspiração para futuros poetas, como já é motivo de 
reflexão para os seus atuais leitores.  

Que o autor do Réquiem disto era consciente é o que se denuncia nos versos 
do seu poema “Aurora”, primeiro de um livro com o mesmo título, que o 
inesquecível amigo me ofereceu, ainda inédito, e com o qual encerro hoje esta 
minha reverente homenagem:  

“Ao romper da aurora
tudo é epifania
e minha vida inteira
em mim vive o instante
de luz e de alegria
e o sol indispensável 
vai clarear meu dia.
Pouco importa o que tragam
as horas traiçoeiras 
que estão à minha espera
ao longo do horizonte.
Nesta aurora radiante
já sei que a escuridão 
vinda do céu ciumento
pousará no meu chão
e a bruxa insaciável
emergirá da treva
trazendo para mim
o sinistro lençol
que apaga para sempre
a luz de qualquer sol.
mas isto pouco importa.
estou vindo da sombra,
do mistério da noite, 
e escuto jubiloso
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a voz inumerável
da promessa do dia.
todavia! todavia!
estou nascendo agora
– nascendo de mim mesmo – 
no mundo luminoso
de uma aurora perpétua.
e trago a claridade
que me permite ver
a matéria do mundo.
e tudo é epifania.”
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Martín López-Vega

O nome do poeta espanhol do século xxi que eu prefiro é 
lêdo ivo. Admito que parece uma boutade, mas se levarmos 

em conta que os dois últimos livros de poemas escritos por lêdo 
ivo – Mormaço e Aurora – foram publicados pela primeira vez na 
espanha e traduzidos para o espanhol, e que esses livros não foram 
ainda editados no Brasil, se calhar começa a parecer mais uma ver-
dade do que uma boutade.

A minha intenção é apenas filar algumas lembranças que permi-
tam compreender a importância que a poesia de lêdo ivo tem na 
poesia espanhola contemporânea. 

A espanha gosta do lêdo, e o lêdo gostava da espanha. Nos 
seus livros iniciais, publicados na década de quarenta do século xx, 
lêdo, que jamais deixou de ser um poeta brasileiro, deixa claro que 
queria ser, ainda por cima, um poeta francês. se calhar, um poeta 
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francês de língua portuguesa, pois ele tinha muito claro que, como diz num 
seu verso, “a minha pátria não é a língua portuguesa” porque nenhuma língua 
pode querer aspirar a ser pátria (lêdo, que foi todos os poetas possíveis, foi 
o poeta brasileiro que melhor assimilou a lição de Fernando Pessoa, como 
demonstra no seu livro Linguagem, mas também foi o primeiro a reprovar os 
sofismas do poeta português – e de qualquer um que sofista fosse). É inútil 
falar de lêdo ivo como se tivesse sido somente um poeta; lêdo recusava-se a 
escolher uma só identidade e sempre preferiu somar. e se nos seus primeiros 
livros quis ser um poeta francês, viajando ao indolente país de Baudelaire, 
como ele próprio afirma num verso, nos seus últimos livros escolheu ser um 
poeta espanhol. Ou, se quiserem, um poeta brasileiro espanhol. espanhol do 
século de ouro, se precisarem mais pormenores.

Na última década, lêdo ivo confirmou-se como o poeta brasileiro mais 
conhecido fora do Brasil. Os seus livros foram traduzidos para o grego, o 
francês e outros muitos idiomas; e ao espanhol, nem só na espanha (agora 
falarei nisso), mas também no méxico, na Venezuela, por toda América lati-
na. e em todos os países em que foi traduzido, foi adaptado como um poeta 
próprio; todas as tradições achavam um caminho que levava ao coração da sua 
obra poética, que sabia que o único modo de ser universal é manter o coração 
no sítio próprio, e a única maneira de compreender os homens é procurar sem 
repouso conhecer-se a si mesmo.

A espanha foi um dos primeiros países onde lêdo ivo foi traduzido, e 
acho que não há poeta contemporâneo em língua nenhuma com tantos va-
ledores (tantos tradutores, tantos editores, tantos leitores entusiasmados) na 
espanha. Amador Palacios traduziu uma primeira seleção dos seus poemas, 
publicada pela editora aragonesa Olifante, em 1989, com o título La moneda 
perdida. O livro fez lêdo ivo passar a ser citado habitualmente pelos novos po-
etas espanhóis. O seu sucesso se confirmou dez anos depois com a publicação 
da antologia La aldea de sal, traduzida pelos poetas Juan carlos mestre e Guada-
lupe Grande. Aquela antologia representava uma seleção muito particular da 
poesia de lêdo ivo, muito devedora da própria poética de Juan carlos mestre, 
que, naqueles anos, e alcançou o próprio sucesso com um poema intitulado 
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“cavalo morto”, que começa por dizer “cavalo morto é um lugar que existe 
apenas num poema de lêdo ivo”, e que uma homenagem à poética do nosso 
poeta e a uma das suas veias criativas, a que mais interessou ao grande mestre 
é a que aparece representada na antologia. La aldea de sal foi um autêntico best 
seller poético, permaneceu durante meses nas listas dos livros mais vendidos – 
listas que todos os livros posteriores de lêdo ivo apareceriam – e ficou como 
companhia habitual de muitos dos poetas espanhóis.

depois daquelas duas antologias tinha chegado o momento de os leitores 
conhecerem a obra de lêdo ivo sem mais intermediários, como o tradutor, 
chegando aos seus livros de um modo íntegro, no mesmo modo que o autor 
os tinha criado. O primeiro livro que publicou após a sua poesia completa, 
Réquiem, apareceu em tradução espanhola em cuba e teve certa circulação na 
espanha. Foi então que a editora da Vaso roto no méxico e na espanha, 
Jeannette l. clariond, me fez a proposta de traduzir os livros de lêdo ivo. 
começamos pelos dois últimos incluídos na sua poesia completa: O rumor da 
noite e Plenilúnio.

É comum dizer que traduzir um poema é escrevê-lo em colaboração com o 
seu autor. mesmo que sempre tenha concordado com esta máxima, nunca fui 
tão consciente da sua verdade até que começei a escrever em espanhol os poe-
mas de lêdo ivo. sei que muitos poetas são exigentes com os seus tradutores, 
mas eu, que já traduzi alguns, não tinha experiência disso. O poeta português 
eugénio de Andrade, quando lhe enviava as minhas traduções, respondia sem-
pre com um sucinto agradecimento, mas jamais comentou nenhum pormenor 
relativo às minhas traduções, nem sequer quando eu lhe pedia conselho relati-
vo a algumas soluções mais audazes (acontece, ao traduzir, que o único modo 
de ser fiel ao texto é separar-se dele).

com lêdo ivo foi muito diferente. A sua leitura era uma parte muito ativa 
do processo de tradução. Acho que ele gostava das minhas traduções, assim 
me disse e assim me chegou por outros. mas nunca deixou de me propor 
soluções alternativas e, às vezes, me assinalou algum matiz que achava que 
corria risco de se perder. Agora que começo a traduzir os seus primeiros livros 
para a edição da sua poesia completa, reconheço que em algumas ocasiões 
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estranho saber que perante tal ou qual dúvida já não vou poder me consultar 
com ele, ouvir o que acha; e tento recompor, lembrando as nossas conversas, 
qual teria sido a sua opinião sobre uma ou outra solução. lêdo nunca hesitou 
sobre as minhas soluções, nem sequer aquelas que ficavam mais longe dos 
seus originais; de fato, acho que gostava mais quando diferiam do seu texto. 
muitas vezes, traduzindo seus poemas (especialmente seus sonetos), eu acha-
va intertextualidades com poetas espanhóis do século de ouro que gostava 
de sublinhar deste modo: não traduzia o verso do lêdo, senão que colocava 
outro de Garcilaso de la Vega ou de lope de Vega. lembro um nosso encon-
tro na residencia de estudiantes de madrid, onde lêdo leu pela primeira vez 
algumas das minhas traduções de seus últimos poemas. reparou em algumas 
dessas minhas manobras e ficou muito contente porque assim virava um poeta 
mais espanhol. e disso, já o tenho dito, ele gostava muito, porque lêdo era 
dessas pessoas para as quais o fato de ser mais espanhol (ou mais francês, ou 
mais grego) não era senão uma forma de ser mais brasileiro ainda.

esses livros do lêdo tiveram muita sorte entre críticos e leitores. recebeu 
alguns dos prêmios mais importantes. sei de fonte segura que nos últimos 
anos foi um firme candidato ao prêmio rainha sofia de poesia ibero-ameri-
cana. e percorreu a espanha de cima a baixo, convidado aos mais prestigiosos 
festivais. em cosmopoética, em córdoba, participou numa multitudinária 
leitura junto a alguns poetas espanhóis e o servo-americano charles simic. 
lêdo foi, sem dúvida, a estrela daquela leitura; foi o único poeta interrom-
pido com aplausos pelo público após a leitura de cada poema, e a leitura 
poderia não ter acabado porque todo mundo queria continuar a escutá-lo. 
Assim escreveu no jornal de madrid, ABc, o poeta Juan manuel Bonet, outro 
dos que leram naquela noite de córdoba: “Vou me lembrar sempre da tarde 
de abril do ano passado quando recitei, em córdoba, em companhia, entre 
outros, do servo-americano charles simic e do brasileiro lêdo ivo. mesmo 
tendo conhecido ivo dias antes, em madrid, e voltaria a vê-lo depois, o gran-
de momento da minha lembrança é aquele entardecer na açoteia do museu 
Arqueológico da cidade dos califas, quando todos, mesmo simic, ficamos 
apagados por aquela voz maravilhosa que dizia, ‘maceió, o barulho do mar, o 
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salitre, a chuva, os mortos que são como os navios, os morcegos... caía a tarde, 
voavam os vencilhos, soavam os sinos, esfumava-se a campina na noite calma’, 
e todos, por uns instantes, movidos por aquela voz tão sua, transladamo-nos 
mentalmente ao Brasil.” Outra vez viajei com lêdo a Zaragoza e Barcelona, 
após uma leitura na casa de América de madrid. e era incrível (por pouco 
habitual, que não por imerecido) o entusiasmo que suas leituras provocavam. 
lêdo era feliz e contagiava a sua felicidade.

Acho que foi durante aquela viagem que lhe perguntei se estava escrevendo 
poemas novos. Falou-me do livro que preparava. Falei-lhe da posibilidade de 
editá-lo antes na espanha, na Vaso roto – então eu era o diretor da sede espa-
nhola da editora – antes do Brasil. Ficou entusiasmado com a ideia e me enviou 
o livro assim que regressou ao Brasil. A publicação do livro foi um acontecimen-
to: poucas vezes ocorre que um poeta da trajetória do lêdo ivo publique um 
livro novo em outro país que não o seu próprio. de novo foi à espanha para o 
lançamento e ficou durante dois meses na residencia de estudiantes de madrid, 
um lugar mágico onde se cruzaram as melhores mentes da nossa geração do 27: 
García lorca, dalí, Buñuel... lêdo foi “poeta em residência”, uma prestigiosa 
figura, e na residência ditou uma oficina literária (mesmo que tenha dito não 
acreditar nas oficinas literárias, animou os que assistiram a ler poemas e comen-
tá-los) e concedeu um bom número de entrevistas. consolidou-se como um 
mestre para um bom número dos poetas espanhóis mais jovens. de fato, lêdo 
era já um poeta espanhol. lembro uma visita que fizemos à magnífica biblio-
teca da residencia de estudiantes, guiados pelo poeta luis muñoz, que então 
trabalhava na instituição. lêdo olhava os muitos livros da biblioteca que fora do 
poeta luis cernuda, apanhou o exemplar da poesia do Antonio machado, que 
pertenceu ao grande poeta do 27. lêdo procurou o poema de machado “A un 
olmo seco” e começou a ler em alta voz para nós. É um poema que releio muito, 
uma lição de poesia para qualquer poeta espanhol, e reconheço que já não sou 
capaz de lê-lo sem ouvi-lo na voz de lêdo.

lêdo ficava na espanha, era lido na espanha, era, ao seu modo, como tenho 
dito, um poeta espanhol. Acho que foi durante aquela estadia que conheceu ma-
nuel Borrás, editor da Pre-textos, talvez a mais importante referência da edição 
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dos poetas espanhóis e hispano-americanos. com ele acordou que o seu livro 
seguinte viria à luz em Pre-textos, na coleção la cruz del sur, a mesma que edita 
os melhores poetas contemporâneos da espanha, do méxico, da colômbia, da 
Argentina... O livro apareceu de novo primeiro na espanha do que no Brasil, 
quando de fato nem sequer o livro anterior de lêdo, Mormaço, fora editado no 
seu país. esse livro novo não era ainda mais do que um projeto: lêdo escrevera 
uma dúzia de poemas encarregados pelo seu filho Gonçalo para uma edição 
ilustrada. O livro acabou por intitular-se Aurora e foi no que trabalhei mais perto 
de lêdo. depois de me enviar os primeiros doze poemas, os seguintes foram 
chegando a conta-gotas, no mesmo ritmo que ele os escrevia. Assim chegou aos 
30 poemas. Numa carta datada de 17 de julho de 2012 me escreveu: “Querido 
martín lópez-Vega: o poeta põe e a deusa Branca dispõe. ela não concordou 
com o limite de 30 poemas para o Aurora e exige que eu inclua mais este. tradu-
za e envie para o manuel Borrás. deve ser colocado no meio do livro.” essa foi 
a única indicação para a maior parte dos poemas: ele queria decidir apenas quais 
seriam o primeiro e o último poemas do livro. O resto ficava ao meu arbítrio. 
ele aprovou a ordem que eu sugeri sem mudar nada. dizia-me sempre: “diga 
ao editor que publique já o livro, pois você é jovem e ainda tem tempo, mas eu 
sou velho e não quero morrer sem ver o livro.” Um meu amigo dizia que o lêdo 
era o poeta mais novo do mundo e que algum dia ele viria abrir um after-hours 
chamado lêdo ivo. real mente era um poeta novo; era impossível pensar que 
Parca fosse perto. mas agora é simples achar que ele já o sabia. Aurora, o livro 
que se publicou na espanha apenas uns meses depois do seu falecimento, é uma 
despedida cheia de sabedoria, uma suma de gestos sábios desde o umbral. A úl-
tima vez que nos encontramos em madrid, apenas dois dias antes de sua morte, 
lêdo me falou que tinha escrito mais dez poemas, mas que não queria que fi-
zessem parte do Aurora. Foi Gonçalo quem finalmente me enviou esses poemas.  
se Aurora estava escrito desde o umbral, lêdo parecia ter escrito esses poemas 
últimos já desde o outro lado: uma última lição de sabedoria. se a poesia de 
lêdo ivo foi capaz de unir todos os contrários, ao final procurou a maior sim-
plicidade e foi encontrá-la, paradoxalmente, num poeta como luis de Góngora, 
o mais abstruso dos poetas espanhóis. Assim foi sempre lêdo.
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“Quero tudo a que tenho direito”, diz um verso de um poema seu. ele 
adorava repetir esse verso entre risos sempre que tinha ocasião. mais de uma 
vez escutei esse verso numa mesa de restaurante, quando o empregado per-
guntava-lhe o que desejava. No restaurante e na vida quis sempre tudo a que 
tinha direito. e com um coração do tamanho do mundo, uma cultura literária 
maior do que qualquer biblioteca do universo, um talento poético digno do 
clássico que já é, sem dúvidas, a que tinha direito, era a não morrer nunca. Vive 
para sempre nos seus poemas, mas nem sequer isso é o mais relevante: o mais 
importante é que graças a isso, nós, seus leitores, vivemos a nossa vida duas 
vezes, de uma maneira mais sábia e intensa. Obrigado, lêdo.
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M e s a - Re d o n da  “ H o m e n ag e m  
ao  Ac a d ê m i c o  L ê d o  I vo ” 

Autor dos livros de 
ensaios filosóficos 
O mundo desde o fim, 
Finalidades sem fim 
e Poesia e filosofia, 
bem como dos 
livros de poemas 
Guardar, A cidade e 
os livros e Porventura. 
Organizou o 
livro de ensaios 
filosóficos Forma e 
sentido contemporâneo e, 
em parceria com o 
poeta Waly salomão, 
O relativismo enquanto 
visão do mundo. em 
parceria com o 
poeta eucanaã 
Ferraz, organizou a 
Nova antologia poética 
de Vinícius de Moraes. 
em 2012, recebeu 
o Prêmio Alceu 
Amoroso lima – 
Poesia e liberdade.

* mesa-redonda proferida em 25 de abril de 2013. 

*

Homenagem ao  
poeta lêdo ivo

Antonio Cicero

Para mim é uma grande honra participar desta homenagem ao 
poeta lêdo ivo. 

Foi ainda adolescente que me emocionei muito com o belo poe-
ma “À doce sombra dos cancioneiros”, de lêdo ivo. li-o numa 
pequena antologia de sonetos brasileiros, chamada Forma e expressão 
do soneto, que encontrei entre os livros de meu pai. trata-se de uma 
obra organizada por Paulo mendes campos para os “cadernos de 
cultura”, que eram uma série publicada pelo ministério da educa-
ção e saúde do Brasil, na década de 50.

demorei muito para reencontrar a poesia do autor daquele so-
neto. Primeiro, porque, pouco tempo depois da leitura desse livro, 
tendo meu pai assumido um posto no Bid (Banco interamericano 
do desenvolvimento), fui, com ele e toda a nossa família, morar em 
Washington, d.c., nos estados Unidos. Foi lá que terminei o high 
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school, isto é, o curso secundário. embora eu aproveitasse a biblioteca de meu 
pai para ler vários poetas brasileiros, ela, infelizmente, não continha nenhuma 
obra de lêdo ivo. 

regressando ao Brasil em 1967, para aqui fazer o curso superior, estudei 
Filosofia no instituto de Filosofia e ciências sociais da UFrJ. Vários cole-
gas meus, como eu, gostavam muito de literatura e poesia, além de filosofia.  
líamos e discutíamos então poetas como Bandeira, drummond, murilo 
mendes, Jorge de lima, Vinícius de moraes, cecília meireles, mário Faustino 
e, principalmente, João cabral. contudo, não me lembro de termos conversa-
do, nessa época, sobre lêdo ivo. 

somente muito depois, ao final da década de 1980, ou começo da de 
1990, foi que redescobri a grandeza de sua poesia, ao me cair nas mãos um 
exemplar de Mar oceano. Não pude, então, deixar de me perguntar como era 
possível que tal obra fosse praticamente ignorada pelos poetas, críticos e pro-
fessores que eu conhecia e lia. 

mas bastava formular tal pergunta para ser capaz de respondê-la. É que, nes-
sa época, havia-se consolidado, entre críticos, teóricos, historiadores e professo-
res de literatura a hegemonia da tese de que, com a exceção de João cabral, os 
poetas da Geração de 1945 – da qual lêdo ivo havia sido um dos expoentes – 
eram esteticamente reacionários. desse modo, o estranho e lamentável poder de 
ideologias e preconceitos literários produziu tal cegueira seletiva entre a maior 
parte dos literatos brasileiros que as obras desses poetas passaram a ser por eles 
sumariamente desprezadas, antes mesmo de serem lidas.

de todo modo, uma das provas de que quem lê a poesia de lêdo ivo com 
olhos e mentes abertas não pode deixar de reconhecer sua grandeza é a esplên-
dida recepção que ela conhece há já algum tempo, não somente nos demais 
países de língua portuguesa, mas também na espanha e nos países hispano- 
-americanos. e é claro que seu reconhecimento tem sido – e será – cada vez 
maior também no Brasil. 
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* embora o autor deste artigo não tenha participado da mesa-redonda, seu texto integra a 
série de homenagens ao poeta lêdo ivo.

recordação de lêdo ivo

Guilher me d ’Olive ira  Martins

Aprestando-me a falar do último livro de eugénio lisboa, 
chegou-me a notícia do falecimento em sevilha inespera-

damente (a morte nunca se espera) de lêdo ivo, o poeta brasileiro 
sobre quem o nosso crítico disse, com inteira justiça, que é uma “fi-
gura maior da literatura brasileira de hoje”. Por isso, álvaro lins o 
pôs no mesmo plano dos maiores. conheci lêdo ivo na Academia 
Brasileira de letras, graças à hospitalidade inexcedível de marcos 
Vinícios Vilaça, nesse adorável Petit Trianon, que foi o pavilhão da 
França nas celebrações do primeiro centenário da independência 
brasileira. Almoçamos num ambiente de cordial familiaridade e 
foi-me possível testemunhar, ele na minha frente, as qualidades da 
pessoa, que conhecia da aura e da escrita, como um dos símbolos 
da Geração de 1945. Geração difícil, de transição, contradição e 
afirmação, que Alceu Amoroso lima qualificou de neomodernista, 

É professor 
catedrático 
convidado da 
Faculdade de 
direito da 
Universidade 
lusíada de 
lisboa e do 
instituto 
superior de 
ciências sociais 
e Políticas da 
Universidade 
técnica de 
lisboa.
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com o seu quê de ambiguidade. Profundo admirador de manuel Bandeira e 
de carlos drummond, depressa percebi que era homem de mais perguntas do 
que de respostas (“talvez as minhas perguntas sejam as minhas respostas”), 
com a sua atitude inquieta. Assim foi sempre, originando incompreensões dos 
que o julgavam menos audacioso do que os seus antecessores modernistas. 
e, no entanto, o tempo confirmou o valor seguríssimo da sua obra. “O sol 
fulgura no centro da minha noite. Ao meio-dia, caminho sob as estrelas” (diz 
nas Confissões de um poeta, p. 53). longe do conformismo, o poeta não se deixava 
abater, atento à sua volta, mas sentia algo estranho. “Na literatura Brasileira, 
ninguém caça, ninguém pesca, ninguém ama, ninguém vive. É uma literatura 
livresca, que só sabe respirar o ar abafado dos livros.” Para o poeta, haveria que 
fazer a leitura do mundo. eugénio lisboa, numa recensão arguta e brilhante 
na “colóquio – letras”, disse das Confissões que emerge do livro, “da sua 
escrita interrogativa, forte e feliz, a imagem de um personagem contraditoria-
mente inteiro, de um ser que une em si a integridade, a autonomia e a volúpia”  
(in As vinte e cinco notas do texto, iNcm, 1987). Foi esse poeta de olhar irrequieto 
que encontrei nesse almoço memorável. “deus é um esteta e não um moralis-
ta”, gostava de dizer, como repetia o nosso fraterno António Alçada. “O eu 
dos poetas e romancistas não é a primeira pessoa. É a segunda, ou a terceira, 
ou a primeira do plural.” Afinal, o direito à volúpia tem de ser considerado 
com a liberdade entre os fundamentais. “A clareza das flores num vaso. A cla-
reza do vinho num copo. estes exemplos de exatidão e limpidez me ensinam 
mais do que as gramáticas e manuais de estilo.” essa A noite misteriosa. e se corri 
a reler eugénio, quando ia mesmo falar dele, ao ter a notícia que não gostaria 
de ter, lembrei o sentimento contraditório tão evidente quando se fala de 
tantas crises: “em toda a ordem autêntica deve existir a nostalgia da infração 
e da licença.” e confirmei, nessa refeição frugal e impecável, as qualidades de 
“atento, lúcido, inteligente, inteiro, amigo das palavras (e das sílabas!), mas 
não verboso” – e “habituado por ofício a sonhar a realidade”.

Confissões de um poeta é um grande livro e representa a imagem do autor 
dotadíssimo que o escreveu. Poeta e ensaísta, memorialista e narrador, lêdo 
ivo é, na língua Portuguesa contemporânea o exemplo de um diálogo vivo de 
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géneros e de culturas. e nesse livro singular vem a dúvida final que não é senão 
a demonstração do enorme talento no uso da língua e das ideias: “Afinal de 
contas, que livro é este que, como uma cesta de papéis usada às avessas, se vai 
formando em minhas gavetas, construído de sobras e excrescências, divagações 
e transvagações, composto com o que não serve para os outros livros? Uma 
autobiografia espatifada, um diário íntimo, o romance de uma inteligência, o 
fragmento de um intelecto ou de um instinto, o livro de bordo do navio da 
vida, um poema em prosa alvejado pelas mutilações e interrupções incessantes 
e inevitáveis.” Ora, um grande escritor manifesta-se exatamente assim, quando 
menos se espera, e sem ter de pousar para a posteridade. É usando o seu ta-
lento puro que tudo se manifesta. leia-se e releia-se o que nos disse, e tudo se 
tornará claro e evidente... O mestre da língua continua entre nós.
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Poema em prosa:  
Problemática (in)definição

Fer nando Paixão

este ensaio parte do princípio – a salientar desde já – que o 
poema em prosa constitui um gênero literário próprio, do-

tado de propriedades que devem ser percebidas e debatidas. Ainda 
que seja um tipo de escrita comum na atualidade, sua história é 
recente (se comparada a outros gêneros) e confunde-se com a tra-
jetória de ascensão da modernidade poética, ao longo dos séculos 
xix e xx.

Bem se sabe que o assunto é controverso. Alguns críticos, por 
exemplo, preferem considerá-lo como um antigênero ou mesmo 
não-gênero,1 pois dessa maneira realçam o traço de vanguarda im-
plícito nessa escrita. contudo, essa mesma diversidade de caracteri-

1 Jonathan Holder, por exemplo, defende a ideia de que o poema em prosa constitui um 
antigênero, no livro The Fate of American Poetry (Athens, University of  Georgia Press, 1991). 
michel delville estabelece um diálogo com Holder, em American Prose Poem: Poetic from and the 
Boundaries of Genre. Gainesville, University Press of  Florida, 1998, pp. 12-15.
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zação e de ênfase só faz por reafirmar o caráter sui generis desse tipo de criação 
poética.

Para compreender a sua natureza, difícil de definir, há alguns aspectos es-
senciais a se levar em conta e que serão aqui lembrados. A começar por uma 
questão semântica importante e que costuma gerar mal-entendidos. É comum 
haver certa confusão no modo de designar os textos, sobretudo quando en-
volvem o poema em prosa e outra escrita que lhe é similar: a prosa poética. 
Por conta da semelhança dos nomes, com frequência toma-se uma coisa pela 
outra.

Perde-se de vista, no entanto, que os dois gêneros envolvem fenômenos 
distintos de linguagem. de modo geral, pode-se afirmar que a ênfase dada 
a estes dois tipos de texto encontra-se explicitada já na primeira palavra dos 
respectivos nomes: poema em prosa e prosa poética. conforme o gênero, a ênfase 
recai sobre um impulso ou outro.

No caso da prosa poética, fica evidente que sua característica principal está 
relacionada com as qualidades da prosa; por isso mesmo, apresenta uma ten-
dência voltada para acolher textos maiores – narrativos ou não –, mesmo que 
procure fixar um olhar lírico sobre a realidade. As frases e parágrafos acabam 
por supor uma dinâmica extensiva para o texto e as imagens evocadas.

em geral, a prosa poética costuma recorrer a figuras típicas da poesia, 
como a aliteração, a metáfora, a elipse, a sonoridade das frases etc. contudo, 
o emprego desses elementos subordina-se ao ritmo mais alongado do discur-
so, voltado para ser, ao final das contas, uma boa prosa.

No campo da tradição moderna, um dos exemplos mais radicais de prosa 
poética a ser citado é o livro Finnegans Wake (1939), cuja elaboração custou 
mais de uma década a James Joyce. classificado habitualmente como roman-
ce – embora seja uma obra que escapa a qualquer classificação –, surpreende 
pelo modo único com que explora de maneira integrada os aspectos formal, 
musical e imagético da escrita.

Alguns críticos chegam mesmo a considerá-la como a obra máxima do 
modernismo, tal é o grau de experimentação que propõe, conseguindo efeitos 
estéticos surpreendentes no uso criativo de palavras e frases. Ainda assim, com 
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o andar da leitura, percebe-se o caráter de prosa desse texto – presente nas 
conjecturas do personagem principal, interessado em resgatar fatos e tradições 
relacionadas à história irlandesa.

em língua Portuguesa, temos uma obra à altura da criação de Joyce, na 
qual o inóspito ambiente brasileiro se vê transfigurado em redemoinho de 
linguagem: Grande sertão: veredas. livro que revela a cada página uma inesperada 
alquimia entre prosa e poesia, suficiente para elevar o nome de João Guima-
rães rosa entre os melhores poetas da língua.

É certo que a denominação romance para o livro de Guimarães rosa acaba 
por ser empobrecedora em relação à sua arte verbal. Ainda que subsista um 
fio condutor no discurso de riobaldo, embaralhando em novelo às mil e uma 
histórias de jagunços, o mais legítimo será considera-lo no âmbito da prosa 
poética – pois, a cada página do livro roseano, estas duas dimensões estão 
presentes.

Outro exemplo de prosa singular é o livro Lavoura arcaica (1975), de raduan 
Nassar. texto lavrado com apuro, revela a história de um filho que abandona 
a casa paterna e sofre um angustiado percurso de consciência, até retornar ao 
seio da família.construído a partir de trechos em sua maioria curtos (e de 
elaboração próxima ao poema), raduan alcança um raro efeito de integração 
entre a beleza das imagens e a trama subjetiva.

textos dessa natureza destacam-se por apresentarem um deslocamento 
inesperado em relação aos modelos habituais, justamente porque conseguem 
desenvolver na prosa uma criação dotada de carga poética. são exemplos da 
prosa levada ao estado da poesia, mas sem abrir mão do plano narrativo – ou 
extensivo.

O poema em prosa, por sua vez, desentranha-se da ideia de poema. É a 
partir do impulso poético que o seu conteúdo ganha forma e unidade. seja 
composto de cinco linhas ou de duas páginas, cada poema deve forjar o tema 
e os recursos de sua proposição. Ao desfrutar de liberdade formal, defronta-se 
com um horizonte de possibilidades mil para a expressão, mas reguladas pelo 
desafio da concisão. Pode até mesmo recorrer à descrição ou à narração de 
algum fato ou ocorrência diária, mas de maneira breve e elíptica.
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Ao discutir a distinção entre os dois tipos de texto, luc decaunes observa 
que “a prosa poética tem sempre alguma coisa de aventuroso, de aberto, de 
inacabado. rio amplo ou torrente, ela se vale de um horizonte variável. ela só 
é detida, limitada, quando cessa o fluxo interior que a originou”.2 em síntese, 
seria regida por um princípio análogo ao que se manifesta no romance ou no 
conto.

Já o poema em prosa, continua o crítico, “é, ao contrário, regido por uma 
sorte de avareza, digamos de retenção, como uma vontade de ficar sempre 
um pouco aquém da expressão possível – como se tivesse sua superfície ‘con-
gelada’ para melhor assegurar o isolamento do texto”. Afirmação um tanto 
tortuosa, apoiada num jogo de metáforas não muito esclarecedor.

decaunes ressalta a moderação de tom e a atenção ao acaso como proprieda-
des centrais do poema em prosa. Parte do princípio de que cada poema deve se 
constituir num “objeto autônomo, um corpo verbal completo e bem cerrado”.3 
tal como a composição em versos, o poema em prosa deve manifestar uma inten-
sidade medida, diz ele, em que cada uma das partes acaba por refletir no todo.

Nesse sentido, o poema em prosa implica uma atitude concêntrica das ima-
gens. circunscreve-se a um círculo de impressões selecionadas e que figuram 
a experiência poética, em fôlego curto. Para alcançar potência expressiva, o 
texto se alimenta dos mesmos “artifícios” da poesia – com exceção da quebra 
de versos. de todo modo, qualquer que seja o assunto ou estilo, impera sobre 
esse tipo de escrita o signo da intensidade em busca da concisão.

Pois bem, aceita essa diferença “genética” como uma espécie de larga fron-
teira entre os gêneros da prosa poética e do poema em prosa, se quisermos 
avançar rumo a uma definição mais objetiva do segundo gênero, terminare-
mos certamente frustrados. Que esse tópico fique claro desde logo, para que 
o leitor não crie expectativas de outra ordem. começamos por admitir o quão 
difícil é conceituar o que seja poema em prosa, dificuldade de resto extensiva 
à poesia moderna.

2 decAUNes, luc. “introduction” In Le Poème en prose – Anthologie. Paris, seghers, 1984, p. 16.
3 decAUNes, luc. Op. cit., 1984, p. 17.
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Os conceitos escorregam entre os dedos, repetem argumentos semelhan-
tes por dizeres diferentes e, na verdade, não permitem desenhar um molde 
que seja pertinente a todos os textos. Frente a qualquer explicação genérica, 
sempre será possível apontar exemplos de autores e poemas que escapam ao 
campo definido. isso porque, do ponto de vista formal, trata-se de uma escrita 
em aberto, alimentada por um estado de contradição contínua: poesia e prosa 
a um só tempo. Oximoro.

Por certo, a dificuldade em se chegar a uma síntese consensual sobre o po-
ema em prosa provavelmente está associada ao hibridismo e à diversidade de 
experiências que o gênero permite. Ou seja, resulta de uma riqueza particular 
que merece ser conhecida e reconhecida, mesmo sem dispor de explicação. 
Poética do risco.

Para contornar o impasse teórico, pode-se optar por um caminho menos 
ambicioso e mais paciente – que aceita conviver com a (in)definição do gê-
nero. Fato é que nem mesmo os críticos literários apresentam consenso so-
bre os fundamentos que governam essa escrita no contexto da modernidade 
literária.4 Atualmente existe uma bibliografia razoável sobre o tema, mas os 
estudos não convergem para uma visão comum no que se refere aos limites e 
propriedades que animam o impulso criativo desse tipo.

então, uma das maneiras possíveis de ampliar o entendimento sobre a 
questão será conhecer os argumentos dos estudiosos que se ocuparam do 
tema e perceber as diferenças que apresentam em seus argumentos. Juntando 
as propostas de um e de outro crítico, além das ressalvas mútuas, por certo 
teremos um conjunto de características que ajudam a compreender a dinâmica 
interna do poema em prosa. Peças que compõem um puzzle sobre o gênero.

suzanne Bernard deve ser citada em primeiro lugar, sem dúvida, por conta 
da qualidade e do pioneirismo da sua reflexão. É autora de um dos livros se-
minais sobre o assunto – Le poème en prose: de Baudelaire jusqu’à nos jours, lançado 

4 Um tema de controvérsia entre os críticos, por exemplo, diz respeito a considerar (ou não) como 
poemas em prosa alguns trechos ou capítulos de obras heterodoxas, como no caso de Les Chants de Mal-
doror, de lautréamont, ou Aurélia, de Gerard Nerval, ou Le Paysan de Paris, de louis Aragon. decaunes se 
declara contrário a essa posição. 



 Fer nando Paixão

156

em 19595 – e que se tornou referência obrigatória para os estudos correlatos. 
Na introdução a essa importante obra, ela aponta o que considera ser o tripé 
de características que definem o poema em prosa enquanto peça literária e 
autônoma.

inicialmente, destaca o princípio de unidade orgânica, representativa da in-
teireza que o poema em prosa apresenta, circunscrito a poucos elementos e 
tempo curto. Ao apresentar um universo fechado e intensivo, o poema acaba 
por se afastar da prosa poética e cria a sua própria esfera – representada em 
ritmo (harmonias e dissonâncias sonoras, relação das partes com o todo) e na 
agilidade das imagens. cada poema representaria em si uma experiência única 
e orgânica.

A seguir, Bernard aponta a característica da gratuidade como ponto forte 
desse tipo de texto. É um conceito interessante porque opõe o poema em 
prosa aos gêneros narrativos – como o conto, por exemplo. O primeiro se 
inclina para uma noção do intemporal, privilegiando o flagrante da per-
cepção e sua intensidade. sua imaginação corre ao leu, sem balizas. Já o 
fluxo da prosa implica quase sempre uma noção de tempo que é estranha à 
vocação poética.

Por fim, o poema em prosa caracteriza-se pela brevidade, qualidade que lhe 
garante um teor denso e de forte magnetismo. Por mais longo que seja um 
texto dessa natureza, parte-se do princípio de que o movimento interno é de 
contenção e síntese, implicando o uso frequente de elipses e cortes bruscos. 
O que interessa, sobremaneira, é despertar um golpe de imaginação a partir 
de poucos elementos.

somadas essas qualidades, temos o tripé que sustenta a base do poema em 
prosa moderno, segundo Bernard. Uno, gratuito e breve, o poema deste tipo 
anseia por confluir poesia e prosa, seja no plano formal ou no imaginário. 
em seu diagnóstico final, a autora conclui que o gênero se debate entre dois 
impulsos básicos: de um lado, concebe a linguagem poética movida por uma 
vocação de anarquia libertadora, em luta contra as sujeições formais; de outro, 

5 BerNArd, suzanne, Le poème en prose: de Baudelaire jusqu’à nos jours. Paris, librairie A.-G. Nizet, 1994.
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é uma expressão em busca de unidade com um objetivo de ação comunicati-
va.6 entre essas duas dimensões, inscreve-se esse tipo de escrita.

trata-se, como se pode depreender por este resumo, de uma definição se-
dutora e interessante, mas que se revela excessivamente metafísica para apontar 
as características fortes do gênero. lidas com atenção, muitas das afirmações 
da autora entendem o poema em prosa como algo circunscrito ao âmbito 
do “poético” – conceito que, no caso, expressa uma noção abstrata e ampla 
demais, aplicando-se inclusive à escrita em verso livre.

Fazendo contraponto com a estudiosa francesa, temos a contribuição de 
tzvetan todorov. também ele dedicou-se ao assunto num breve ensaio cujo 
título acena diretamente para o tema: la poésie sans vers. em suas palavras, “o 
poema em prosa, não somente pela sua forma, mas também pela essência do 
que trata, é fundado sobre a união dos contrários: prosa e poesia, liberdade e 
rigor, anarquia destrutiva e arte organizadora”.7

segundo o crítico búlgaro-francês, é justamente o estado de tensão interna 
que caracteriza a novidade deste tipo de escrita, voltada para registrar uma 
apresentação da realidade. Opondo-se ao intuito de representação, tantas ve-
zes associado a uma estética de apelo realista, predomina no poema em prosa 
a capacidade de “apresentar” os fatos e pensamentos, fazendo com que a 
linguagem (carreada de imagens) constitua um espectro próprio.

todorov defende a ideia de que esse gênero se define, desde Baudelaire, 
como uma expressão estética marcada por dualidade essencial, cujo espectro 
envolveria ao menos três noções importantes. A saber: a inverossimilhança, cul-
tivando algo próximo da bizarria; a ambivalência, correspondente à dualidade 
presente nas coisas que são ou parecem ser; e, por fim, a antítese, permitindo ao 
poema justapor qualidades e ações contrárias. Por meio dessas propriedades, 
muitas vezes conjugadas entre si, o texto ganha autonomia e instaura o sopro 
poético.

