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Ocupante da 
Cadeira 15 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 

Editorial 

Marco Lucches i

Abrimos este número com Luiz Paulo Horta, que nos deixou 
de repente, sem aviso e fora do script. Na sessão da saudade, 

alguém citou um poeta argentino, como se interpelasse diretamente 
Luiz Paulo:

 
Peço que até reconhecer a primeira paragem
do infinito, diante de seus olhos, seja áspero com os
primeiros ventos solares que saiam ao seu encontro.

Áspero como pode ser um homem de paz e de ampla delicadeza, 
como o nosso querido Luiz.

A exposição dos 10 anos da morte de Roberto Marinho traz 
uma série de textos que precisa deixar o estado de jornal, como, por 
exemplo, os de Guimarães Rosa, para aboutir au livre, para chegar ao 
livro, abrangendo todo um capítulo da história literária brasileira. 
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Nélida retrata o amigo Roberto em duas frentes: a biografia e a história 
recente, que nele convergem de forma indelével.

Lygia Fagundes Telles e Helio Jaguaribe, aos 90 anos, aquecem e iluminam 
seus leitores, com uma obra consagrada, que inspira e promove horizontes 
reflexivos e de expressão, um dos pontos de diálogo entre os dois, desde uma 
perspectiva crítica mais larga: de um lado, a poética essencial de Lygia, a re-
tratar a vida urbana, diante de uma nova subjetividade; em contraste com os 
ventos da história, em Helio Jaguaribe, onde saraivam tempestades, que a filo-
sofia da história pode, se não amainar, ao menos refletir e prover de sentido, 
uma espécie de regime pluvial essencialmente incompleto e variegado.

Agradecemos a gentil autorização de Chico Caruso pela charge em home-
nagem a Luiz Paulo Horta e Dominguinhos.

Eis o conteúdo desta edição, il catalogo è questo.
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José Bechara

Este número é enriquecido com as obras de José Bechara.

José Bechara nasceu no Rio de Janeiro em 1957, onde traba-
lha e reside.

Estudou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage (EAV), lo-
calizada na mesma cidade.

Participou da 25.a Bienal Internacional de São Paulo; 29.a Pano-
rama da Arte Brasileira; 5.a Bienal Internacional do MERCOSUL; 
Trienal de Arquitetura de Lisboa de 2011 e das mostras “Caminhos 
do Contemporâneo” e “Os 90” no Paço Imperial, RJ. Realizou ex-
posições individuais e coletivas em instituições como Fundação Eva 
Klabin, BR; Culturgest, PT; MEIAC, ES; Instituto Valenciano de 
Arte Moderna, ES; MAM Rio de Janeiro, BR; MAC Paraná, BR; 
MAM Bahia, BR; MAC Niterói, BR; Instituto Tomie Ohtake, BR; 
Museu Vale, BR; Haus der Kilturen der Welt, DE; Ludwing Forum 

I c o n o g r a f i a
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Fur Intl Kunst, DE; Kunst Museum, DE; Centro Cultural São Paulo, BR; 
ASU Art Museum, USA; Museo Patio Herreriano, ES; MARCO de Vigo, 
ES; Carpe Diem Arte e Pesquisa, PT; Musee Bozar, BE; Museu Casa das 
Onze Janelas, BR, entre outros.

Possui obras integrando coleções públicas e privadas, a exemplo de MAM 
Rio de Janeiro; coleção Gilberto Chateaubriand, BR; Pinacoteca do Estado 
de São Paulo, BR; Centre Pompidou, FR; Es Baluard Museu d’Art Modern i 
Contemporani de Palma, ES; Instituto Figueiredo Ferraz, BR; MAC Niterói, 
coleção João Sattamini, BR; Instituto Itaú Cultural, BR; MAM Bahia, BR; 
MAC Paraná, BR; Culturgest, PT; ASU Art Museum USA; MoLLA, USA; 
Ella Fontanal Cisneros, USA; Universidade Cândido Mendes, BR; MARCO 
de Vigo, ES; Stitfung Brasilea, CH; Fundo BGA, BR; entre outras.
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E n t r e v i s ta

Poésie! Ô trésor! 
Perle de la pensée!

Ocupante da  
Cadeira 1  
dos Sócios 
Correspondentes  
na Academia  
Brasileira de Letras. 