6 Ibidem, p. 766.
7 cf. “la poésie sans vers”. In tZVetAN, todorov, La notion de littérature et autres essais, Paris, Éditions 
du seuil, 1987, pp. 66-84. 
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Para armar sua breve teoria, ele se inspira numa classificação criada pelo 
escritor Étienne souriau, ao propor os gêneros literários em dois grupos bási-
cos: o das “artes representativas” e o das “artes apresentativas”. de modo um 
tanto esquemático, todorov associa o poema em prosa ao campo da prosa e o 
identifica com uma linguagem de caráter “apresentativo”, ou seja, que busca 
criar na linguagem uma realidade própria, centrada no poder dissonante das 
imagens e do ritmo.

ele ainda cita como exemplo bem-sucedido desse tipo de escrita o livro 
Illuminations, de Arthur rimbaud, em que se pode notar um farto emprego 
de frases indeterminadas ou alegóricas, com alto poder de surpresa. expres-
sões como “luxo noturno”, “erva de outono” ou “influência fria”, e tantas 
outras exploram sentidos próximos do inverossímil e da estranheza, pois 
dessa maneira afastam também qualquer possibilidade de ilusão represen-
tativa.

A argumentação de todorov motiva-se por um desejo de contrapor-se às 
ideias da estudiosa francesa, conforme vem a explicitar no final do ensaio. 
segundo ele, “a intemporalidade, que s. Bernard desejou tornar em essência 
da poeticidade, nada mais é do que uma consequência secundária da recusa 
da representação, presente em rimbaud, e da ordem de correspondências, em 
Baudelaire...”8. tal recusa, a seu ver, representaria uma atitude inovadora no 
âmbito da criação literária.

todorov conclui seu texto com uma argumentação em favor de um entendi-
mento das formas literárias, a partir de um contexto transformador. segundo 
ele, “a oposição apresentação/representação é universal e ‘natural’ (inscrita na 
linguagem); mas a identificação da poesia com a função ‘apresentadora’ é um 
fato historicamente circunscrito e culturalmente determinado”.9 No entanto, 
pode-se contrapor que seu argumento supõe uma visão evolutiva das formas 
poéticas, compreendendo o poema em prosa como um gênero associado à 
sensibilidade que marcou a segunda metade do século xix.

8 In. Ibidem, p. 84.
9 Ibidem, p. 84.
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trata-se de uma proposição original e plena de possibilidades de desen-
volvimento, mas infelizmente o ensaio do crítico, por demais de curto, não 
chega a desenvolver a contento a defesa de seus princípios. Basicamente, o seu 
pensamento parte de uma dicotomia estrita entre verso e prosa, sem que essas 
categorias sejam contextualizadas a contento. Não fica claro também porque 
uma linguagem representativa seria tão desprovida de qualidades poéticas. são 
dois fatores assim tão inconciliáveis?

As ideias de todorov, sem o desenvolvimento necessário, resvalam em par-
cialidades que comprometem a generalidade sobre o tema. sua argumentação é 
interessante, acrescenta aspectos novos aos de suzanne Bernard, mas deixa em 
aberto várias questões. Uma vez mais, o problema fica sem resposta conclusiva.

Uma terceira via de entendimento para o tema pode ainda ser encontrada 
em dominique combe, no livro Poésie et récit: une rhétorique des genres (1989).10 
Nele, a autora elabora a distinção entre o poema em prosa, o poema em ver-
so e os outros gêneros, baseando-se principalmente no conceito de narração  
(récit) e nas particularidades de cada forma de escrita.

segundo ela, os poemas em prosa deixados por Baudelaire apresentaram um 
modelo novo de composição poética em que se valoriza a exclusão do princípio 
narrativo: “enquanto a composição das Fleurs du mal, organizada, exibe uma 
progressão cronológica e lógica, os Petits poèmes en prose reivindicam uma liberdade 
de composição que franqueia o narrativo com uma simples ‘recolha’”.11

diferente da prosa, este tipo de poema se distingue por trazer à tona da 
linguagem a tensão entre o desejo de narrativa e a experiência de gratuidade, 
presente na percepção livre – um olhar, um pensamento, um fato ou objeto. 
A horizontalidade do tempo em contraste com a verticalidade do momento. 
torna-se próprio do poema em prosa elaborar uma poética envolvida nessa 
dualidade de forças, assinala d. combe.

No entanto, embora a estudiosa tenha o mérito de focalizar um tópico es-
sencial ao gênero, termina por reafirmar uma polaridade próxima à proposta 

10 cOmBe, dominique, Poésie et récit: une rhétorique des genres, Paris, José corti, 1989.
11 Ibidem, p. 95.
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por s. Bernard ou t. todorov. O que este chama de “apresentativo”, combe 
associa à gratuidade; e o representativo se transforma claramente em narra-
tivo. Ao que parece, ela não consegue criar uma suficiente explicação para o 
gênero, distinta dos críticos predecessores.

de maneira sintomática, os três autores aqui citados recorrem ao princí-
pio da dualidade para explicar o mecanismo obscuro de que se alimenta a 
dinâmica do poema em prosa. Unidade anárquica (s. Bernard), recusa da re-
presentação (todorov) ou da narração (d. combe), em todos os argumentos 
predomina o eixo da ambiguidade.12 explicações que revisitam o dualismo 
como princípio central do gênero.

Uma alternativa para sair do impasse teórico seria justamente o de tomar 
essa característica como fator mesmo de identidade do poema em prosa – 
contradição expressa desde o nome. Ao promover a convivência de duas di-
mensões distintas da linguagem e com infinitas possibilidades de mistura, não 
haverá, afinal de contas, como antever os caminhos do imaginário. O poema 
será tão mais singular quanto mais fugir aos padrões conhecidos – sem perder 
a unidade orgânica.

entendida assim, a citada ambiguidade passa a ganhar uma aura positiva 
e, ao cabo, pode transformar-se em (in)definição possível. Quem aponta 
nessa direção é o crítico clive scott, ao afirmar que “a história do poema 
em prosa é uma história do questionamento da forma e da ausência de uma 
resposta”.13 Por ser um gênero dado à experimentação, recusa-se a cair numa 
poética previsível.

12 cabe ainda citar a espanhola maria Victoria Utrera torremocha, que faz um ótimo recenseamento 
no início do seu livro dedicado ao gênero na literatura espanhola. em suas palavras, o poema em prosa 
“se converte em signo de liberação da linguagem (...) abrindo um novo horizonte de expectativas dentro 
das convenções líricas de leitura”. mas, logo em seguida, lembra que o gênero “está sujeito ao artifício 
literário e possui suas próprias regras (...) criando uma série de expectativas e determinando uma lei-
tura diferente”. A rigor, a sua definição reincide em polaridade semelhante às apontadas pelos críticos 
anteriores. Ver tOrremOcHA, maría Victoria Utrera. Teoría del poema en prosa. sevilha: Universidade 
de sevilha, 1999, p. 18.
13 BrAdBUrY, malcom e mcFArlANe, James, Modernismo: Guia Geral (1890-1910), são Paulo, 
companhia das letras, 1989, p. 286. 
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Ao contrário, segundo clive. sem o pressuposto de regras de composição, 
uma das qualidades fundamentais do gênero está na sua capacidade de preser-
var a natureza acidental dos eventos, levando com frequência a uma expressão 
“sem controle”.14 escrita descontrolada, acionada pelo acaso, mas ao mesmo 
tempo com reiterado sentido de poema e de unidade estética.

A continuar o raciocínio, a ambiguidade expressiva desse tipo de escri-
ta deixa de ser um paradoxo semântico para se tornar uma força motriz de 
criação poética. Por conta da falta de parâmetros, a experimentação se faz 
contínua. e tem o mérito de produzir um tipo de escrita em consonância com 
a sensibilidade moderna (a partir de Baudelaire, em meados do século xix), 
entregue ao espírito de transitoriedade e à incerteza subjetiva.

É como se o gênero novo abrisse todo um campo de possibilidades for-
mais para exprimir os dilemas de um tempo em constante transição. O crítico 
espanhol Pedro Aullón de Haro defende esse ponto de vista, num ensaio 
curto e instigante. em sua opinião, a modernidade que impregna o poema em 
prosa, desde a origem, resume-se a dois fatores: “integração de contrários e 
supressão da finalidade, princípios que têm por objeto a superação de limites, 
a progressiva individualidade, a liberdade.”15

de fato, a mesura de integrar elementos opostos em meio ao curso das 
imagens poéticas – sem modelo formal prévio – bem pode ser entendida 
como a essência primeira do poema em prosa. Junte-se a essa característica 
a brevidade, unidade e gratuidade, destacadas por suzanne Bernard; e ainda 
a dualidade poético-prosódica de todorov, secundada da narratividade tensa 
de d. combe – e teremos delineados alguns contornos de entendimento para 
essa poética.

trata-se de uma (in)definição um tanto genérica, por certo, mas justa-
mente cautelosa para não incidir em princípios limitadores.Assim entendido, 
o poema incorpora liberdade de expressão; ao mesmo tempo, em que deve 

14 Ibidem, p. 287.
15 HArO, Pedro Aullón de. “teoria del poema en prosa”. In Quimera: revista de literatura, n.o 262, 2005, 
os. 22-25.
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articular inteireza e coesão entre forma e conteúdo. As palavras nascem como 
que de um sopro e avançam para o campo da escrita, sem-cerimônia.

como se dá a ver, por exemplo, neste brevíssimo texto de rené char:

“Linha de fé
É favor das estrelas nos convidar a falar, nos mostrar que não estamos a sós, 
que a aurora tem um teto e meu fogo tuas mãos.”16

Utilizando-se da frase longa – ao modo de uma linha estendida –, o poe-
ma alinhava uma fiada de imagens que partem do céu elevado e ganham a 
aurora, antes de passar pelo teto e chegar às mãos amadas. A larga distância 
dos elementos evocados – do céu aos dedos – é inversamente proporcional à 
proximidade das palavras, comprimidas numa única sentença.

Nada se sabe sobre o contexto ou motivo da evocação, mas é curioso perce-
ber a ênfase manifesta na expressão “é favor das estrelas”. como se a presteza 
do verbo se justificasse por algum tópico anterior. e também interior ao su-
jeito lírico, se levarmos em conta o pórtico do título: linha de fé. compreen-
didos em conjunto (enunciado e frase), temos uma larga significação sugerida 
na lança de um poema mínimo, certeiro.

rené char soube converter em instantâneo os impulsos diversos da sua 
imaginação. inventou uma linha estirada entre as estrelas e as mãos admira-
das; criou efeito poético num rápido continuum. Que ressoa um toque final de 
elegia, depois da frase. A poesia tem seus mistérios, caprichosos.

muitas vezes nem ao próprio escritor é dado saber por que (e como) os 
poemas nascem em corpo de prosa.

16 este poema em prosa faz parte, juntamente com outros três poemas versificados, do conjunto “Qua-
tre-de-chiffre”. In cHAr, rené. O nu perdido e outros poemas. são Paulo: iluminuras, 1995, p. 54. 



163

P ro s a

doutora em 
teoria literária 
e literatura 
comparada 
pela UFrJ – 
Universidade 
Federal do rio 
de Janeiro.
Professora 
aposentada da 
UFrJ, ensaísta, 
crítica literária, 
especialista na 
obra de Nélida 
Piñon,  concluiu 
uma pesquisa 
sobre a autora 
para a Fundação 
Biblioteca 
Nacional.

A liturgia não canônica do 
Livro das horas de Nélida Piñon

Dalma Nasc imento 

1 – A tradição litúrgica do  Ȅ Livro de horas
Fascinada desde menina pelo universo medieval, Nélida Piñon, 

na coletânea de textos do Livro das horas, já pelo título desta nova 
obra evoca aqueles breviários de práticas devocionais muito comuns 
na idade média para indicar aos fiéis as horas das orações nos di-
versos momentos do dia. dotados geralmente de ricas iluminuras 
nas letras capitais dos fólios e de atraentes ilustrações picturais, os 
piedosos manuais de preces, salmos e referências litúrgicas para o 
Ofício divino das Horas canônicas dos medievos passaram tam-
bém a retratar cenas camponesas das estações do ano, os meses do 
calendário e festas religiosas, além de imagens dos castelos e da vida 
dos senhores feudais.

Quando a Baixa idade média já se ia despedindo para a che-
gada do renascimento, esses documentos iluminados com precei-
tos sagrados para o culto diário, dotados de vivas marcas artísti-
cas e históricas, testemunham também o cotidiano e os costumes 
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culturais daquela época. modestos ou elaborados, variando de tamanho ou 
formato, com desenhos e mensagens apelativas para o dia a dia dos devotos, 
mas sempre obedecendo ao mesmo propósito evangélico, os livros de horas 
medievais – também chamados de Horologion, ou seja, “O relógio do tempo” 
–, tornaram-se objeto de importância e status para o mundo leigo. A difusão 
desses manuscritos litúrgicos em todas as classes sociais popularizou ensina-
mentos cristãos fora do monopólio da igreja, laicizando dogmas e preceitos 
teológicos, antes secretos. indivíduos até mesmo analfabetos tinham o seu 
tomo particular, já que decoravam seu conteúdo.

encomendados também por reis, rainhas e nobres a renomados artífices da 
letra e do desenho, os breviários sacros demonstravam não só as ligações dos 
seus donos com o transcendente, mas também a majestade dos seus nomes 
e posses. O mais refinado exemplo desses escritos canônicos é o Les très riches 
heures du duc de Berry (As muito ricas horas do duque de Berry), verdadeiro “rei 
dos manuscritos iluminados”. Amante das artes e reconhecido bibliófilo, João 
de França, duque de Berry (1340-1415), contratou três famosos pintores da 
época, legando à posteridade um relicário de preces com esplendorosas ima-
gens, colorido calendário astrológico das horas e signos zodiacais em fólios 
primorosos, hoje resguardado na França no museu do château de chantilly.

Os costumeiros livros de horas atravessaram a tradição cristã ortodoxa 
do Ocidente e a dos católicos orientais. contudo, as várias recitações diárias 
dos devotos com horários fixos são bem antigas. Advieram da arcaica tradição 
judaica passada depois aos apóstolos e se difundiram pela liturgia monástica, 
sobretudo nos conventos beneditinos da idade média. entre os medievos, 
os ofícios divinos eram rezados a partir da Matina Prima, depois denominada 
Laudes, leitura entoada pela manhã, até as salmodias penitenciais ou orações 
de agradecimento dos fins da tarde, as Vésperas, e as completas, antes de 
dormir. Fechava-se assim o ciclo da jornada para a glorificação do senhor, 
além de, durante o dia, existirem as homilias das Horas intercaladas: a das 
terças (9h), a das sextas (12 h) e a das Noas ou Nonas (15 h), sendo as duas 
últimas referentes ao martírio de Jesus na cruz, do meio-dia às três da tarde, 
quando ele faleceu. 
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2 – A criativa desconstrução da estrutura e do tema  Ȅ
medieval

Nos tempos atuais, Nélida Piñon, sempre iconoclasta a esquemas e formatos 
padronizados, desmontou a paradigmática escrita canônica do breviário da ve-
nerável igreja, revirando os ponteiros de cronos ao publicar seu inovador Livro 
das horas. Assumindo horizontes outros, aventureira que é dotada do poder do 
risco, já no título dessa coletânea marcou sua criativa diferença. em vez de livro 
“de” horas, como normalmente se grafava na idade média, ela o nomeou livro 
“das” horas, demonstrando, com a inserção do artigo definido “a” em “das”, ser 
este o “seu” particular breviário, já diverso dos demais do gênero litúrgico. 

 A capa do livro nos dois lados, igualmente diferente, logo produz forte 
impacto visual. cinza escurecida, fatiada em riscas – ou rugas? –, possibi-
lita várias interpretações semiológicas. sua imagem meio nebulosa lembra, 
a princípio, aquelas delicadas folhas secas das árvores oxidadas pelo tempo 
com ranhuras ou nervuras, outrora guardadas dentro dos álbuns de lembran-
ças amorosas. também sugere camadas geológicas enegrecidas pelo passar das 
eras, simbolicamente sulcadas pelos acinzentados desencantos do mundo. 
contudo, tal sentimento é de imediato atenuado pelo título do tomo, escrito 
em vibrantes letras vermelhas, signos da paixão e da vida pulsante, acrescido 
do nome da autora em tinta preta contrastante.

A superfície e os traços entrecruzados da capa também se assemelham a 
um estranho mapa olhado do alto, ou ainda parecem um pano rústico salpi-
cado de manchas assimétricas enevoadas. Porém, se observado o desenho com 
mais atenção, é a fotografia da palma da mão da escritora. segundo a crença 
e as interpretações divinatórias da quiromancia – arte profética de predizer 
o destino através das linhas da vida, da cabeça e do coração impressas nas 
mãos dos indivíduos –, por meio delas os quiromantes acreditam ser possível 
decifrar as rotas do passado e do futuro de cada um, além de desvendar-lhe as 
potencialidades intelectuais.

excelente, pois, a sugestão do projeto gráfico da editora record, embora 
não conste o nome do designer que o elaborou. O programador visual indiciou 
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subliminarmente também pela simbólica fotografia o outro lado do caráter da 
escritora: mítico, sagrado, mágico, desde cedo voltado a sortilégios, enigmas 
e oráculos. em que pese seu racionalismo, em criança Nélida viu a cigana ler 
a sorte na palma das mãos das pessoas e acreditava em cartomantes. Nas fre-
quentes leituras literárias, foi tocada pelas sibilas délficas do templo de Apolo 
interpretando no trípode a fumacinha vinda da terra. encantou-se também 
com a adivinha cassandra da Grécia mitológica “que faz brotar segredos”. 
seduziu-se pelo mistério dos baralhos, pelo jogo dos búzios, por profecias e 
pelas “mulheres das cartas que lidam com o inefável”.1

A capa apresenta, portanto, em vários níveis, uma solução imagética bas-
tante criativa, anunciando metaforicamente o que contém o livro: fragmen-
tos das horas existenciais da escritora Nélida Piñon, tatuadas na palma da 
própria mão. Assim, ninguém espere neste tomo, já a partir daí tão singular, 
polissêmico e inovador, as medievais preces canônicas, nem os estágios das 
pias recitações diárias, tampouco trechos dos evangelhos ou atos penitenciais 
e salmos dos cultos religiosos costumeiros. No ofício cotidiano da escrita 
para relatar cenas diárias, pessoais e da cultura, com especulações íntimas ou 
filosóficas sobre a existência, a ficcionista brasileira, ao falar de si, traduz nas 
horas-orações da sua liturgia textual o que a condição humana tem de mais 
esplendoroso e patético. Nisso, lembra montaigne, o escritor francês renas-
centista/maneirista, que, ao retratar-se2 nos Essais (ensaios), foi porta-voz dos 
problemas da Humanidade inteira.

todavia, não é apenas este pensador que o texto da acadêmica Néli-
da recorda. O crítico e ensaísta eduardo Portella no expressivo prefácio 

1 tais afirmações encontram-se no livro da autora Coração andarilho, também de memórias publicado em 
2009 pela record. O episódio da cigana deu-se nas férias da garota em são lourenço (p.69) e a men-
ção à cassandra “que faz brotar segredos” (pp. 71-72) refere-se ao lendário grego. Alusões a pitonisas 
espalham-se pelo universo mítico de toda a obra da escritora.
2 michel de montaigne (1533-1592) no pórtico dos Essais escreveu Je suis moi-même la matière de mon livre” 
(sou eu mesmo o tema do meu livro). As memórias de Nélida, desde a obra O pão de cada dia (1994), 
aproximam-se das reflexões do escritor francês, conforme publicamos na Tribuna da Imprensa, caderno 
Bis, no dia do lançamento em 7/12/94, texto republicado, ampliado, em Estudos Galegos: Niterói, edU-
FF, 1996, com o título O pão de cada dia, de Nélida Piñon. 
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intitulado “O relógio do tempo” bem em consonância com o tema do 
Livro das horas, além da philia dialógica da romancista com cervantes, acenou 
para interlocuções da escritora com Unamuno. A perspicaz observação do 
professor e também acadêmico Portella vem, sem dúvida, da apaixonada 
e reflexiva meditação da romancista e do filósofo espanhol sobre o senti-
mento trágico do mundo. e também pelo fato de ambos penetrarem nos 
problemas fundamentais de deus, na essência do cristianismo e nas ques-
tões do hombre de carne y hueso (homem de carne e osso), conforme expressou 
Unamuno logo no início do seu livro.3 similar à composição de Nélida, ele 
descreve situações concretas do ser humano, aquele que, no pathos da exis-
tência, nasce, sofre e morre. e nos corriqueiros atos diários de comer, beber, 
dormir, amar e autorretratar-se, igual também ao latino terêncio em frase 
lapidar citada por Unamuno, partilha da dor coletiva,4 vendo no outro um 
companheiro irmão.5

As preces literárias da romancista no Livro das horas refletem, de fato, o co-
tidiano humano, demasiadamente humano, a partir das suas reminiscências 
afetivas, dos afazeres domésticos e artísticos do dia a dia, das evocações de 
amigos que partiram, das ocorrências políticas do país nos anos negros da 
ditadura e da sua participação na sociedade contra os atos da censura, das 
frequentes viagens pelo mundo, das sessões na Academia Brasileira de letras, 
dos mentores intelectuais da Antiguidade e dos mais recentes vultos que a 
formaram, dos mitos gregos e dos heróis literários que sempre a imantaram. 
enfim, ela discorre sobre múltiplas situações cotidianas – vividas ou fanta-
siadas? –, que saltam do seu universo interno às letras artísticas em estreita 
correlação com o presente tempo histórico-cultural. 

3 El hombre de carne y hueso é o título do primeiro capítulo do livro Del sentimiento trágico de la vida, de miguel 
de Unamuno.
4 Unamuno (1864-1936) inicia Del sentimiento trágico de la vida com a asserção de terêncio (190-159 
a.c.): Homo sum; nihil humani a me alienum puto (sou homem: julgo nada que seja do humano a mim 
indiferente). 
5 Nélida Piñon até comentou, em entrevista recente à tV Brasil na Conexão Roberto D’Ávila, que sua 
existência “sem o espelho do outro é uma vida reduzida”.
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Por isso, suas histórias colocam logo o leitor no jogo do texto, quando ela, 
por exemplo, relata as festivas Laudes da infância com o avô daniel e os pais 
carmen e lino na Galícia, no rio e nas férias em são lourenço, ou narra as 
gradativas fases das Horas intermediárias do seu desenvolvimento mental, os 
estudos e leituras preparando-a para ser escritora, o grande amor pela Arte 
e pela língua Portuguesa, o vigor e esplendores da juventude transformados 
em categoria estética. mas, entre prazeres e alegrias, também descreve as cru-
zes encravadas no meio da jornada dos passos da sua paixão literária. Agora, 
principia a entoar as Vésperas, sons crepusculares do anoitecer das ilusões, 
apesar de a vida, ainda intensa, nela palpitar. confessa, então, sua pequenez e 
fragilidade humanas diante da inexorável força do destino, conforme escreve 
nas frases iniciais do livro: “Não sou forte e nem poderosa. tampouco estou 
na flor dos 20 anos. (...) mas quem seja eu hoje, não pude combater as rugas, 
o declínio (...) levo no rosto uma história curtida e que me ajuda a envelhe-
cer”. (p. 11)

Ao traduzir em folhas poéticas sentenças que a emoção vai ditando, cer-
tamente ela segue o preceito bíblico de que “a boca só fala do que inunda 
o coração” (ex abundantia cordis os loquitur. mateus: 12, 34). Aliás, também nas 
celebrações da liturgia das Horas da idade média exigia-se que a voz do 
devoto, ao rezar, se harmonizasse com as batidas do seu coração. É precisa-
mente isso que ocorre nos textos tão singulares desta obra inventiva. Vindas 
do coração aos lábios para a escrita6 poética, as palavras trazem humanas 
recordações de “histórias bem curtidas”, compondo memórias bem diferen-
tes das convencionais. tudo vai minando aleatoriamente aos borbotões sem 
planos estabelecidos nos flashes de cenas literalizadas que fluem ao sabor das 
sensações, segundo proclama o eu narrativo em páginas mais à frente com 
eloquentes metáforas: “Apalpo a emoção que é a âncora humana” (p. 163) ou 
“tenho à disposição o repertório arqueológico dos sentimentos”. (p. 196) 

6 tal é mesmo o pensamento da autora, porque, no livro Aprendiz de Homero (2008), ao iniciar o capítulo 
“A descoberta do mundo”, ela assim se expressou: “A experiência humana, onde quer que se manifeste, 
começa com o coração. em meio às veias que irrigam o nosso ser.” (p. 217)
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com a âncora da emoção a guiar-lhe a narrativa e a arqueologia dos afetos 
sediada no coração a conduzi-la a especulações íntimas e filosóficas sobre 
fatos pessoais/universais, mais uma vez ela viaja pelas rotas da fantasia e da 
memória. conforme já o fizera nas obras memorialistas anteriores de O pão 
de cada dia (1994), de Aprendiz de Homero (2008) e de Coração andarilho (2009), 
agora, já pelo título da nova coletânea, se voltou para a idade média, embora 
continuasse, ao mesmo tempo, a transitar por paisagens e cronologias bem 
antigas. Porém, sempre independente, não reduplicou fórmulas já conhecidas. 
dotada da faísca criadora, dialogou com o Livro de horas da tradição medieva, 
mantendo pequenas identidades com ele, é certo, porém, com total liberdade 
imaginativa.

se o aludido manuscrito litúrgico do duque de Berry for tomado por referên-
cia para cotejar com a nova produção da escritora – apesar das visíveis diferenças 
temáticas e da diversidade dos propósitos religiosos –, há detalhes entre os dois 
livros, decerto, que os aproximam. Ambos denotam erudição e o mesmo amor 
à Arte, além de iluminarem, por trilhas diversas, acontecimentos particulares da 
vida diária e quadros da sociedade dos respectivos séculos. A romancista resse-
mantizou a tradição medieval numa refinada e renovadora composição, confor-
me os estudos literários atuais preconizam. desviou a norma, para instaurar, 
ressignificado, um moderno manual de horas não canônicas.

Nas últimas décadas do século findo com os estudos teóricos de Ha-
rold Bloom (A angústia da influência, O mapa da desleitura), de Gérard Genette  
(Palimpsestes), de Júlia Kristeva (Semanálise) sobre a intertextualidade, de mikail 
Bakhtin, além dos trabalhos bem mais recentes das correntes literárias e da 
arte contemporânea, sabe-se que a questão da influência não mais se sustenta 
de acordo com a concepção de antigamente. À luz do revisionismo das novas 
teorias críticas, cada artista, ainda que conserve ecos temáticos ou linhas es-
truturais dos precedentes, introduz a parcela criativa do seu próprio fazer. Na 
força dos deslocamentos, constrói seu caminho pela qualidade da divergência 
e não pela identidade dos paradigmas preexistentes. Não imita. recria. re-
dimensiona o já feito. transfigura. É a influência de um texto sobre o outro 
significando revitalização, aliás, como já pensara Nietzsche.
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3 – A estrutura e a mistura de gêneros   Ȅ
do Livro das horas

Ao ressemantizar em vários níveis o Horologion antigo e medievo, este ino-
vador breviário – dedicado à memória do pai lino Piñon muiños, “galante 
e misterioso” –, foi construído com diversificados assuntos desenvolvidos 
em ensaios-fragmentos sem obedecer à sequência cronológica. O relato co-
meça em feedback, como há pouco se mostrou com a autora na maturidade 
das horas atuais, e desenvolve-se segundo as circunstâncias do momento e 
os voos da inspiração. sem perder o fio essencialmente humano, um tema 
vai puxando outros que evoluem meio “erráticos”, como diria Barthes, com 
raízes ora em épocas longínquas, ora nas turbilhonantes urgências de agora. 
No entanto, cada pedaço, mesmo pequeno, aparentemente insignificante e 
independente, estabelece pontes imaginárias para disseminar ideias e formar 
o ciclo do grande sintagma narrativo das reminiscências e meditações da 
acadêmica. Ao mesmo tempo, estes estilhaços, cacos de recordações, memó-
rias (as “anamneses”, segundo registro de Platão, e também muito usadas 
por Barthes) se situam em diferentes localidades, em várias cronologias e em 
civilizações bem diversas. 

Não tendo a divisão sequencial dos capítulos costumeiros, a obra se orga-
niza com textos enfileirados – alguns maiores, outros menores, quase aforis-
mos, de múltiplos assuntos que ocasionalmente se agregam –, como também 
mistura diferentes gêneros literários de forma bastante inusitada. Fica-se, en-
tão, sem saber em que tipologia classificar este compêndio singular. todo ele 
narrado na primeira pessoa do discurso, o sujeito da enunciação (no caso, 
o “eu” da escritora Nélida, cidadã de carne e osso) se cola ao sujeito do 
enunciado (o “eu” da “narradora no papel” do relato) em todos os excertos. 
Assim juntos, os dois geram blocos de fluente prosa literária, ao congregarem 
o eu da realidade ao eu do literário. tem-se, pois, uma história falsamente real 
“romanceada” com recortes de quadros verbais entrelaçados pela imaginação 
da autora (e também do leitor, que, pela estética da recepção, compartilha do 
ir e vir do movimento ziguezagueante dos episódios), apesar de o fluxo da 
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narrativa fugir completamente das habituais tramas ordenadas de princípio, 
meio e fim. 

 tais invenções poéticas seriam ensaios memorialísticos à moda de mon-
taigne? Ou “memórias de pensamentos”, conforme, em 1994, a autora afir-
mou em entrevistas nos jornais, ao publicar O pão de cada dia, obra de estilo se-
melhante ao da montagem deste Livro das horas? Ou é apenas uma autobiografia 
ficcionalizada, pois o passado e o presente da ficcionista – aqui transformada 
em personagem e heroína da teia –, foram acrescidos da invenção e da me-
mória já meio enevoada, unindo o ficcional ao factual, segundo expressões 
e conceitos narratológicos de Gérard Genette? Haveria aí, então, o singular 
“pacto autobiográfico” da linha teórica desenvolvida por Philippe lejeune na 
década de 70 do século findo? Ou são biografemas, neologismo de roland 
Barthes para designar gestos, inflexões, pensamentos, lembranças, retratos de 
vida grafados em letras para o narrador-autor falar de si e do mundo com 
retalhos poéticos oscilando entre a vivência, a memória e a criação?7 

Aliás, este tipo de escrita, em que o ensaio pessoal coloca questões da vida do 
autor para iluminar ponderações literárias e lembranças meio esfumaçadas pelo 
tempo, continua na ordem do dia. A Folha de S. Paulo de 22/12/2012 noticiou 
que, na próxima reunião em Paraty da Flip de 2013, o tema ganhará debate com 
Geoff  dyer e Johan Jeremiah sullivan, ambos expoentes desse gênero narrativo. 
também o filósofo, escritor e renomado psicanalista J.-B. Pontalis, que recebeu 
em 2011 o Grande Prêmio da Academia Francesa pelo conjunto de suas obras, 
transita entre o ensaio e a reminiscência, categoria denominada de “autografia”, 
segundo o layout da sua entrevista à Veja, edição de 02/01/2013. 

Bem antes, em 10 de outubro 2009, para Prosa & Verso, caderno semanal 
de O Globo, o próprio Philippe lejeune, autor já clássico do tão divulgado 
pacto autobiográfico, referiu-se ao escritor serge doubrowsky que, em 1977, 
inventou o termo “autoficção” para classificar seu próprio romance, nomeado 
Fils, título já por si dotado de duplo sentido: “fios” ou “filhos” no plural. 

7 tal procedimento o semiologista francês desenvolveu na coletânea autobiográfica Roland Barthes por 
Roland Barthes.
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lejeune comentou que romances centrados em vidas pessoais, anteriormente 
eram considerados “gênero menor”. Porém, agora, segundo ele, têm enorme 
aceitação pelo público porque, na construção desse tipo especial de trama, se 
aliaram duas frentes. Para lejeune, o texto autoficcional preserva “o frisson 
da verdade autobiográfica e o charme da elaboração estética, ao combinar os 
trunfos dos dois gêneros”. 

Várias são, pois, as designações linguísticas e as sutilezas interpretativas para 
nomear-se a confluência de gêneros dessa flutuante modalidade literária. e dian-
te da frequência com que escritores internacionais cada vez mais a empregam, 
(embora não seja um estilo tão novo assim, pois montaigne a seu modo peculiar 
tantos séculos antes o usara), a escritora Nélida Piñon situa-se entre seus pares. 
Já em 1994, ao lançar O pão de cada dia, vislumbrou tal tendência na cena literária 
mundial e entremeou a linguagem poética à realidade da sua vida. Proliferando 
imagens emotivas, desfiou o novelo de memórias nas cenas cotidianas, refletiu 
sobre fatos sociais, viajou por culturas e paisagens míticas, recordou-se de ami-
gos escritores. contudo, sem a pretensão de ser autobiografia, biografema, au-
tografia, autoficção, termos que viraram moda nos meios literários e continuam 
a circular nos trabalhos acadêmicos do presente.

existe, contudo, outra hipótese para tentar nomear esta coletânea díspar, 
se for analisada de acordo com a temática. constata-se que, além da união do 
autobiográfico com o ficcional e da estrutura formal congregar o ensaio ao frag-
mento, a obra, quanto ao desenvolvimento do enredo, narra a vida e o processo 
da formação intelectual de uma pessoa. diante disso, o Livro das horas, de Piñon, 
seria, pelo tema, um Bildungsroman, isto é, um “romance de aprendizagem” ou 
“romance de educação”, porque descreve a “formação educacional, intelectual” 
da autora. caso o texto seja pensado nesse âmbito, a construção apresenta carac-
terísticas tipológicas das narrativas romanceadas de estrutura mista que variam 
entre ficção, práticas educativas e o contexto histórico-social. sendo o Bildun-
gsroman o relato poetizado das fases da formação de alguém, esta modalidade 
narrativa congrega literatura, Pedagogia e História. 

Não sem razão nas páginas 64 e 65 deste Livro das horas, a narradora-autora 
empregou explicitamente a expressão “período de formação” e, mais adiante, 
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referindo-se à arte clássica, reafirmou serem “informações indispensáveis para 
minha formação”. logo, está consciente de que as menções autobiográficas 
reportam-se à “aprendizagem formativa” da sua personalidade. Porém, ainda 
nesta linha de raciocínio, a obra ultrapassa o modelo do Bildungsroman tradi-
cional, porque não se atém a uma aprendizagem rotineira e de um ser comum. 
mas da específica educação de uma criança “direcionada”, “moldada mental 
e intelectualmente” para “os caminhos artísticos”. Assim, extrapola o para-
digma habitual e valoriza, sobremodo, “o poder criador” da Arte. Por exaltar 
a “formação” de alguém encaminhado aos horizontes estéticos, o relato vai 
além do modelo do Bildungsroman conhecido e aproxima-se da tipologia de um 
Künstlerroman (romance de arte/artista). trata-se, pois, de um “romance da 
aprendizagem” ou “da formação” de uma pessoa particularmente “educada”, 
“modelada”, para “tornar-se artista”.

todavia, para complicar ainda mais a dificuldade de classificar este compên-
dio, já por si tão infrator e inventivo, nele está em relevo a “formação intelec-
tual” – não de um “homem” –, como era comum nos romances de apren-
dizagem dos séculos anteriores, sobretudo no iluminismo quando proliferou 
esse modelo peculiar de escrita. A nova produção de Nélida – e também a do 
seu livro anterior Coração andarilho (2009) cuja temática se assemelha a este do 
presente –, descreve a educação artística de “uma mulher”. Ambos transgridem 
o padrão convencional do Künstlerroman dirigido para a “formação cultural” de 
uma pessoa “do sexo masculino” impulsionada, conduzida para fins artísticos, 
da qual é exemplo a emblemática obra de Goethe, Os anos de aprendizagem de Wilheim 
Meister (1821). com a mudança literária do gênero narrativo, o que hoje nos es-
tudos culturais acadêmicos se nomeia de gender, a romancista valorizou a posição 
da mulher. colocou-a em pé de igualdade com o homem, podendo livremente 
atuar no mundo recente e receber educação para tornar-se escritora. 

Por conseguinte, este “romance formativo” constitui um Künstlerroman 
“de autoria feminina”,8 além de reunir, em sua construção, as várias outras 

8 sobre o Künstlerroman de autoria feminina, ler: cAmPellO, eliane t.A. O Künstlerroman de autoria femi-
nina. A poética da artista em Atwwod, Tyler, Piñon e Valenzuela. rio Grande do sul: editora da Furg, 2003.
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categorias estruturais há pouco aventadas. Ao extrapolar a doxa, ou seja, o con-
senso instituído quer no tema, quer na forma, o Livro das horas é a história da 
“aprendizagem da romancista Nélida Piñon”, num paradoxal Künstlerroman, 
construído por mulher com ensaios-fragmentos reflexivos. mais uma vez, ela 
burlou padrões narracionais ao agrupar episódios particulares numa produ-
ção tão fracionada em estilhaços “rizomáticos” na linha teórica de Gilles 
deleuze e Félix Guattari, que até poderia ser classificada de pós-moderna. 

multifacetada e com tantas diferenças, a coletânea aprofundou, mas exata-
mente não repetiu, procedimentos já experimentados nos excertos de O pão de 
cada dia,9 nos ensaios-capítulos de Aprendiz de Homero10 e no também Künstlerro-
man de autoria feminina de Coração andarilho. conquanto estes três volumes se 
assemelhem na temática e na forma, eles apresentam inovações, se comparados 
entre si. e, para classificá-los, torna-se do mesmo modo difícil nomear qual 
o tipo de escrita a romancista realçou em cada um, tal a mistura dos gêneros 
neles igualmente presente. também, por serem composições construídas em 
fragmentos, elas igualmente se desviam das estruturas e categorias canônicas 
usuais ao seccionarem a totalidade das descrições em recortes curtos, sintéti-
cos, cacos de “resíduos”, ainda que significativos.

Já utilizado pelo pré-socrático Heráclito, muitos séculos depois pelos ro-
mânticos schelegel e Novalis, e bem mais tarde por Nietzsche, Walter Benja-
min, Barthes e demais autores dos últimos tempos, inclusive no modernismo 
brasileiro por mário e Oswald de Andrade, o fragmento não participa de 
um gênero literário específico, em que pese venha transitando pelos tempos 
afora. Apesar da sua complexa classificação, a modernidade tardia “readotou” 
esse tipo de escrita descontínua, breve, rápida, meio “anárquica” de “resí-
duos plurais”, “ruínas” da memória, segundo Barthes. se bem estruturado, o 

9 Quanto a temas e estrutura de O pão de cada dia, consultar: NAscimeNtO, dalma. “O pão de cada dia, 
de Nélida Piñon”. In: Tribuna da Imprensa: rio de Janeiro, 7/7/1994. republicado, com ampliações, em 
Estudos Galegos. Niterói: edUFF, 1996. pp. 129-135.
10 Bildungsroman e Künstlerroman em Aprendiz de Homero: NAscimeNtO, dalma. Aprendiz de Homero, da 
iconoclastia de Nélida Piñon, um romance de formação de artista ensaístico. In: De rupturas e seus prota-
gonistas. Encontros com a literatura universal. cd-rOm. UerG. Org. delia cambeiro & magali moura. rio 
de Janeiro: Botelho editora, 2007-2008. 
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fragmento, no entanto, obedece a uma lógica intrínseca das ideias. Para cor-
retamente articular o encadeamento descontínuo das peripécias romanceadas, 
exigem-se, pois, mestria do escritor e cumplicidade do leitor, a fim de ambos 
não perderem a sequência dos fatos no meio dos cortes, rupturas e desloca-
mentos da trama. 

Nélida Piñon sabe jogar bem com tais formulações e leva o leitor a acom-
panhá-la. e nos fragmentos do discurso amoroso dos seus livros sempre 
acolhe o que está por vir, sem perdas essenciais dos procedimentos formais 
e dos assuntos básicos anteriores. capta as novidades sem ser capturada 
por elas. Não se fixa no sucesso da “mesmice”. com segurança, ela não se 
atém ao “mito do eterno retorno do mesmo”, questão, de resto, já pensada 
por Giambatistta Vico (1668-1744) e, séculos mais tarde, por Friedrich  
Nietzsche (1844-1900). de fato, tudo torna a vir, porém, sempre acrescido 
da “outra volta da espiral”, alargando-se no horizonte da cultura, conforme 
a tão propalada metáfora de Barthes. Acionada, pois, pela força da lingua-
gem criadora em tensão com a língua, código instituído, ela retoma seus 
amados temas do passado, mas experimenta outros atalhos discursivos. e, 
segura, realiza-os. Agora, neste Livro das horas, a “escriba” Nélida, segundo 
se autodenomina em certos trechos do enredo11 – aliás, como já escrevera 
em Aprendiz de Homero e em Coração andarilho12 –, deu um passo mais à frente 
no seu filão memorialista. Ainda que aluda a lembranças já narradas nos 
tomos precedentes e empregue o fragmento e o ensaio antes utilizados, a 
“escriba” brasileira sempre reescreve seus textos de um jeito diferente com 
traços inventivos. 

11 Por que seria que se intitulou “escriba”, termo meio pejorativo, embora afetivo? Por modéstia? Ou 
sagaz artifício pelo fato de o “eu da pessoa escritora” prender-se ao “eu da narradora do papel”? 
Nos fingimentos do literário, nomeando-se assim, teria resolvido a polêmica? dirimiu a “autoria” das 
narradoras acopladas? Parece ser “escriba” a solução para juntar os dois “eus”. 
12 em Aprendiz de Homero, capítulo “A epopeia da leitora Nélida”, autodenominou-se “escriba” (p. 317). 
No mesmo livro, intitulou outro capítulo de “O escriba mario”, sobre Vargas llosa. Na obra autobio-
gráfica do amigo e escritor peruano, ele é personagem e “escrevinhador” do texto literário. isso confirma 
o sentido afetivo e “congregador” de “escriba”. Em Coração andarilho, usou também “escriba”, cap. 17:”... 
preocupava-me em saber que condições teria de tornar-me escriba” (p. 69).
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4 – Aprofundando temas nucleares   Ȅ
do Livro das horas 

O início deste estudo enfatizou que as devoções das horas não canônicas 
da romancista extrapolam o Horologion das veneráveis leis e práticas litúrgicas 
medievais. Não que a religião esteja ausente. Ao contrário. ela surge várias 
vezes, de forma reflexiva e com variados matizes. Ao relatar, por exemplo, 
a formação católica da garota Nélida no colégio das freiras alemães no rio 
de Janeiro, o eu literário recorda-se das madres beneditinas que a formaram 
no intelecto, na fé cristã e “na cultura que modelou a criação wagneriana”  
(p. 170). Noutros passos, evocações teológicas sobre os grandes Padres da 
igreja assumem o fulcro expositivo. misturam-se então tempos e espaços, 
“ao passar a civilização em revista”, como testemunha a visita imaginária ao 
“século iV (...), sob a custódia luminosa de Agostinho”, bispo de Hipona  
(p. 108).

de repente, questiona preceitos dogmáticos da religião, fruto talvez das 
marcas anticlericais do sempre lembrado avô daniel, sólido alicerce da for-
mação intelectual da futura acadêmica. malgrado demonstre crença em deus, 
Nélida não se considera uma eleita. sem “vocação de santidade”, dialoga com 
o divino como se dirigisse a um companheiro do trajeto ou a um colega da 
Academia Brasileira de letras. Ao problematizar dogmas católicos, confere, 
no entanto, à divindade a antiga majestade das maiúsculas alegorizantes, em 
que pese, altaneira, afiance: “Aguardo alguns minutos, mas deus não me res-
ponde. É do seu feitio distinguir os eleitos, que têm vocação para a santidade, 
que não é o meu feitio”. (p. 74) Perceptiva e coerente, diz compreender “a 
sua estratégia”, já que é igualmente “dotada de pequenas táticas”. (p. 74)

Não se julga grosseira (p. 93), porém, libertária em suas posições, e confes-
sa: “É mister que ele seja solidário com o humano, aceite a noção de que só 
mediante o exercício da liberdade posso aceitá-lo.” corajosa e altiva, não se 
submete aos ditames ortodoxos e discute o Poder maior. Às vezes, esfuziante, 
celebra certas datas do calendário religioso, mas “na fonte secreta do lar”. 
(pp. 103-104) Pungente e lírica, prepara o presépio para a noite de Natal na 
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lagoa (p. 107), onde atualmente mora. recorda os familiares “que peregri-
naram na terra” antes dela, e não se crê neste instante, iconoclasta, ao pro-
clamar: “Acato a herança que semearam nas reuniões familiares.” decantando 
os fatos, deixa o coração falar e, na mesa do banquete das palavras, conta a 
ausência dos que já partiram.

Num fragmento curtinho, focaliza a amorosa humanidade de Jesus com 
as mulheres e discute o mal inerente à humana condição: “este cristo que 
perambulou pela terra debruçou-se sobre as mulheres. teve noção do pecado 
e o quis expurgar da consciência humana. sonhou ser possível desvincular 
o homem do mal absoluto, sempre em curso. mas ao aceitar a cruz, enten-
deu ser inútil a sua interferência.” (p. 202) Porém, de imediato na rotação 
das memórias, circulam novos panoramas espirituais. recorda-se de teresa 
de ávila, postula a contemplação dos místicos Plotino ou meister eckhart, e 
tudo aflora no fulgor das reminiscências. entre ajuizamentos e leituras várias, 
rebate “a santidade dos santos”, “as figuras que a igreja entronizou”. Perplexa 
e comparando-se a elas, afiança: “cotejo-as com minha vida e saio perdendo. 
Não sei me revestir de andrajos.” (p. 161) Wilgefortis é uma das mulheres 
santificadas, cuja história nas folhas iluminadas das hagiografias medievais 
teve seu sofrimento discutido pela escritora: “Ao manusear as páginas que a 
ela se referem, seu martírio me é incompreensível. como compreender a fé 
que a animava e levou-a à morte?”

sempre filosofando ao adejar por assuntos correlatos com “devaneios que 
desembocam na realidade” (p. 159), denuncia os caminhos tão desiguais entre 
os homens e sente a dor coletiva dos humilhados e ofendidos, sem posses, 
para festejar o cristo da manjedoura. levanta, então, contundente grito social 
e exclama que nenhuma sentença opera a favor dos injustiçados. desmistifica 
a farsa dos falsos religiosos, pois “dezembro é um mês propício aos postula-
dos cristãos e à exibição da hipocrisia social”. (p. 104) súbito, do nicho das 
lembranças emerge a comovente capelinha de Borela, da miúda aldeia galega 
da infância onde lhe nasceu o pai. logo depois, a igreja de Nossa senhora de 
los dolores no alto da colina (pp. 110-111), padroeira daquela rústica região. 
lá, dos 10 aos 12 anos, a garota rezou, seguindo a tradição dos ancestrais.  
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A singela capelinha, junto à ponte – simbólica travessia entre dois tempos e 
dois mundos –, dá passagem à memória de cotabade, região das treze aldeias 
galegas, pelas quais perambulou, em criança, o seu já andarilho coração. di-
vidida entre duas pátrias ou entre várias, há dois anos ela visitou a terra das 
origens. recebeu ali o título de cidadã de cotobade, notícia divulgada nos 
jornais locais e na televisão, mas a isso o Livro das horas não se referiu. 

Ziguezagueando em territórios e temporalidades tão opostas, o relógio 
textual não canônico de Nélida assistematicamente ressuscita também marcas 
arcaicas. contemporânea e antiga, com a sensação de que viveu várias vidas, 
diz ter “o passado nas costas. envelheço como a mulher arcaica que caminha 
para frente e para atrás”. (p. 156) em outras folhas ou modernos fólios, sente 
o peso da humana cruz, o calvário das Horas intermediárias da Humanidade. 
e demonstra então a ansiedade literária, sua maior meta: “No curso da vida 
que ainda me resta, pulo, aflita, do catre de pregos e engendro enredos que 
atendam a narrativas futuras. meu desassossego busca o favo do verbo com 
que compor uma história. Fica à espreita que o cutelo da invenção tombe 
sobre minha cabeça sob forma de peripécias e fantasias”. (p. 198)

Ao mesmo tempo, a camaleônica Nélida troca de pele e de cronologias 
e testemunha ser a mulher mercurial ao adaptar-se a envoltórios novos e in-
comuns. Olha-se no espelho e percebe-se: “Uma peça de carne que repete 
o molde consagrado desde que abandonamos a caverna” (p. 95), e “exibe a 
mesma anatomia das castelãs do século xii”. (p. 96) rápido, vai-se trans-
portando mentalmente ao medievo, ama o romance de isolda e tristão, mas 
dotada do dom da ubiquidade, logo viaja pelo imaginário para a Grécia do 
século de Péricles, convive com mitos helênicos, troca confidências com eles, 
fala com Ésquilo, sófocles, eurípides, lembra-se de Homero, o mestre do qual 
se proclama aprendiz, discorre sobre o sagrado de medeia, a bárbara estran-
geira que matou os filhos por amor ao traidor Jasão. em outro ensaio, conta 
a um amigo, ultrajado pela mulher que o abandonou, a história de Alcione, a 
que traiu o marido contra a vontade própria.

sempre a meditar sobre a natureza humana, num átimo, mergulha no pas-
sado literário, mas, antes, nas primeiras páginas do livro, conta que esteve 
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fazendo compras do trivial variado na cobal de Humaitá, em Botafogo. diz 
que percorreu as lojas de frutas e legumes, o vinho de sr. Aníbal, acompa-
nhada de Júlio. No turbilhão das fantásticas ocorrências do seu aqui e agora, 
novos fragmentos entremeiam-se neste Künstlerroman de autoria feminina. e 
não mais que de repente entre cintilações meteóricas, aparece “Andrômena, 
a que amava Heitor, engolfada no torvelinho da guerra”. (p. 182) contudo, 
sem aviso ou sinal, trocam-se a cena e o enredo. No palco textual estão capi-
tu, Guinevere, Madame Bovary e demais mulheres sedutoras ou adúlteras.

entre as velozes lembranças do pêndulo dos dias, o eu ficcional proclama 
que “terminar um livro é um ato de bravura e solidão”. (p. 131) No burbu-
rinho do “real fingido”, expressão assim cunhada por eduardo Portella no 
prefácio, mais surpresas há, misturadas a tramas filosóficas. revela, então, 
ser “peregrina sem ilusões” (p. 130), e, além ou antes, exalta a arte e o ofício 
literário, os anos para aprender a escrever, leituras e passeios por mares do 
espírito. Aventureira, já até andou no tapete mágico do Oriente ao escrever 
Vozes do deserto, vestiu os véus de scherezade, um dos seus muitos alter egos, e 
viajou no navio de simbad. com as velas abertas a sensações na velocidade 
interna do pensamento, a narrativa vai-se inflando no torvelinho de evocações 
sem conta.

repentinamente sem transição, aparece Gravetinho, o cãozinho de perni-
nhas bailarinas, seu acendrado afeto e alegria, várias vezes citado nas horas 
atuais e também presente em Coração andarilho e em Aprendiz de Homero, no qual 
há até seu retrato na “orelha” do livro abraçado a Nélida. mas não param aí 
realidades e lembranças. revivendo emoções passadas, o eu narrativo fala da 
casa de teresópolis e, mais à frente ou em folhas antes, rememora a amiga 
carmen Balcells, a “interlocutora permanente” que mora na espanha, a quem 
dedicou Coração andarilho. Noutros excertos, diz-se “habitada por mitos que 
comem com ela à mesa”. e, na surrealista imaginação de artista, afirma serem 
“funâmbulos eles, viajam, e eu os sigo, para não perdê-los”. (p. 119)

 em tom salmódico, a misturar recortes culturais, entoa preces à vida, em-
bora a morte, com as despedidas da tarde, marque presença em vários ensaios. 
Num mais tocante, escava a alma humana e descreve o quadro antológico do 
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velório de um antigo amigo com “espírito de marinheiro” que “escondia o 
sobrenome do pai”. (p. 53) sem dúvida, um dos episódios mais densos da 
singela e refinada escrita. A dor da finitude atravessa outras passagens. com 
outros signos, elas relembram o clima medievo das riquíssimas horas do du-
que de Berry onde figura no fólio 90v. a dramática estampa do cavaleiro da 
morte. Aliás, na idade média o desenho das iluminuras nem sempre era es-
tritamente religioso, embora, de forma subliminar, conscientizasse o povo das 
efemeridades do mundo. Os pintores da época timbravam, nas letras capitais, 
além das imagens dos santos, da Virgem maria e dos salmos, cenas da reali-
dade cotidiana e do mundo interior. de igual modo, os requintados quadros 
deste Livro das horas desenham literariamente a atualidade com as humanas e 
frequentes dicotomias entre eros e tânatos nas iluminuras verbais.

Assim, apesar do luto das perdas, o frêmito da vida apela a escritora. A 
literatura universal a enreda: “A Arte me persegue e não sei como escapar de 
seus tentáculos, se comprometi minha vida com seus fundamentos”. (p. 200) 
Ama Homero, cervantes, dante, shakespeare, machado, dostoiévski e tantos 
mais, mas igualmente relembra o historiador Heródoto, o moisés bíblico, o 
anacoreta Antão. comove-se com a pintura de Velasquez, Vermeer, vibra com 
a música de Beethoven, Wagner, Verdi, Villa-lôbos, sempre no trânsito con-
fluente das estéticas. Afinada com a vibração do mundo em movências his-
tóricas e sociais, não valoriza apenas a cultura erudita. O popular entra com 
igual peso na escritura e nas saudades. tanto realça a música erudita do thea-
tro municipal e sua convivência com bailarinos e cantores do lírico, quanto se 
reporta à rádio Nacional e aos programas de auditório que marcaram época: 
O trio de Osso, que criou O trem da Alegria, do qual participaram muitos 
artistas. Nas afinidades eletivas democráticas, assegura: “celebro o imaginário 
oriundo de todas as partes. da casa-grande e da senzala, das moradas indí-
genas. sob a égide popular, e da minha ancestralidade, a Arte, instaurada em 
mim, sintoniza-se com os universos alheios.” (p. 149)

eterna viajeira por terras concretas e fabulações internas, explica: “Viajo o 
tempo todo. dentro e fora de mim” (p. 94), e em determinadas horas junta 
várias estadas nos países estrangeiros. de repente, passeia em Nova York ou 
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transita por Paris. Visita a Plâce des Vosges, decantada por dumas, e imagi-
nariamente “vê os intrépidos mosqueteiros do rei, enfrentando os verdugos 
do cardeal richelieu”. mas sem pestanejar, já está na Academia Brasileira de 
letras e louva machado, “gênio que admirava desde a infância” pois: “cedo 
tive a convicção de que, se aquele machado de Assis existira, o Brasil era pos-
sível”. (p. 120)

Na pedregosa caminhada sisifiana da existência – quer nos afazeres da 
casa da lagoa, quer pelos séculos literários escalando a montanha mágica da 
Arte –, é amiga dos aedos clássicos e dos goliardos medievos, aqueles poetas 
caminhantes iconoclastas que vagavam pelas estradas da europa dos séculos  
xii-xiii, fazendo a crítica e a crônica da idade média em mutação. deambu-
la com eles pelos vilarejos e cantões da época e proclama em frases primorosas 
sua estreita ligação com os antigos narradores: “Quisera ser um poeta errante 
que sabia de cor os poemas de Homero. (...) Não sendo eu um aedo, tenho-
lhe inveja.” Fascinada pela vida dos goliardos, eles até já se tornaram tema 
recorrente em vários livros e discursos seus.13

em louvor àqueles clérigos vagantes, autores dos versos dos Carmina Burana 
musicados no século xx pelo genial carl Orff, o eu narrativo confessa: “des-
de a adolescência sonhava com os goliardos medievos equivalentes aos aedos 
que perambulavam pela europa a pé, sem pouso e destino, levando nas costas 
a poesia e escassos pertences.” e arremata inebriada: “como um goliardo, 
vagabundo em andrajos, separaria com o cajado o trigo do joio para efeito 
narrativo. (p. 75) interessada por fatos abstratos e concretos, depressa se refe-
re ao nabo que ela, Nélida, “destemida” se um goliardo fosse, “arrancaria da 
terra para saciar a fome daqueles intrépidos criadores”. 

A poética do narrar encontra-se continuamente ligada à comida nas obras 
da autora. Ambas são formas de criação, de testemunhar afeto e de celebrar 
a vida. O alimento do espírito alia-se ao do corpo desde seus livros do início 

13 Os goliardos figuram em Aprendiz de Homero nos capítulos: “Galícia a nostalgia das palavras” e “As 
memórias do mundo”. estão também em O presumível coração da América. Ao ser laureada na espanha com 
o Prêmio Príncipe Astúrias-letras, em 2005, Piñon ressaltou, no discurso de agradecimento, a marca 
dos goliardos em sua escrita.
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e tornou-se inclusive título da obra O pão de cada dia. de fato, o Livro das horas 
traz mesmo o ser humano de “carne e osso” com necessidades biológicas e 
intelectuais presentes no pensamento de Unamuno. e tudo isso vige no ima-
ginário de Nélida ao entrelaçar cogitações cotidianas à fértil erudição. em 
verdade, conforme profere, qualquer coisa é matéria para escrever, divagar e 
inventar: “Fabulo a qualquer pretexto” – diz (p. 156) – “Até quando espalho 
manteiga na torrada, abandono a casa, a moldura do pensamento, os modis-
mos cariocas.”

recorda-se também dos amigos escritores e intelectuais que partiram. de-
talha sua grande amizade a clarice, as idas a cartomantes acompanhando-a ao 
subúrbio, as conversas que tiveram sem relatar confidências pessoais. lembra-
se de marly de Oliveira, do poeta Bruno tolentino, de carlos Fuentes, de 
Gabriel Garcia márques, da sempre amiga elza tavares, a quem dedicou o 
livro Aprendiz de Homero. Aliás, em 6 de novembro de 2012, no colégio es-
tadual compositor luiz carlos da Vila, em manguinhos, à sala de leitura 
Nélida Piñon foi incorporado o acervo da filóloga falecida. de igual modo 
a romancista se reporta aos frequentes encontros atuais com mario Vargas  
llosa, eterno companheiro do literário e das causas latino-americanas, a pon-
to de ele ter-lhe dedicado sua obra A guerra do fim do mundo. em dezembro úl-
timo, na cidade de lima (Peru), ambos participaram de um diálogo público 
sobre questões estéticas e sociais.

 Além das lembranças sentimentais o Livro das horas aborda a posição polí-
tica intimorata de Nélida diante da ditadura, sua militância, compromisso e 
participação na viagem a Brasília para entregar ao ministro da Justiça, à época 
Armando Falcão,14 o manifesto dos intelectuais, ou “manifesto dos mil”, “o 
primeiro documento da sociedade civil a reclamar a oxigenação dos espaços 
públicos, a abolição da censura, a abertura democrática”. (p. 29) em pedaços 
outros, comenta sua experiência vivida numa expedição ao Araguaia diante de 
um jacaré à entrada de sua tenda de campanha, e sua coragem ao fotografá-lo, 

14 O episódio foi igualmente relatado por lygia Fagundes telles, que participou da comitiva a Brasília, 
no livro da escritora paulista Conspiração de nuvens. rio de Janeiro: rocco, 2007. pp. 59-65.
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julgando-o vivo. Há, contudo, instantes de solidão, mas logo o eu literário 
escapa para iluminados cenários de ópera, ouve a música de Wagner e assiste 
às representações atuais em Beyreuth. Ou então trafega pelo século xii por 
conventos cistercienses e percebe os atos “do irado Bernard de clairvaux a 
controlar reis e monges”. (p. 105)

Nos quadros do início, contou a origem de seu nome, Nélida, anagrama 
de daniel, o amado avô, enigma só descoberto bem mais tarde, e também as 
referências literárias em torno desse nome. ciente de embaralhar histórias, 
quase no final do livro, justifica-se: “Perdoe-me, leitor, se estou a misturar os 
temas”, já que “a geografia da memória não é confiável”. (p. 204) indo às 
arcas da cultura e a detalhes materiais de sua casa, livros, comidas, proezas de 
Gravetinho, no entanto, é reservada quanto à vida pessoal, “seu feudo par-
ticular” (p. 56). Não há confidências íntimas dos fugazes amores. discreta 
e misteriosa, nunca revela particularidades suas, nem as das pessoas amigas. 
suas referências são elípticas ou meramente poéticas, como declinou em en-
trevistas à televisão.

Neste patchwork “bordacosturados” com elucubrações e sentimentos, tan-
gencia, entretanto, com disfarçada mágoa, a incompreensão de alguns críticos 
(p. 45), que, no início da sua carreira literária, não perceberam as inovações 
dos seus livros de estreia Guia-mapa de Gabriel Arcanjo (1961) e Madeira feita cruz 
(1963). em que pese não mencione nomes, sabe-se que eduardo Portella 
foi uma das vozes favoráveis nos jornais da época. e hoje, exatamente por 
assinar o prefácio do Livro das horas, confirma o seu premonitório prognóstico.  
Nélida Piñon tornou-se internacionalmente uma das mais festejadas escritoras 
com incontáveis prêmios, dentre eles, em 2005, o disputadíssimo Príncipe de 
Astúrias, sendo a primeira vez que tal distinção foi outorgada à língua Por-
tuguesa. A par de ser Doctor Honoris Causa de várias universidades da europa e 
das Américas, é sempre homenageada em centros culturais renomados. tendo 
exercido a presidência da Academia Brasileira de letras – ABl no centenário 
daquela entidade, tornou-se a primeira mulher, no mundo, a auferir tal cargo. 
em 4 de novembro de 2012 elegeram-na, em cádiz (espanha), embaixadora 
ibero-americana da cultura. 
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No último agosto, numa noite de autógrafos concorridíssima na livra-
ria travessa do leblon, lançou o Livro das horas, sua vigésima primeira obra 
(2012), completando assim até agora a sequência da sua produção com: Guia-
mapa de Gabriel Arcanjo (romance, 1961), Madeira feita cruz (romance, 1963), 
Tempo das frutas (contos, 1966), Fundador (romance, 1969), A casa da paixão 
(romance, 1972), Sala de armas (contos, 1973), Tebas do meu coração (romance, 
1974), A força do destino (romance, 1977), O calor das coisas (contos, 1980),  
A república dos sonhos (romance, 1984), A doce canção de Caetana (romance, 1987), 
O pão de cada dia (fragmentos, 1994), A roda do vento (romance infanto-juvenil, 
1996), Até amanhã, outra vez (crônicas, 1999), O cortejo do divino e outros contos 
escolhidos (contos, 1999), O presumível coração da América (discursos, 2002), Vozes 
do deserto (romance, 2004), La seducción de la memória (ensaios, 2006, publicado 
no méxico), Aprendiz de Homero (ensaios, 2008), Coração andarilho (memórias, 
2009). louvada pelo público e pela atual crítica, Nélida Piñon prossegue em 
seu ofício literário com costumeira paixão a iluminar diversificados cenários 
bem humanos em tramas extraídas do coração. 

5 – concluindo Ȅ
sob o signo da fantasia, a história dos seus andarilhantes périplos existen-

ciais no trânsito da memória e da invenção, continuamente acompanha o mo-
vimento do devir. compartilha do “vir a ser” heraclitiano das transformações 
do mundo. Porém, igual às metamorfoses do Proteu da lenda grega, que se 
modificava em vários reinos, mas regressava ao estágio primitivo, ela também 
sempre retorna às suas questões originárias, embora com novas insígnias e 
configurações. Por isso, sua escrita lembra, ao mesmo tempo, o pensamento 
de Parmênides, o filósofo da permanência, e o de Heráclito, o filósofo da 
mudança, porque concilia as ideias básicas dos dois pré-socráticos na teoria 
unitária da Arte.15 esta coletânea recém-lançada representa o somatório disso 

15 Já mencionamos a referência ao pensamento de Parmênides e Heráclito em toda a obra de Piñon 
na entrevista para a tV senado, filmada no real Gabinete Português de leitura do rio de Janeiro em 
25/01/2012 para a série “Histórias de Acadêmicos”. Foi levada ao ar em 04/11/2012.
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tudo, além de construída entre simultaneidades de lembranças, turbulências 
do coração e explicações sobre a diuturna aprendizagem da escrita literária. 

Ao trazer “a mochila das ideias e da imaginação às costas” (p. 24), a “es-
criba” Nélida transformou cenas do seu mundo em episódios universalmente 
coletivos com expressões escorreitas, sonoras, cantantes, revestidas de elegante 
simplicidade. sendo tão ligada à música, ouvindo-a sempre enquanto escreve 
a ponto de afirmar que se não fosse escritora se dedicaria ao canto (p. 170), o 
ritmo de suas frases, sinuosamente entalhadas, obedece a uma linha melódica 
que ascende e desce modulada. e já que o Livro das horas tem desde o título 
ressonâncias medievais e que Les très riches heures do duque de Berry congrega 
várias artes, inclusive a gótica nos seus fólios, pode-se até pensar que o movi-
mento verbi-voco-visual de cada frase deste Künstlerroman de autoria feminina 
lembra um arco gótico, subindo e declinando, plástica e sonoramente, para 
tons mais baixos. 

compostas com a força criadora “da linguagem que nos mortifica e li-
bera” (p. 206), as folhas poéticas do singularíssimo e moderno Livro das 
horas não devem ser lidas de afogadilho, mas a conta-gotas. mescladas aos 
prazeres mundanos, existem densas asserções sobre a morte e definições 
em torno da felicidade, sobretudo no final. e, fechando o livro, a filosófica 
frase-fragmento do trágico sentimento “unamuniano” da vida fica percu-
tindo na alma do leitor, fazendo-o pensar: “O mundo se agita de forma 
imperceptível e mal se escuta o suspiro de uma mariposa que voa no afã de 
percorrer a terra”. (207)

As devoções vitais das horas e orações da liturgia pessoal da escritora 
exigem meditação no conteúdo filosófico das descrições, observação nas 
sucessivas metáforas que desabrocham vigorosas e cotejo da philia dialógica 
entre o medievo e o contemporâneo. Abrindo e fechando ciclos de tempos 
e espaços em espirais de ideias, cada fragmento-ensaio é um ponto colorido 
unido a outros para formar o grande círculo da rosácea medieval-moderna 
das horas existenciais não canônicas da acadêmica Nélida Piñon, cujas mar-
cas das linhas de sua mão já estão simbolicamente estampadas na criativa 
capa do livro.
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escutando a canção
Um tributo à  mulher e  escr itora ,  cu jo  �
coração não se  curvou ao século cruel

Sonia  Branco

A despedida foi muito bonita, humana, calorosa. Toda a cidadezinha de  
Rio Claro lá estava, Svobóda era muito querida, inclusive pelos jovens,  

que a chamavam “dona Liberdade”. Um cemitério simples, nas montanhas,  
com uma linda vista. Ela, que nasceu nas montanhas búlgaras da  

Macedônia, despediu-se deste mundo nas montanhas brasileiras; o túmulo,  
sob os ramos de uma goiabeira. Svobóda agora é para sempre...

Foi há vinte anos, numa tarde de primavera, na igreja Orto-
doxa russa de santa Zinaída, em santa teresa, que conheci 

svobóda Batchvárova. Não se conhece svobóda por alguns minu-
tos ou horas, apenas. suas palavras e olhar lançam fundas raízes 
na imaginação e na memória de quem cruza seu caminho. como 
pôde esta senhora preservar da infância a curiosidade, da juventude, 
o espírito questionador, e ainda aquele sorriso e energia e imenso 
amor, depois de errar por exílios e campos de concentração, de ter o 
corpo deformado pela doença e, já na maturidade, sofrer constantes 
perseguições? Ou será por causa disso... ela responde: é a fé!
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enquanto seguia o féretro, eu pensava nas impressões que teve Anna 
Akhmátova no leito do hospital, ao ouvir, pela primeira vez, uma bachiana de 
Villa-lôbos. A voz da música transoceânica, a vocalização sem palavras que 
rompeu a escuridão formal do quarto naquela noite de festividade ao santo 
Nikóla morskói, 18 de dezembro de 1961, tornou-se verso russo1 por obra 
dessa poetisa tão amada de svobóda. Não tive dúvidas de que a voz de que 
fala Anna em seu poema era então a própria svobóda que, vinda de terras 
distantes, trazia-nos vida, fé e esperança.

“A voz de mulher ao vento voa
(Negra, noturna, fria, úmida)
talvez negra, noturna, úmida,
e seja o que toque no voo,
Num momento tudo muda.

sua luz diamantina invade
e tinge tudo de prateado
com o mistério de seu traje
em seda única trançado.

e uma força tão poderosa
Atrai [esta] voz encantada,
como no fim não fosse a cova
mas degraus de mágica escada.”2

separada por mares e oceanos, na cidade estrangeira do rio de Janeiro 
uma canção contínua preenchia a existência da escritora, pulsava em seu 

1 essa pequena maravilha da transfiguração da música em palavras foi lembrada por Akhmátova, que 
a assinalou em seu diário como um bom sinal, em 23 de agosto de 1962: “Aquele dia começou com a 
Bachiana Brasileira N.o 7.”
2 Versos da poesia “escutando a canção”, tradução de mário ramos. Original russo do caderno de 
anotações de Anna Akhmátova (1958/1966).
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coração. cantava em seu sangue. ela estava só, com essa canção... Não pôde 
deixá-la livre na casa que não se tornou seu lar. estava condenada a vaguear 
à sombra sem teto, por soleiras alheias. em seu antigo e querido lar, o fogo 
extinguira-se. Os altares que conheceram as suas orações haviam sido aban-
donados, e os templos em que entrara, profanados. sofria e se alegrava por 
sua terra natal.

“Ao retornar ao silêncio do seu quarto, cobre folhas de papel com 
uma caligrafia precisa e delicada. escreve sobre o que ama, como a vida, a 
Arte. essas folhinhas guardaram a voz de Orfeu... música não é carreira; 
é justificação de vida. É ligação viva com deus. traz ordem à realidade, 
explica a harmonia (ou desarmonia) que ocorre no mundo. espiritua-
liza o momento que a vida pessoal atravessa... A música também tenta 
responder às perguntas que o homem constantemente faz a deus. Não 
há resposta a essas perguntas, mas há uma aceitação resignada de sua 
impossibilidade...”3

Assim como ocorre ao poeta, o vento livre com que respira a escrita de 
svobóda engendra a nascente que sacia a alma; para ela são suficientes alguns 
sinais íntimos, surgidos em momentos de clarividência, para que no “paraíso 
das canções ultramarinas abram-se caminhos já trilhados”.4

Algumas palavras sobre svobóda Batchvárova Ȅ

Grande escritora e roteirista búlgara, svobóda Batchvárova passou seus úl-
timos 20 anos com a família de sua filha, elitza, no rio de Janeiro, vindo 
a falecer em 26 de junho de 2012, aos 87 anos. A vida de svobóda se mis-
tura aos temas de muitas das suas obras, numa combinação de realidade e 

3 lurie, A. A voz de Orfeu//Neva. 1996. N.o 3, pp. 67-69.
4 dos versos de Blok “Barraca de feira” (1906).



 Sonia  Branco

190

romantismo. Filha do notável antifascista tódor ánguelov, sua infância está 
ligada às peripécias e privações sofridas pela família do militante comunista, 
perseguido na Bulgária e em numerosos países da europa Ocidental. tódor 
ánguelov participou da Guerra civil espanhola e foi morto em 1943 como 
um dos líderes da resistência belga. sua filha testemunhou as perseguições por 
parte do regime búlgaro pró-nazista durante a segunda Guerra mundial, e as 
repressões do poder pró-soviético, após 1944.

O talento de svobóda expressou-se brilhantemente nos mais de 40 filmes 
realizados, a partir de seus roteiros ou de suas obras, que contam numerosos 
romances, novelas e contos. É magistral a sua capacidade de criar situações 
dramáticas e personagens inesquecíveis.

svobóda Batchvárova foi roteirista de uma série muito popular para a tV 
denominada “A cada quilômetro”, consagrada à resistência na Bulgária.

Já o filme “medida por medida” baseou-se em seu romance Liturgia do 
dia de Santo Elias, que relata os enfrentamentos dos búlgaros da macedônia 
com as autoridades otomanas, e a insurreição que ocorreu no dia de santo 
elias.

A partir de sua novela Uma terra por alvo, foi rodada a série “O lote”, em 
que um conhecido banqueiro da época, Atanás Búrov, serviu de protótipo ao 
personagem principal.

Na comédia Um charme perigoso, que é uma das obras-primas do cinema 
búlgaro, a autora apresentou uma brilhante crítica à época do declínio do 
socialismo totalitário búlgaro.

em 2008, svobóda Batchvárova retornou a sua pátria para lançar sua úl-
tima trilogia. trata-se de uma saga documental que retraça o caminho terres-
tre de seu pai, mas ultrapassa de longe o que seria um romance biográfico. 
combinando diferentes destinos, a trilogia desenha um quadro impressionan-
te, que nos fala de maneira eloquente de diversas gerações de europeus e de 
búlgaros, que sofreram um destino particularmente trágico, vitimados pelas 
carnificinas fratricidas das duas guerras mundiais, pelo desastre ideológico e 
pelo fim das ilusões do século xx.
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“J’ai été très émue par mon arrivée en Bulgarie car Outre-Atlantique 
j’avais entendu différentes choses, du mal et du bien, beaucoup de choses 
contradictoires que je ne pouvais vérifier. mais mon amour reste inchangé, 
je reste liée à la Bulgarie et plus spécialement avec ma région natale du Pi-
rine où chaque maison, chaque pierre, chaque rue sont une histoire vivante. 
c’est pour cela que je suis contente d’être ici et dans le même j’ai de la 
peine à voir les problèmes de ce pays qui a tant souffert. Je vous souhaite 
de tout cœur du courage, des succès et de la foi.”
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O homem-menino-peregrino

Ar naldo Nisk ier

P eregrino Jr. teve uma vida longa e extremamente produtiva, 
seja como o bom médico que foi, seja como escritor, ilus-

trando os quadros da Academia Brasileira de letras, onde ocupou 
por muitos anos a cadeira n.o 18. tive a honra de sucedê-lo em 
1984.

O seu primeiro livro foi escrito em 1923. contrariando o que 
seria a tendência de uma fecunda existência, o título é Vida fútil, a 
que se seguiram os livros Jardim da Melancolia, O cangaceiro Zé Favela, O 
Drama no Seringal, Puçanga, Matupá e Histórias da Amazônia. seguiram-se 
muitos outros, merecendo referência os livros Biografia de João Francisco 
Lisboa, de 1957, e A mata submersa, de 1960. Fez também um apre-
ciado estudo sobre seu cunhado, ronald de carvalho (Peregrino foi 
casado com d. Wanda Acioly, irmã do grande poeta).

No campo da medicina, tivemos também inúmeras obras de Pe-
regrino Jr., que foi membro da Academia das ciências de lisboa e 
da sociedade Portuguesa de endocrinologia. escreveu, com a sua 

Ocupante da 
cadeira 18 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 
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notável experiência, sobre ciática, Polinevrites tóxicas, Alimentação, tireoide e  
estresse.

Peregrino Jr., homem de trato afável, muito amigo de Austregésilo de Atayde, 
foi o sexto ocupante da cadeira n.o 18, que tem como patrono João Francisco 
lisboa. eleito no dia 4 de outubro de 1945, tomou posse no mês de julho de 
1946, sendo recebido pelo poeta manuel Bandeira. Foi jornalista, médico, con-
tista e ensaísta, tendo nascido em Natal (rio Grande do Norte), no dia 12 de 
março de 1898. Faleceu no rio de Janeiro em 23 de outubro de 1983.

era filho de João Peregrino da rocha Fagundes, professor de línguas e 
matemática, e de cornélia seabra de melo. Fez o curso primário no colégio 
diocesano santo Antônio e no Grupo escolar Augusto severo, os estudos 
secundários no Ateneu rio-Grandense, cursando ao mesmo tempo a escola 
Normal. Ainda estudante, exerceu grande atividade jornalística. ele próprio 
lançou A Onda, jornal em que escreveu um artigo contra o diretor da escola 
Normal e professor do Ateneu, que provocou enorme celeuma e custou-lhe 
a saída do colégio. Ainda em Natal, fundou mais dois jornais: A Gazeta de 
Notícias e O Espectador.

Proibido de estudar na cidade, mudou-se em 1914 para Belém, onde ter-
minou o curso secundário no Ginásio Paes de carvalho. em A Folha da Tarde, 
ocupou, gradativamente, as funções de suplente de revisor, repórter de polícia 
e redator. trabalhou, ainda, em A Tarde e A Rua, além de secretariar A Semana. 
Fundou e dirigiu A Guajarina, antes de iniciar os estudos de medicina. Apri-
morou sua formação literária, mergulhando nos preceitos filosóficos e nas 
leituras de Nietzsche e Bergson, mas logo se concentrou nos clássicos portu-
gueses e nos românticos Herculano, Garrett e castilho.

em 1920, fixou-se no rio de Janeiro, no bairro da Glória, numa pensão 
de estudantes e candidatos a escritores. trabalhou na imprensa, na Gazeta de 
Notícias, e começou a produzir literatura. esteve por um tempo na central 
do Brasil, onde teve como companheiro Pereira da silva, a quem sucedeu na 
Academia.

de 1928 a 1938, publicou sua obra literária de ficção e de crítica. Após 
uma interrupção de mais de 20 anos, retomou os trabalhos e voltou a 
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publicá-los, em 1960, com uma nova edição de Histórias da Amazônia, acrescida  
de novelas inéditas, inclusive A mata submersa. escreveu ensaios sobre José 
lins do rêgo, Graciliano ramos e estudos sobre temas da literatura Bra-
sileira.

Formou-se em medicina em 1929, na Faculdade de medicina do rio de 
Janeiro. iniciou como interno na 20.a enfermaria da santa casa (serviço do 
Professor Antônio Austregésilo) uma carreira médica longa e bem-sucedida, 
fundador e diretor do serviço de endocrinologia da Policlínica do rio de 
Janeiro; docente de clínica médica e de Biometria da Faculdade Nacional 
de medicina, onde chegou a catedrático; e também professor da Faculdade 
Fluminense de medicina e professor emérito da Universidade do Brasil. Foi 
diretor-presidente da Policlínica Geral do rio de Janeiro; chefe da divisão de 
Assistência médico-Hospitalar do iPAse, entre outros cargos.

No terreno esportivo, além de professor e diretor da escola Nacional de 
educação Física, foi membro do conselho Nacional de desportos.