Didier  Lamaison

Revista BRasileiRa – se lhe fosse possível resumir seu per-
curso literário, bastante livre e heterodoxo, entre poesia, teatro e 
ficção, em que termos poderia fazê-lo?
DiDier LAmAiSOn – Pode acrescentar: ensaios, óperas, dicioná-
rio, roteiros de balés... resumir seria reduzir essa pluralidade a uma 
hipotética unidade. embora platônico, me sinto mais aristotélico, 
nesse caso: To on legetai pollachôs. Sou polígrafo. Polígrafo reacioná-
rio, quero dizer: por “reação” contra a dominação da vida literária 
pelo imperativo comercial que cataloga os autores com umas eti-
quetas para facilitar a circulação das obras no mercado. Por exem-
plo, quando a venda do meu romance Édipo rei ultrapassou cem mil 
exemplares, Antoine Gallimard me chamou no seu escritório para 
me parabenizar e pedir qual seria o próximo romance na mesma 
veia. A matéria não faltava, com as desgraças dos Atridas. respondi: 
“nenhum. Édipo foi um caso único. não serei o romancista da mi-
tologia grega.” Desde então, as editoras menos gostaram de mim... 
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Comércio é dinheiro, e dinheiro me faz horror. Tenho profunda repulsão da 
nossa vida literária submetida aos diktats do lucro. recuso esse jogo.

RB – Observa-se uma espécie de moto-contínuo dentro de seu ofício, como 
se um tema fosse contrabandeado através dos gêneros. Foi o caso da tradu-
ção de Édipo, que pouco depois se transformou num romance... 
DL – O tema é banal: a crítica do mundo contemporâneo. nada vale a pena 
ser escrito, senão para denunciar. Édipo mesmo fica perfeitamente atual, pela 
denúncia extraordinária do império das aparências, segundo a leitura admira-
vel de K. reinhardt, em 1933. O instrumento estético para denunciar? Desde 
Verlaine, centenas de “artes poéticas” foram compostas. nenhuma me agrada. 
Prefiro me referir a Alfred de Vigny e à sua Maison du Berger (1844): “Poésie! Ô 
trésor! Perle de la pensée!”  La “pensée”? Quelle “pensée”? A de martin Heidegger, que 
leio sem parar há 45 anos, e cujo livro Sein und Zeit publiquei em 1985, numa 
tradução feita com um amigo. É o livro mais importante do século XX.

RB – Onde se movem os novos poetas franceses, depois de um Yves Bonne-
foy ou de um Philippe Jacottet, existem de fato ou tudo não passa de um 
eclipse, fruto de uma zangada visibilidade? 
DL – não leio literatura contemporânea. Aussi longtemps que je n’aurai pas lu  
tous les livres anciens, je ne vois aucun raison de leur préférer les nouveaux (montes-
quieu). A França, devastada por dois conflitos mundiais, também foi vítima 
de um seismo, um desastre comparável no domínio do espírito. Bomba ini-
cialmente acesa por rimbaud, o Surrealismo, com a ajuda de vários epígo-
nos niilistas, atomizou a literatura francesa. O Surrealismo literário foi o 
equivalente, a sua escolha, de Verdun, Auschwitz, Stalingrad, Hiroshima, ou 
do Goulag. As ruínas permaneceram até hoje, e ainda muito tempo perma-
necerão. no entanto, alguns heróis sobreviveram, ninguém sabe como: Pé-
guy, Apollinaire, Aragon, Char, Ponge. Cinco grandes poetas? Já é bastante! 
milagroso! nem o século XViii pode faire état d’un bilan igual! Você cita 
Bonnefoy e Jacottet? mas, sem saber, não escaparam do formidável massa-
cre logomitocida. Por minha modesta parte, tive a fraqueza de escrever uns 
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milhares de versos. nunca publiquei um só. não tenho a mínima razão de 
pensar ter habilitação alguma para acrescentar uma voz naquele concerto de 
deserdados em um nonsense maior.