Além da Gazeta de Notícias, escreveu para O Jornal, O Brasil, A Notícia, Careta, 
como cronista e como colaborador de numerosas revistas literárias e científi-
cas do Brasil e do estrangeiro. Foi membro do conselho Federal de educação, 
do conselho Federal de cultura, presidente da UBe (União Brasileira de 
escritores) e membro titular da Academia Nacional de medicina.

Na obra de Peregrino Jr. revelam-se as múltiplas facetas do autor, como 
contador de histórias, ensaísta, crítico, médico e professor. A temática cen-
tral da sua ficção, em Puçanga, Matupá, A mata submersa e Histórias da Amazônia 
é a visão do mundo amazônico, a imaginação do homem e a fatalidade geo-
gráfica que conduz ao mistério dos mitos e à poesia das lendas.

 O ensaísta expressa preocupação com o destino da cultura brasileira, a 
partir da pesquisa de raízes e divulgação de sua autenticidade. Na crítica, 
levanta aspectos importantes da obra de vários escritores brasileiros. O en-
saio Doença e constituição de Machado de Assis, embora possa sugerir um estudo de 
natureza biográfica ou psicológica, transcende em muito tal plano. Vale-se 
do seu conhecimento de médico para explicar as doenças e relacionar aspec-
tos de uma constituição doentia até alguns dos recursos do escritor, como a 
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ambivalência, a tendência explicativa, a noção do tempo, a repetição, a preo-
cupação da loucura e da morte.

A obra do médico e do professor versa sobre o campo específico da sua 
profissão: a saúde, a medicina, as tarefas da Universidade. Preocupações de 
quem passou mais da metade da vida ensinando e em contato permanente 
com os jovens.

O autor percorreu, em sua carreira literária, estilos diversificados. Professor 
universitário apaixonado, nos idos de 1940, assim se expressava a respeito da 
educação, outra das suas grandes paixões: “A situação do ensino não permi-
te a timidez hesitante do conformismo, nem as atitudes estéreis de negação 
ou de resistência passiva. todos têm o dever de cooperar para que o ensino 
universitário entre nós melhore progressivamente nos seus quilates culturais, 
no sentido perpendicular da profundidade e da altura. Para isto poderemos 
contribuir decisivamente todos nós, professores, se nos lembrarmos de que o 
professor moderno deve exercer, no organismo universitário, aquela prodigio-
sa função hormonal de que nos falava marañon. É exatamente esta a função 
mais importante do professor: a função estimuladora, que leva ao espírito do 
estudante os excitantes específicos do entusiasmo, da fé, da confiança e do 
interesse científico. sem esses hormônios espirituais, o ensino universitário 
será vão e precário: poderá preparar autômatos ou máquinas especializadas; 
não formará, jamais, médicos, pesquisadores, nem homens para o trabalho da 
cultura. Além de tudo, o problema da disciplina que nasce do respeito mútuo 
e da mútua estima é uma disciplina mais humana e mais sólida, porque emana 
de um ato gratuito de aceitação e cooperação. É esta a disciplina voluntária 
que não humilha nem compromete a dignidade humana, porque deriva sim-
plesmente da hierarquia do trabalho. É a ela que eu desejaria que todos na 
universidade se subordinassem, no interesse da nossa harmonia moral e do 
entendimento pedagógico dos nossos cursos.”

este texto, além do pensamento de Peregrino Júnior sobre educação, 
mostra sua dimensão humana, que se reflete no contador de histórias, em 
que sobressaem o espírito crítico e o bom humor, de que flui uma certa 
ternura.
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Para rachel de Queiroz, sua grande amiga desde 1939, quando veio morar 
no rio, Peregrino, diferente do paroara nordestino, trouxe outra espécie de 
ouro da Amazônia: a descoberta da beleza da terra, do mistério do grande rio, 
que até então só se conhecia literariamente como “inferno verde”.

Acompanhados desse espírito, penetramos os igarapés, banhamo-nos de 
verde, colocamo-nos sob o sol coado e ouvimos os ruídos da mata e do rio. 
contando do homem amazônico e de seus costumes, Peregrino Jr. escreveu 
Puçanga (1929), Matupá (1933), Histórias da Amazônia (1936) e A mata submersa 
(1960), este último o próprio autor chamou de dívida de gratidão para com 
a terra que o acolheu na adolescência.

Na realidade, para o homem-menino-peregrino, a Amazônia foi o ingresso 
na dor, aquela mesma dor que opera a cisão e inscreve o homem na cultura.

embora no conto Buenolândia, Peregrino Jr. diga que: “À luz morna da noi-
te tropical, minha infância voltou, sorriu-me, com um perdão unânime, para 
todos os meus erros e debilidades, e envolveu-me num abraço manso, sem 
palavras...”, e que era preciso “conhecer a Amazônia, estuprá-la e dominá-la 
violentamente para poder possuí-la com amor”; também declarou ter sido 
nela que “o menino mofino, rapaz frouxo, homem sem disposição para a luta” 
reforçou “o caráter e endureceu a alma”. A Amazônia foi a sua aventura do 
mundo – a aventura da liberdade e da solidão.

Peregrino, como escritor, no plano das letras puras, teve esta direção singu-
lar. Numa fase em que ainda predominava o esplendor verbal de rui Barbosa 
e coelho Neto, vai ele buscar em machado de Assis a afinidade natural do seu 
espírito. escreve com sobriedade, tem o gosto da forma simples, e é direto e 
objetivo como compete a um genuíno homem de jornal.

É ele, no início da sua vida literária, o escritor que sabe o que pretende. 
Adora o estilo que se ajusta ao seu temperamento, e nesse estilo, além de es-
crever os seus artigos, as suas reportagens e os seus comentários da vida social, 
produz contos admiráveis.

euclides da cunha e Alberto rangel, seguidos de perto por um mestre 
esquecido, raimundo de morais, ajustaram o estilo literário à riqueza ama-
zônica. O estilo opulento, derramado, por vezes torcido na sua expressão 
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procurada, como que simétrico àquela região que euclides definiu como 
a última página do Gênesis, ainda por escrever. muitos mestres que vieram 
depois, como o citado raimundo de morais, autor de vasta bibliografia 
amazônica, moldaram-se pelo metro literário de euclides. citarei ainda: 
Alfredo ladislau e também o saudoso Osvaldo Orico, autor do Vocabulário 
de crendices amazônicas.

convém não esquecer que a literatura da região amazônica teria um mes-
tre de outra linha, na prosa de José Veríssimo, notadamente nas Cenas da vida 
amazônica. A sobriedade estilística daquele que seria o grande crítico da obra 
machadiana, reconhecendo-lhe a preeminência no quadro geral da cultura 
brasileira, faria também seus discípulos, criando uma outra linha de escritores 
da região. entre eles, Peregrino Júnior.

Ao transferir-se para o rio de Janeiro, e aqui continuar seus estudos de 
medicina, Peregrino irá ser, na santa casa da misericórdia, um dos grandes 
discípulos do professor Antônio Austregésilo, como deolindo couto, outro 
grande mestre, ao mesmo tempo em que desdobra a sua atividade literária 
em duas direções: escreve contos e crônicas, além de reportagens e artigos de 
jornal. O cronista social retoma aqui a sua pena de comentarista malicioso e 
atento, em cenário maior.

em 1922, com o centenário da independência, o Brasil como que se de-
bruça sobre si mesmo, na revisão do caminho percorrido, por um lado, e na 
prospecção do caminho que irá percorrer, por outro lado. surge o modernis-
mo literário, com repercussões imediatas na Academia. daqui sairá o líder do 
movimento, na pessoa de Graça Aranha, e o seu grande opositor, na palavra de 
coelho Neto. e é nessa oportunidade que Peregrino Jr. se faz o grande repór-
ter do modernismo. Não se limita a acompanhar a mudança de ordem cultu-
ral e social. registra essa mudança. Objetiva e corretamente. e de tal modo, 
que não se poderá recompor, hoje, a fase beligerante do modernismo, sem 
aludir ao que Peregrino Júnior recolheu nas suas primorosas reportagens.

A rigor, ele soubera ser modernista, antes do modernismo. mas, resguar-
dando a sua independência pessoal. Não participou da liderança da revolu-
ção, mas soube ser o seu cronista – fino, polido, imparcial.
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e o acadêmico Peregrino Júnior?
O destino dos modernistas foi chegar à Academia. e ela os acolheu na hora 

própria. Aqui chegaram, entre outros, manuel Bandeira, ribeiro couto, Gui-
lherme de Almeida, cassiano ricardo, menotti del Picchia. Peregrino veio 
no momento exato – para entoar o louvor do poeta Pereira da silva, acolhido 
por manuel Bandeira.

O rio Grande do Norte é que ficou nele como a terra idílica, a infância, 
a idade do ouro. dele extraiu as recordações mais poéticas: “Natal, cidade 
lírica e linda na sua humilde paisagem provinciana é meu passeio ao mun-
do mágico da infância. e os banhos alegres e livres no sítio de meu avô na 
rua do morcego, onde cada cajueiro tinha um nome e cada coqueiro um 
dono...”

No espaço da saudade, a terra natal não apresenta defeitos. Já a Amazônia 
foi para Peregrino Jr., como disse manuel Bandeira, “um caso clínico”. ele 
não a vê com deslumbramento, mas com observação. com os mesmos olhos 
viu o rio de Janeiro, e, cronista social, registrou-lhe o movimento, em Vida 
fútil: o recesso dos salões literários, o surgimento do arranha-céu, a extinção 
da sala de visitas.

No entanto, a crônica social, para Peregrino Jr., não foi mera obra do acaso. 
seu estilo tinha algo de diferente - uma certa malícia, corroendo a aura que 
não pudesse envolver uma domingueira, uma festa do set ou um salão literário. 
era o olhar do homem nordestino, cauteloso e crítico, que o fazia ter saídas 
como esta, contada por Josué montello, no seu Diário da Manhã: “corria em 
Belém a notícia de que o cronista social Peregrino Júnior, tendo caído do ca-
valo, havia fraturado o braço. Osvaldo Orico, seu velho amigo, foi visitá-lo no 
hotel em que então morava Peregrino, e o encontrou, realmente, com o braço 
engessado na tipoia. Não conteve a pergunta:

– Peregrino, como foi que você caiu do cavalo, se eu nunca soube que você 
praticava esquitação?

e Peregrino, depois de passar a chave na porta:
– Osvaldo, eu não caí do cavalo, caí da rede. mas não ficava bem um cro-

nista social cair da rede. Não diga isso a ninguém. Fica entre nós.
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Afinal, acrescento eu, a rede era a montaria de Peregrino. Nela ele se punha 
a sós, em viagens que só a memória e a fantasia podem empreender.

expectador de uma sociedade que, segundo ele próprio, vivia com o cora-
ção e o pensamento em Paris, cujas “moças aprendiam História do Brasil e a 
doutrina cristã, em francês, no sion, e a cujos homens as cocotes da Glória e do 
catete ensinavam, na sua doce missão, não só a arte de amar, mas também a de 
beber e comer, e ainda o gosto de falar francês”, frequentou os salões literários 
onde o Parnasianismo ainda tinha vez.

Nele ecoavam, por perto, e conforme ele próprio afirmou, os autores lidos 
no Pará, quando do seu contato com os mestres franceses. Verlaine, mallar-
mé, rimbaud se imortalizavam na medida em que a sua linha de pensamento 
encontrava continuidade.

desse diálogo entre os Peregrinos de dois tempos surgiram ainda as Re-
cordações de um cronista mundano aposentado que ele publicou no Correio da Manhã.  
O “rapaz de jornal” iluminava o ensaísta, como outra dimensão daquele espírito 
que mostrava afinidade com a ciência, com o magistério, com a literatura.

Peregrino registrou e registrou-se, imortalizou e imortalizou-se. lendo-se 
o seu mosaico, é possível levantar as linhas de um homem, de um tempo, de 
um pensamento.
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P ro s a

Afonso Pena Júnior

Alberto Venancio  F ilho

Ao ser criada a Academia, os estatutos aprovados em sessão 
preparatória atribuíram à instituição o nome de Academia 

do Brasil, como fidelidade ao modelo francês. mas proposta de  
Pedro rabelo adicionou ao título a expressão de Letras, caracterizan-
do melhor a instituição como puramente literária, tal como definida 
no discurso da sessão inaugural de machado de Assis.

entretanto, nessa mesma sessão Joaquim Nabuco propunha dar 
à instituição um âmbito mais amplo, referindo-se que “alguma das 
nossas individualidades mais salientes nos estudos morais e políti-
cos, jornalismo e na ciência, não tinham sido lembrados”; expressão 
que depois passou a ser denominada “expoentes”.

A partir de então, foram eleitas figuras que se enquadraram nesse 
perfil, como em 1898 o Barão do rio Branco, embora alguns aca-
dêmicos insistissem nos seus méritos de historiador.

Ocupante da 
cadeira 25 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 

*

* exposição nas efemérides da sessão de 22 de março de 2012.
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Até 1940, Afonso Pena Júnior estava dedicado à política, ao magistério, à 
advocacia e ao serviço público, embora tivesse proferido conferências e artigos 
de mérito ainda inéditos, e só seriam publicados na revista Digesto Econômico, 
por iniciativa de contijo de carvalho. exercera também em prazo curto a 
reitoria da Universidade do distrito Federal (1936). 

Assim, teria sido eleito na base dos expoentes e há indicações de que na vaga 
de silva ramos o seu nome foi cogitado, mas houve recusa de sua parte.

A publicação de A Arte de furtar e seu autor, em 1946, o credenciou no meio 
intelectual, logo lembrado para ingresso na Academia. eleito em 22 de maio 
de 1947, foi recebido em 14 de agosto de 1948 por Alceu Amoroso lima.

com falsa modéstia, declarou no discurso de posse:

“A Academia foi sempre para mim um alto céu resplandecente, para o 
qual não ousava erguer sequer os olhos. Nascido tão longe das eras e lugar 
das filas, fui sempre, entretanto, um adepto e respeitador das filas. mas as 
filas muito longas me descoroçoam. e a que a minha imaginação, ilumina-
da pelo espírito de justiça, enxergava às portas da Academia era de tanta e 
nobre gente que nem passava pela cabeça me incorporar a ela.”

e acrescentava: 

“Por isso, quando João Neves e rodrigo Otávio, cuidando servir à Acade-
mia, mas entregues, de fato, à cegueira de uma afeição que muito me honra e 
me cativa, apareceram em nossa casa e me intimaram a me candidatar à vaga 
de Afrânio Peixoto, senti um grande susto depois de apontar vários motivos 
da recusa.”

Afinal aceitou a inscrição. e afirmou: 

“Acolhido com uma benevolência sem precedentes, aqui estou para fingir-
mos uma substituição impossível, acrescentando, quem sabe, – assim o disse 
antes que dissessem – mais uma página àquela A Arte de furtar que tanto e tanto 
estudei e que parecia ter esgotado os ardilosos processos de agatanhar o Além.”
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e continuando: “Quanto à Academia, já que os dignos de entrar não se 
apresentaram – nada mais fez, admitindo o menos digno – do que pautar-
se pela sabedoria da natureza que vive acertando as medidas e compondo  
médias.”

cita o texto bíblico:

“seis anos semearás o teu campo e seis anos podarás a tua vinha e re-
colherás os seus frutos”, e para dizer que Afrânio submeteu não seis anos, 
mais seis vezes seis ao duro regime de cultura forçada. “escolheu a Acade-
mia para isto ao escritor bissexto de uma só obra suada e tressuada no curso 
de dois decênios, e ordenou-lhe que substituísse, em gloriosa humilhação, 
ao mestre insigne que ilustrou, in aeternum, este posto, com a produção de 
cem volumes, cada qual mais belo, interessante e valioso.

Assim, o quisestes, srs. Acadêmicos. e assim será feito. A cadeira número 
sete vai entrar em pousio. reinará silêncio na forja em que ecoaram sem ces-
sar, durante mais de um terço de século, os ecos de um saber ciclópico.”

Afonso Pena Júnior nasceu no dia 25 de dezembro de 1879, dia de Natal, 
em santa Bárbara, no estado de minas Gerais, e faleceu no rio de Janeiro em 
12 de abril de 1968, numa sexta-feira santa, talvez provindo dessa primeira 
data, em parte, a origem de sua religiosidade.

Quando do nascimento, o pai era deputado à Assembleia Geral, e já fora 
ministro dos Gabinetes liberais de lafayette e cotegipe, e seria deputado à 
última legislatura do final do império. com a república, foi representante 
à constituinte mineira, senador estadual e presidente do estado de minas 
(1892-1894). em 1895, é chamado no plano federal para a  presidência do 
Banco da república, eleito vice-presidente da república da chapa com ro-
drigues Alves em 1902 e presidente da república no quadriênio 1906-1909, 
falecendo no exercício do mandato.

enquanto o pai exercia a Presidência da república, Afonso Pena Júnior 
permaneceu em Belo Horizonte nas atividades de professor e de advogado, 
não desejando de qualquer modo ter qualquer participação no governo.



 Alberto Venancio  F ilho

204

Formado pela Faculdade de direito nos primeiros anos de existência de 
Belo Horizonte como capital do estado, Afonso Pena Júnior frequentara 
antes o célebre colégio caraça e o curso anexo da escola de minas de Ouro 
Preto.

iniciou a carreira política como deputado estadual de 1902 a 1909, re-
nunciando ao mandato, neste último ano, para participar da campanha ci-
vilista. Foi secretário do interior no governo estadual de Arthur Bernardes 
em 1912 e deputado federal em 1923. ministro da Justiça na Presidência 
Arthur Bernardes em 1924, sucedendo ao nosso confrade João luiz Alves; 
em período de grande turbulência política, o governo precisou utilizar o 
estado de sítio, mas procurou manter uma gestão com respeito aos direitos 
individuais.

de sua passagem pelo ministério da Justiça, relatou Barbosa lima sobri-
nho episódio significativo:

“Não esqueço o episódio de um periódico, que vivia a exaltar o ministro 
da Justiça de então, Afonso Pena Júnior. Um dia, como se reduzisse a verba 
da subvenção, o periódico mudou de rumo abruptamente e descompôs 
com tal veemência o ministro que este se viu na contingência de lhe respon-
der, dizendo, num telegrama antológico, que nunca havendo agradecido 
louvores que não pedira, fazia questão agora de agradecer diatribes que o 
restituíam ao respeito de si mesmo.”

em 1930, participa ativamente do movimento da Aliança liberal, primei-
ro orador do comício realizado na cidade do rio de Janeiro, mas se afasta 
da política. Foi diretor do Banco do Brasil, consultor jurídico do Banco e 
consultor jurídico da superintendência da moeda e do crédito (sUmOc), 
embrião do Banco central.

em 1936, assume a reitoria da Universidade do distrito Federal, fundada 
por Anísio teixeira, e tivera como reitor o nosso confrade Afrânio Peixoto. 
A universidade estava envolvida na crise política da época, mas procurou ele 
manter as diretrizes estabelecidas na criação.
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em 1943, assina o manifesto dos mineiros, e, devido às sanções impostas 
pelo governo, é forçado a deixar a diretoria do Banco Hipotecário Agrícola 
de minas Gerais.

se não completou a carreira do pai, por duas vezes foi cogitado para can-
didato à Presidência da república: a primeira vez quando se defrontaram as 
candidaturas de José Américo de Almeida e Armando salles em 1937, ao 
surgir o estado Novo, e a segunda, em 1950 quando cogitado para candidato 
do governo de união nacional na sucessão da Presidência dutra.

Quando se falou de Afonso Pena para a Presidência da república, disse 
Assis chateaubriand: “ele não serve, é reservado e tem muito caráter.”

Numa dessas ocasiões o acadêmico levi carneiro testemunhou no plená-
rio que 

“a Academia não faz política nem poderia patrocinar uma candidatura 
política”, mas deve se associar às homenagens prestadas, ‘pois todos os que 
recusavam essa candidatura exaltavam os méritos intelectuais e morais do 
candidato, de tal sorte que a candidatura pareceria recusada por motivo, 
precisamente, dos merecimentos do candidato. como quer que seja, a Aca-
demia deve rejubilar-se por ver proclamada, ainda uma vez, os merecimen-
tos e as virtudes do nosso preclaro companheiro’.”

como consultor jurídico da sUmOc, hoje Banco central, seus pareceres 
eram modelo de redação vernácula e sobressaíam pelo alto cunho jurídico e 
pela concisão e clareza dos conceitos. Foram ressaltadas as características sin-
gulares do parecerista, analisando uma legislação nova, cujos contornos ainda 
não estavam bem definidos, e que vinham atender a necessidades econômicas 
e sociais prementes, como a lei de usura, a legislação sobre reajustamento 
econômico e novas normas cambiais.

Afonso Pena Júnior pertenceu à primeira geração intelectual que se firmou 
com a fundação de Belo Horizonte. com um conjunto de colegas, abraçou o 
simbolismo em grupo denominado “Jardineiros do ideal” e “cavaleiros do 
luar” jurando por Verlaine e cruz e souza; “recitávamos a desoras no deserto 
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poeirento que eram então as vogais coloridas de rimbaud”. Afonso Pena 
se autodenominou um “suportável rimador bissexto”, mas produção desta 
época era valiosa:

se a matéria inerte uma alma existe, 
se tudo o que nos cerca pensa e sente
e pode pedra dura como a gente, 
sofrer ou rir, estar alegre ou triste

Que há de magoar-te o ardente olhar de outrora
A perscrutar-te tão gelado agora
como em poema mudo do passado.

A veia poética não o abandonou. em 1928, estando em londres, tomou 
conhecimento da morte de seu grande amigo Jackson de Figueiredo. Visitara 
pouco antes a Abadia de Westminster, lera as veneráveis inscrições ali repro-
duzidas e redigiu em latim o perfil do amigo, que foi traduzido pelo padre 
leonel Franca.

em 1945 reunia-se em sua residência um grupo de amigos, quando come-
çavam a se apresentar as primeiras decepções da redemocratização, Guilherme 
Figueiredo escrevera o poema “Poema da moça caída no mar” e Afonso 
Pena Júnior fez a réplica:

Não foi possível, não foi
tirar a moça do mar
Porque o homem pequenino
Que morava na prisão
e a gente botou na rua
Para entrar no mutirão
carregou para outra banda
Os caboclos do arrastão
e a moça afogou no mar.
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Nosso senhor lhe perdoe
Que eu não lhe perdoo não
Pois deixou morrer a moça
e acabou-se a geração...

Ao publicar em 1946 o livro A Arte de furtar e seu autor, Afonso Pena apresen-
tava obra de atribuição de autoria, a mais importante em nosso país.

desde quando o livreiro genovês João Bautista lerso, estabelecido no lo-
reto, a matriz dos italianos em lisboa, recebeu um manuscrito em cuja página 
de rosto se lia título pitoresco.

“teatros de Verdades, espelhos de enganos, mostrador de Horas min-
guadas, Gasoa Geral dos reinos de Portugal e Arte de Furtar. composta em 
lisboa no ano de mdclii por um português anônimo e muito zeloso da 
Pátria”, a obra vem constituindo um verdadeiro enigma literário.

O livreiro e impressor genovês, em 1740, submeteu o manuscrito a um 
especialista para que ajuizasse da obra, e decifrasse a autoria. tempos depois, 
o consultor devolveu o original, de que havia feito tirar cópia, além de apro-
priar-se de extensas passagens em obras de sua própria lavra. Quanto à autoria, 
incluiu o nome do famoso pregador, o padre Antônio Vieira. imaginando, por 
isso, um grande sucesso editorial, o esperto genovês não hesitou em recorrer a 
um truque de publicidade: inverteu a página de rosto, de forma a destacar, em 
primeiro lugar, o título Arte de furtar, que o autor anônimo colocara em último 
após “teatro de Verdades e espelho de enganos”, com a supressão, do lugar 
e a data da composição, dando esta última como data da impressão. Quanto 
aos dois claros que restavam: “impresso em ... Ano de ...”, o genovês escreveu, 
sem vacilar: “Amsterdam, na oficina elvizeriana 1652.”

A Arte de furtar só veio a lume tempo depois, nunca antes de 1743, impressa 
em lisboa e não em Amsterdã com a autoria do padre Antônio Vieira fora 
in venção fraudulenta do genovês. O esperto genovês foi levado a tais contra-
fações pelo êxito comercial do empreendimento.

A autoria da Arte de furtar – cuja tese central é a da universalidade do roubo 
– tem sido objeto de intensa controvérsia ao longo dos anos, direi mesmo dos 
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séculos. retrata todas as mazelas do Portugal de então. Por não poupar as es-
feras oficiais e os abusos dos poderosos, a começar pelos reis, esse depoimento 
cruel sobre a vida social da época da restauração só poderia ser divulgado sob 
rigoroso anonimato para assegurar a garantia do autor.

A primeira impugnação à autoria de Vieira partiu do padre Francisco José 
Freire logo em 1744, em sua “dissertação Apologética em que demonstra 
que o Padre Antônio Vieira não era o autor do livro”. Posteriormente, Fran-
cisco José Freire iria indicar outro autor para a obra: João Pinto ribeiro, um 
dos heróis da restauração. surgem então outras autorias: tomé Pinheiro da 
Veiga, duarte ribeiro de macedo, Antônio da silva e sousa, padre manuel 
da costa, d. Francisco manuel de melo.

A autoria de tomé Pinheiro da Veiga é criação do padre João Batista de 
castro. em 1652, tomé Pinheiro da Veiga já tinha 81 anos e esta idade era 
já menos própria para a sátira fina e espirituosa da Arte de furtar, idade bem 
diferente da de 34 anos, quando escreveu a Fastigimia.

duarte ribeiro de macedo foi juiz de 1.a instância no interior de Portugal 
e teve o nome sugerido para a autoria da Arte pelo padre inácio José de mace-
do, no seu Velho liberal do Douro.

Antônio da silva e sousa foi lembrado por Ataíde e melo, em seu estudo 
bibliográfico sobre a Arte de furtar publicado nos Anais das bibliotecas e arqui-
vos, vol. ix, onde julgou ter dado solução definitiva ao antigo, importante e 
debatido problema: 

“A autoria de Francisco manuel de melo foi trazida pelo Prof. Joaquim 
Ferreira, do Porto, sendo alegado, com razão, que o temperamento de d. 
Francisco manuel de melo, refletido em suas obras, não se ajustava ao tom 
polêmico, sarcástico e por vezes até injurioso da Arte de furtar.”

entre as numerosas edições da Arte de furtar, cabe mencionar, como curiosidade, 
a 6.a edição publicada em londres em 1830, maliciosamente dedicada a F.B. tar-
gini, Visconde de são lourenço, com o acréscimo, sob o retrato do homenageado 
da legenda irônica “Qual pirata uníloquo dos trabalhos alheios feito rico”.
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A crítica de atribuição também teve seguidores no Brasil. em 1907 era pu-
blicado pela livraria Garnier o volume A Arte de furtar, edição popular acom-
panhado de estudo crítico e breves anotações de João ribeiro.

João ribeiro foi membro desta casa, primeiro acadêmico a ser eleito após 
a fundação, sucedendo a luiz Guimarães Júnior e foi recebido por José Ve-
ríssimo em 30 de novembro de 1898. Professor de história e de literatura do 
colégio Pedro ii, onde teve como discípulo o nosso grande Afonso Arinos, 
foi autor de vasta obra de literatura e da história, de crítica e de literatura, e 
um dos adeptos da reforma ortográfica feita nesta casa em 1907.

dizia na apresentação: 

“chamei a mim esta esquecida tarefa, tomando-a ‘a peito aberto e fé la-
vada’, como diria sá de miranda, fiando mais na minha sinceridade do que 
nas minhas forças, sob a inconstância de uma estação moral indiferente ou 
contrária que desconversava e que interrompia a todo instante.”

declarava que: “Foram muitos os que, com o andar do tempo, se desve-
laram com o problema ainda hoje não resolvido na história literária portu-
guesa.”

desenvolve ideias sobre todos os predecessores a que propuseram autoria, 
descarta com uma ampla explicação tais atribuições para referir a existência 
na Biblioteca de Évora dentre os manuscritos que foi de propriedade do padre 
João Baptista de castro, nota que dizia:

“depois que saiu a público fez um grande estrondo, esse começou a 
duvidar do autor (padre Vieira). O que posso assegurar é que conferido o 
original desta Arte com outro manuscrito de tomé Pinheiro da Veiga, era 
a letra e o estilo semelhante, donde é crível que fosse ele o autor de A Arte 
de furtar.

com cautela, desenvolve argumentos para supor que tomé da Veiga po-
deria ter sido o autor do livro, mas como passar de mera possibilidade, ou 
ainda da probabilidade à certeza?”
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O texto do livro e o seu estilo lembram os processos da arte e do tempera-
mento de quem escreveu A Arte de furtar e se baseava em rivera, que se baseava 
nesse ponto, e conclui:

“este crítico fino, irônico e arguto, não será o autor da Arte de furtar?” Não 
cabem a ambos, a Fastigimia e a Arte, aqueles mesmos dotes e qualidades que 
separadamente se reconhecem em cada uma delas? Quem poderia disputá-las 
naquela época senão tomé Pinheiro da Veiga?

em 1917, solidônio leite publicou artigos no Jornal do Commercio, reunidos 
em livro com o título de A autoria da Arte de furtar, e propôs a autoria para An-
tônio de souza macedo.

estuda a biografia de Antônio de souza macedo, escritor, poeta, ensaísta, 
escrevendo em português e espanhol, com importantes missões diplomáticas, 
primeiramente na inglaterra, no reinado de carlos i, quando teve atuação 
importante para reconhecimento de Portugal pelo governo inglês, em segui-
da na Holanda, onde foi muito ativo no sentido de resguardar o Brasil da  
ocupação holandesa. Autor de inúmeras obras, foi o grande advogado da casa 
de Bragança.

Os argumentos que expande em defesa da autoria de souza macedo são: 

“i – ter conhecimento não só das coisas do Governo, como prática dos 
muitos anos o procedimento do Governo e do regimento dos tribunais. 

ii: ter falecido em data posterior ao ano de 1664.
iii: ser escritor e ter exercido cargo de Juiz e conselheiro de Fazenda.
iV: ser escritor de primeira ordem ‘não inficionado pelo vício de seu 

tempo’.”

realiza um estudo comparativo entre a Fastigimia e A Arte de furtar para com-
provar que o autor daquela obra não poderia ser o autor de A Arte de furtar.

e conclui:

“Os dois trabalhos divergem profundamente. No Fastigimia expande-se 
jubiloso um espírito amante da natureza. Na Arte de furtar pulsa amargurado 
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um coração de patriota. Além disso, manifesta-se naquele, sem dissimula-
ção, o sentimento religioso do autor que chega a ofender grosseiramente ao 
chefe supremo da igreja.”

Acrescentava que todas estas circunstâncias e muitas outras concorreriam 
no nome Antônio de souza macedo, para atribuir-lhe a autoria de A Arte de 
furtar.

O livro de solidônio leite provocou resposta de João ribeiro de forma 
pouco elegante e grosseira, começando por dizer que: “A bibliografia, segun-
do um crítico inimigo dos bibliômanos, é a arte de conhecer os livros pelas 
lombadas.” e adiante: 

“Já se vê o nosso bibliógrafo tem opiniões singularíssimas. está a ca-
valeiro da crítica da estrada literária. Não respeita opiniões comuns, nem 
consenso de dois povos. A leitura é como uma estante de livros: pode-se 
tirar um in folio da prateleira de baixo e colocá-la na mais alta rima. Pedestal 
e capital são extremidades que se tocam nas colunas da Fama.”

de forma apaixonada: “este souza de macedo, diga-se de verdade, é me-
lhor do que o franciscano, mas é um clássico de segunda e terceira ordem, 
pesado, grave e meditabunda.”

e acrescenta: “A quem quer que tenha um pouco de senso crítico e educa-
ção de gosto literário, repugna este disparate.”

solidônio leite responde com elevação às afirmações de João ribeiro com 
grande cópia de argumentos e com a transcrição de vários trabalhos de mace-
do, para comprovar que foi, na verdade, o autor do famoso livro.

O livro de solidônio leite recebeu aplausos de ilustres personalidades no 
Brasil e em Portugal, como os acadêmicos rui Barbosa, clóvis Beviláqua, 
medeiros e Albuquerque, Osório duque estrada, silva ramos, Alberto de 
Oliveira, Oliveira lima, rodrigo Otávio, Pedro lessa e o futuro acadêmico 
ramiz Galvão. Os aplausos eram, por certo, pela qualidade da obra, sua se-
riedade e probidade, não podendo essas pessoas, sem conhecimento de causa, 



 Alberto Venancio  F ilho

212

se pronunciar sobre a tese, mas Oliveira lima foi explícito: “Acho os seus 
argumentos de peso e não vejo que se possa melhor e com mais acerto atribuir 
o famoso livro a outro que não seja Antônio souza macedo.”

Afonso Pena menciona que o ataque pouco generoso contra a pessoa de 
solidônio leite impediu, talvez, que a tese deste conquistasse definitivamen-
te as opiniões competentes. e mostrava que o prestígio de João ribeiro em 
relação a solidônio leite, que era só conhecido por um pequeno número de 
estudiosos, foi um combate desigual, mas o mal da polêmica estava feito. 

Ao publicar A Arte de furtar e seu autor em 1946, Afonso Pena Júnior examina 
as versões anteriormente levantadas e, ao mencionar Antônio souza macedo, 
refere que a conclusão é de solidônio leite, primeiro a aventá-la. e, na conclu-
são, afirma que, se o leitor concordar com a autoria de souza de macedo, bem 
pequeno será o seu merecimento em confronto com o de solidônio leite, que 
primeiro descobriu e proclamou este autor.

Não há indicações precisas de como Afonso Pena Júnior se interessou pelo 
estudo da Arte de furtar. era pessoa de grande cultura humanística, conhecendo 
bem os clássicos portugueses. É provável que a leitura do livro tenha desper-
tado interesse, sobretudo, quando muito se refere ao Brasil. No livro, declara 
ter tido notícias de alguns resultados dos estudos de solidônio leite e insistiu 
com ele para concluir-se sem demora, o que não ocorreu.

Atribui-se a raul soares ter incentivado a pesquisa de Afonso Pena Jú-
nior. raul soares foi político mineiro, primeiro ministro civil da marinha do 
Governo epitácio Pessoa. Formado em direito pela Faculdade de são Paulo, 
foi advogar em campinas e conquistou em concurso a cadeira de literatura 
do ginásio local, sobrepujando a Otoniel mota e Américo moura. escreveu 
um opúsculo “O Poema crisfal”, atribuindo a autoria a cristóvão Falcão e 
contestando a atribuição a Bernardim ribeiro.

Afonso Pena Júnior desenvolveu os argumentos de solidônio leite e re-
digiu os dois volumes sobre A Arte de furtar e seu autor atribuindo a autoria a 
Antônio de souza macedo, mas sempre dando o devido crédito a solidônio 
leite, e alegando que apenas desenvolvera seus argumentos.

Justificava: 
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“O estudo, de que resultou este livro, não foi empreendido no propósito 
de demonstrar uma tese, mas no de apurar a verdade; não foi trabalho de 
advogado, adstrito a coligir e apresentar, do melhor modo possível, os ele-
mentos favoráveis a uma causa, mas trabalho de juiz, na instrução rigorosa 
e no exame imparcial de uma ação de reivindicação da Arte de furtar, ação 
em que os litigantes conhecidos eram muitos e podia algum desconhecido 
estar com melhor direito.

mesmo depois que a conclusão a que cheguei afinal, e que aqui se de-
monstra, parecia irrecusável e definitiva, esteve sempre atento aos argumen-
tos em contrário, disposto a reexaminar toda a matéria, sem aferro à minha 
conclusão, que, a rigor, não é minha, mas de solidônio leite, primeiro a 
aventá-la.”

mostrava os esforços realizados, as pesquisas demoradas, “espécie de tra-
balho de mineração, em que se desmontam montanhas para se apurar uma 
pitada do metal precioso”.

explica Afonso Pena Júnior: 

“concedamos, mas, entretanto, que a crítica de atribuição seja um puro 
diletantismo, um simples desafiador da inteligência, sem resultados prá-
ticos apreciáveis. Ficar-lhe-ia, em todo caso, a sedução e o merecimento 
de toda obra de justiça. Hão de sempre apreciá-las aqueles que em cujos 
corações resida o impulso quixotesco de endireitar tortos, e que se não se 
conformem com a injustiça de ser tirado do verdadeiro dono a glória de 
uma obra como A Arte de furtar.”

No curso da elaboração do livro, Afonso Pena Júnior teve conhecimento de 
que o padre Francisco rodrigues encontrara documento anônimo do Arquivo 
romano da companhia de Jesus, do qual se dizia que o padre manoel da 
costa compôs uma Arte de furtar.

em período de guerra, Afonso Pena Júnior procurou obter informações 
sobre o documento. O reitor da PUc (Pontifícia Universidade católica do 
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rio de Janeiro) dirigiu um cabograma ao padre Francisco rodrigues, pedindo 
inteiro teor do documento, informação do nome e currículo na companhia 
do informante do signatário do documento e em que datas o padre manoel 
da costa foi Prefeito de estudos e reitor da Universidade de Évora. decor-
ridos mais de três meses sem resposta, Afonso Pena Júnior pediu auxílio ao 
serviço diplomático Brasileiro. O embaixador do Brasil em roma renovou 
o pedido e obteve como resposta: “Os jesuítas se recusam a dar cópia, por se 
tratar de documento sem valor científico e histórico, com acusações de caráter 
particular e pessoal.”

Aponta-se que o padre Francisco rodrigues não fez trabalho de crítica, 
limitando-se a citar o documento, cuja autenticidade não foi comprovada. 
O fato de existir no Arquivo romano da companhia de Jesus não dá grau 
de autenticidade, e o registro do arquivista não autentica o documento, mas 
apenas dá a entrada e sabemos há documentos falsos em arquivos e bibliotecas 
públicas. Por outro lado, o padre manoel da costa jamais empreendera qual-
quer obra literária que pudesse considerá-lo autor da Arte de furtar.

Qualquer que seja, entretanto, o desenvolvimento futuro desses estudos, o 
livro de Afonso Pena Júnior permanecerá como obra fundamental de crítica 
de atribuição, a mais importante já realizada no Brasil.

No comentário de José Honório rodrigues, “Afonso Pena fez a compara-
ção de textos dos livros de souza macedo e de sua correspondência com os 
textos da Arte de furtar, examinou o texto da obra com vagar de erudito, con-
testou as falsas autorias, demorou-se na reconstituição do meio, da personali-
dade e ações de seu presumido autor, examinou suas ideias, seu sentimento e 
sistema político. evidenciou na nova análise do texto a inadmissibilidade dos 
chamados à autoria por vários outros escritores”.

Aponta José Honório rodrigues como exemplos mais expressivos do livro 
de Afonso Pena Júnior os capítulos “O autor era inimigo de padre Antônio 
Vieira”, “Um inimigo de Vieira por amor de Pernambuco” e “O santo Ofí-
cio e a isenção de seus confiscos”, no seu dizer “de uma lógica irrepreensível 
teoricamente decisivos”. Vieira defendera com toda veemência a entrega de 
Pernambuco aos holandeses para a composição da paz de Portugal com a 
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Holanda “O Papel Forte”, enquanto que na Arte de furtar se encontra a frase 
decisiva “não tendes que me em vir aqui com veemência e paixão, cortar um 
braço para não perdermos a cabeça”.

Afonso Pena Jr. descreve o papel de souza de macedo, que nos quatro 
anos passados como ministro residente em londres, durante as lutas entre o 
Parlamento e carlos i, e, mais adiante, na embaixada de Holanda, defendeu 
encarniçadamente os interesses de Portugal e bateu-se como um leão contra 
a entrega do Nordeste aos holandeses. No Dicionário popular, Pinheiro chagas 
declara que “a capitulação (pelos holandeses) de Pernambuco em janeiro de 
1654 foi em parte, pode-se dizer, resultado dos hábeis e políticos esforços de 
Antônio de sousa de macedo”.

A importância desse episódio foi ressaltada no livro O negócio do Brasil de 
evaldo cabral de melo que comentou o risco para a nossa integridade terri-
torial representaria a ocupação holandesa: “Por lamentável que tivesse sido, 
a perda do rio Grande do sul não teria comprometido a unidade nacional, 
como não o fez a independência do Uruguai, mas a consolidação do Brasil 
holandês teria estilhaçado a América portuguesa.”

É de se mencionar que não foi apenas neste livro que Afonso Pena Júnior 
exerceu os conhecimentos especializados, mas em estudos sobre As Cartas 
Chilenas, e em estudo crítico de atribuição de um manuscrito da Biblioteca da 
Ajuda, que curiosamente atribuído a Antônio de souza macedo ele provou 
ser do padre severino da Fonseca. 

O manuscrito tinha na folha de rosto: “contém esse papel uma sumária 
relação dos sucessos de Portugal desde a menoridade até o falecimento do 
rey d. Afonso Vi, que deus descansa escrita e composto por Antônio de 
souza macedo”. 

Afonso Pena Júnior provará que o autor do manuscrito não era souza ma-
cedo e sim Pedro severim de Noronha. e comenta: 

“a parecença entre ele (souza macedo) e o verdadeiro autor – para usar 
de uma imagem popular – é a de um ovo a um espeto. Os amigos de um 
são os adversários do outro. As ideias, os sentimentos, o temperamento 
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e consequentes reações, inclusive de estilo, diferem radicalmente dos de 
macedo.”

em 1940, o ministério da educação publicou uma edição oficial de As 
Cartas Chilenas, com prefácio de Afonso Arinos de melo Franco e com a 
atribuição da autoria a thomas Antônio Gonzaga. A autoria foi objeto de 
controvérsia e vários pronunciamentos. A publicação do livro trouxe novos 
subsídios de manuel Bandeira e do historiador luiz camilo de Oliveira, que 
trouxera de Portugal valiosas achegas em favor da tese de Gonzaga. Afonso 
Pena Júnior publica uma série de artigos na defesa de tese e em 1958, por 
indicação de celso cunha, prefaciou o livro de rodrigues lapa As Cartas 
Chilenas – um problema histórico e filológico, em que, com erudição e sensibilidade, 
trouxe novas contribuições à questão.

recebendo Afonso Pena Júnior na Academia, disse Alceu Amoroso lima 
de A Arte de furtar e seu autor: 

“Vosso livro é um modelo de pesquisa literária, feita em grande estilo. 
sois um pesquisador de palhetas espirituais e a pepita que restituístes ao 
seu verdadeiro dono merecia bem o trabalho de vossa longa vida de sábio 
e de trabalhador.”

e afirmava Alceu Amoroso lima:

“O que não hesito em propor para vossa obra, singular e eminente entre 
os mais autorizados sob o tema, é o de obra-prima. em 20 anos de país, do 
mais paciente, mais indefeso esforço que já se fez aqui e em Portugal, para 
desvendar um mistério literário, escrevestes uma autêntica obra-prima.”

sucedendo-o na Academia, Hermes lima afirmou: 

“em crítica de atribuição, não há livro igual em nossa literatura. Afonso 
Pena Júnior estava preparado para tarefa deste porte e desta natureza. sua 
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educação humanista, seu paciente amor da investigação depararam na deci-
fração da autoria do livro famoso, destinado, como está em seu texto, não a 
ensinar ladrões, mas a conhecê-los, um campo extraordinário de pesquisas 
que por duas décadas lhe ocuparam o espírito.“

e prossegue: 

“Afonso Pena Júnior desenha o perfil público e privado de souza ma-
cedo, o corte de caráter autoritário e sarcástico, o amplo conhecimento 
dos negócios do estado, a defesa da inquisição, a luta pela recuperação 
de Pernambuco aos holandeses, traços de insólita preeminência do ce-
nário português. Pelas atividades exercidas como figura de alto mérito, 
como jurisconsulto, juiz da casa de suplicações, diplomata e governante, 
estava situado e aparelhado, por todo conjunto de qualidades principais 
e circunstanciais, que lhe cercam a vida e a obra, como o homem talhado 
para escrever a Arte de furtar, como análise dos costumes sociais e políticos 
da época.

coube a Afonso Pena Júnior o processo dessa demonstração através de 
cerradas páginas de inferências, em que o cotejo impressionante, entre tex-
tos e datas, comparações, semelhanças e até a identidade do pensamento e 
linguagem, se amontoam em exemplos que frisam pela evidência mesma.”

Por ocasião da primeira edição do livro, disse Josué montello: “A Arte de 
furtar e seu autor reclamará de futuro novas edições para a glória de quem escre-
veu e da cultura brasileira.”

em 2001, em Belo Horizonte, uma instituição universitária editou uma 
edição apócrifa de A Arte de furtar e o seu autor. A edição original era em dois 
volumes, e esta se compunha de apenas um volume, com exclusões arbitrárias 
e comentários extemporâneos.

O caráter inidôneo levou a um protesto nesta casa contra a iniciativa ini-
dônea. Felizmente, no mesmo ano, a comissão de Publicações da Academia, 
por sugestão do orador, e graças aos esforços do saudoso acadêmico Antônio 
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Olinto, promoveu edição com a apresentação do signatário e um posfácio do 
saudoso acadêmico sérgio corrêa da costa.

este examina o trabalho de Afonso Pena Júnior, mostrando que: 

“Feito o balanço das outras principais autorias examinadas pela crítica 
literária, o intelectual mineiro foi demolindo, uma a uma, com uma meto-
dologia implacável, lógica, segura e disciplina de trabalho exemplar.”

do livro se diz que:

“A prosa, que se poderia imaginar enfadonha em matéria tão árida, é, 
ao contrário, extremamente leve e pitoresca, iluminada por comentários e 
digressões que mantêm aceso o interesse do leitor. interesse, igualmente, 
pelo muito que pode aprender sobre história, crítica de atribuições, exegese 
de textos, contrafações, embustes e artifícios literários.”

A casa da rua Pereira da silva, nas laranjeiras, era ponto de encontro de 
amigos e de colegas. Ali cultivava ele rosas e cuidava da valiosa adega de que 
era profundo conhecedor de vinhos. Quando, certa vez, em um jantar, um 
amigo misturou vinho tinto com vinho branco, ficou indignado e declarou 
que se retiraria da mesa, se continuasse a fazer. No dia 25 de dezembro, seu 
aniversário, reunia os amigos para conversar e recitar o Hino Báccico.

da personalidade de Afonso Pena Júnior, cabe destacar que aparecendo 
sisudo nas fotografias, era um espírito alegre, dado à graça e à ironia, como 
testemunharam os colegas de Academia.

Por ocasião da eleição, indagado sobre a existência de um voto em branco, 
afirmou: 

“Fiquei devendo a quem me deu uma gratidão não menor a que me 
prende aos 34 que me honraram com o seu voto. devo acrescentar que este 
voto em branco não está inteiramente isolado, porque de uma pessoa, pelo 
menos, sei que eu o acompanharia gostosamente. esta pessoa é o eleito.”
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Já mais idoso, com as mãos trêmulas, ao assinar o livro de frequência, diz a 
um colega: “estou gago das mãos.”

Afonso Pena relatou que, após a eleição, encontrou com uma antiga amiga, 
que, assim que o viu, disse: “O sr. remoçou 10 anos com a sua eleição, dr. 
Pena! e ele respondeu, desapontado: “só 10 anos, minha senhora? então não 
valeu a pena entrar para a Academia.”

e certa ocasião, em plenário, como um orador se estendendo em demasia, 
comentou com um colega: “A oratória dele é uma chapadão sem pouso.” 
de outra feita, surpreendido ao aplaudir com entusiasmo um orador que se 
estendera em considerações prolixas, esclareceu: “estou batendo palmas, não 
por ter gostado do que ele disse, mas só por ter parado de falar...”

Há outros episódios que evidenciam senso de humor. Quando houve au-
mento do jeton de Ncr$ 500,00 para Ncr$ 700,00, comentou já não poder 
vir mais sozinho à Academia, pois representava um perigo sair com tanto 
dinheiro.

Na sessão da saudade, os depoimentos foram unânimes em ressaltar o gran-
de humanista, o excelente colega e companheiro e homem da ironia mansa.

Afonso Arinos de melo Franco, se reportando a um convívio pessoal e 
profissional de cinquenta anos, atestaria:

“É com essa experiência que quero assegurar à Academia, com plena 
consciência e convicção daquilo que estou dizendo, que não havia no país 
ninguém comparável ao saudoso companheiro, naquilo que se pode cha-
mar o conjunto de cultura humanística.

ele era um humanista não naquele sentido do humanismo do renasci-
mento que fazia com que o homem fosse divindade, mas um humanista no 
sentido de que ele reunia todas aquelas qualidades, aquelas condições de 
superioridade do ser humano na sua formação: a humildade, a modéstia, a 
bravura, a solidariedade e a eloquência.

com esta paciência (e esta probidade) envelheceu serenamente o juris-
consulto – que, indiferente à ambição, manipulou o talento como os minei-
ros velhos administravam a fazenda: com pachorra, sisudez e retraimento. 
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Os mineiros velhos e os filósofos gregos. Porque na doçura e na sobriedade 
daquele homem inteiriço vibravam os secretos entusiasmos, agitava-se a 
ideia, ardia a flama liberal, pulsavam as forças que enfibram e organizam a 
cultura, quando a cultura pretende servir à sua terra e à sua gente”.

e conclui:

“O que Afonso Pena poderia ter feito é muito maior do que fez, mas o 
que fez ele, é muito maior do que se supõe tenha feito. No Brasil não se 
sabe o que nós perdemos: o jurista que foi ele, o homem, o cristão e final-
mente o herói intelectual que ele foi.”

Afrânio coutinho “lamentava não terem sido gravados os seus modismos 
de sertanejo e de mineiro, seus provérbios sempre abundantes com que costu-
mava entremear a prosa, frases esplêndidas de vigor e de sabor local”. e fazia 
um apelo para se evitar a saída do Brasil da biblioteca de Afonso Pena “uma 
das maiores bibliotecas sobre temas brasileiros contemporâneos e que consti-
tui um verdadeiro patrimônio nacional”. Felizmente o ministério da Justiça 
incorporou-a em seu acervo em Brasília e publicou Catálogo de Obras Raras que 
revela o conjunto precioso.

comentou Peregrino Júnior que certa vez, falando no Plenário sobre José Au-
gusto, seu mestre e grande amigo, disse que este, apesar da longa idade, não tinha 
nenhum sinal de velhice em tudo o que fazia e dizia. Afonso Pena ouviu calado, 
mas no dia seguinte enviou-lhe uma carta: “Peregrino, você que é um homem tão 
delicado de trato, como é que vai falar de velhice numa casa de velhos?” Peregrino 
respondeu-lhe: “mestre Pena: eu falei em velhice numa casa de velhos, porque 
quando olho o senhor, nunca penso na velhice, mas na mocidade, porque gosta-
ria que muitos moços com quem convivo fossem tão jovens como o senhor o é, 
de espírito, de vivacidade, de curiosidade, de alegria e de combatividade.”

conta Afonso Arinos em suas Memórias que, ao ingressar na consultoria Ju-
rídica do Banco do Brasil, jovem advogado, recebeu de Afonso Pena Júnior a 
incumbência de estudar determinado e importante problema. examinou toda a 
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doutrina estrangeira e nacional, a jurisprudência dos tribunais no país e no exte-
rior, e ao final apresentou um alentado parecer, repleto de citações. Afonso Pena 
Júnior leu o trabalho e comentou: “Afonso, às vezes, azeite demais apaga a can-
deia”, comentário bem a revelar as noites frias de sua estância em santa Bárbara.

Afonso Pena Júnior foi entusiasta do movimento de escotismo no Brasil. 
ministro da Justiça aceitou o cargo de presidente da União de escoteiros do 
Brasil. Apresentava-se com o uniforme cáqui tradicional e pronunciou várias 
conferências sobre a importância do movimento na educação e na moralidade 
dos jovens.

Afirmava:

“deixando-vos, há tempos, uma impressão de visita, escrevi que o es-
cotismo deve ser decididamente amparado e propagado por todo o Brasil, 
por formar e constituir um dos elos mais fortes da unidade nacional dentro 
da fraternidade humana.”

em outro passo:

“Na sua verdadeira essência como na sua intenção final e nos seus efeitos 
reais, o escotismo se pode definir como uma escola de formação completa, 
um sistema perfeito de educação. ele forma a criança na sua integridade 
corpórea e pensante, utilizando processos no qual se condensam tesouros da 
psicologia infantil, desenvolve física, moral e intelectualmente a criança.”

Ao lado das atividades profissionais acompanhando as modificações de 
conjuntura, Afonso Pena Júnior era um observador atento da realidade do 
mundo e no país. e se pronunciou várias vezes em discursos de paraninfo e 
em conferências manifestando seu ponto de vista.

em 1941, falando aos bacharelandos da Faculdade de direito de minas 
Gerais, referia-se ao papel que os “homens de lei” exerceram em nosso país, 
mostrando com lucidez o papel de bacharel na evolução política e social do 
país: “O direito é um estuário de paixões e, portanto, vida.”
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e naquele momento declarava: 

“O Brasil precisa, agora ou nunca mais, do tino e da ação de seus juris-
tas. O momento é por todo mundo de renovação social, da intensa agitação 
política, e problemas sociológicos aos montes desafiam estudos e habilida-
des dos servidores da lei.”

em discurso em 1941 na Faculdade de direito de são Paulo, refere-se à 
interpretação distorcida da lei, falha que lhe parece situar-se no “crescente de-
saparecimento da cultura humanista e, consequentemente, na falta do exato co-
nhecimento do homem considerado em si mesmo, considerado no tempo e no 
espaço”. “A ausência da formação humanista, reduzindo juristas à condição de 
primários, condena-os a um recomeçar incessante e perpétuo.” É que o humanis-
mo, observa Afonso Pena, “aparelha o homem para captar, como se fora antena, 
as ondas da vida que pulsam e tumultuam no fenômeno jurídico”, pois libera as 
“virtualidades latentes do homem, suas forças criadoras e a vida da razão”.

Afirma Afonso Pena Júnior:

“O humanismo, que, no dizer de maritain, tende essencialmente a tor-
nar o homem mais verdadeiramente humano, e a manifestar sua grandeza 
original, fazendo-o participar de tudo quanto possa enriquecê-lo, na na-
tureza e na história; o humanismo, que libera e desenvolve as virtualidades 
latentes do homem, suas forças criadoras e a vida da razão; o humanismo 
aparelha o homem para captar, como se fora antena, as ondas de vida, que 
pulsam, e tumultuam no fenômeno jurídico.”

esclarece Hermes lima:

“Afonso Pena Júnior era humanista, não porque aprendera o bom latim 
do caraça, mas porque, pelo conjunto de saber e experiência, tinha os 
olhos e inteligência voltados para os problemas resultantes das condições, 
exigências e motivações do mundo moderno.”
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A sensibilidade de Alceu Amoroso lima detectou o enigma da figura:

“era uma dessas pessoas que, no fundo, são um grande mistério, um 
grande enigma. Afonso Pena Júnior foi uma espécie de esfinge. como tan-
tas e tão aparentemente contraditórias qualidades se foram reunir numa 
personalidade tão singela, simples, acolhedora e tão cotidiana? como pôde 
ele realmente concentrar em si uma série de qualidades, porque se tratava 
de uma dessas figuras de que nunca se dirá suficientemente tudo, porque 
conservam sempre uma áurea de mistério, de enigma que provém desde a 
sua infância.”

Ao conhecimento das letras clássicas – recitava de cor versos de Virgílio 
e de Horácio, bem como de poetas modernistas – tinha acesso aos gran-
des pensadores. era profundo conhecedor de montaigne, que citava sempre 
com propriedade, voltando as raízes mineiras, daí se afirmar que “falando 
em montaigne nos salões mais literários do rio, um Afonso Pena Júnior tem 
gosto de santa Bárbara”, e chegou ele certa vez a cogitar de que “o nosso 
sabidíssimo montaigne me parece um mineiro da gema”.

Afonso Pena Júnior foi um dos últimos representantes de uma tradição 
cultural humanista que está desaparecendo no país e nesta casa, mais um 
motivo para reverenciar-lhe a memória.
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teria o império do Brasil 
um destino trágico?

Marcelo de  Mello Rangel

Analisamos o texto “ensaio sobre a História da literatura 
do Brasil”, de domingos José Gonçalves de magalhães, 

publicado em 1836 na Niterói, revista Brasiliense. evidenciamos 
que para Gonçalves de magalhães o futuro do império do Brasil 
encontrava-se em perigo, e isto porque os seus homens e mulheres, 
especialmente os dirigentes imperiais, orientavam-se a partir do ethos 
egoísta imputado pelo elemento colonizador, o que significa dizer 
que seus pensamentos e ações eram determinados por inclinações 
e desejos. como acompanharemos, magalhães se dividira entre a 
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compreensão de que o caráter do espírito do povo brasileiro teria sido conta-
minado pelo egoísmo e i(a)moralidade portugueses, o que redundaria na de-
cadência do império do Brasil e, a um só tempo, a percepção de que ele e seus 
companheiros de revista, em especial Araújo Porto-Alegre e torres Homem, 
seriam capazes de evidenciar o caráter original do espírito do povo brasileiro, 
sublinhando as determinações éticas que deveriam ser concretizadas, o que 
tornaria possível a fundação de um futuro ideal.

cada povo tem sua literatura, como cada homem o seu caráter, cada árvore 
o seu fruto. mas esta verdade, que para os primitivos povos é incontestável 
e absoluta, todavia alguma modificação experimenta entre aqueles, cuja civi-
lização apenas é um reflexo da civilização de outro povo. então, semelhante 
às árvores enxertadas, vêm-se pender dos galhos de um mesmo tronco frutos 
de diversas espécies, e posto que não degeneram aqueles que do enxerto bro-
taram, contudo algumas qualidades adquirem, dependentes da natureza do 
tronco que lhes dá o nutrimento, as quais os distinguem dos outros frutos de 
sua mesma espécie. (mAGAlHÃes, 1978, p. 133)

Gonçalves de magalhães nos fala de uma literatura com l maiúsculo, 
o que significa um ente determinado por características propríssimas. esta  
(l)iteratura, adiantamos – a “Brasileira” –, se teria concretizado a partir da 
atividade de um espírito específico, nesse caso o “Brasileiro”, que determina-
ria, necessariamente, qualquer realização encetada em seu interior. entretanto, 
em alguns casos, especificamente o do “Brasil”, magalhães sublinha não po-
der falar, mais propriamente, de um espírito do povo em tudo original, e isto 
porque algo havia sido obliterado desde a colonização do “Brasil” por Portu-
gal. Afirmava que a colonização portuguesa acabara criando no “Brasil” um 
reflexo de seu espírito egoísta e imoral, adiantamos. O espírito colonizador 
português, após séculos de exploração, punha-se como obstáculo significativo 
à realização do espírito “Brasileiro”. Os portugueses teriam forçado os “bra-
sileiros” a ver e a viver de acordo com orientações morais de segunda ordem, 
uma espécie de segunda natureza (ethos), que ganhara ares de fundamento. 
Um modo de ser pautado na exploração, no pecado, na i(a)moralidade, no 
egoísmo, em valores em tudo baixos, modo de ser marcado, desde o início, 
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pela necessidade de um fim trágico, ou se quisermos, terrível. e isto porque, 
ao fim e ao cabo, e a despeito de possíveis diferenças específicas em relação ao 
elemento português, o “Brasil” fora nutrido pela seiva do colonizador, tendo 
crescido a partir de seu caráter.

O movimento realizado por magalhães e seus companheiros de Revista é 
o de encontrar um elemento culpado pelo insucesso do que seria perfeito (e 
justo), do próprio espírito do povo original, ou ainda, do modo de ser “bra-
sileiro”, para sermos mais claros, responsável pelo o malogro do que seria, 
originariamente, destinado ao progresso. O método escolhido por magalhães 
foi o de fazer crer que os portugueses não permitiram que o espírito do povo 
brasileiro se concretizasse, que o dever-ser se realizasse, dever-ser digno de 
admiração, que ainda assim teria aparecido e brilhado aqui e ali, o que pode 
ser comprovado através de um olhar atento para a “História da literatura do 
Brasil”.

O que parece necessário sublinhar é a força expressiva que magalhães e seus 
companheiros atribuíram à herança portuguesa, na medida mesmo em que iam 
tecendo suas investigações acerca da “literatura Brasileira”. Algo que nos leva, 
por um lado, a questionar, no presente artigo, se eles não teriam criado um 
inimigo forte demais, um legado insuperável – o do egoísmo e da decadência 
necessária, e, por outro, a ressaltar que a indicação desse inimigo substantivo 
acabava por satisfazer, tragicamente, ao próprio assombro de magalhães e de 
seus companheiros na medida mesmo em que experimentavam o fracasso de 
seu projeto civilizacional (entendido como revolução moral e intelectual), e 
iam procurando respostas para a situação de indigência moral (e material) que 
criam acometer o seu tempo.

magalhães ia investigando e construindo um passado que aparecia cada 
vez mais orientado pelo egoísmo, e isto fazia com que compreendesse a rea-
lidade “brasileira” como determinada pela i(a)amoralidade. O autor concluía 
assim e, até certo ponto, de maneira surpreendente, que o “Brasileiro” e, por 
conseguinte, a própria “literatura Brasileira”, não passaria de um “reflexo 
de outro povo”, de um povo determinado pelo ethos egoísta, modo de ser 
que não permitia que os sentidos originários ao “Brasil” fossem acolhidos e 
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concretizados no interior do império do Brasil; egoísmo que, indo de encon-
tro ao cristianismo dos companheiros, aparecia como elemento responsável 
pela concretização de um destino trágico (terrível), ressaltamos. e o mais 
interessante é que o motivo mesmo que havia provocado magalhães a estudar 
a “história da literatura do Brasil” fora a necessidade de evidenciar (compro-
var) sua filosofia da história otimista, pois, segundo o literato, o “Brasil” seria 
originariamente determinado pela necessidade do progresso e do amor (cari-
tas) – compreendido, aqui, como a orientação moral que tem como medida o 
bem da totalidade. No entanto, na medida mesmo em que ia experimentando 
fracasso em seu projeto civilizador desenvolvido na França desde 1834, or-
ganizado e exposto mais propriamente na Revista Niterói, magalhães anotava 
que a História do “Brasil” passara a ser orientada, em algum momento no 
passado, pelo egoísmo e que, por conseguinte, se encontrara determinada, 
desde então, pela decadência.

Pessimista em relação aos rumos que o império do Brasil tomava, em rela-
ção ao próprio fracasso de seu projeto civilizador, magalhães precisava, então, 
compreender a razão do malogro do “Brasil”, do espírito do povo, o motivo 
mesmo pelo qual suas atividades literárias não eram reconhecidas, segundo 
fazia crer. O autor necessitava articular uma resposta à altura de sua perplexi-
dade, e, para tanto, construíra uma explicação que logo o satisfaria, mas que, 
a um só tempo, criava um inimigo poderoso, quase ou mesmo invencível – 
trata-se da concepção de uma espécie de hibridismo entre Portugal e Brasil, 
ou melhor, da radicalização do modo de ser egoísta no interior do espírito do 
povo brasileiro, modo de ser herdado à tradição colonial lusitana. digamos 
que o autor encontrara soluções lógicas para suas indagações terríveis, mas 
acabava intensificando seu embaraço em relação à própria possibilidade de 
civilizar o império do Brasil e de fazê-lo reencontrar-se com seu dever-ser.

em outras palavras, magalhães necessitara criar um culpado pelo eclipse 
do espírito brasileiro, projeto em relação ao qual conquistara êxitos seguidos, 
anotemos. A colonização concretizada pelo elemento português preenche a 
necessidade de respostas para a surdez dos homens do império do Brasil às 
reclamações do “grupo de Paris”, ou às reclamações do espírito do povo se 
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preferirmos. O movimento de magalhães sublinha a necessidade de se recor-
rer à tradição, ao passado, no sentido de evidenciar os valores adequados ao 
desenvolvimento do povo “Brasileiro”, mas, a um só tempo, na medida mesmo 
em que investiga o passado através do que chamamos hoje de literatura, passa 
a elencar uma série de características funestas que a colonização portuguesa 
legara ao “Brasil”. O que percebemos, então, é que o poeta enfrenta um em-
baraço, a saber, o mesmo passado que era apresentado, de início, como âmbito 
ideal à evidenciação de que o “Brasil” seria determinado pelo progresso e pelo 
amor, passa a ser compreendido como o ponto de origem do egoísmo, modo 
de ser que colocara o seu tempo – o império – em situação de indigência.

temos, assim, uma espécie de embaraço. se, no início de seu projeto histo-
riográfico, magalhães buscara evidenciar uma história orientada pelo progres-
so e pelo amor, ao final, acabara tendo de dedicar sua investigação aos motivos 
que teriam sido responsáveis, no passado, pela situação de indigência de seu 
tempo, caminho que tornava sua “história da literatura do Brasil” um texto 
algo pessimista, no interior do qual o “Brasil” parecia ter sido determinado, 
ao longo de sua história, pelo egoísmo e pela necessidade da decadência. ma-
galhães acusou seu tempo de indigência e encontrou no passado a resposta 
para essa situação. Acusou seu tempo e atribuiu à literatura a força de reação 
necessária à concretização do progresso moral e material; entretanto, na me-
dida mesmo em que escrevia suas poesias e artigos e investigava o passado, o 
autor começava a desconfiar de que o espírito do povo e a literatura “brasilei-
ra” não teriam realizado o destino faustoso próprio ao “Brasil”, e isto porque 
teriam sido determinados pelo modo de ser egoísta desenvolvido pelo coloni-
zador português. logo, encontrara um novo culpado – o passado, o mesmo 
passado que era apresentado, até então, como modelar, repleto de grandes 
homens e heróis. O passado teria instaurado o modo de ser do egoísmo, e o 
presente seria algo como uma vítima em estágio avançado. O poeta encontra-
va-se, então, sem presente e sem passado, ou melhor, sem um ponto de deter-
minação suficiente à revolução moral e intelectual que pretendia junto a seus 
companheiros, entregue à boa vontade de homens e mulheres que apareciam, 
então, como necessariamente egoístas. desiludido e à procura de respostas 
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suficientes, capazes de animar seu projeto civilizador, magalhães apresenta, 
ainda, um outro tempo, esse sim, ao menos num primeiro momento, serviria 
como ponto de determinação mais adequado ao seu projeto civilizador: trata-
se de um passado remotíssimo e originário –, os tempos pré-cabralinos. 

Aqui, magalhães passa a escrever sobre dois passados, o primeiro seria 
originário, tempo de liberdade, de coragem e de independência (tempos de 
amor/caritas podemos concluir), anterior a qualquer contato com o portu-
guês, o segundo passado nascia no século xVi, a partir do egoísmo radicali-
zado pelo colonizador. Acompanhemos:

“(...) este vasto Éden separado por inormíssimas montanhas sempre es-
maltadas de verdura, em cujo topo colocado se crê o homem no espaço, mais 
chegado ao céu, que à terra e debaixo de seus pés vendo desnovelar-se as 
nuvens, roncar as tormentas, e disparar o raios; com tão felizes disposições 
da Natureza do Brasil necessariamente espirar devera seus primeiros habita-
dores; os Brasileiros músicos e poetas nascer deviam. Quem o duvida? eles o 
foram, eles ainda o são. Por alguns escritos antigos sabemos que várias tribos 
índias pelo talento da música e da poesia se avantajavam. entre todas, os ta-
moios, que mais perto das costas habitavam, eram também os mais talento-
sos; em suas festas e por ocasião de combates, inspirados pelas cenas, que os 
tornavam guerreiros hinos improvisavam, com que acendiam a coragem nas 
almas dos combatentes ou cantavam em coros alternados de música e dança 
hinos herdados dos seus maiores (...)” (mAGAlHÃes, 1978, pp. 154-155)

magalhães descreve uma natureza paradisíaca, “edênica”, o “Brasil”. Afir-
ma que nenhuma outra parte do mundo, apesar de suas belezas, superava seu 
“país” em perfeição, em potencial para o progresso moral e material. mas 
a perfeição que descreve não advém da natureza propriamente, como pode 
parecer num primeiro momento. A natureza “brasileira” seria maravilhosa, 
composta de “inormíssimas montanhas” no cume das quais o homem, finito, 
encontrara a possibilidade de provar a medida da eternidade. Uma natureza 
capaz de alçar seus homens às alturas, homens que, a partir da medida da 
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eternidade se encontrariam devidamente preparados para suportar as agru-
ras incessantes oferecidas pela vida, pois se encontravam “mais chegados ao 
céu, que à terra, e debaixo de seus pés vendo desnovelar-se as nuvens, roncar 
as tormentas, e disparar o raio”. Uma natureza que ainda prevalecia pelos 
anos 30 do século xix, apesar dos maus-tratos do colonizador, e que se-
guia sendo cantada e descrita por homens como “langsdorff, Nisved, spix 
e martius, saint-Hilaire, debret, e uma multidão de outros viajadores (...) 
(mAGAlHÃes, 1978, p. 154).

entretanto, há algo mais na descrição de magalhães que não se reduz à 
natureza perfeita que o “Brasil” sempre fora; trata-se do próprio homem que 
habitara e mobilizara essa natureza perfeita, e o autor fala dos “primeiros 
habitadores”, entes que nasciam poetas e músicos, homens e mulheres que, 
desde sempre, tocavam a existência afinados pelas “cenas” da natureza e pela 
medida da eternidade. eles viviam de acordo com as necessidades e sentidos 
oferecidos por aquilo que era próprio – a natureza, bem como animados e 
alegres graças à lembrança dos sentimentos de completude e de unidade que 
experimentavam junto à natureza, através da poesia e da música, e isto porque 
“(...) à Poesia e à música é dado o assenhorear-se da liberdade humana, vibrar 
as fibras do coração, abalar e extasiar o espírito” (Gonçalves de magalhães,  
p. 156). magalhães descreve que em meio ao espaço “Brasil”, em um tempo 
originário, digno de ser lembrado e revigorado em seus aspectos fundamen-
tais, existira uma espécie de homem alegre, que seria capaz de festejar a na-
tureza, amante da “liberdade”, da “independência”, bem como “corajoso”, 
e isto porque saberia se entregar a uma natureza perfeita e sublime capaz de 
alçá-lo aos céus, fazendo-o experimentar a medida do eterno, medida ani-
madora e asseguradora. Não sem motivo, esses homens selVAGeNs rapi-
damente “abandonavam-se ao cristianismo e à civilização” (mAGAlHÃes, 
1978, p. 156), e isto porque já teriam experimentado, de certa forma, através 
da natureza, a comunhão com o inefável, a própria medida da eternidade, já 
sendo orientados, ao fim, pelos sentimentos adequados.

magalhães fala, então, de uma natureza e de um tipo de homem, de um 
dueto devemos ressaltar uma espécie de proporção, de simetria exemplar e 
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perdida. descreve uma união ideal que teria construído um tempo perfeito, 
que teria composto a proporção perfeita à realização de uma sociedade civi-
lizada (de um destino faustoso), faltando para tanto, apenas o tom cristão e 
algumas lições da cultura europeia. em outras palavras, se a totalidade articu-
ladora natureza “brasileira” continuava sendo, no século xix, o âmbito ideal 
à experimentação da medida do eterno, da assunção de uma vida orientada 
pela liberdade, pela independência, pela alegria e pela coragem, faltava, nos 
tempos de magalhães, um outro elemento fundamental à realização, uma vez 
mais, dessa experiência, a saber, um tipo específico de homem, tipo que havia 
sido dizimado pelo elemento português. O âmbito “Brasil” teria sofrido uma 
radical alteração, não em suas formas, suas montanhas altíssimas continua-
vam ali, mas algo havia desaparecido, desapareceram os homens amantes da 
liberdade, da independência, da alegria e corajosos, e tomara seu lugar um 
novo tipo, o tipo egoísta, i(a)moral e covarde, incapaz, na compreensão de 
magalhães, de colocar o império no caminho do progresso moral e material. 
como podemos ler:

“Que precioso monumento não fora para nós desses Povos incultos, 
que quase tem desaparecido da superfície da terra, sendo tão amigos da 
liberdade e da independência, que com preferência ao cativeiro em cardu-
mes caíam debaixo das espadas dos Portugueses, que embalde tentavam 
submetê-los a seu jugo tirânico. talvez tivessem elas de influir sobre a atual 
Poesia Brasileira, como os cânticos do Bardo da escócia sobre a Poesia 
influíram do Norte da europa, e hoje, harmonizando seus melancólicos 
acentos com a sublime gravidade do cristianismo, em toda a europa do-
minam.” (mAGAlHÃes, 1978, p. 157)

magalhães relata um tempo maravilhoso ideal à concretização de uma so-
ciedade (cristã) civilizada. em sua descrição do espaço “Brasil”, a natureza 
única e “maravilhosa”, condição de possibilidade para a construção de uma 
vida ideal (perfeita), permanece intacta, disponível, mas desaparece o tipo de 
homem ideal à mobilização adequada dessa natureza. Não que o império, 
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pela quebra daquela proporção perfeita, perdesse, definitivamente, qualquer 
possibilidade de recuperação, de alcançar, enfim, progresso moral e material e 
de tomar um lugar privilegiado no âmbito internacional, no entanto, e quan-
do menos esperamos, reaparece na narrativa de magalhães um tom pessimista, 
tom que funda um discurso atento às dificuldades que haveria de enfrentar para 
a realização de seu projeto civilizacional. era preciso, antes de tudo, recuperar o 
modo de ser dos “primeiros habitadores” do “Brasil” e, a partir dele, ensinar 
aos literatos e aos demais homens e mulheres da boa sociedade, em tudo egoístas, 
a medida necessária à concretização de uma sociedade moral e rica.1

mesmo diante desse tempo originário e algo maravilhoso, magalhães con-
servava seu pessimismo e sua desilusão, e isto porque desconfiava de que os 
homens de sua época não seriam modestos o suficiente para se dedicar a ouvir 
os primeiros “habitadores”, aprendendo com eles sentimentos como o da 
alegria, da liberdade, da independência e da coragem, e mais, não seriam mais 
capazes de aprender com eles a amar a natureza e a entregar-se às suas neces-
sidades e possibilidades. Os seus contemporâneos teriam-se tornado profun-
damente i(a)morais, distantes da natureza e seguiam sedimentando o modo 
de ser do egoísmo. como vimos no início de nosso texto, o caráter português, 
egoísta e i(a)moral, teria contaminado o ethos brasileiro, adequado, perfeito em 
relação ao espaço “Brasil” e ao dever-ser, “ingênuo”, para recuperar um termo 
caro ao romantismo alemão, a schiller em especial.    

em verdade, podemos recuperar duas compreensões acerca da Histó-
ria do “Brasil” que estão sempre em jogo no texto de magalhães, ou se 

1 segundo magalhães: “do que dito havemos, concluímos que à Poesia não se opõe o país, antes pelas 
suas disposições físicas muito favorece o desenvolvimento intelectual; e se até hoje a nossa Poesia não 
oferece um caráter inteiramente novo e particular, é que os Poetas, dominados pelos preceitos, atados 
pela imitação dos Antigos, que como diz Pope, é imitar mesmo a Natureza (como se a Natureza se 
ostentasse sempre a mesma nas regiões polares e nos trópicos e diversos sendo os costumes, as leis e as 
crenças, só a Poesia não partilhasse essa diversidade) não tiveram bastante força para despojarem-se do 
jugo dessas leis, as mais das vezes arbitrárias, daqueles que se arrogaram o direito de torturar o Gênio, 
arvorando-se legisladores do Parnaso”. (mAGAlHÃes, 1978, pp. 157-158)

A boa sociedade significa, conforme ilmar rohloff  de mattos: “Aqueles que eram livres, proprietários 
de escravos e representados como brancos.” (mAttOs, 2010, p. 117)
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quisermos duas compreensões distintas acerca da lógica da temporalidade 
(da temporalização do tempo) no interior da qual viveriam os “brasileiros”. 
A primeira compreensão compartilhada pelos companheiros de Revista aponta 
para uma temporalidade, ou para uma história, que se concretizaria e se atua-
lizaria de forma autônoma em relação aos homens, até mesmo independente. 
Uma história que realizaria, necessariamente, aquilo mesmo que deveria ser 
realizado, neste caso, o espírito do povo originário, anterior à colonização 
portuguesa, espírito perfeito, determinado por sentimentos nobres como a 
liberdade, a independência e a coragem. Já a segunda compreensão, que tam-
bém podemos observar na prosa de magalhães e dos demais redatores da 
Niterói, diz respeito a uma temporalidade, ou a um destino, que seria decidido 
pelos homens, por grandes heróis e por grandes vilões, vale ressaltar. Aqui, os 
homens representariam papel de destaque, sendo decisivos na concretização, 
ou não, de sentidos originários, tendo a possibilidade, inclusive, de radicalizar 
sentidos ônticos, ou melhor, de tornar fundamentais valores construídos aqui 
e ali, no interior de um determinado contexto histórico.2

enfim, ambas as compreensões se alternam de maneira complexa e muitas 
vezes imperceptível no interior dos textos de magalhães e de seus compa-
nheiros Araújo Porto-Alegre, torres Homem e Pereira da silva, publicados 
na Revista Niterói, levando-nos a formular e nos orientar por uma hipótese 
determinada, a saber: os primeiros românticos pensaram o “Brasil” a partir 
da tensão entre pessimismo e desconfiança, por um lado, e otimismo e espe-
rança, por outro, em relação à possibilidade da civilização (revolução moral 
e material) do império. A primeira compreensão anima os companheiros de 
Revista, garantindo que seu projeto – evidenciação mesma daquilo que deveria 

2 como afirma magalhães: “Através, porém, das espessas trevas em que estavam mergulhados os homens 
no novo continente, viram-se alguns gênios superiores brilhar de passagem, bem semelhantes a essas 
luzes errantes, que o peregrino investigador admira em solitária noite nos desertos do Brasil; sim, eles 
eram como os Pirilampos, que no meio das trevas fosfoream. e poder-se-á com razão acusar o Brasil de 
não ter produzido gênios de mais subido quilate? mas que povo escravizado pode cantar com harmonia, 
quando o retinido das cadeias, e o ardor das feridas sua existência torturam?”. (mAGAlHÃes, 1978, 
p. 142)
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ser – alcançasse, em última instância, o sucesso pretendido. A segunda com-
preensão, ao contrário, traria, a um só tempo, conforto lógico e desconforto 
espiritual. dizendo ainda em outras palavras, através dela, magalhães encon-
trava resposta suficiente às suas dúvidas e perplexidades, ao anotar que a His-
tória do “Brasil” seria menos do que um constructo perfeito em constante e 
necessário progresso do que aquilo mesmo que os homens viessem a reali-
zar em determinada coordenada espaço-temporal. A História passava a ser 
algo realizado pelos homens, e não mais um roteiro previamente decidido.  
Assim, os literatos encontravam lugar para os atos de egoísmo que pareciam 
se multiplicar no império do Brasil, atos que não poderiam ser explicados, ao 
menos logicamente, no interior de uma teodiceia. magalhães e seus compa-
nheiros estariam, aqui, orientados pelo discurso do livre-arbítrio cristão. sua 
perplexidade conquistaria uma resposta razoável, e isto porque, se o império 
estava em decadência, isto nada tinha a ver com deus, um ente perfeito que 
não podia ser a origem de tantos erros, que eram, sim, concreções de homens 
egoístas, incapazes de se colocar em sintonia com o que era correto. Uma 
resposta razoável, mas terrível, e isto porque magalhães e seus companheiros 
passavam a sofrer com a possibilidade lógica e empírica de que o império do 
Brasil decairia vítima do egoísmo que ali grassara desde os primeiros tempos 
da colonização portuguesa. Através dessa segunda compreensão pessimista 
e profundamente desconfiada, magalhães e também seus companheiros de 
Revista anotaram a possibilidade de que o destino do “Brasil” se teria transfor-
mado e assumido a figura da tragédia.
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O locus eroticus na poesia 
de Gilka machado

Darlene J .  Sadl ier

em 1922, no ano da semana de Arte moderna em são Paulo, 
Gilka machado publicou seu quinto volume de poesia com o 

título simples mas provocante, Mulher nua. Nos primeiros anos da 
década de 30, depois da publicação de mais dois livros de poemas, 
O meu glorioso pecado (1928) e a antologia Carne e alma (1931), a revis-
ta literária, O malho, pediu a 200 inteletuais que votassem na poetisa 
mais importante do Brasil. Gilka machado recebeu o maior número 
de votos, ultrapassando escritoras notáveis como Henriqueta lis-
boa, Francisca Júlia e cecília meireles. mas apesar de sua produção 
considerável nas primeiras três décadas do século xx, e apesar da 
atenção e elogios críticos que recebeu como poetisa, Gilka macha-
do está curiosamente ausente do panteão de escritores modernos 
brasileiros. embora não fosse a primeira pessoa a ser ignorada no 
processo da formação do cânone, a exclusão de Gilka machado 
parece diretamente ligada ao conteúdo erótico de seus versos – um 
conteúdo que transgredia as regras literárias daquilo que era consi-
derado bom gosto – sobretudo para uma escritora.
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Para avaliar o lugar de Gilka machado na literatura Brasileira, é importante 
levar em conta que a originalidade de sua poesia vem não só de suas represen-
tações do amor físico, mas também de uma crítica feminista mais generalizada 
que resultaram numa obra tão radical como a poesia antiburguesa de seus 
contemporâneos mais famosos da semana de Arte moderna. mas quando 
ela é mencionada nas obras de referência, é classificada como simbolista ou 
colocada ao lado de outras escritoras sob a rubrica genérica de “poetisa.” em-
bora ela publicasse alguns poemas em Festa, revista literária dos espiritualistas 
(Andrade muricy, tasso da silveira e cecília meireles, entre outros), não há 
nada especialmente simbolista a respeito da obra de Gilka machado. de fato, 
alguns de seus poemas tratam da classe operária, da pobreza e da injustiça 
social, enquanto muito mais poemas descrevem uma sexualidade feminina 
liberada que, não supreendentemente, ganhou para ela um público substancial 
de leitores. mas, escrevendo sobre o amor erótico, também meteu-se em apu-
ros com o estamento, alguns membros do qual publicaram resenhas altamente 
negativas da sua poesia. 