RB – Quais os princípios que regem seu livro dummondiano e a que ver-
tentes da literatura francesa você o aproximou, durante o processo de tra-
dução criativa? 
DL – Drummond sempre teve uma grande familiaridade com a cultura fran-
cesa, mas nunca percebi uma influência qualquer, nem da França, nem de ou-
tros países europeus. Salvo uma: a fenomenologia franco-alemã. muitos dos 
índices autorizam supor uma iniciação e uma atração. Os melhores exegetas 
de Drummond: J.G.merquior, A.r. de Sant’Anna, S. Santiago, D. Arriguc-
ci Jr. não deixaram de desenvolver o assunto. Pouco importa se a influên-
cia foi de Husserl, Heidegger, merleau-Ponty ou Sartre. Basta ler o próprio 
Drummond. Por exemplo esses versos banais, comuns, extratos de Boitempo II : 
“Como fazem (as mulheres) / nuas, na bacia, se lavando / para não se verem 
nuas nuas nuas?” (Indagação, 1973). não vejo como entender e comentar isso 
sem se referir a uma experiência fenomenológica pura, intensa, genial, renvoyant 
evidentemente à “indagação” original de 1930: “Como fazem os homems, 
caminhando, para não verem, no meio do caminho, (um)a pedra?” O prin-
cípio que rege minha leitura de Drummond? A fenomenologia poética. não 
conheço maior poeta fenomenólogo. Fora, talvez, F. Ponge.

RB – as notas finais do volume formam um poema composto de fragmentos 
diáfanos, votivos, como spinoza polindo as lentes, no poema de Machado...
DL – Bela pergunta! Será que o senhor leu fenomenologicamente essas minhas 
notas? Ou com as lentes mágicas de Spinoza?

RB – Da Máquina do Mundo ao Poema Sujo: houve algum tipo de salto ou de 
solução de continuidade entre as órbitas de Gullar e Drummond? 
DL – Parece-me que o “salto” foi menos de Drummond a Gullar do que 
de Gullar ao próprio Gullar. O Poema sujo ainda pertence, por uma parte 
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(somente), à descendência de Hiroshima, ou, melhor, de Stalingrad, que 
Gullar evoca. Depois, isto é, depois de 1975, tudo muda. A poesia de Gullar 
encontra sua voz. A do poema, por exemplo, “Uma fotografia aérea” (in Den-
tro da noite veloz, 1975), especie de zoom binocular sobre uma lembrança por 
acaso reanimada por uma fotografia. Admirável exercício fenomenológico, do 
qual Drummond talvez gostou.

RB – suas virtudes caligráficas sempre obtiveram reconhecido destaque. 
Não só em virtude do desenho, mas também devido à resistência a tempos 
duramente homogêneos, sem dialetos gráficos. e, no entanto, hoje, suas 
respostas vieram através do e-mail. Mudaria o Natal ou Didier lamaison? 
DL – Quarenta e cinco estados norte-americanos acabam de suprimir o ensi-
no da escritura cursiva nas escolas. Prova maravilhosa do prodigioso avanço 
americano sobre os bilhões dos homems no mundo usando ainda, como o 
seu servidor, a humilde caneta? Acontece que, muitas vezes, as máscaras car-
navalescas do progresso podem esconder incômodo mortífero da irremediável 
decadência... mas tudo bem. Vou-me fantasiar, mandando este texto por e-mail. 
É hora, ainda, de carnaval. mas carnaval não é sem-fim. A data de natal per-
manece no dia 25 de dezembro, não é? Sou sensível à permanência silenciosa 
das coisas, pouco interessado no estrondo das mutações tecnológicas, que 
tocam apenas a superfície do ser humano. Une forêt qui pousse fait moins de bruit 
qu’un arbre qui tombe (“Uma floresta crescendo faz menos barulho do que uma 
árvore caindo”). Longe também das urgências do progresso: L’arbre est lent à 
croître, il est d’autant plus urgent de le planter (A. Soljenitsyne).