O ensaísta João ribeiro tentou desviar certas críticas ao declarar que seus 
poemas não eram “nem imorais nem amorais” e que seu conteúdo erótico 
foi mais “sublimada e espiritualizada” e “nada têm de ofensivos ao pudor”. 
(278) Os comentários de ribeiro são interessantes a considerar ao lado da-
queles de Agripino Grieco, crítico que observou que os sentimentos expressos 
em seus versos não eram de jeito nenhum uma reflexão de “sua vida modesta 
e altiva”. e ele acrescentou: 

“...nunca ninguém a viu tomar a atitude de certas madamas desabusadas 
– misto de sabichonas de molière e de ‘bas-bleus’ de 1830 – que preten-
dem adotar as maneiras masculinas, virando ulanos de saias, usando gravata 
e monóculo, fumando pelos botequins” (93). Numa defesa igualmente 
duvidosa de sua obra, o crítico Humberto de campos atribuiu seu ardor 
poético a sua ‘mentalidade creoula’.”

e disse: 
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“Ao ler-lhe as rimas cheirando ao pecado, toda a gente supôs que estas su-
biam dos subterrâneos escuros de um temperamento, quando elas, na realidade, 
provinham do alto das nuvens de ouro de uma bizarra imaginação.” (314) 

campos cita Henrique Pongetti, que escreveu num ensaio em 1930 que, 
para aqueles que, “lhe conhecem a intimidade, [Gilka é] a mais virtuosa das 
mulheres e a mais abnegada das mães”. (315)

O que estes comentários nos dizem é que os defensores de Gilka se sentiam 
tão pouco confortáveis com seu erotismo como seus críticos mais virulentos. 
Ademais, ao descrever seu erotismo como espiritualizado – em vez de humano 
e carnal –, ribeiro ajudou a decidir-lhe para sempre o destino de ser classificada 
como simbolista. mas qualquer pessoa que leia Gilka machado sabe que sua 
poesia erótica não é espiritualizada – a não ser que se considere a rapsódia sexual 
e o êxtase orgásmico como estados místicos. O fato que ela escreveu sobre um 
erotismo feminino tornou-a voz única na literatura brasileira na primeira parte 
do século xx. esta é a razão por que ela foi excluída do cânone e por que agora 
ela é o foco de considerável análise feminista e revisionista.1 

Neste estudo, quero ir além dos comentários de Gilka machado como 
poetisa erótica, e que são na maior parte generalizados, para focalizar a 
poesia em si e, mais especificamente, o papel da natureza na sua obra. Para-
doxalmente, o que seus defensores como ribeiro e Grieco não perceberam 
foi o fato que Gilka estava re-elaborando certas convenções clássicas liga-
das ao poeta, ao amor e à natureza às quais se dá o nome de locus amoenus.  
A poesia de Gilka oferece um conceito totalmente novo e original da na-
tureza como locus eroticus e estímulo para uma lírica antitradicional na qual 
uma voz feminina descreve as emoções e os atos associados com um amor 
físico desenfreado. Ao contrário de outros autores modernistas, Gilka ma-
chado nos mostra um diferente tipo de natureza – uma natureza mais pagã 
e animista cujas implicações são freudianas em vez de espirituais – e é isso 
que a distingue dos simbolistas. Na poesia de Gilka, a natureza não só 

1 Veja, por exemplo, os estudos de cristina Ferreira-Pinto e sylvia Paixão.
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representa uma sexualidade feminina liberada, mas também representa às 
vezes o amante-objeto. como foi observado antes, Gilka pagou caro por ter 
escrito sobre o amor erótico e a sexualidade da mulher – assuntos conside-
rados até muito recentemente no Brasil e noutros lugares como de prove-
niência dos homens. Ao mesmo tempo, sua criação dum locus eroticus é con-
sistente com o espírito radical e antiburguês do modernismo literário. em 
outras palavras, Gilka machado merece ser reconhecida como uma escritora 
inovadora e, como muitos de seus contemporâneos da geração da semana 
de Arte moderna, ela merece ser incluída no cânone.

Foi o erudito e gramático sérvio quem disse ao ler os versos de Virgílio: 
Amoena sunt loca solius voluptatis plena, ou seja, amenos são os lugares cheios só de 
prazer. Para sérvio, a ideia de amoenus se associava com um lugar específico – 
nesse caso, a natureza, com ênfase dada às árvores, frondes, fontes, rios, água em 
geral, florestas e jardins. Podem-se encontrar sinais da noção da natureza como 
lugar para prazer nos versos de Homero. mas foram as Bucólicas, de Virgílio, 
que transformaram a ideia do locus amoenus num topos literário, e foi através de 
Virgílio que o conceito se disseminou pela europa. em Portugal, encontramos 
referências ao locus amoenus nas cantigas de amigo, com suas fontes e regatos; o to-
pos também aparece em várias outras obras, inclusive no anônimo Boosco deleitoso, 
em Menina e moça, de Bernardim ribeiro, na poesia de camões e na obra de sá de 
miranda, na qual se fala dum “prado ameno” que inspira amor (Biblos 24-25).

Na tradição do locus amoenus dos poetas clássicos e renascentistas, arcadis-
tas do século xViii no Brasil escreveram versos aristocráticos sobre lugares 
pastoris idílicos onde pastores-poetas falam com pastoras-musas bonitas, às 
vezes tentando convencê-las a aproveitar o momento (tema do carpe diem). em 
poema após de poema dessa época, vemos a ideia do agradável e do pastoril 
ligada ao amor. As odes de ricardo reis, o heterônimo de Fernando Pes-
soa, são bom exemplo duma variação contemporânea do locus amoenus. mas, 
ao contrário dos arcadistas, ricardo reis nunca se aproveita do momento, 
preferindo utilizar o imaginário lugar pastoril no sentido estrito para uma 
contemplação estoica. Para os poetas românticos, a natureza já não era amena 
nem consoladora, mas sim escura, sombria e, às vezes, assustadora. A natureza 
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ainda é um lugar real, mas funcionou também como um espelho para as emo-
ções angustiadas do poeta. esse retrato da natureza mais dramático e subje-
tivado tornou-se comum na poesia do século xix, e a natureza tornou-se 
conhecida como o locus horrendus ou locus terribilus.

Gilka machado reúne as ideias de prazer e amor associadas com o locus amoe-
nus clássico e a subjetividade dramática associada com o locus horrendus para criar 
o locus eroticus. como os românticos, ela é atraída para a natureza como um lugar 
distante das vicissitudes do mundo moderno – mas com a importante diferença 
que não é ao tumulto da vida urbana que ela quer escapar, senão ao “jugo atroz 
dos homens e da ronda/da velha sociedade” (Poesias completas 24). repare que os 
mesmos críticos que deploraram suas descrições do amor físico nunca comenta-
ram sua denúncia aqui e alhures da sociedade, dos homens e do estamento. Na 
opinião dos críticos de Gilka, escrever sobre o desejo erótico – mesmo quando 
este está encoberto numa linguagem sobre a natureza – é muito mais transgres-
sivo que escrevendo um poema como “Alerta, miseráveis” que explicitamente 
denuncia a injustiça social ao referir-se àqueles “que sempre tudo nos rouba-
ram/que planejam agora/um roubo mais/audaz:/querem ainda esta migalha 
que nos resta,/a independência de morrer de fome/em paz”. (391)

Ao mesmo tempo, seu retrato da natureza, que inclui “prados ondulados 
pelo vento,” “mares molemente espreguiçados,” “praias espalmos” e “árvores 
dançando”, é uma celebração dos prazeres físicos que encoragem a poetisa a 
“cantar, vibrar e gozar”. (24-25) Na natureza, e já não debaixo do “jugo da so-
ciedade,” Gilka imagina a si mesma como “qual desenfreado potro [a correr],/
por estes campos/escampos” (25). O desejo e a necessidade de uma liberdade 
(sexual) total e seu reconhecimento que a liberdade de qualquer tipo ainda está 
fora de seu alcance, fazem com que ela olhe os aspectos mais humildes da na-
turezea como desejáveis para sua condição como mulher: “Ai! Antes pedra ser, 
inseto, verme ou planta,/do que existir trazendo a forma de mulher.” (26)

O locos eroticus de Gilka machado é povoado de árvores altas e sensuais 
que balançam, rosas vermelhas cujo “aroma excita, enleva e estua” (34), e 
“rios, espreguiçados à sesta, [como]/u[ns] sátiro[s], com o corpo encurvado, 
a lamber/o ventre virginal e verde da floresta”. (67) As árvores têm papel 
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proeminente em sua poesia. elas dançam, gesticulam lentamente e transmitem 
seus polens de uma a outra num abraço fecundo. Uma das imagens mais sen-
suais da poetisa eu-lírico aparece no volume Estados de alma (1917), onde ela 
se torna “árvore a oscilar,” e cujos “cabelos são franças”. como uma árvore, 
ela se deleita no vento “ora lagoroso, ora forte, medonho”, e ela está estática 
na sua condição “nua/completamente exposta à Volúpia do Vento!”. (164) 
O que é interessante é que a poetisa se dirige a um amante neste poema. mas 
é à natureza que ela se dá mais livremente e da qual ela experimenta o “gozo 
violento” que diz que o amante não consegue entender – um gozo que está 
diretamente associado com a natureza (“este ermo”) como o locus eroticus.

Num poema do volume O meu glorioso pecado, a imagem da árvore torna-se o 
meio pelo qual Gilka descreve o êxtase do orgasmo feminino: “Beijas-me e todo 
o corpo meu gorjeia,/e toda me suponho uma árvore alta,/cantando aos céus, 
de passarinhos cheia...” (297) Note-se que enquanto um beijo do amante é o es-
tímulo para o prazer, a natureza outra vez serve como metáfora do êxtase sexual. 
Noutro poema do volume Estados de alma, a sensualidade da poetisa é despertada 
pela “pubescente poma” dum pessegueiro. O poema é uma exploração táctil da 
fruta cujos contornos suaves e carnais excitam a poetisa. ela fica resoluta a não 
prejudicá-la; “saborei[a]-a num beijo, evitando ressabio”, ao mesmo tempo que 
ela oscula o “lábio morno” do amante. Acordada sexualmente pelos lábios, ela 
acaricia a fruta e experimenta um “prazer insensato” cujo erotismo se torna até 
mais forte pela repetição do verbo “comer”. este poema é um tour de force de si-
nestesia. Ao contrário da maioria dos poetas simbolistas que mistura os sentidos 
para evocar mundos além do reino físico, Gilka emprega a sinestesia para retra-
tar um momento intensamente erótico derivado do desejo feminino sexual – um 
desejo explicitamente nascido de/e ligado ao mundo natural que a rodeia.

Uma das representações mais dramáticas do locus eroticus aparece no poema 
intitulado “enamoradas” – uma composição em verso livre que se encontra no 
volume com o título freudiano Sublimação (1938). Na primeira estrofe, a natu-
reza é descrita em termos do amante que a chama com “seus múltiplos lábios 
de corola”. (318) A natureza aqui é fresca e cheirosa, e seus sons embriagam-
na e penetram-na. O aspecto primevo da natureza é que atrai a poetisa e, ao 
mesmo tempo, sua “atração irresistível das origens” cria dentro dela uma certa 
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ansiedade. sua trepidação vem da ideia de entrar num estado de abandono ab-
soluto ou o “desagregamento dos átomos” pelo qual seu ser fica totalmente su-
perado pelas forças da natureza: “sinto que o azul me absorve,/que a água tem 
sede de mim,/que a terra de mim tem fome,/e pairo, ectoplásmica, desfeita/
em ar/em água, em pó,/misturada com as coisas/integrada no infinito”. (318) 
Gilka é uma poetisa da natureza, ao mesmo tempo sua identificação com a natu-
reza é recíproca e absoluta: “cantas nos meus versos;/vegeto nos teus cernes;/
voo com os pássaros,/espiralo com os perfumes/marejo com as ondas,/medito 
com as montanhas/e espojo-me com as bestas”. (319) Aqui a natureza é o “tu” 
que sabe “os caminhos secretos de [s]ua alma,” e quem, segundo ela, é o único 
ser que a possui completamente. Na estrofe final do poema, há uma sugestão 
não muito sutil que o que a poetisa está experimentando nesses “imortais mo-
mentos/em que confund[em] os seres,/em que rola[m] pelo infinito” (318) 
não são só os prazeres do abandono sexual, mas também uma paixão que só as 
mulheres enamoradas podem sentir. Assim, como a poetisa é transformada por 
e torna-se a verdadeira essência da natureza, à natureza, nas linhas finais, é dada 
uma recíproca forma humana como “fêmea enamorada”. O poema termina 
com as duas fêmeas “loucas de liberdade” “num longo enleio.” (319)

É difícil determinar se Gilka machado descreve um amor lésbico em “ena-
moradas”, mas o poema está aberto a esta possibilidade. em outro poema do 
mesmo volume, intitulado “Na festa da beleza,” algo semelhante é sugerido.  
A natureza é retratada tanto como lugar para os sentimentos e emoções da poe-
tisa, quanto como um ser que está enamorada da poetisa e que se identifica com 
sua nudez e sensibilidade. O que é distinto neste poema é que o Homem (com 
letra maiúscula) também aparece. mas ele só aparece no fim do poema, onde é 
descrito como ser receoso que mantém sua distância. Ou como diz no poema 
“...o Homem,/receoso de se defrontar,/fugindo à projeção de si mesmo/na 
objetiva/da minha frase/passou ao largo...” (323) enquanto ela experimenta a 
liberdade e êxtase na natureza, o Homem passa “incrédulo e...desconfiado” da 
“carne de [s]eu espírito” e do “desatavio de [s]eu verso”. (323). O poema ter-
mina com uma pergunta feita pelo Homem: “`Por que te vestes assim?’” (323)

Nesse poema Gilka oferece uma visão positiva e libertadora duma mulher 
que rejeita ser como a sociedade, ou o Homem, quaisquer que eles sejam.  
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A natureza é a desejada e desejável alternativa a uma vida de constrangimentos 
físicos – os quais são metaforicamente descritos no poema como indumentárias 
que ela experimenta e rejeita; e sua nudez e encanto no locus eroticus confundem 
e desafiam o patriarcado que, distanciado, a olha e a julga. “Na festa da bele-
za” pode ser lido como uma obra metapoética sobre o medo, desconfiança e 
incredulidade que outros (homens) exprimiram sobre seus poemas eróticos. A 
linha “Por que te vestes assim?” transmite o desconforto e condenação que ela 
frequentemente experimentou como uma poetisa que foi determinada a escre-
ver sobre sua sexualidade. O fato que tenha escrito sobre um assunto proibido 
enquanto ainda era jovem e continuou a escrever, apesar da reprovação de alguns 
críticos, lhe ganhou apoio das críticas feministas. mas Gilka também merece ser 
reconhecida como uma poetisa importante, cuja sensibilidade lírica e talento 
linguístico eram aparentes mesmo àqueles críticos que “mantinham sua distân-
cia”. Pelo uso altamente imaginativo da natureza como o locus eroticus, ela abriu a 
porta ao tema do desejo sexual feminino. Até hoje, seus poemas são sem par no 
seu tratamento poderoso e delicado deste assunto. 
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entre Kafka e Heidegger: 
reflexões sobre a relação  
entre literatura e Filosofia  
na era da técnica1

Marcia  Sá  Cavalcante  Schuback

1) lendo o conto de Kafka em sentido literal Ȅ
Der Bau, A construção é um dos últimos contos de Kafka.2 O conto 

começa narrando sobre uma construção acabada. A primeira linha 
do conto está em tempo passado – “instalei a construção e ela pa-
rece bem-sucedida”, Ich habe den Bau eingerichtet...3 esse tempo passado 

1 essa apresentação está dividida em três partes. A primeira consiste na leitura mais literal 
possível do conto de Kafka Der Bau, A construção. A segunda parte é uma crítica à proposta 
feita por deleuze e Guattari de uma leitura de Kafka sem filosofia, ou seja, evitando toda 
hermenêutica interpretativa. A terceira parte, mais extensa, discute a necessidade de uma 
leitura desse conto de Kafka, não evitando a filosofia, mas acolhendo o entre filosofia e 
literatura, conectando esse conto de Kafka com a colocação de Heidegger sobre a questão 
da técnica.
2 de acordo com dora diamant, esse conto foi escrito entre novembro e final de de-
zembro, no inverno de 23/24, KKA NiiA pp. 141. Para a versão de Kafka em língua 
portuguesa, cf. a primorosa tradução de modesto carone in F. Kafka. Um artista da fome / 
A construção. sP: companhia das letras, 1998, pp. 63-108. 
3 Ibidem, trad. Bars. p. 63.
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logo haverá de mostrar-se como o tempo mais estranho no conto, uma vez 
que o tempo predominante na narrativa é o tempo presente.4 e isso porque 
a construção acabada é, na verdade, uma construção que não cessa e não 
se cansa de construir, mudando e renovando a construção, a fim de assegu-
rar e preservar a construção. A construção é um estar em construção, é um 
em se construindo.5 esse em-construção, em-se-construindo indica, ainda, 
o paradoxo de já se estar dentro da construção para ser possível adentrar  
a construção. como podemos ler no começo do conto: “Por fora, é visível 
apenas um buraco, mas, na realidade, ele não leva a parte alguma, depois 
de poucos passos já se bate em firme rocha natural. [...] A uns mil passos  
de distância dessa cavidade localiza-se, coberta por uma camada removível de 
musgo, a verdadeira entrada da construção, [...]”.6 A verdadeira entrada não é 
o buraco. O buraco apenas cobre e encobre a entrada. É que a entrada precisa 
ser camuflada para que se possa proteger a construção, “ela está tão segura 
quanto algo no mundo pode ser seguro” contra invasões e ataques externos; 
“existem muitos que são mais fortes do que eu e meus adversários são incon-
táveis; poderia acontecer que, fugindo de um inimigo, eu caísse nas garras de 
outro”.7 de fato, a construção aparece como a mais vulnerável e, portanto, 
como o que precisa ser continuamente protegida – gerúndios. O construtor, 
o autor, “não tenho uma hora de completa tranquilidade”, sendo vulnerável 
nesse “ponto escuro do musgo”, vendo em sonhos “um focinho lúbrico”. O 
construtor diz, no entanto, que não é por medo que a construção está sendo 
feita. É por falta de tranquilidade, por um sentimento de estar sendo continu-
amente ameaçado, que surge a necessidade de assegurá-la. A construção faz-se 
por uma necessidade incontrolável de controlar cada parte e espaço da cons-
trução e de evitar que todo elemento estranho, que toda alteridade, adentre a 

4 cf. o comentário de J. m. coetzee sobre o uso do tempo presente nesse conto de Kafka em “time, 
tense and aspect in Kafka’s the Burrow”. in: mlN, Vol. 96, No. 3, German issue (Apr., 1981), pp. 
556-579, versão digital http://research.uvu.edu/Albrecht-crane/3090/links_files/coetzee.pdf  
5 cf. a música de chico Buarque chamada A construção.
6 Ibidem, trad. bras. p. 63.
7 Ibidem, pp. 64-65.
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construção. O construtor vive dentro da construção, ameaçado tanto por ini-
migos externos como por inimigos internos, provindo dos confins da terra. 
A construção só possui uma entrada e saída: o desespero do construtor é que 
a entrada de outros, sejam os outros de fora ou os outros de dentro, deve ser 
evitada ao mesmo tempo que a possibilidade de uma saída para o construtor 
deve ser assegurada, em caso de ataque. contudo, entrada e saída são a mesma 
– toda porta é o paradoxo de ser, ao mesmo tempo e de uma só vez, entrada 
e saída. O paradoxo da porta expressa a iminência terrível de um perigo por 
vir, que não deixa o construtor ter nenhum momento de tranquilidade. Além 
da entrada, há um outro elemento gerador de muita angústia. trata-se do cen-
tro da construção que coloca a questão de como assegurar provisões para se 
sobreviver dentro da construção. Ambas as questões: a questão da porta – evitar 
entrada de qualquer outro, assegurando ao mesmo tempo a saída – e a questão 
do centro – sobreviver dentro, ou seja, sobreviver sem o fora – obrigam o cons-
trutor à construção contínua, gerundial e incansável. temos aqui um resumo 
muito sumário da primeira parte desse conto de Kafka onde a construção está 
sendo descrita de dentro.

Na segunda parte do conto, o construtor sai da construção, vai para fora, 
adentra o aberto de fora. todavia, o aberto é para ele tão somente a possi-
bilidade de olhar de fora para o buraco, de modo a investigar soluções mais 
seguras para os seus dilemas. Na segunda parte, a construção é descrita de 
fora. esse fora da construção é narrado como um Oberwelt, um mundo acima 
e aberto relativamente à construção, chamada agora de Unterwelt, um mundo 
debaixo, subterrâneo, fechado dentro da terra. O fora, o acima, o aberto, esses 
termos compõem antes a geografia do outro do que a construção, mas que é 
tão somente o lugar para se observar a construção com vistas a assegurar a sua 
absoluta interioridade e imanência. A construção aparece como o paradoxo de 
um dentro que está fora e um fora que está dentro. 

Na terceira parte do conto, o construtor volta para dentro da constru-
ção. A construção é a Odisseia de Kafka. Nesta parte, o pronome “tu”, um 
“tu” muito estranho, expresso tanto no singular como no plural “vós”, Du 
e Euch pronuncia-se pela primeira vez. O construtor chama agora de “tu” a 



 Marcia  Sá  Cavalcante  Schuback

248

própria construção, as suas passagens e espaços. Parece que o fora do dentro 
concedeu ainda mais poder à interioridade da construção. A construção é o 
“tu”, o trabalho, que pode ser observado pelo construtor enquanto a cons-
trução se faz. Nesse momento de reflexão, o construtor pode finalmente 
dormir. mas justamente então um “zumbido”, quase inaudível, desperta o 
construtor. O zumbido intensifica-se, tornando-se insuportável. O cons-
trutor começa a raciocinar até quase a loucura sobre a razão deste zumbido, 
sobre a sua proveniência. O construtor lembra-se de um episódio do co-
meço da construção e alude a um paralelo entre ele e o zumbido. mediante 
esse paralelo, uma terceira pessoa, um “ele” pronuncia-se pela primeira vez. 
talvez esse terrível, insuportável, crescente zumbido venha de um estra-
nho animal, provenha de um “grande animal”, diz o construtor, e não de  
um animal pequeno. mas, se é mesmo assim, então esse grande animal rui-
doso já deveria ter sido ouvido pelo construtor em sua construção. talvez 
esse “ele” nada mais seja do que o construtor ele mesmo. e se tudo e todos, 
nada e ninguém no conto estão fora desse si-mesmo, tudo mantém-se des-
provido de alteridade, tudo mantém-se inalterado. “mas tudo continuou 
inalterado”, aber alles blieb unverändert. O passado reforça o presente. Assim 
acaba o conto.

2) Um modo de ler o conto evitando a filosofia,  Ȅ
evitando interpretação (uma crítica à leitura de 
deleuze e Guattari ou o perigo do intelectualismo)

sem dúvida, é bastante ‘literariamente incorreto’ resumir um conto como 
esse de Kafka. essa incorreção é, no entanto, o que de fato acontece quando 
lemos qualquer conto. lemos, guardamos certas passagens na mente, reconta-
mos, corrompemos, interrompemos etc. Os contos de Kafka são de tal modo 
que eles mesmos fazem isso conosco. Não é possível simplesmente lê-los e 
perguntar sobre o seu sentido. A leitura já é, no seu próprio acontecer, um 
questionamento sobre o que é uma leitura. Os contos de Kafka não estão ape-
nas contando sobre hiper- ou hiporrealidades kafkianas. No que contam, eles 
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contam sempre e ao mesmo tempo sobre o kafkiano do que é ler e interpretar. 
esse é um ponto de partida para as leituras de Kafka propostas por deleuze 
e Guattari. Nessas leituras, eles proclamam Kafka um escritor político e não 
um escritor para ser interpretado. 

O ponto de partida dessa leitura é a oposição entre política e hermenêuti-
ca, hermenêutica entendida tanto filosoficamente como no seu uso na teoria 
literária. O político é definido nessa leitura por oposição à interpretação, em 
quatro aspectos: a) o escritor político é visionário de um mundo futuro (o 
mundo da burocracia global, nosso admirável mundo novo); b) o escritor 
político exibe uma micropolítica entendida como política do desejo questio-
nadora de todas as instâncias; c) o escritor político faz experimentos e não 
literatura; d) o escritor político é um escritor experimental que deve ser visto 
como um nômade em fuga para o socialismo, o anarquismo e movimentos 
sociais. Nesse sentido de político, a obra de Kafka não deve ser interpretada 
no sentido de se buscar reconduzir suas diversas expressões literárias como 
cartas, contos, romances para uma forma arquetípica, ou seja, para uma for-
ma conceitual ou imaginária. tampouco o seu trabalho deve ser lido através 
de livres associações que acabariam aterrando nas memórias da infância do 
intérprete. A obra de Kafka também não deve ser lida como se alguma coisa 
significasse outra. No quadro metodológico proposto por deleuze e Guat-
tari, e que emerge dessas negociações mencionadas, uma leitura política de 
Kafka, assumido como um escritor político, deve investigar a escritura de 
Kafka como uma máquina e como experimentos onde o homem se transfor-
ma em animal, onde a literatura de sentidos se transforma em uma máquina 
de vozes, sons e estilo (traços de animalidade). Não vou discutir certas con-
tradições implicadas nessas afirmações. Basta apontar para o fato de que, na 
proposta de leitura sem interpretação, deleuze e Guattari assumem o conto 
Metamorfose como arquiarquétipo de todos os contos de Kafka e O Processo 
como arquiarquétipo dos romances. essas duas obras são assumidas como 
entrada e chave para a obra de Kafka. Podemos objetar que esses arquétipos 
contradizem a resposta que eles dão à questão “como adentrar a obra de 
Kafka?” ao afirmarem que, para essa obra, há múltiplas entradas e portas. 
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Não vou discutir aqui essa resposta sedutora e as suas contradições. sedu-
ção e contradição são, sem dúvida, a melhor parte tanto da filosofia como 
da literatura. O que falta, porém, nessa contradição não é a coerência, mas 
justamente o acolhimento da contradição, o deixá-la viver contraditoriamen-
te e, nela, o acolhimento dos arquétipos, pois linguagem é sempre obra de 
arquiarquétipos. mas essa não é minha questão aqui. O que cabe questionar 
não são tanto as respostas, mas a questão que abre as discussões de deleuze 
e Guattari. Pode alguém adentrar a obra de Kafka? lendo A construção e já na 
primeira linha – “instalei a construção”, deveríamos dizer ao contrário: não 
é possível entrar no mundo de Kafka porque já sempre nele estamos, porque 
já sempre estamos “aí”. esse fato constitui o kafkiano da obra de Kafka: o 
fato de já sempre estarmos dentro dela, sem que nos seja possível nela entrar 
ou dela sair. Na Construção, nós já sempre estamos e somos como já sempre 
somos no ser, ou seja, não sendo capazes de nele adentrar e nem dele sair. Wir 
sind schon da. Gostaria de propor que esse “já somos e estamos sempre aí”, wir 
sind immer schon da – essa facticidade da existência deve ser entendida como o 
fato político. Nesse sentido, pode-se entender igualmente o que Heidegger 
quer dizer ao afirmar que o “Da” de Dasein, o “pre” da presença deve ser 
entendido como polis, em sentido grego.

3) lendo o conto de Kafka  Ȅ A construção sem evitar 
filosofia (ou interpretação) e acolhendo o entre 
literatura e Filosofia

Já sempre estamos dentro da construção. digo “nós” e tenho em mente 
nós, os construtores. mas quem somos “nós”, ou seja, os construtores? Nós 
somos os animais no sentido de seres animados, de seres possuidores de alma, 
anima. No conto de Kafka, o construtor é, no entanto, um tipo particular de 
animal, um tipo particular de alma viva, pois é uma alma narradora racioci-
nante, é uma alma racional. O construtor nesse conto não apenas verfertigt, rea-
liza sem pausa e descanso, mas, enquanto cumpre, realiza, constrói e trabalha, 
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ele fala e narra no modo de uma razão autojustificadora, no modo de uma 
Rechtfertigung.8 Narrar/falar e raciocinar – literatura e filosofia – estão conecta-
dos. essa conexão entre narrar e racionalizar, entre literatura e Filosofia, é o 
fundo estranho de onde a definição do homem como animal racional, como 
ser vivo dotado de linguagem, foi enunciada pelos antigos gregos. desde os 
gregos, essa conexão entre narrar e raciocinar, entre literatura e Filosofia, 
foi descrita como uma relação de conflito. ela exprime o conflito do huma-
no abandonando a animalidade, entendida como natureza cósmica da alma, 
como alma do mundo, anima mundi, alma do aberto. O processo em jogo na 
construção narrativa-raciocinante não é o processo do homem tornando-se 
animal, mas do homem abandonando a animalidade entendida como o aber-
to (a anima mundi). Gustav Janouch conta que Kafka disse-lhe o seguinte a 
respeito da relação entre o homem e o animal: “O parentesco com o animal 
é bem mais fácil do que com os homens [...]. cada um de nós vive atrás de 
uma grade, que carrega consigo por toda parte. É por isso que hoje se escreve 
tanto sobre o animal. isso exprime a nostalgia de uma vida livre e natural. Para 
o homem, porém, a vida natural é a vida humana. isso ninguém quer ver. A 
presença humana é demasiado incômoda, e por isso quer-se dela desvencilhar-
se, nem que seja só na fantasia”.9 

como em qualquer outro conto literário e qualquer outro conto de Kafka,  
A construção pode ser lida de vários modos, sob diferentes perspectivas e enten-
dimentos. mas o que mais chama atenção nesse conto é o fato de o “si mesmo” 

8 cf. as interpretações feitas por Walter Biemel deste conto de Kafka e de sua relação com a questão 
da técnica em Heidegger. são três os textos de Biemel que tratam da relação entre Heidegger e Kafka 
e, sobretudo, no tocante a este conto tardio de Kafka, A construção: um texto publicado já em 68 no 
volume Philosophische Analysen zur Kunst der Gegenwart, Phaenomenologica, Bd 28; um de 1989, intitulado Zur 
deutung unserer Zeit bei Kafka und Heidegger in Kunst und Technik. Gedächtnisschrift zum 100 Geburtstag von M. Hei-
degger (Frankfurt: Vittorio Klostermann, 1989, pp. 425-439; e um outro com o título, Kafkas Dichten des  
Wohnens am Ender der Neuzeit in Kunst und Wahrheit, Studia Phaenomenologica (Bucharest: Humanitas, 2003). 
9 F. Kafka. Über das schreiben, ed. e. Heller e J. Beug, Frankfurt am main: Fischer, 1969, p. 60. Die 
Verwandschaft mit dem Tier ist leichter als die mit den Menschen [...]. Jeder lebt hinter einem Gitter, das er mit sich herumträgt. 
Darum schreibt man jetzt so viel von den Tieren. Es ist ein Ausdruck der Sehnsucht nach einem freien, natürlichen leben. 
Das natürliche leben für den Menschen ist aber das Menschenleben. Doch das sieht man nicht. Man vill es nicht sehen. Das 
menschlichen Dasein ist zu beschwerlich, darum will man es wenigstens in der Fantasie abschütteln.
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dentro da construção mostrar, ao mesmo tempo, a construção do interior de 
um “si mesmo”. esse conto trata da construção, da caverna do si-mesmo, des-
sa poderosa imagem ocidental de um “em si-mesmo” (auto, kath’auto, en auto). A 
caverna de Platão, as notas do subsolo de dostoiévski estão com-preendidas 
em A construção de Kafka. dentro-fora, submundo, supramundo, imanência-
transcendência, física-metafísica, essas semânticas da oposição entre verdade 
e falsidade, abstração e ficção, filosofia encontrando ou evitando a literatura e 
vice-versa são, sem dúvida, remissões possíveis e justas, mas lendo A construção 
em seus próprios termos, e não como experimento, não como política, não como 
máquina, lemos as ambiguidades infinitas desse “já sempre estar dentro/na 
construção”, desse “ser-na-construção”, Im-Bau-sein: pois não é por medo 
que o animal narrador-racional está lá, mas porque ele não pode não ser e 
estar lá, aí, ele não pode não ser na presença. ele é esse “pre”: aqui, lá, não são 
opções; a construção é o mundo desse animal; ele é seu mundo. contudo, o 
terrível, o perigo é que a Construção torna-se tão identificada com o constru-
tor, que ela se torna inteiramente desmundanizada, desprovida de mundo. 
Não há mundo nesse mundo. sendo na construção, sendo em seu próprio 
mundo inteiramente absorvido nesse estar sendo, significa, paradoxalmente, 
tornar-se desprovido de mundo. essa é uma ambiguidade central da cons-
trução. A construção é o ser desse animal, seu modo de ser, seu sentido, seu 
fundamento. esse animal não tem fundamento, não tem sentido, não tem ser 
fora da construção. O fora dela, o supramundo, o ar livre não tem nele mesmo 
nenhum sentido a não ser enquanto assumido como o fora desse dentro da 
construção, dentro do mundo do animal. essa absoluta imanência da constru-
ção atesta o sem sentido de todo fora, de toda alteridade. Outra ambiguidade 
central da construção reside no fato de a sua interioridade, de a construção 
estar sempre ajustando, ajeitando, operando, trabalhando, construindo, numa 
contínua e incansável alteração para, assim, tudo manter inalterado. Alterando 
tudo todo o tempo é o modo de assegurar e evitar a entrada de toda e qual-
quer alteridade. com efeito, em seus próprios termos, a construção é o fazer 
aparecer a ambiguidade de ser-na-construção, onde todo sentido mistura-se e 
confunde-se com seus sentidos opostos e contraditórios. A construção não é 
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ambígua; ela é uma construção dentro da ambiguidade. A ambiguidade mais 
central é aquela relacionada à porta para dentro e fora da construção, à porta 
que é a mesma para entrar e sair. 

O animal narrador-escritor-raciocinante-racionalizador constrói sem des-
canso, a fim de assegurar a possibilidade de saída e, ao mesmo tempo, evitar a 
entrada de outros animais, a entrada do outro. em sua incansável construção, 
em sua narrativa literária, o construtor aparece como um prisioneiro de sua 
própria construção. se construções testemunham a presença de uma alma e 
assim de um certo tipo de transformação que tanto obedece como desobedece 
a natureza, e se esse testemunho construtivo atesta, por sua vez, liberdade, no 
entendimento moderno de liberdade como liberdade da natureza, como téc-
nica, então esse animal narra a sua prisão na liberdade. O construtor técnico é 
um prisioneiro de sua liberdade. e, ainda, se liberdade significa soberania para 
o controle, esse animal narra sobre o ser controlado pelo seu próprio desejo 
de controle e de exercer poder. ele narra o ser um impotente escravo de seu 
próprio poder. sem mundo em seu próprio mundo, controlado pelo seu pró-
prio controle, impotente em seu próprio poder, não possuindo nenhum meio 
no mundo que não seja um intermediário de si mesmo (no conto, o animal 
nem sequer usa ferramentas, pois usa sua própria testa como ferramenta uni-
versal), alterando tudo para tudo permanecer inalterado, não confiando em 
ninguém, nem em algum amado e nem em algum deus por se fiar apenas a si 
mesmo, esse animal narrador-escritor-raciocinante-racionalizador é um não 
ser em seu próprio ser. 

Na conferência intitulada Identidade e Diferença, Heidegger discute a cons-
telação que “hoje” rege a relação entre homem e ser. “constelação de ser 
e homem” é uma expressão tardia de Heidegger para discutir a questão da 
facticidade, esse “já ser sempre dentro”, wir sind schon da. Heidegger descreve 
essa constelação como Bau, como uma construção, entendida como essência 
da técnica moderna, como Ge-stell. Nessa leitura, Heidegger quer mostrar que 
Ge-stell (enquadramento, armação), a essência da técnica moderna é um prelú-
dio para o Er-eignis, para o acontecer apropriador de ser como tal. enquanto 
o perigo mais perigoso, por ser possibilidade de total destruição, de total 
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esquecimento, enquanto processo de um homo desumanisans e de uma natura dena-
turata numa extensão incontrolável e planetária, a técnica contemporânea é em 
sua essência – Ge-stell – ainda a techné grega, ou seja, um destino de desencobri-
mento, de aletheia, de verdade. Ge-stell é destino de verdade, mas no modo trágico de fazer 
aparecer verdade como desencobrimento encobrindo o sentido de verdade como desencobrimento. 
Nesse modo, verdade como desencobrimento descobre-se encobrindo-se em 
contínuas ambiguidades. Ge-stell é, portanto, uma construção, uma Bau das 
ambiguidades, onde bom é mal, mal é bom, onde uma palavra salvífica é mor-
tal, onde liberação significa tanto racionalidade técnica como irracionalidade 
religiosa, onde parece impossível distinguir entre perigo e salvação. com efei-
to, as discussões de Heidegger sobre a essência da técnica e de seus paradoxos 
de uma humanidade tornando-se inteiramente escrava de sua liberdade, impo-
tente em seu poder etc. são tão próximas da descrição kafkiana da construção 
que parece fácil e mesmo evidente usar o conto de Kafka como “ilustração” 
ou “exemplo”, como “metáfora” da descrição heideggeriana da técnica pla-
netária. Nesse modo, Walter Biemel leu Kafka e esse conto em particular em 
conexão com a questão da técnica desenvolvida por Heidegger.10

O uso da palavra Bau em Identidade e Diferença difere e ilumina, porém, de 
outro modo, as reflexões de Heidegger sobre o construir e habitar huma-
nos na célebre conferência Bauen, Wohnen, Denken, Construir, habitar, pensar.11 esse 
uso diferente o torna ainda mais próximo de Kafka. A questão se Heidegger 
leu ou não Kafka – Walter Biemel afirma que Heidegger não leu Kafka,12 
Agamben afirma que Heidegger lhe disse ter lido de Kafka unicamente  
A construção,13 fica de certo modo resolvida quando lemos a correspondência 
com H. Arendt, pois ali se vê que Heidegger leu um pouco de Kafka.14 isso 
importa pouco. em questão para nós é como a construção kafkiana poderia 

10 cf. Particularmente o texto de W. Biemel intitulado Kafkas Dichten des Wohnens am Ender der Neuzeit in 
Kunst und Wahrheit, Studia Phaenomenologica (Bucharest: Humanitas, 2003).
11 cf. minha tradução de Construir, habitar, pensar em m. Heidegger. Ensaios e conferências, Petrópolis: Vozes, 
2002.
12 W. Biemel, op.cit.
13 G. Agamben. Mezzi sensa fine: note sulla politica.
14 m. Heidegger/H. Arendt. Briefe.
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ser compreendida por Heidegger. Nessa mesma conferência (ID), podemos 
ler o que eu considero uma chave para essa questão: Heidegger pergunta-se 
sobre como a essência da técnica, Ge-stell, é um prelúdio para o Er-ignis, ou seja, 
como uma relação técnica e assim não pensante com o ser pode tornar-se um 
pensar relacional com o ser enquanto evento-apropriação. Para Heidegger, 
esse prelúdio consiste no desafio de uma construção nessa oscilação, de uma 
construção ambígua – Das Er-eignis als Er-eignis denken, heisst, am Bau dieses in sich 
schwingenden Bereiches bauen.15 “O pensamento”, continua Heidegger, “recebe da 
linguagem as ferramentas para essa construção autossuspensa. Pois a lingua-
gem é a oscilação mais delicada e assim mais suscetível que tudo sustenta den-
tro da construção suspensa do evento-apropriação”.16 Nesse sentido, o conto 
de Kafka, A construção, não é somente uma “ilustração”, uma “imagem” ou 
“exemplo” literários da técnica planetária, mas ele mesmo a construção dentro 
dessa construção oscilante e ambígua. ele conta que, enquanto construção 
contínua com vistas a controlar todos os eventos possíveis, a técnica já é 
nela mesma um evento-apropriação. em outras palavras: fazendo a experiên-
cia dura e trágica de que o homem técnico de hoje é o homem inteiramente 
controlado pela sua própria vontade de controlar, mostra-se que o construtor 
não é capaz de controlar a sua própria vontade de controle. Ou seja: tudo 
controlando, o construtor não é capaz de tudo controlar. isso significa que, 
no seu máximo controle, o construtor faz a experiência de sua falta de poder 
e, assim, dos limites da lógica do controle. O “sem saída”, o “não ter para 
onde escapar”, uma vez que o próprio fora nada mais é do que o fora do 
dentro, justamente o não ter para onde ir mostra-se como o lugar em que tem 
lugar uma abertura. A abertura não está nem acima e nem fora. está dentro. 
“Onde mora o perigo ali também cresce a salvação” (Hölderlin). Porque a 
abertura está dentro da construção, tem lugar um outro sentido de diferen-
ça. Não se trata mais da diferença entre dentro e fora, mas de diferenciação 
dentro da diferença. trata-se de diferença enquanto evento-apropriação. Na 

15 m. Heidegger. identität und differenz. stuttgart: Klett-clotta, 2002, p. 26
16 Ibidem.
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Construção, onde a diferença relativamente à identidade torna-se inteiramente 
sem sentido, nada mais sendo do que ambiguidade, é possível o surgimento 
de um outro sentido de diferença que é a diferença entre identidade e diferen-
ça. A constelação entre ser e homem, usando os termos de Heidegger, é uma 
relação ambígua, é hoje o não-relacionamento entre ser e homem na constru-
ção ambígua da técnica planetária. todavia, em jogo está a possibilidade de 
se conquistar uma outra constelação dentro dessa construção ambígua – wir 
sind schon da; já somos no ser, já somos na construção. Um pensamento do ser 
enquanto evento apropriação pode apenas surgir de dentro do esquecimento 
total de ser se esse pensamento acontecer como uma diferenciação e não como 
simples diferença. como sua diferenciação, ele consiste no habitar na clarida-
de do entre, deixando para trás a ideia de diferença enquanto lógica e dialética 
dos opostos, oposições, contrastes, contradições. 

mas as “ferramentas”, como diz Heidegger, para esse outro pensar devem 
ser propiciadas pela linguagem. deve ser uma construção na construção am-
bígua da realidade que é igualmente uma construção da linguagem. É nesse 
sentido que o encontro entre filosofia e literatura não somente é inevitável e 
salutar, mas o mais urgente. A questão não é, portanto, nem evitar a filosofia 
(entendida como hermenêutica e interpretação) nem de acolher a literatura na 
filosofia como uma questão de estilo, de objeto ou temática de investigação. A 
questão é mais grave. É de como habitar e, assim, construir e, assim, de como 
pensar entre Filosofia e literatura. No meu entender, essa questão pode encon-
trar acenos inspiradores em certos aspectos, se seguirmos esse encontro entre 
Filosofia e literatura, no encontro entre Heidegger e Kafka. Nesse encontro, 
algumas distinções de princípio devem ser colocadas.

Filosofia e literatura não se encontram ou se separam porque literatura é 
ficção e Filosofia abstração.17 Nesse entendimento comum, literatura e Filo-
sofia poderiam encontrar-se porque ambas são distanciamentos da realidade: 
a primeira por meio da ilusão e a segunda por meio da abstração. do ponto 

17 cf. A discussão de W. Biemel sobre a relação entre ficção e abstração, no texto já citado, publicado 
em 2003 em Bucareste.
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de vista da experiência de um acontecer, a literatura nada mais é do que o 
acontecimento da linguagem e a Filosofia o acontecimento do pensar. isso 
significa que tanto na literatura como na Filosofia, é a realidade que descobre 
um sentido bem mais real do que aquele de objetividade, à base da distinção 
entre ficção e abstração. A objetividade não é suficientemente real, nem para 
a literatura nem para a filosofia, à medida que ambas se definem desde o seu 
próprio acontecer.

O encontro entre Filosofia e literatura não é nada novo, ou algo que só 
ocorreria entre Kafka e a Filosofia contemporânea. A filosofia definiu-se des-
de os antigos gregos num encontro ou, melhor, num desencontro com a poe-
sia. sem dúvida, podemos dizer que tanto a Poesia como a literatura são arte; 
pode-se igualmente considerar que a essência da arte é a poética, entendendo 
por poética o deixar aparecer o aparecer como tal e, assim, a experiência de 
devolver à arte o seu valor de enigma, para relembrar uma bonita passagem de 
Paul Valéry. mas em seu sentido restrito, Poesia não é literatura. se tanto a 
Poesia como a literatura devolvem ao ser e à linguagem o seu valor de enigma, 
elas o fazem em modos bem singulares e distintos. A poesia está resguardada 
no elemento de uma intimidade, que pode ser tanto pacífica como conflitual, 
com a língua falada, ou mais precisamente como o espaço de jogo entre som e 
silêncio. mas, e a literatura? literatura é escrita, é palavra escrita, é texto. Nesse 
sentido, a Filosofia parece ainda mais próxima da literatura do que da Poesia. 
Os gregos, pensando aqui sobretudo em Platão, consideraram o texto inferior 
à palavra falada, porque na escrita a palavra torna-se imóvel, fixa, perdendo o 
ar-elemento da linguagem, a dança dos gestos, do corpo, das intonações, das 
presenças e ausências de quem fala e de quem escuta. A escritura está, por sua 
vez, resguardada no elemento da rigidez, da permanência, do isolamento, do 
fechamento, tendo por elemento não o ar, mas a pedra, prometendo eterni-
dade e solidez de um sentido. Por isso, costumamos acreditar mais nas pala-
vras escritas, porque parecem prometer um real mais real do que a realidade, 
um real permanente. A escrita parece prometer literalidade, objetividade, uma 
realidade ainda mais real. todavia, nada nega mais profundamente essa carac-
terização da palavra escrita do que a literatura. literatura está mais oposta à 
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literalidade do que à palavra falada. sua oposição é ainda mais radical porque 
emerge de dentro da literalidade da palavra escrita. literatura é essencialmente 
luta. É luta bem antes de tornar-se engajada. literatura é rebelião ao seu ele-
mento de dentro do elemento. É a emergência de um novo sentido de dentro 
de um sentido fechado e rígido, de dentro de um sentido sem saída, sem foras. 
esse rígido elemento de literalidade – sentidos literais – nutre-se ele mesmo 
da capacidade de dizer no presente o que já foi dito. Ao lermos uma linha, 
quer escrita há mil anos atrás ou há um minuto atrás –, lemos no presente, e 
o já dito faz-se presente e por vezes até faz-se presença. isso explica por que 
o elemento rígido de literalidade está muito próximo de um outro elemento 
rígido e fechado, que é o elemento de uma “vida nas letras”, no sentido em 
que falamos de um “homem de letras”, do “letrado”, da linguagem escrita, 
quando língua escrita significa erudição, intelectualismo – os monumentos e 
a monumentalidade do já ter sido dito, da repetição, da citação. As bibliote-
cas de Borges! O homem que não consegue esquecer de Nietzsche! contudo, 
literatura não é nem a medianidade da literalidade e nem a futilidade de “uma 
vida das letras”. Pois a literatura faz aparecer no já dito, no já ter sido dito o 
modo de se dizer, o acontecer do dizer. A literatura diz o dizer. Na litera-
tura, torna-se aparente que o acontecimento exibe seu próprio acontecer sem 
metáforas. A literatura mostra o acontecer do dizer dizendo os acontecimen-
tos, sendo assim radical ambiguidade. A literatura mostra o aparecer como 
a palavra da realidade. Por isso, é impossível para a literatura admitir que 
haja palavra de um lado e realidade de outro. O conto de Kafka, A construção 
revela a literatura em sua luta própria. desejando controlar todo aconteci-
mento, a construção mostra ambiguamente que essa tentativa de controlar é 
ela mesma um acontecimento. O desejo de controlar todo acontecer é tragi-
camente, perigosamente, ele mesmo, um acontecer. Nas descrições de Kafka,  
nas suas distopias, discronias, descentralizações, desterritorializações, todas 
essas experiências e elementos angustiantes descrevem não apenas as expres-
sões kafkianas de nossa realidade política e burocrática, mas o acontecer 
nu e cru de um acontecer. ler esse mostrar rude, nu, cru do acontecer 
do acontecer é muito difícil porque nenhuma metáfora, nenhuma analogia, 
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nenhuma remissão a outro sentido pode-nos ajudar a entrar no sentido. 
É que já sempre estamos “aí”, na construção, no acontecer do sentido. Já 
sempre somos no ser. Ambiguidade é o elemento da literatura à medida que 
ambiguidade é o modo em que a tensão heraclítica dos contrários nos está 
sendo dada hoje: literatura é ambiguidade porque surge criadoramente na 
tensão trágica de sua própria morte – literalidade e erudição letrada. Nesse 
sentido, podemos entender quando Kafka diz em uma de suas cartas: “sou 
outro do que aquilo que digo; falo outro do que eu penso, penso outro do 
que eu deveria pensar e isso até a obscuridade mais profunda.” Na obra de 
Kafka, podemos descobrir outros modos de repensar a diferença para além da 
dialética das oposições, descobrindo a indistinção ambígua entre vida como 
processo e processo como Ge-stell (enquadramento, armação, burocracia), en-
tre o acontecer-apropriador de ser e a construção incansável da Ge-stell, entre 
alienação e autoesquecimento. Nesse habitar trágico, difícil, rude no âmbito 
da ambiguidade, a diferença entre Filosofia e literatura pode descobrir um 
outro sentido de diferença – onde o outro não mais se chama “si mesmo” ou 
“outro”, mas um “não-outro”. 
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As invioláveis malhas  
da morte 

Luis  Narval 

Ato um/O décimo primeiro passo Ȅ
Parecia pregado à parede, mais do que simplesmente preso, sem 

remissão.
Não se verificava distensão alguma nas correntes que, embora 

solidamente encravadas na rocha, no alto da vertiginosa cúpula, des-
ciam folgadamente desde o teto até o chão. O que permitia, sem em-
bargo, plena liberdade de movimentos ao longo do estreito âmbito  
da prisão.

exatos dez passos, de um extremo ao outro, demarcavam os limi-
tes da incursão. Viessem de onde viessem – nenhum mais.

Parecia pregado à parede; dos calcanhares ao alto da nuca, em 
perfeita imobilidade. dormia. 

trazia em volta do pescoço grossa argola, firmemente presa à ex-
tremidade  das correntes. As quais, como já foi referido, permitiam-
lhe livre trânsito no espaço que abarcava o cárcere. Não obstante, 
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impunham-lhe manter a posição ereta. No máximo, ajoelhar-se. Assim, lhe 
estava vedada a condição de deitar-se. 

contudo, mesmo isso aprendera a suportar e, liberalmente, podia até mes-
mo dispensar a mercê do agachamento. 

Não muito tempo antes, quando a fadiga e o desespero ainda o prostravam, 
entregava-se, embora a contragosto, à posição magnânima em busca de algum 
repouso e consolo. Nessa hora sabia-se observado, e sentia que se regozijavam 
diante de sua demonstração de fraqueza; por se valer, pusilânime, do estrata-
gema de que eles, seus torturadores, se serviam – mais do que com o intuito 
de lembrá-lo de sua condição infamante, mas com a intenção perversa de 
aumentar o agravo. 

Jamais o confortara, nem sequer se ocupara, em sua autossuficente e juvenil 
arrogância, com a circunstância perfeitamente ordinária de saber que não esta-
va só em seu martírio. Que semelhante ao seu havia, que forçosamente deveria 
haver muitos, incontáveis calabouços. e que mesmo o próprio mundo, para 
além daquelas muralhas iníquas e insalubres era, embora de uma ordem mais 
complexa e inflexível, uma masmorra. e que em seus recessos, igualmente 
eretos ou prostrados de joelhos, outros definhavam, pendendo de correntes 
em nada diferentes das suas. Avassalando, miseravelmente, os mesmos passos 
contados, os quais, viessem de onde viessem, nenhum mais poderia vir a se 
somar aos outros dez restantes. 

e esse “passo” tão idealizado, cogitava ele agora, abrindo os olhos e dando 
sequência, desperto e com um esgar de ódio, aos pensamentos que assolavam 
seu sono intranquilo: esse “passo” estúpido, de antemão interdito, apesar das 
infinitas possibilidades que promete, talvez induza ao menos, em sinal de 
compaixão e também, certamente, de execrável crueldade, a avaliar em que 
medida pouco substantiva e com que dose implacável de frustração e renún-
cia se relaciona a vida com a Vida! e que é preciso, mesmo assim, admitir, 
para salvaguardar a sanidade do espírito, que as coisas não poderiam ser, em 
virtude de sua natureza eminentemente ambígua, de outro modo; e que, a 
despeito disso, avulta, afirmativa, meridiana, verossímil como o sol do meio-
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dia (como de resto, aliás, se configura toda a obra e gesto paridos dentro dos 
domínios da paixão). 

Pois, então, insistia ele, agitando e tencionando as correntes até o má-
ximo, como se estivesse na iminência do passo decisivo, a um só tempo 
sonhado e abominado, seguindo, veemente, aquela linha de raciocínio ce-
diça e inconcludente em que viera dar seus pensamentos: então. O que é o 
homem senão uma criatura apaixonada? Obsessivamente atada aos objetos e 
formas nos quais sua paixão se revolve e se afirma? e, apesar disso, contra-
ditoriamente, um renegador desta mesma essência! O que é a beleza, a sa-
bedoria, a fé, o sofrimento afinal, outra coisa senão a forma onde o espírito 
apaixonado se acopla e decalca seu gozo! e que o virtuosismo desse gozo, 
depurado da paixão que o afeiçoou, chamava-se, ordinariamente, “vida”! 
mas que nos lembra, compassivo e escarnecedor, que nunca é demais in-
sistir no fato corriqueiro de que seu sumus (a paixão propriamente dita) se 
ressente de uma maior fidelidade! e que é preciso, a todo transe, custe o 
que custar, reafirmá-la a cada passo e respiração, mesmo que em detrimento 
do universal, do válido-para-todos, da ficção burlesca, da ilusória e infame 
generalização do único, do indissociável, tão caro ao espírito singular e 
incorrigivelmente só! 

deste modo se atormentava aquele estranho condenado, enquanto aguar-
dava, impassível, que o conduzissem ao suplício, para ser purgado daquilo 
em que se constituía o exato reverso de suas convicções, e que era também 
(ironicamente) a matéria transcendente de seu altivo desdém. 

Ato dois/A melodia das esferas Ȅ
O que justificaria o aparecimento de Mephistófeles no Jardim do Éden senão o fato 

extraordinário de que, àquela época, a natureza em suas dádivas ser sobrenaturalmente 
pródiga, a ponto de desvirtuar, e até mesmo atentar contra a integridade de sua própria 
criação?
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Nesse mundo extraordinário, pautado pelo excesso, pela abundância e agudeza dos 
fenômenos, todas as possibilidades se abriam para a fruição plena da alma, que apenas o 
surgimento de um elemento contentor, ou, por outra, de um carácter desviador dos eflúvios 
sensoriais poderia assegurar a continuidade de todo o processo e, assim, salvaguardar o 
vir-a-ser.

Mephistófeles, imbuído e aparelhado com toda uma gama de sortilégios os mais persuasi-
vos, sinalizou e orientou para uma direção outra quase a totalidade do fluxo essencial do ser.
Possivelmente orientou para uma miragem. Mas, no final, haveremos (aliviados) de perdoar 
à Natureza por ter-nos pregado tão desconcertante peça.

tu admites então que este imbróglio blasfemo, ou “pilhéria metafísica”, 
como queiras, é de tua autoria?, inquiri eu, pela segunda vez, carregando na 
severidade e para que não restassem dúvidas, ao final de uma nova leitura.  
O acusado, como da primeira vez, sacudiu a cabeça, sorriu de lado com o 
seu jeito de garoto travesso, que me parecera então detestável, por ser, dadas 
as circunstâncias, abjeto e significar uma afronta a tudo aquilo que repre-
sentávamos, confirmou, plácido, recusando outra vez qualquer justificativa 
(não com a intenção de mostrar o quanto nos desprezava, ou o quanto estava 
acima de tudo aquilo, como então nos pareceu). mas para informar-nos de 
sua indiferença tranquila e sem sobressaltos no que dizia respeito à sua sorte 
terrível. respondeu ele: Se não foi o próprio Mephistófeles que o escreveu, devo dizer que 
sim, que é meu. 

e foi só. e pelo resto do julgamento, que atravessou a mais longa noite de 
que tenho lembrança, dentre as longas noites daqueles dias milagrosos, quan-
do as fogueiras ardiam como faróis e os calabouços fervilhavam de hereges, 
aguardando sua vez, nada mais disse, nada mais quis dizer, por mais que o 
contestássemos, por mais que zombássemos e provássemos por A mais B o 
quanto ele estava equivocado e quanto o seu equívoco o condenava a morrer 
como o mais infame dos heresiarcas. Éramos quatro os seus inquisidores, 
e acrescentávamos à nossa indignação e à nossa zombaria a força da fé, a 
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tradição de nossos ritos e dogmas excelsos nos quais se alicerçavam os funda-
mentos da santa igreja. 

Um após o outro proferiu o veredictum, e coube a mim, na condição de 
inquisidor-mor, a responsabilidade de determinar a forma e a data do  
suplício. 

isso dava-me, por contraditório que possa parecer, a ocasião de refletir, 
como ligeiro e merecido refrigério para as minhas árduas preocupações, em 
temas menos graves que a salvação da alma ou a condenação de hereges. 
contudo (devo confessar), estas divagações errantes, na sua total aleatorie-
dade, possuíam, não raro, algum matiz pagão. A daquela noite em especial, 
foi esta: 

reza a filosofia chinesa – confúcio, se não estou enganado – que o 
Universo, em sua pura mecânica, é orientado por acordes musicais. Ou seja, 
a pura fisicalidade, a realidade material da simples, da mais elementar ocor-
rência atmosférica, bem como do mais perturbador fenômeno da natureza, 
é orquestrado por uma excepcional, todavia, determinada gama de arranjos 
melódicos. 

Vibra as cordas da guitarra de um modo adequado, e aquele rochedo lan-
çar-se-á ao mar. entoa a canção de um modo adequado, e teus pés acharão 
sustento na superfície que quiseres. mas vibra, entoa de qualquer jeito a me-
lodia das esferas, para veres como a terra, num segundo, foge de sob teus pés, 
e aquilo que pensavas ser teu, ninguém mais dá notícias. 

Assim, ao refletir em seguida no gênero de imolação que prescreveria àque-
le garoto insolente, ocorreu-me, de forma natural e absolutamente espontâ-
nea, recordar daquele desventurado Orpheu, que com tamanha imprevidência 
ousara despertar a ira de mortal serpente contra sua amada eurídice. ele, me-
nestrel supremo, que com sua encantada lira soube despertar compaixão em 
Hades, o senhor dos infernos, que, comovido, permitiu que ele resgatasse sua 
amada das invioláveis malhas da morte. ele, cantor inigualável, que, contudo, 
não soube preservá-la afastada de si o tempo suficiente para que a morte, 
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maestra rigorosa, pudesse deslindar sua harmonia do ser de sua querida, desta 
vez, irresgatável eurídice! 

Amanhecia quando deixei os tribunais do santo Ofício; com um gesto 
fatigado, dispensei a escolta a que tinha direito e me embrenhei, solitário, 
renovado, confiante na verdade de meus deveres sagrados, por entre as vielas 
imundas e obscuras de sevilha. 
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C a l i g r a m a s 

marcelo Nacinovic

carioca formado em Arquitetura, teve sua primeira máquina 
profissional em 1978. desde então percebeu que a impor-

tância de se surpreender com o que vê para ter a perspectiva neces-
sária ao olhar. A Arquitetura emprestou o poder de observação e 
o interesse para se dedicar à fotografia em Arquitetura Histórica 
nos últimos 25 anos. desde 2005 realiza trabalho fotográfico nas  
cidades históricas de minas Gerais. traz em seu currículo expo-
sições coletivas como “dieci Fotografi Brasiliani” em Nápoles na 
itália, em 2010, e as individuais “Um Olhar sobre a Arquitetu-
ra Histórica Brasileira”, em 2010, e “Ondas do mar a Voar”, em 
2012, ambas no rio de Janeiro. Além de trabalhos publicados em 
várias mídias, suas fotos ilustram o livro Minas Gerais – Impressões e 
Expressões de um povo de cristina ruiz, patrocinado pela mercedes 
Benz e editado pela Biluma cultural.
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igreja matriz de são thomé das letras (1785).
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igreja matriz de Nossa senhora dos Prazeres em lavras Novas (1762).
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santuário de Bom Jesus dos matosinhos em congonhas do campo (1757/1805).
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igreja da Ordem terceira de são Francisco de Assis da Penitência em Ouro Preto (1766).
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igreja de Nossa senhora do rosário em Ouro Preto (1757).
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Antiga casa de câmara e cadeia, atual museu da inconfidência em Ouro Preto (1784/1810).
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casario da rua conde de Bobadela (rua direita) em Ouro Preto.
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casario da rua direita em tiradentes.
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C i n e m a

crítico e 
ensaísta.

mário Peixoto crítico

Luiz  Henrique Costa

talvez haja excessiva liberdade em tomar por críticos os acen-
tos com que mário Peixoto elabora seus escritos sobre cine-

ma. se, não obstante, é o que ocorre, não é senão por uma espécie de 
“vácuo linguístico”, dada a inexistência de termos mais apropriados 
com que definir a qualidade da apreciação que tão esporadicamente, 
e por vezes de modo tão ligeiro, se permitiu fazer de um punhado de 
filmes. somente com o auxílio de um exegeta de sua obra como sau-
lo Pereira de mello1 faz-se possível perceber mais que um divagar 
impressionista sobre afetações de gosto pessoal; e mesmo com esse 
auxílio, o que se descortina não são apontamentos sobre a fenome-
nologia estética de tal ou qual obra que se ponha em foco, conforme 
se esperaria de um scholar (como o próprio saulo), ou mesmo de um 
fã minimamente versado em teorias (como Vinicius de moraes, por 
exemplo) – atributos que definitivamente não se podem encontrar 

1 In: Mário Peixoto: escritos sobre cinema. Op. cit.
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em mário Peixoto. O que se pode encontrar, e recuperar, graças ao pesqui-
sador, são indícios, vestígios que remontam à sua própria obra. Ou, quando 
menos, aos princípios e às aspirações que teria ao realizá-la.

de todo modo, em quatro momentos ele se aventurou pela apreciação pú-
blica de obras cinematográficas – três deles assumidos e um outro fazendo 
as vezes de eiseintein, no célebre artigo Um filme da América do Sul.2 e é neste 
último, decerto, que mais claramente se evidencia o seu desconforto no papel 
de “crítico”, a um só tempo em que, talvez sem o perceber, com o modo in-
direto que lhe é tão característico, se desvela tão minuciosamente, a partir da 
apreciação de sua própria obra.

Foi graças ao amigo Pedro lima que, em 8 de abril de 1937, mário Peixo-
to estreou como crítico cinematográfico:

“Pedro já havia reconciliado carmem santos e mário [...] e carmem já 
tinha anunciado que realizaria Inconfidência mineira. Pedro queria muito que 
mário realizasse o seu segundo filme, viu, aí, uma oportunidade. Pedro 
achava que conhecia carmem santos muito bem – e carmem era muito 
generosa. ele pediu, então, a mário um artigo que fosse, simultaneamente, 
um ‘panorama cinematográfico’ da produção brasileira e uma espécie de 
pedido de desculpas, público – explicações – do seu procedimento em 
Onde a terra acaba. talvez carmem ‘perdoasse’ mário.”3

claro está que não se podem confundir as intenções de mário Peixoto no 
episódio da publicação deste primeiro artigo com, digamos, os esforços por 
compensar a impossibilidade de dar curso ao impulso criador de um cineasta 
compulsoriamente inativo. tampouco irrompem da necessidade do crítico, do 
teórico, do historiador, de dar a ver aspectos fugidios de determinada obra, 
de contextualizá-la ou de construir pontes de, por, para as proposições esté-
ticas desta ou daquela escola. longe disso, o artigo é uma forma de atender 
a solicitação do amigo, seu fã número 1, e vem a reboque das tentativas de 

2 Ibid.
3 mello, saulo Pereira de. Mário Peixoto: escritos sobre cinema. Op. cit., p. 17.



Mário Pe ixoto cr ít ico 

279

retomar a carreira interrompida; é uma maneira com que supõe possível a sua 
viabilização. e pode-se notar, ali, a mão inquieta e ansiosa do realizador de 
cinema em sua estrutura – que é a mesma do romancista, obsedado por uma 
apreensão singular do tempo, e que é evidenciada na abundância de flashbacks:

“...Um dia – isto bem pode ter sido ainda ontem... – alguém perguntou-
me de repente, com a voz mais tímida para não interromper o embalo da 
maré que vínhamos acompanhando, o que restava agarrado ainda em mim, 
em ‘memórias e consciências’, de todo um particular programa cinemato-
gráfico do qual fiz parte seguidas vezes pela vida, sem apontamentos...”4

este o parágrafo inicial do artigo, todo ele uma superposição de planos da 
memória, com que mário Peixoto atende ao pedido do amigo. O tom reti-
cente, evasivo com que o inaugura, instaura um tempo que, apesar de poder 
encontrar-se no ainda ontem, prefere ver e dar a saber de modo indireto, cercado 
de névoas. importa ao autor que seja passado, e, porque passado, na mesma 
medida perdido, “recuperável” apenas por empenhos de uma memória afetiva, 
que buscará resgatá-lo da maneira que melhor lhe convém.

É com termos igualmente vagos, imprecisos, que começa a se acercar da-
quele seu interlocutor de então, insinuando a importância de Pedro lima 
para a sua realização, sem, contudo, identificá-lo de pronto. tal estratégia  
de dissimulação se prolonga por vários parágrafos e passa pela construção de 
diálogos tais como:

“– Você nem fala? – inquiriu com o isqueiro apagado.
..................................................................................................
– como tudo isso é cansativo, meu velho... – proferi em resposta geral. 

e afastei-me do encosto, curvando o busto, desta vez sem nenhum esforço 
– de um só ímpeto, segurando os braços da cadeira.”5

4 Peixoto, mário. “cinema caluniado”. In: Mário Peixoto: escritos sobre cinema. Op. cit., p. 47.
5 Id., ibid., p. 48.
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somente após digressões as mais várias, e após a recriação, sem maiores 
reservas, do momento em que surge a ideia da escritura do artigo – convocado 
ao texto como se natural fosse aceitá-lo como porção indissociável das obser-
vações que tem a fazer –, é que mário Peixoto concede revelar a identidade 
do seu interlocutor. mas, ainda aqui, do mesmo modo enviesado, avesso a 
qualquer abordagem mais objetiva:

“Você, ‘sr. Pedro lima do cinema’, é um dos causadores desta minha 
narrativa inesperada, pela sua constante simpatia, constantes ‘exclamações’ 
animadoras – constantes protestos de fé e ardor numa ‘religião’ onde [sic] 
eu próprio sou o primeiro a duvidar.”6

O tempo presente, quando mário Peixoto concede mostrá-lo, insinua-se 
de modo também dissimulado

O artigo é anterior ao advento do lide, que, a partir de 1950, renovaria a 
linguagem jornalística conforme praticada no Brasil. sendo assim, o texto de 
mário Peixoto se inscreve entre aqueles que apelavam para “narizes de cera”7 
e “pés de barro”8 como forma de situar o motivo, a ambiência, o “estado 
d’alma” do cronista, do articulista, no instante da escritura. mas, diferente-
mente do que se esperaria, não se pode dizer que o prólogo de mário Peixoto 
– que se estenderia ainda por várias laudas – participe desse desejo de clareza; 
pelo contrário, a errância, a vagueza são buscadas como valores de estilo. Por-

6 Id., ibid.
7 “Nariz de cera” . Própria do jargão jornalístico, a expressão designa o preâmbulo com que comu-
mente se cuidava, até o surgimento do lide, de introduzir notícias, reportagens etc, emprestando-se ao 
texto ares pretensamente literários. Graças ao apelo modernizador do lide (palavra derivada do termo 
lead, inglês), porém, a prática do “nariz de cera” logo deu vez à necessidade de, já desde o primeiro 
parágrafo, responder às questões básicas da informação: o quê, quem, quando, onde, como e por que 
aconteceu aquilo que se veicula ao leitor. Adotado inicialmente por textos de natureza informativa, logo 
a sua prática se estenderia também aos textos opinativos, como é o caso do artigo de mário Peixoto, em 
nome da objetividade e da economia de espaço.
8 “Pé de barro” . Prática semelhante ao “nariz de cera”, a expressão designa a espécie de “epílogo” 
com que comumente se encerravam as matérias jornalísticas, de sorte a estabelecer que os anseios, cla-
mores ou contentamentos suscitados pelo texto veiculado fossem um elo a mais entre redator e leitor.
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que sim. “Porque é mais bonito”, talvez fosse a sua resposta – mas querendo 
dizer, na verdade, que a sua longa introdução é um meio de, dissimuladamen-
te, consolidar um tempo narrativo (e não é outra a expressão) passado; tempo 
este que permitirá a aceitação, como que natural, da evocação que empreen-
derá de passados tanto mais ou menos remotos, ao longo do texto, à medida 
que adentra o tema que se propôs tratar:

“Naquele tempo [1929], eu havia admirado dois instantes no movimen-
to nacional: o visível conhecimento da linguagem de imagens mostrado 
em Barro humano e um ou dois momentos de Humberto mauro em Brasa 
dormida. Note-se que nunca cheguei a ver Tesouro perdido (embora muito o 
desejasse) ao qual sempre ouvi referências, como detentor de toda a latente 
personalidade do seu criador. mais tarde, porém – nesse tempo havia eu 
sofrido as catástrofes de Onde a terra acaba –, assistindo Ganga bruta, pude 
mesmo observar melhor o homem que não havia apreendido e que tam-
pouco nunca teve a oportunidade de se revelar completamente, quero crer, 
por má adaptação, sempre, aos trabalhos com que se viu em mão. A cena 
da lágrima de Dea Selva, mostrada logo após a grandiosidade das águas de 
uma cachoeira, deixa entrever horizontes bem interessantes...9

desde os áureos tempos (foi isso em 1929)10 de uma sessão noturna 
das dez, no Palácio teatro, onde nos surgiu repentinamente a ideia ‘trágica’ 
do filme Limite, que tão nítido não me ocorreu idêntico ‘frio’. e com ele a 
legião toda dos conhecidos, dos encontrados, nesse contato pelo cinema... 
Olga Breno, raul schnoor, taciana rei, d. G. Pedreira, onde estão eles, 
companheiros que foram, naquele ‘único’ tempo de torneio? Onde as pri-
meiras lições cinematográficas que recebi de edgard Brazil, às voltas com a 
velha câmera pioneira de filmes em cataguases?”11

9 Ibid., p. 50.
10 Note-se que o texto data de 1937.
11 Cinema caluniado. Op. cit., p. 49.
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Marcos  S i scar

marcos siscar nasceu em 1964. É poeta, tradutor e profes-
sor de literatura na Universidade estadual de campinas. 