RB – sua amizade com o Brasil atualmente em quantos planos se desdobra?
DL – Do Brasil “amigo”, sim, e muito. Uma das razões profundas do meu 
apego é que, ao contrário da França, existe ainda no seu país uma verdadeira 
vida literária. A sua vasta geografia faz com que existam dezenas de focos 
intelectuais, vivendo em ritmos diversos, e segundo temporalidades estranhas. 
entre São Paulo e São Luís, entre recife e rio, entre Salvador e Porto Alegre, 
as distâncias não se medem em quilômetros, mas em anos-culturais. Quantas 
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academias literárias provincianas, que se orgulham como se fossem o umbi-
go do mundo! Difícil, às vezes, impossível a comunicação e o diálogo entre 
esses diversos focos. mas, a meu ver, essa diversidade não é de lastimar: pelo 
contrário, é riquíssima! Do Brasil “amigo”, sim, mas amizade pode, e deve ser 
exigente. estou muito inquieto sobre a consciência da intelligentsia brasileira 
em relação a sua herança literária, da qual tem justo orgulho, sem lui consacrer 
le zèle le plus élémentaire. Quanto tempo ainda vamos ficar sem edição crítica de-
cente de Gregório de matos ou do Padre Vieira? Quem tomará a iniciativa de 
publicar index completos da língua de machado ou da poesia romântica (tão 
fáceis de fazer, graças à informática!)? Quem irá editar as importantes obras 
francesas de Joaquim nabuco? Podemos multiplicar os exemplos. A situação 
é insuportável. Patrimônio não é um ktêma eisaei (Tucídides). Cultiva-se. Ale-
mães e italianos são exemplares. Franceses também (mas há tanto por fazer!).



Exposição Duplo Oxy na  
Galeria Carlos Carvalho,  
Portugal, 2008
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H o m e n ag e m

O som da partida

Ivan Junqueira Ocupante da 
Cadeira 37 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 

Litania Breve
      À memória de Luiz Paulo Horta

E assim nos deixaste, sem queixa 
ou aviso, como quem deixa

pé ante pé, a cena breve
em que o tempo, fugaz, escreve

a sua história sem sentido 
ou som capaz de ser ouvido

na mais alta crista do mundo 
ou em abismo o mais profundo.
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O som que ouvias, sempre o soube,
o órfico som que te coube

escutar decerto não era
daqui, mas antes o da esfera

onde viviam Bach, Beethoven,
Mozart e os poucos mais que se ouvem

ainda numa estranha escala
de que nem mesmo Deus nos fala.

E não ouvias só as notas. 
Ouvias mais: todas as gotas

do coração que as escrevia 
com sangue, paixão, agonia.

Saíste antes da hora, esquivo, 
quando te víamos mais vivo

que o de costume, no exercício
de teu loquaz mas grave ofício:

refletir sobre a vida, a morte, 
a loucura da Cruz, a sorte

do homem nos périplos terrestres, 
a fluida música dos mestres.

Lembro-te ao piano: o toque suave,
assim como a asa de uma ave,
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que ia do álacre ao sombrio, 
do adágio ao allegro con brio,

das partituras seminais
à polca e à valsa mais banais.

Lembro-te, enfim, como quem eras 
na arena, entre cristãos e feras,

e fui dar-te adeus antes dessa 
viagem da qual ninguém regressa.

Então da vida foste embora? 
Não: ela em ti começa agora.



Red house, Casa pintada (da série Open House), 2005
Óleo e MDF
Dimensões variáveis em torno de 42 x 50 x 50 cm 
Registro fotográfico: Vicente de Mello



19

H o m e n ag e m

Música e espiritualidade

Tarcís io  Padilha Ocupante 
da Cadeira 2 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 

Desde tenra idade, Luiz Paulo ouvia o rádio sem cessar, até que 
sua mãe a tal o obrigava. E aos cinco anos ganhou um acor-

deão que, mesmo sem professor, aprendeu a tocar. Na porta de sua 
casa, em Laranjeiras, dedilhava seu novo brinquedo no porão de sua 
casa, visando a angariar fundos para a construção da Igreja do Cristo 
Redentor. Viu-se numa quermesse, o que lhe permitiu o comentário 
revelador de sua verve sensível: “Sempre penso em invocar esta cena, 
quando chegar ao juízo final: ‘ajudei’ a construir uma igreja.”

Aos 8 anos, ganhou um piano, presente de seu avô paterno, que 
o encorajou a estudar com Magda Tagliaferro. Conquanto não fosse 
estimulado a seguir a carreira musical, seu ímpeto natural o fez fre-
quentar a Pro Arte, ignorando os conselhos em sentido contrário. 
E vemo-lo dedilhar com maestria obras de Chopin, de Beethoven e 
os concertos de Bach.

A música haveria de impregnar-lhe a alma e mesmo em propiciar 
uma harmonia interior que lhe marcou o espírito, ditando-lhe o 
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comportamento e mesmo firmando um comprometimento definitivo com a 
beleza e, através dela, com a verdade em sentido amplo.

Aí avultou um ser de eleição, modelo para seus coetâneos e cuja ausência 
hoje pesa em demasia em nossos ombros frágeis.

A intersubjetividade irá, daí por diante, cinzelar o perfil existencial de um 
ser humano nascido para amar, para acolher, para ajudar o próximo a carregar, 
se necessário, pesadas cruzes em seu caminhar.

Santa Teresa repetia constantemente que um santo triste é um triste san-
to. O finado acadêmico, cuja memória procuramos honrar nesta sessão de 
saudades, confirma a assertiva de que vivem à nossa volta santos que não se 
identificam para que neles lobriguemos a força incoercível de sua condição 
excepcional. Até porque eles vivem à nossa volta, enriquecem nossos dias e 
nos apontam caminhos inovadores para o nosso caminhar. E eles veem no que 
vemos aquilo que não vemos. E enquanto nós vivemos em meio a problemas 
que, por vezes, nos angustiam, os santos respiram a atmosfera diáfana das 
soluções.

Eles cruzam o nosso existir e forcejam para que não os reconheçamos 
como seres de exceção, dada a simplicidade e leveza de sua passagem por este 
mundo.

Assim viveu o saudoso acadêmico cuja partida nos deixou perdidos na dor 
de captar, agora, com plena clareza, o seu peso existencial e a sinalização cons-
tante de seu viver a nos apontar para o alto e não para a periferia das coisas, 
para um existir marcado por uma finitude sem apelo ao Transcendente.

Para configurar um ser de exceção, Luiz Paulo nos acolhia com alegria, 
marca indelével dos espíritos superiores.

Sua alegria lhe dominava o viver como um dado a ele conatural e espargia 
a sua riqueza interior e a segurança de quem já havia, em vida, captado a di-
mensão maior da genuína imortalidade.

Assim é que a música e a espiritualidade vieram associar-se o jornalismo, pla-
taforma de lançamento de tantas vocações literárias. Nele, o jornalismo serviu 
para edificar os leitores, sempre partindo de premissas sólidas, por força de 
sua vocação inequívoca de pensador. Assim identificamos o filósofo aberto ao 
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diálogo, mas que jamais cedeu aos rogos de um racionalismo estéril, pois Luiz 
Paulo invariavelmente revelava seu agudo sentido do mistério, que suplanta 
teorias e especulações superficiais.

O nosso pranteado homenageado de hoje nutria a firme convicção de que a 
vida humana pende de um forte e constante apelo ao mais-ser, mercê da energia 
provinda do amor. Amor barateado em nossos dias, mas que Luiz Paulo nele 
vislumbrava cumes onde, segundo Goethe, reside a paz. É uma espécie de fé fi-
losófica, para nos referirmos a uma expressão clara e frequente em Karl Jaspers.

Toda a riqueza interior de Luiz Paulo se ancorava em uma fé religiosa 
consistente. Daí sua leitura e coleitura da Bíblia, quando reunia em sua casa 
pessoas sequiosas de alimentos do espírito, bem longe dos apelos frenéticos 
do consumismo empobrecedor.

Música, Jornalismo e Religião formam o tripé em que se lastreou o desem-
penho existencial de Luiz Paulo Horta. Esta harmonia interior resultante do 
conúbio entre as três dimensões produziu um ser de exceção, hoje entregue à 
Transcendência a cuja inspiração o escritor carioca deve o brilho de sua con-
tribuição cultural e pessoal de elevado corte.



Abstrata (da série Temporária), 2004
Fotografia, 127 x 190 cm
Registro fotográfico: Silvio Pozzato
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H o m e n ag e m

O bom, o justo, o belo

Affonso Arinos  de  Mello Franco

Para Pier Paolo Pasolini, a vida é um filme que só se monta 
quando a gente morre. O filme da vida de Luiz Paulo Horta 

chamou-se amor. “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, definido 
pelo poeta maior, Dante Alighieri. Luiz Paulo buscava em tudo o 
bom, o justo, o belo.

Amou o outro, ao contrário de Jean-Paul Sartre, para quem o 
outro era o inferno. Amou o encontro. Amou ao próximo como a si 
mesmo, conforme lhe fora recomendado. Contou-me uma parenta, 
enferma de moléstia progressiva e incurável, sentir grande consolo 
ao frequentar o círculo bíblico criado e organizado por Luiz Paulo 
na sua residência, reuniões que resultariam em livro fecundo, A Bí-
blia: um diário de leitura.