Publicou os livros de poemas Metade da Arte (2003), O Roubo do Silêncio 
(2006), Interior via Satélite (2010) e Cadê uma coisa (2012), entre ou-
tros. tem poemas traduzidos na Argentina, França, espanha, eUA, 
Bélgica e Alemanha. É tradutor de tristan corbière, michel deguy 
e Jacques roubaud. Publicou, também, os ensaios Jacques Derrida: 
Rhétorique et Philosophie (1998), Poesia e Crise (2010), Ana Cristina Cesar 
(2011) e Da Soberba da Poesia (2012).
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tombeau
o túmulo está em toda parte na terra
onde abrimos trincheiras à unha na água
em que nos afogamos de cerveja no fogo
do tacho queimando calhamaços no ar
onde sepultamos balões coloridos
buracos que fazemos em cada curva
do cioso apego à história já escrita
sempre esteve ali e em outra parte
sempre nos serviu e nos deixou a ver navios
o túmulo nos seduziu com o esquecimento
com o rock style da última estação
mas nos deu memória e nos civilizou
como a pedra e o nome só não está
no esquecimento da página não escrita
ou nela sobretudo como um buraco
invertido uma vasta superfície gelada
uma indiferença branca onde repousa
a mordida aplacada de sua boca



Poemas  

285

simplicidade
a cidade é o que está diante
não tenho mais uma cidade
não me peça cores de simplicidade
sei apenas disso e é muito simples
preciso daquilo que é simples
a cidade é o que está diante e já
não tenho uma simples cidade
não não tenho essa cidade
(nem aquela assombreada
luzes amarelas sobre os seios
como na boca o leite do dia
nem as outras reluzentes
ao calor da madrugada)
não não as tenho em meu espelho
a cidade está mais à frente
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A distância consentida
qual é a distância certa da cidade? a altura
certa para ver a cidade? de onde a cidade
não seja apenas vista de onde não seja apenas
memória de outra ou miragem pressentida
meu desejo desta tarde é o da distância certa
um indício de reciprocidade uma ideia de alegria
não a ilusão panorâmica do visível
mas a distância consentida ali onde se aceita
a invenção da vida as insinuações da morte
a camada de mortos e de vivos sob a vasta
construção em curso metamorfose de cidade
me pergunto onde estou e qual a distância certa
nada além ou aquém desta
nenhuma silhueta nada que passe caro kavafis
sombra ligeira sobre o topo das colinas
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contraluz
quando saímos de casa dizemos que são outros tempos
as madeiras são envernizadas as memórias de demolição
o sol queima no rosto e tudo é demasiadamente real
raios ultravioleta fios elétricos sobre os muros
as manchas brancas de protetor solar
quando voltamos o sol já não nos ilumina apenas as colinas no alto
estão acesas de uma luz fosca mas nítida
nenhum calor nos faz carícias sobre o corpo nenhuma
sombra nenhum ideal apenas o protetor
solar escorre
os olhos ardem
e enfim platão desce
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Nenhuma época é mais difícil que seu poema
ao lado das meninas de abrigo e tênis nike
sobre o tapete de grama o vendaval da tarde
pôs um véu de sementes de leucaena
como sobre um tapete de grama tão sintética
germinar a cabeça leucocephala de um poema?
procuro soluções mudando perspectivas
com um movimento para cima da cabeça
vejo apenas entranhas de árvores e nada muda
curvado com a cabeça entre as pernas o mundo
se inverte mas tudo continua igualmente inerte
adeus melenas adeus meninas de tênis nike
esmago mudas leucenas mas a vida é invasora
gemina 100 por cento onde quer que caia
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dia útil
um veículo longo de cana passa (slow
motion) puxando uma cortina de poeira
aqui dentro ao som do blues lá fora (corta)
amplo silêncio chapado de azul motores
funcionários (em off) preenchem buracos
fumegantes lava negra de fuligem (close up)
venho (corta) e diminuo há homens na pista
(panorâmica plano próximo) homens ao mar
nenhum me olha ou se vê olhado apenas tapam
buracos muitos homens muitos buracos
abro o vidro o som do carro as britadeiras
quentes enfurecidas (som direto uma peça
de john cage) me evado (vista de trás) rumo
à vida útil mais além outro grupo de homens
em roupa melão caipira de pé em campo
aberto (zoom out) inexplicavelmente passa
o tempo longe da pista a socar a terra
com uma máquina de socar
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A vida nua
a bola de futebol cai no quintal do vizinho
vai rolando até o quintal do vizinho
a bola cai e enquanto ainda rola o vizinho
pega a esfera com as duas mãos
nós gritamos a bola! o vizinho irado
talvez recompensado pega e corta
segura a bola com as duas mãos
como com as presas um cão
corta com a faca retalha com as mãos
peludas de estrangeiro nós gritamos
sem saber mais quem somos
e o que podemos (a bola
passa agora entre meu filho e eu
meu filho é você é nossa bola que passa
mas quem ouviria meu grito
e se precipitaria meu filho!
talvez a bola não seja a sua
nem de ninguém e de quem mais)
poderia ser?
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Poemas

Cesar Leal

cesar leal, poeta e crítico de poesia. Prof. emérito da UFPe. 
Pelos estudos sobre dante, foi condecorado com a Ordem 

ao mérito da república italiana, no grau de Cavaliere. recebeu vários 
prêmios, entre eles, o machado de Assis, da ABl, e o Ars latina, da 
Associação dos escritores romenos. membro da APl.
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O poder que tudo pode
        (Canto às armas e às letras russas)

tudo passa tão rápido: o domínio
da lança macedônica de Alexandre o Grande,
a espada e o escudo de caio Júlio,
algoz de Vercingetorix,
Pepino o Breve, carolíngios,
carlos V, o poder do grande
Pedro, fundador de s. Petersburgo,
mas não a força de Katharina a Grande,
generalíssima na Geórgia,
entre as armas e as letras:
Pushkin, Blok, dostoiévski,
tolstoi, Pasternak, tchekov, Gogol
e  novamente a safira do Oriente
onde nasceram e viveram
em séculos passados os cossacos,
homens sem medo que fizeram os czars,
deixando para trás seus antigos príncipes
indolentes, incapazes
de enfrentar
a crueldade dos reis poloneses

que submetiam a humilhações
os cossacos como se fossem colonos,
ou medrosos animais domésticos
– mas isso foi há muito tempo –
até que em certo verão
surgiram em Kiev
vindos das altas regiões dos Urais,
do cáucaso,
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das vastas planícies da Ucrânia,
e até
da turquia, grupos nômades,
que buscaram  enterrar
nas estepes
a tirania polaca,
e eram duros e se diziam kosaks
montados em cavalos de puro-sangue
à procura de combates e assim fundaram
a fronteira europeia
e como bons guerreiros
defenderam a europa contra
os hunos de
átila, tarmelão, Gêngis-Khan
e outros olhos oblíquos
cujo epicanto
os faziam diferentes do olhar-safira do Ocidente,
e se voltaram, margeando as fronteiras
das províncias asiáticas ao sul,
e foram  plantar armas
nos confins da sibéria... nas grandes planícies
onde se uniam ao uivo triste
dos lobos, triste como a servidão
de suas vidas, ainda assim menos tristes
que as canções de rilke e de seus anjos

menos terríveis que as  pontas do sabre de ivan!

“Não é a rússia” – diziam eles –,
“um símbolo carente
de heroísmo eslavo...”.
É a rússia, amante dos belos uniformes,
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de seus museus, de suas artes,
de suas belas mulheres, belas
como o riso de Bolskonkaia,
rússia de Khlébnikov, Blok e maiakovski,
orgulhosa de seu braço militar,
fundadora do império euro-asiático,
mãe do poder e da glória de  uma aristocracia

(armada e amada por seus guerreiros nômades)
que viveram há muitos séculos,
e também no século xx
quando já  não se falava de nostalgia e servidão,
na realidade gente alegre,
um povo de fala mais forte
que a voz dos tsunamis,
rápidos nos sabres como os tufões da china,
voltando suas armas contra a tirania polonesa,
lutavam durante o dia, e à noite adormeciam
a ouvir o grito da marmota
que os acalentava no sono
enquanto enchia de gelo
o coração e a mente  do inimigo.

A estepe é um bosque sagrado, ó amadas planícies,
campo florido, oceano expresso
pela rítmica linguagem
de poetas, romancistas e dramaturgos,
narradores de tantos feitos heroicos,
de Taras Bulba,
a quem Gogol deu vida imortal,
abrigo de soldados
e camponeses duros como o diamante,
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que bebiam gorielka em copos de ouro,
ásperos na arma branca, belos como as ametistas,
que cobrem a Grande mesa central da sibéria
como se fossem grãos de areia nas praias
de todos os mares do mundo,
despertos, como os gigantes
guardiães da muralha erguida por deus
entre as chamas e o gelo do inferno:
(o malebolge e o cocito)!
em tempos recentes (os três últimos séculos)
venceram suecos, franceses e alemães,
também venceram... e protegeram muçulmanos,
em tempos mais remotos criaram seus césares:
homens em vigília,
cristãos perfeitos, com músculos de aço,
perfilados frente ao futuro a vigiar
o tempo e as seis direções do espaço!
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Paisagens do rio
        A Fernando Py

monótono canto dos pássaros na tarde
rumor das ondas, que não alegra a alma,
as muradas de pedras muito antigas
e não sendo leves mas altas e montadas
uma sobre as outras, nenhum gigante poderá
tê-las unidas ali. Vejam a pedra da Gávea
quantos olhares já convergiram para ela
que ali se mantém rodeada pelas  tristes
horas das favelas, quando começa a dança
das balas, com seu zumbir de abelhas,
e a morte a olhar os pacotes de heroína,
dólares que passam com efígies de Jefferson, Washington
e Franklin
até desceram ao fundo dos oceanos
onde adormecerão
sobre a sombra das pesadas águas
ao lado dos ossos das baleias,
dos insones tubarões e outros animais marinhos.

 da Praia do Flamengo, modificada pelo aterro de lota, 
eP vê em seus horizontes 
interiores
as mesmas paisagens contempladas por Quincas o Belo,
cuja cadeira ele ocupa na ABl.

A Quarta Cruz de Weydson Barros leal
– leia o Timeu – mostra como cada asa delta
parte dos ombros do redentor 
para a altura, em busca de sua estrela!
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Viva Platão que tanta luz e tanta sombra criou...
subindo ao infinito, à procura da Sphera
de ml,
ou descendo 

no avião, 
avista-se a igreja da Penha,
onde os anjos convivem com a morte
 no espantoso complexo do Alemão...
tal nome irá ser esquecido!

embaixo, mas muito mais distante,
 – já fora da Baía –,
  o rumor dos ventos,
o maralto a balançar as ondas e cada onda
é uma nova onda, nunca duas iguais,
a respingar ao longe gotas frias neste sol
de dezembro
do rio de Janeiro, quando os pombos,
fracos e famintos, tropeçam em nossos pés,
onde o Poder é lenda, o Poder do catete,
de Getúlio a JK,
pois as lendas vão surgindo e com elas
suas vidas encurtando nas grandes cidades.
sempre, sempre o rio de Janeiro...

(comparem a megalópole são Paulo – riqueza
e catástrofe arquitetônica – com a encantada
Brasília, flor da democracia, onde na Praça
dos três Poderes cresce, a cada dia, em cada mão
– como nos states, no reino Unido. Na rússia, em israel ou no Japão –
a dourada flor da corrupção! )
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Os dois tamarindos
        A Aécia Leal

No sonho duas imagens: dois tamarindos
no pátio
onde frutos, folhas e ninhos nos galhos
se misturavam.

Grandes cavalos castanhos às sombras
daquelas árvores
batiam os cascos no solo como se pedissem
banhos.

As cilhas das fortes celas eram então
afrouxadas
num lado, couro curtido, noutro douradas
fivelas.

em frente ficava a casa erguida diante
do tempo
Belmonte que já cantei nas invenções
de 50.

Hoje de Belmonte restam no tempo tristes
escombros
mas os mortos tamarindos resistem vivos
nos sonhos.
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Kepa murua

Ocupante da 
cadeira 17 
dos sócios 
correspondentes 
na Academia 
Brasileira de 
letras.

Antonio Maura

Kepa murua nasceu em 1962, na cidade costeira de Zarautz 
(País Basco). desde muito cedo aprofundou-se no universo 

das letras. tem interesse pela cultura em todas as suas formas: pin-
tura, música, cinema... mas vai ser na poesia onde encontra a sua 
raiz e a sua voz mais pessoal.

seu estilo e forma são dum material evocativo que envolve ao 
leitor em qualquer dos gêneros que escolha: poesia, romance, ensaio, 
artigos... ele responde à imagem do artista do século xxi que mol-
da o seu passado, olha para o futuro e extrai todos os demônios que 
habitam nos espelhos do universo poético. O poeta é um incansável 
colaborador em projetos artísticos e editoriais, um atento huma-
nista que não tem barreira nenhuma para uma poesia onde possa 
encontrar a sua própria forma.

escreveu os seguintes livros de poesia: Siempre conté diez y nunca apare-
ciste  (calambur, 1999), Cavando la tierra con tus sueños (calambur, 2000), 
Un lugar por nosotros (Germanía, 2000), Cardiolemas (calambur, 2001),  
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Las manos en alto (calambur, 2004), Poemas del caminante (Bassarai, 2005), Cantos 
del dias oscuro (ei Gaviero, 2006), No es nada (calambur, 2008), Poesía sola, pura 
premonición (ellago ediciones, 2010), El gato negro del amor (calambur, 2011) e 
Escribir la distancia (luces de Galibo, 2012). Os ensaios La poesía y tú (Bosquil 
ediciones, 2003), La poesía si es que existe (calambur, 2005) e Del interés del arte 
por otras cosas (ellago ediciones, 2007), e os livros de artista Itxina (Bassarai, 
2004), Flysch (Bassarai, 2006) e Faber (Bassarai, 2009).

No Brasil tem publicado Poemas (tradução de Angela Pieruccini, Orpheu, 
2001), Antologia de Kepa Murua, (tradução de Angela Pieruccini, edições ma-
neco, 2002) e os seus poemas que incluem-se na Antologia da poesia basca contem-
poránea (tradução de Angela Pieruccini, editora do Brasil, 2003).

No domínio do audiovisual, participou da gravação do seu diário filmado. 
No musical, seus poemas têm sido parte – junto ao músico tasio miranda 
– do projeto Poemas y canciones (Agruparte, 2007). editou também a primeira 
parte de suas Memorias de un poeta metido a editor com o nome Los pasos inciertos 
(milrazones, 2012), e, recentemente, publicou seu romance, Un poco de paz, 
onde a cidade e a voz do narrador amostram uma visão da solidão e da vida.

A tradução dos poemas é de Angela Pieruccini.
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La poesia si es que existe
El poeta que no escribe escuchando su voz es un hombre acabado. El hombre que habla 

con las palabras de otros es un calco de su derrota. El poeta que piensa sólo en poesía cuando 
habla es un simulador que no sabe cómo colocar sus manos, el hombre que cierra los ojos es 
la imagen del sueño descubriendo su propia derrota. El poeta que quiere ser a todas horas 
poeta es un hombre mezquino tras un sendero de falsos prestigios. El hombre que sólo a veces 
se siente poeta es igual de mezquino, pero se sabe a salvo cuando descubre el pensamiento en 
fragmentos que retratan su vida con descaro. ¿Por qué quieres escribir de la soledad cuando 
no amas? ¿Por qué hablas de la vida si hace tiempo que estás muerto? El poeta que mira 
a otro lado es un libro abierto con la cobardía de su tiempo. El poeta que mira con los ojos 
abiertos encuentra al hombre midiendo el tiempo y la vida que se vislumbra a cada paso. 
El poeta que persigue su voz con el error de su sentimiento verá la luz aunque le llegue el 
silencio. El hombre que se retrata en silencio conocerá su afonía y su lamento, un grito que 
la poesía llenará de eco en cualquier momento. ¿Por qué entonces se huye del hombre como 
se huye de la poesía? ¿Por que la poesía finalmente muestra la felicidad que no acontece? El 
que no escucha al poeta es un cuerpo a la deriva. El que no encuentra la vida, un poeta sin 
futuro con el semblante de un hombre perdido.
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Poesia se é que existe
O poeta que não escreve escutando sua voz é um homem acabado. O homem 

que fala com as palavras de outros é um decalque de sua derrota. O poeta que 
pensa somente em poesia quando fala é um simulador que não sabe como colo-
car suas mãos, o homem que cerra os olhos é a imagem do sonho descobrindo 
sua própria derrota. O poeta que quer ser a todas horas poeta é um homem 
mesquinho atrás de um caminho de falsos prestígios. O homem que só às vezes 
se sente poeta é igualmente mesquinho, porém sabe-se a salvo, quando descobre 
o pensamento em fragmentos que retratam sua vida com insolência. Por que 
queres escrever da solidão quando não amas? Por que falas da vida se faz tempo 
que estás morto? O poeta que olha o outro lado é um livro aberto com a covar-
dia de seu tempo. O poeta que olha com os olhos abertos encontra o homem 
medindo o tempo e a vida que se vislumbra a cada passo. O poeta que persegue 
sua voz com o erro de seu sentimento verá a luz mesmo que chegue o silêncio.  
O homem que se retrata em silêncio conhecerá sua afonia e seu lamento, um gri-
to que a poesia encherá de eco em qualquer momento. Por que então se foge do 
homem como se foge da poesia? Por que a poesia finalmente mostra a felicidade 
que não acontece? O que não escuta ao poeta é um corpo à deriva. O que não 
encontra a vida, um poeta sem futuro com semblante de homem perdido.
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El frigorífico vacío
Un día de primeros de año,
con el frigorífico vacío, es la alegría
una ciudad triste que se aleja y bosteza.

Sus últimas monedas, que por esas fechas
buscan trabajo en una ciudad
que no duerme ni te acepta.

La noche de un año maldito
para olvidar sus blancos ojos
en una ciudad de falsas promesas.

Junto al fuego, ateridos de vergüenza,
los amaneceres grises en un banco frío
de enero y la ciudad que aún no despierta.

Con el árbol de las luces apagadas
y la sien de los enfermos en un lugar
cualquiera, que de todos nos aleja.

Entre cartones y bidones de fuego
en el sueño de un rincón perdido.
Esta ciudad que respirar no nos deja.
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O frigorífico vazio
Um dia dos primeiros do ano,
com o frigorífico vazio, é a alegria
uma cidade triste que se distancia e boceja.

suas últimas moedas, que por essas datas
buscam trabalho numa cidade
que não dorme nem te aceita.

A noite de um ano maldito
para esquecer seus brancos olhos
numa cidade de falsas promessas.

Junto ao fogo, trêmulos de vergonha,
os amanheceres cinzas num banco frio
de janeiro e a cidade que ainda não desperta.

com a árvore das luzes apagada
e a têmpora dos enfermos num lugar
qualquer, que de todos nos distancia.

entre cartões e tambores de fogo
no sonho de um rincão perdido.
esta cidade que não nos deixa respirar.
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La buena letra
Cuando no tengas algo a mano
sueña con un verso.

Si te han abandonado como a un perro,
mira por la ventana y piensa
en que mañana será un nuevo día.

No llames a ese desconocido que se desnuda
con las ventanas abiertas
de su cuerpo enfermo.

Cuando en ese momento.
Cuando no tengas nada más que el recuerdo.
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A boa letra
Quando não tenhas algo à mão
sonha com um verso.

se te abandonaram como a um cão,
olha pela janela e pensa
em que manhã será um novo dia.

Não chames a esse desconhecido que se desnuda
com as janelas abertas
de seu corpo enfermo.

Quando nesse momento.
Quando não tenhas nada mais que a lembrança.
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Aquel otro pellejo
Se juraron amor para siempre.
Se juraron fidelidad hasta que la muerte
hiciera acto de presencia.
Se juraron tratarse con respeto y dignidad.
Él habló de ternura. Ella
de la amabilidad y algún que otro reproche.

Se prometieron jóvenes y felices.
Se prometieron con aquel futuro
que tenían por delante.
A imagen y semejanza de los galanes
y actrices de antaño, 
se prometieron amor sin avergonzarse.

Y ahora ella gime con los ojos morados.
El cuerpo del delito, como si tocara
otro pellejo que sólo a ella le pertenece.
También tiene miedo.
Sabe que la próxima vez no tendrá tanta suerte.

Y ahora él ni se da por vencido ni se arrepiente.
La próxima vez reconocerá el grito
su dolor y su espasmo.
Lo juro por mis muertos, dice.
Lo juro por el odio que te tengo, puta.

Donde se prometieron pasión ahora vive el odio.
Donde hubo luz, el temor y el engaño.
Los ojos de los niños miran asustados.
Los dedos palpan las heridas a tientas.
También mañana, si hoy no hemos muerto.
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Aquela outra pele
Juraram amor para sempre.
Juraram fidelidade até que a morte
fizesse ato de presença.
Juraram tratar-se com respeito e dignidade.
ele falou de ternura. ela
de amabilidade e alguma que outra censura.

Prometeram-se jovens e felizes.
Prometeram-se com aquele futuro
que tinham pela frente. 
A imagem e semelhança dos galãs
e atrizes de antigamente,
prometeram amor sem envergonhar-se.

e agora ela geme com os olhos violeta.
O corpo do delito, como se tocasse
outra pele que somente a ela pertence.
também tem medo.
sabe que a próxima vez não terá tanta sorte.

e agora ele nem se dá por vencido nem se arrepende.
A próxima vez reconhecerá o grito
sua dor e seu espasmo.
Juro por meus mortos, disse.
Juro pelo ódio que tenho de ti, puta.

Onde se prometeram paixão agora vive o ódio.
Onde houve luz, o temor e o engano.
Os olhos das crianças miram assustados.
Os dedos apalpam as feridas às cegas.
também amanhã, se hoje não estivermos mortos.
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El poeta anciano
Esa sed que te arrastra la mirada
de tus ojos, cuando enfermo,
miras a tu pueblo a oscuras.

Una última ráfaga de luz
con tu rostro y la mirada de tus hijos
que crecen con ese odio que os traga y te lleva.

El recuerdo de lo que escribiste en un rincón
de tu cara enferma y extenuada
que en los labios cerrados y resecos se renueva.

La muerte son esos días en coma, sin paladar
ni gestos obscenos, que con una última palabra
sostiene un vaso de agua.

No tiene sentido lo que escribiste.
Ningún poema fue mejor que otro.
Creías en las palabras como otros labraban la tierra.

Esa ausencia prolongada de tus ojos
para descubrir esa armargura
que a tus hijos arrastra y quema.

La muerte es un tema como otro cualquiera.
Una versión celeste que a los poetas acompaña
su biografía entera.
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O poeta ancião
essa sede que arrasta a mirada
de teus olhos, quando enfermo,
olhas teu povo às escuras.

Uma última rajada de luz
com teu rosto e o olhar de teus filhos
que crescem com esse ódio que os engole e te leva.

A lembrança do que escreveste num rincão
de tua cara enferma e extenuada
que nos lábios cerrados e secos se renova.

A morte são esses dias em coma, sem paladar
nem gestos obscenos, que com uma última palavra
sustentam um vaso de água.

Não tem sentido o que escreveste.
Nenhum poema foi melhor que outro.
Acreditavas nas palavras como outros lavravam a terra.

essa ausência prolongada de teus olhos
para descobrir essa amargura
que a teus filhos arrasta e queima.

A morte é um tema como outro qualquer.
Uma versão celeste que aos poetas acompanha
sua biografia inteira.
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Donde decirte
Si pudiera decirte tan sólo que las palabras
hacen daño y que tarde o temprano
se olvidan, no te lo diría.

Si supiera quererte como se ama
a quien no se tiene o está lejos,
te rogaría que me olvidaras.

Si hubiera una palabra más alta que la otra
donde decirte que las palabras
son como los hechos, te lo diría.

Pero dónde, dónde puedo encontrar
lo que nadie busca y existe,
si en nada ni en nadie creo.
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Onde dizer-te
se pudesse dizer-te tão somente que as palavras
fazem dano e que tarde ou cedo
se esquecem, não te diria.

se soubesse querer-te como se ama
a quem não se tem ou está distante,
te rogaria que me esquecesses.

se houvesse uma palavra mais alta que a outra
onde dizer-te que as palavras
são como os fatos, te diria.

mas onde, onde posso encontrar
o que ninguém busca e existe,
se em nada nem em ninguém acredito.
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Autorretrato con sueño
La pobreza de sentirnos humillados,
sobrios de vida, ebrios por el deseo,
tocados con una vestimenta raída.
La miseria de escuchar nuestras voces
recordando viejos tiempos. Saboreando
momentos intensos y felices caminando entre rastrojos.

De ser adúlteros deslizándose
en extrañas camas. Un beso con la lengua
de una devoción compartida, pero triste.
El precipicio de la furia, el abismo
de nuestro pulso cuando despertamos
con el sexo humillado entre las piernas.

La rareza de sabernos huérfanos
en los claros de la noche, entre la luz
y la escoria de nuestros desencajados rostros.
Envejecidos por el viaje osado del tacto
y la nostalgia. Empequeñecidos como todo placer,
que inhumano, aparece y desaparece, en un instante.

Como la vida misma que en gestos prohibidos
se descubre a solas y sin palabras
uniendo su desnudez al irreconocible aliento.
El alma combada hacia la tierra.
Los dientes largos. Y el recuerdo desnudo
de un abrazo imperecedero sobre el frío suelo.
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Autorretrato com sonho
A pobreza de sentir-nos humilhados,
sóbrios de vida, ébrios pelo desejo,
tocados com uma vestimenta puída.
A miséria de escutar nossas vozes
recordando velhos tempos. saboreando
momentos intensos e felizes caminhando entre restos.

de ser adúlteros deslizando
em estranhas camas. Um beijo com a língua
de uma devoção compartilhada, porém triste.
O precipício da fúria, o abismo
de nosso pulso quando despertamos
com o sexo humilhado entre as pernas.

A rareza de saber-nos órfãos
nos claros da noite, entre a luz
e a escória de nossos desencaixados rostos.
envelhecidos pela viagem ousada do tato
e a nostalgia. empequenecidos como todo prazer,
que inumano, aparece e desaparece, num instante.

como a vida mesma que em gestos proibidos
se descobre a sós e sem palavras
unindo sua nudez ao irreconhecível alento.
A alma curvada até a terra.
Os dentes longos. e a lembrança desnuda
de um abraço imperecível sobre o solo frio.
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Como si el mundo
En esta próspera ciudad, los días pasan 
si los minutos descubren desesperados
la eternidad de las horas.

Es un lugar perdido en el mapa
entre pájaros y piedras a la deriva
un grito en alguna sombra cercana.

Los días pasan en esta ciudad desprovista de pasiones
porque ese daño que palpita, crece por segundos
como una ausencia que se desmorona.

Es el cadáver maquillado
en una habitación abandonada
con una ventana al fondo.

Un sueño que robado a la memoria
en humedad terca pero leve
descubre el rostro, como si nada.
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Viii

como se o mundo
Nesta próspera cidade, os dias passam
se os minutos descobrem desesperados
a eternidade das horas.

É um lugar perdido no mapa
entre pássaros e pedras à deriva
um grito em alguma sombra próxima.

Os dias passam nesta cidade desprovida de paixões
porque esse dano que palpita, cresce por segundos
como uma ausência que desmorona.

É o cadáver maquiado
numa habitação abandonada
com uma janela ao fundo.

Um sonho que roubado à memória
em humidade constante porém leve
descobre o rosto, como se nada.
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ix

Ha pasado tanto tiempo
Escribir de aquello que fue
como la eternidad que creímos
reconocer en el amor.

Sentir un te quiero y pensar
que es para siempre,
aun sabiendo que no lo es.

Engañarnos si en el ardor de las sábanas
vemos huir a la piel del frío
que nuestro sueño desnudo viste.

El amanecer con los ojos abiertos
y ese respirar que siente y dice:
estoy dormida, estoy contigo.

Y saber que las horas dibujan el paso
del cuerpo, como una traición o un beso
como solemos hacerlo a menudo.

Recordar con palabras fugaces
aquello que en la incertidumbre del abrazo
guardó la ilusión del tiempo.

Y cubrirnos con la mirada si mi mano
toca tu mano. Y esa sombra sigilosa
mansamente nos descubre, unidos.
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ix

Passou tanto tempo
escrever daquilo que foi
como a eternidade que acreditamos
reconhecer no amor.

sentir um te quero e pensar
que é para sempre,
mesmo sabendo que não é.

enganar-nos se no ardor dos lençóis
vemos fugir a pele do frio
que nosso sonho desnudo veste.

O amanhecer com os olhos abertos
e esse respirar que sente e diz:
estou adormecida, estou contigo.

e saber que as horas desenham o passo
do corpo, como uma traição ou um beijo
como costumamos fazê-lo a miúdo.

recordar com palavras fugazes
aquilo que na incertidão do abraço
guardou a ilusão do tempo.

e cobrir-nos com o olhar se minha mão
toca tua mão. e essa sombra sigilosa
mansamente nos descobre, unidos.
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M e m ó r i a  F u t u r a

Alexandre dumas

José  Veríss imo 

Les grands écrivains français.  
Alexandre Dumas père,

Hippolyte Parigot . Paris, 1902

N em tudo o que sucede em França repercute aqui. Assim, 
o centenário do nascimento do maravilhoso contador de 

histórias que divertiu e encantou duas gerações do século xix, 
ali celebrado em julho último, nos passou de todo despercebido. 
Não me lembra que algum jornal se tenha dele ocupado, sequer 
para noticiá-lo mais longamente. como quer que seja, há nesse 
esquecimento uma ingratidão nossa. todos os brasileiros de mais 
de 40 anos, número crescidíssimo dos de mais de 30, e ainda 
numerosos dos de menos, devem certamente a Alexandre dumas, 

Fundador da 
cadeira 18 
na Academia 
Brasileira de 
letras.
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ao velho dumas, horas deliciosas de prazer, de esquecimento, de diversão, 
emoções que eu não darei por superiores, mas que tiveram o seu encanto e a 
sua utilidade. Antes que o gênero de que ele foi o grande clássico houvesse 
caído na exploração corrente dos folhetins dos jornais populares, com os 
Ponsons du terrail, com os capendus, com os xavier de montépins, e a 
legião que se lhes seguiu, foram os seus romances, riquíssimos de interesse 
e de ação, de uma imaginação transbordante e de uma veia incomparável, 
a favorita leitura amena e recreativa, e para muitos o quase único repasto 
intelectual, de gerações sucessivas no mundo inteiro, pois que em todas 
as línguas foram traduzidos. Um artista de enorme talento no qual havia 
alguma coisa de dumas, Gustave doré, imaginou uma estátua do divertido 
contador, seu contemporâneo e amigo. Ao redor do soco onde ela assentava, 
no desalinho de um robe de chambre em que ele escrevia, aglomeravam-se em 
alto-relevo, em vestuários, atitudes, gestos e feições características, pessoas 
de ambos os sexos e de todas as classes e castas, a ler-lhe a obra: o fidalgo 
e o popular, o burguês e o operário, o padre e o militar, o negociante e o 
marinheiro, a grande dama e a costureira, a religiosa e a cortesã, a senhora 
e a serva, o burocrata, o advogado, o médico, o industrial, o garoto, o an-
cião, o mancebo. essa representação, que não sei se chegou a realizar-se em 
monumento, era grandemente expressiva. A glória de dumas, que ninguém 
lhe disputará foi ter por meio século (pois começou a escrever em 1820 
e morreu em 1870) divertido e deliciado milhões de pessoas de todas as 
nações e condições com os seus romances, com os seus dramas e comédias, 
com as suas viagens, com as suas memórias, que não são a parte menos ale-
gre da sua obra, e até com a sua vida de pícaro de gênio, de gigante ingênuo 
e bom, “uma força da natureza”, como não duvidou chamar-lhe michelet. 
Outros povos, além do seu, não o esqueceram; não só o jornalismo e a crí-
tica das nações latinas, mas ainda das germânicas e saxônias consagraram-
lhe estudos, comemorando a sua memória. tenho aqui o artigo, excelente e 
conceituoso, que lhe dedicou na sua seção literária o Times. É cheio de vistas 
originais, revelando a opinião inglesa – e os ingleses foram um dos povos 
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que mais leram dumas – sobre o prodigioso romancista. Verificando a sua 
fama universal, nota o escritor inglês que ele é antes o favorito das “mas-
sas” literárias que das “classes” literárias, mas observa que “George sand 
sem dúvida deliciava-se com as suas obras, que r. l. stevenson (talvez o 
maior romancista inglês dos últimos tempos) escreveu ditirambos em sua 
honra, que thackeray, que começou por zombar dele, acabou admirando 
amorosamente, os Mosqueteiros”, e acrescenta: “toda a gente que conservar 
moço o coração, seja qual for a idade que tiver, é um aliado de George 
sand, stevenson e thackeray.” A seguinte anedota inglesa referida pelo pró-
prio lorde salisbury, num discurso em uma associação literária, dá razão ao  
Times. contou o primeiro-ministro inglês que, achando-se hospedado em 
casa do príncipe de Gales, hoje eduardo Vii, foi uma madrugada sur-
preendido a ler, desde às 4 e meia horas, o seu livro favorito, o Monte Cris-
to. O príncipe quis conhecer o livro que punha fora da cama, a tal hora 
um, primeiro-ministro. Algumas semanas depois ele disse ao seu hóspede:  
“Monte Cristo fê-lo ‘sair da cama às quatro horas e meia; pois a mim, foi 
às quatro que esta manhã ele me levantou da minha’.” O célebre escritor 
americano, recentemente morto, Bret Harte era um fervoroso admirador de 
dumas, a quem confessava dever a sua vocação. e um jornal dos estados 
Unidos, redigindo a lista das maiores celebridades do século xix, punha o 
romancista a par de Napoleão e difícil será contestar-lhe a verdade da sua 
notação. Que aqueles exemplos ilustres animem os que receiem confessar o 
seu gosto por dumas com medo do motejo dos refinados.

Por esta mesma ocasião do centenário, um crítico inglês o sr. Arthur davidson 
publicou sobre Alexandre Dumas, his life and works, uma poderosa obra em dois 
volumes que os jornais críticos ingleses declaram um forte e excelente traba-
lho. O mesmo ensejo, sem dúvida, determinou a publicação do livro do sr. 
Hyppolite Parigot. O autor já havia consagrado ao Drama de Alexandre Dumas 
um estudo especial, que o eminente crítico dramático francês sr. larroumet 
declara “excelente tão solidamente documentado como brilhantemente es-
crito”. esta virtude parece-me relevante neste seu novo livro. mas Alexandre 
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dumas pai, na coleção dos grandes escritores franceses ao lado de Bossuet, 
de Pascal, de racine de chateaubriand, de Victor Hugo de Flaubert? É assim: 
mas certamente não pelos mesmos títulos. Não é a genialidade do seu pen-
samento, expresso em uma língua literária admirável que lhe da direito a esse 
lugar, mas condições especiais de força na imaginação e na criação dramática 
de “virtude”, no sentido italiano dessa palavra, no domínio da invenção literá-
ria que lhe dão. e com elas a manifesta influência que esse grande contador de 
histórias exerceu na imaginação, na vida, no teatro, no romance e, portanto, na 
literatura do seu país e do seu tempo. lendo o agradável livro do sr. Parigot, 
que é de um crítico e não de um panegirista, o verificarão os leitores, se disso 
não estavam ainda convencidos.

A feição principal do gênio literário de dumas que indisputavelmente 
o tinha, e vigoroso, embora desordenado e sem disciplina nem educação, 
nem regime, a sua qualidade dominante, como lhe chamaria taine, é a 
imaginação ativa; por isso ele é essencialmente um gênio dramático, e, lite-
rariamente, o seu maior valor é de autor dramático. sob esse aspecto é um 
criador quase um inventor. Um dos críticos mais recentes de Victor Hugo, 
estudando o teatro em França no romantismo, afirma e mostra que foi o 
Henrique III e sua corte, de Alexandre dumas, representado em Paris em 11 
de fevereiro de 1829, o iniciador do novo drama. É o que desenvolvida-
mente mostra em um capítulo especial o sr. Parigot. Para ele como para 
o sr. larroumet como em geral para toda a crítica francesa, ele não é só o 
criador do drama popular em França mas “por um rasgo de gênio” criou 
também, com o Antony, o drama moderno. e com Hugo, com Vigny, é um 
dos três dramaturgos do romantismo, e pelo senso do teatro, pelo gênio 
dramático, talvez o maior dos três. Nós o conhecemos aliás muito menos 
sob este aspecto que verdadeiramente lhe dá um lugar na literatura Fran-
cesa, pois até o seu estilo de autor dramático é melhor, mais perfeito que a 
sua escrita de romancista. dizendo como tantos outros a sua imperfeição 
como escritor (não tão completa aliás como parece e se tem repetido), 
o sr. larroumet escreve no estudo que lhe consagrou por ocasião do seu 
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centenário: “ele é difuso, trivial, acaso vulgar... Poeta, ele não é comparado 
a Victor Hugo sequer o que foi Voltaire comparado a racine, e roman-
cista, há mais arte numa página da Crônica de Carlos X de mérimée que 
nos seis volumes da Rainha Margot... Ora, de todos os gêneros, o teatro é o 
que mais dispensa o estilo, mais ainda o único em que se pode fazer obra 
literária sem ser um escritor”. explica essa verdade corriqueira da crítica, 
e mostra como o dom da vida supre no teatro as qualidades propriamente 
literárias do estilo... “este domo possuía dumas no mais alto ponto, não 
só no teatro, mas no romance... tinha-o em tal grau que não vejo nenhum 
escritor do teatro, nem o próprio corneille, que, a esse aspecto, lhe seja 
comparável... eis por que dumas é um grande nome da nossa literatura; 
não houvesse ele sido senão um romancista, seria apenas o chefe da escola 
de que Ponson du terrail [e os que eu citei acima] são as glórias.” mas o 
sr. larroumet mostra, em seguida, como aliás o teatro, obrigando dumas 
a restringir-se, forçou-o “a concentrar sua invenção e sua forma”. O sr. 
Parigot não é, talvez, tão rigoroso. mostra-o, é certo pela própria natureza 
do seu temperamento, do seu talento, da sua vida literária, “votado à im-
provisação”. “A arte de escrever quase não existe para ele. ele escreve tão 
naturalmente como inventa, e como outros homens respiram ou digerem. 
Faz isso parte de suas funções vitais... A fecundidade é a condição essen-
cial do seu gênio: cede à sua índole, expõe copiosamente sua bela saúde 
de espírito. Pensando escrever, ele tabeliona; porém, mais frequentemente 
acontece-lhe escrever em vez de tabelionar. A natureza arrasta-o. ele é uma 
imaginação ao serviço de um temperamento. É a sua força.”

“É menos bom quando pretende ser literário. mas, popular, escreve segun-
do o livre jogo da sua imaginação e de seus músculos. É simples, é alegre, é 
vivo. sem rebuscar e fora dos processos da literatura, ele dá a ilusão da vida 
real... A opinião carneiral que vai repetindo que dumas não escreve, de boa 
mente a subscrevo, se querem dizer que o seu talento é uma expansão natural 
sem preocupação nem mérito literário, mas não sem escolha, de uma lín-
gua clara e sã. Observador menos profundo [do que Balzac], escrevia Nisard, 
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Alexandre dumas conta com mais vivacidade, dialoga com mais veia e natu-
ralidade e escreve uma melhor língua.”

com o drama nacional e o drama moderno, ele é o criador, em França, 
do romance histórico, ou melhor, como lhe prefere chamar, com razão o 
sr. Parigot, do romance da história. certo, não é um mesquinho mérito 
ter contribuído para uma literatura qual a francesa com estas três obras de 
iniciação, embora não o fizesse sob uma forma superior. O desenvolto e 
genial mulato tomou com a história todas as liberdades, mas é uma opinião 
erradíssima supor que ele a falsificou ou deturpou, ou que é sempre viciada 
a visão que, dos personagens, épocas e feitos históricos, nos dá. se o seu 
romance da história “não é absolutamente a ressurreição do passado, é, pelo 
menos, uma intuição familiar e viva” – “o seu romance não traiu a história”. 
e antes que a crítica começasse a reconhecê-lo, qual de nós, que o leu, não 
sentiu, nessas suas maravilhosas invenções da história, uma verdade mais 
viva que a dos puros historiadores, uma interpretação animada, que toca ao 
prodígio, como a da Dama de Monsoreau e de dois terços dos Três mosqueteiros, 
diz o seu mais recente crítico?

mas, romancista da história, ou romancista de pura imaginação, é o con-
tador incomparável e prestigioso que no tempo em que o líamos, tempo 
que pode voltar sempre, e que para muitos se não terá acabado, nos encan-
tou, nos dominou, nos seduziu, e ao qual a nossa imaginação guarda uma 
reconhecida simpatia. Nossos avós e nossos pais ainda o ouviram através 
da voz melodramática de João caetano na Torre de Nesle, no Kean e não sei se 
em mais outros dramalhões famosos. A nós, que viemos depois, ele quase 
só nos divertiu, mas isso longa e intensamente, com os seus heróicos Três 
mosqueteiros e suas miríficas aventuras, com as suas maravilhosas Memórias de 
um médico, com a trágica história do San Felice, com os romanescos fastos dos 
Moicanos de Paris, com a estupenda história do Monte Cristo, e com mais 100 
ou 200 outros livros, que todos não seriam bem dele, mas a que o seu nome, 
mesmo de empréstimo, ou alugado, prestigiava. e de todos saía um grande 
e forte hálito de bondade e simpatia, um sopro de alegria franca, ruidosa, 
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sem malícia, que entrava por metade na fascinação do contador. terminan-
do esta mal alinhavada recordação do adorável contador que tantas vezes 
adormeceu a nossa dor, embalou a nossa ilusão, excitou a nossa imaginação, 
divertiu a nossa atenção e curiosidade, repousou a nossa fadiga intelectual, 
eu sinto, e pesa-me não ter sabido pagar-lhe, em nome dos meus patrícios, 
um nada sequer da nossa dívida aos seus inefáveis benefícios. Foi com essa 
pia intenção que a escrevi.



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 rosiska darcy de Oliveira
 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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