Amou a família, marido, pai e avô exemplar que sempre foi.
Amou a música. Sua competência ao coordenar programas mu-

sicais na Academia representou colaboração das melhores e mais 
agradáveis já prestadas a esta Casa. Outro amigo, também muito 

Ocupante da 
Cadeira 17 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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religioso, disse-me, certa vez, que, se não existisse música no céu, devia ha-
ver algo parecido. Luiz Paulo decerto concordaria, pois considerava a música 
“idioma universal”, que “nos abre as portas da transcendência”.

Escrever era, para ele, “um ato de amor”. Amou sua profissão de jornalista, 
ora exercida como responsável pela organização da página de editoriais ou 
pela integração de estagiários, ora como excelente editorialista, ensaísta, cro-
nista, crítico generoso e construtivo de música clássica. Luiz Paulo analisou e 
comentou, em admiráveis artigos diários, a recente estada no Brasil do Papa 
Francisco, que o encantou pela “avassaladora humanidade”.

Outro dia, telefonou convidando para comemorarmos seu septuagésimo 
aniversário. Quem o atendeu observou-lhe a voz muito cansada. Ficara exaus-
to ao acompanhar a Jornada Mundial da Juventude, interpretando solidário, 
com amor, penetração e conhecimento de causa, as expressões de fé e espe-
rança proferidas pelo pontífice, a postura tão simples e corajosa do papa, 
que arrebatou milhões de pessoas. Mas foi a última vez em que pudemos 
conversar.

Como ouvi do santo Papa João Paulo II, Deus é amor. Ele e Luiz Paulo 
sabiam disso.
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H o m e n ag e m

Inolvidável companheiro 

Cícero Sandroni

Luiz Paulo Horta foi eleito para a cadeira número 23, funda-
da por Machado de Assis e cujo patrono é José de Alencar. 

Machado ocupou sua cadeira e a Presidência da Academia por onze 
anos, desde a fundação até 1908. Seu sucessor, Lafayette Rodrigues 
Pereira, permaneceu aqui 8 anos, Alfredo Pujol, 13, Octavio Man-
gabeira 30, Jorge Amado 40, Zélia Gattai 6 e Luiz Paulo Horta não 
chegou a 4 anos entre nós, o que ocorreria no próximo dia 23 de 
agosto, uma semana depois de completar dos 70 anos, do qual por 
uma fatalidade do destino ou de um chamado do Divino, conseguiu 
escapar. Creio que Alguém lá no Alto ficou tão entusiasmado com 
o que ele escreveu sobre a visita ao Brasil do seu representante na 
Terra, que resolveu chamá-lo para perto Dele.

Aqui, na nossa ilusória imortalidade, o querido Luiz Paulo tor-
nou-se assim o mais breve ocupante de tão ilustre cadeira. Embora 
poucos de nós tivéssemos o privilégio de conviver nesta Casa com 
Zélia ou com Jorge, figuras inesquecíveis, ele acadêmico longevo, ela 

Ocupante 
da Cadeira 6 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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nem tanto, a breve presença de Luiz Paulo nos últimos quatro anos iluminou 
este plenário. Luz vinda da fé, da inteligência e cultura e do talento para 
envolver a Academia com a música de todos os séculos, ao dirigir a série dos 
nossos concertos, iniciativa do confrade Tarcísio Padilha quando presidente.

Escusado é dizer que Luiz Paulo tinha as qualidades de um homem bom 
em todas as latitudes e longitudes, mas cultivava um vício: o da amizade. 
Seus amigos contam-se pelas centenas. E o extenso campo dos seus saberes, 
a memória privilegiada e o raciocínio rápido e sintético não permaneciam 
num limbo fechado ou para seu uso exclusivo. Ele o dividia com todos, em 
círculos de estudos, nas conferências, aqui neste plenário, na apresentação dos 
concertos, nas conversas com três ou quatro amigos, mesmo na mesa de um 
bar às quais não faltavam, com sua prosa doce e alegre a narração de algumas 
anedotas.

Sua fé religiosa e seu saber teológico estavam à disposição de quem quises-
se ouvi-lo, sempre alegre e sorridente, como mostraram as fotos publicadas 
pelos jornais ao noticiar o seu falecimento. São imagens que permanecerão 
na nossa lembrança, mas estiveram sempre presentes para mim, quando nos 
conhecemos na redação do Correio da Manhã e mais tarde no Jornal do Brasil. Não 
o acompanhei na redação de O Globo, mas sei que lá também, mansamente, 
sem querer convencer ninguém, ele dava, pelo exemplo, o testemunho da sua 
fé, talvez um dos poucos jornalistas, desse meio profissional tão cético e desi-
ludido, capaz de manter acesa a chama da esperança numa espécie de pastoral 
da imprensa.

Todos nós, sua família, seus amigos, confrades, colegas de jornalismo, alu-
nos e leitores, choramos a sua perda, mas nos conforta o legado do seu exem-
plo e o privilégio de viver, por pouco tempo, é certo, mas o suficiente para 
deixar em todos a saudade de um inolvidável companheiro.
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H o m e n ag e m

No botequim, de fardão

Merval Pere ira

Luiz Paulo Horta tinha a elegância e a sofisticação dos real-
mente cultos. Elegância nos gestos, na delicadeza com que 

tratava a todos, do contínuo da redação ao poderoso do momento. 
Sofisticação na inteligência. Estava bem em todo lugar. 

Um exemplo: perto do Globo, na Rua de Santana, no botequim da 
dona Ana, herdeira legítima da receita original do Angu do Gomes 
há uma foto na parede do nosso Luiz Paulo de fardão. Não é preci-
so dizer que ele era freguês da rabada e também do angu. 

“Ele foi um prêmio para mim”, me disse no velório sua mulher 
Ana Cristina Reis. Pelos depoimentos e relatos dos amigos e conhe-
cidos, foi um prêmio para todos que convivemos com ele.

Lamentamos a morte de Luiz Paulo quase como um exercício 
de egoísmo, choramos a falta que ele nos fará, as conversas que não 
mais teremos, os textos que não mais leremos, as piadas que não 
mais ouviremos, os comentários sarcásticos que não mais compar-
tilharemos. 

Ocupante da 
Cadeira 31 
na Academia 
Brasileira de 
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Leitor voraz, tinha em Machado de Assis (cuja cadeira ocupava na Acade-
mia Brasileira de Letras), Lima Barreto e Carlos Heitor Cony os preferidos, 
não por acaso escritores ligados ao Rio de Janeiro, cidade que amava. 

Na música, que abraçou desde criança, ia do clássico ao popular com a 
mesma desenvoltura, e nada melhor para definir como se sentia à vontade nes-
se ambiente do que a charge do Chico Caruso publicada na primeira página 
do Globo, com Dominguinhos ao acordeão (que aliás Luiz Paulo tocava) e ele 
ao piano, sorridente. No Céu.

Lembro-me de uma noite admirável, quando tive uma experiência ímpar: 
ao lado de Luiz Paulo, assisti ao recital de Nelson Freire no Teatro Municipal 
de São João del Rey, comemorativo dos 60 anos de sua estreia em um con-
certo público, aos 6 anos, naquele mesmo teatro. Uma noite inesquecível com 
Beethoven, Chopin, Villa-Lôbos, que ele classificou de “perfeita”. 

Luiz Paulo teve a alegria de terminar seus dias escrevendo uma coluna di-
ária no Globo sobre a participação do Papa na Jornada Mundial da Juventude 
no Rio, coroando um trabalho de 23 anos de Globo, dos mais de 50 anos de 
jornalismo, onde fazia a crítica musical e escrevia editoriais.

Estava feliz com a atuação do Papa Francisco, e a revigorada que estava 
dando à Igreja, e teve participação direta na visita, desde a ajuda nos trabalhos 
de organização à hospedagem de peregrinos em sua casa de Botafogo. 

Luiz Paulo era um católico estudioso da religião. Sabia a importância his-
tórica do Vaticano, e em um de seus últimos artigos definiu: “Há mistérios no 
Vaticano, muito além do alcance de um Dan Brown.” Na visão histórica sobre a 
Igreja de Roma, ele sabia que “houve de tudo”. “Há uma tradição forte dizendo 
que naquela colina foi martirizado o primeiro Papa, e que uma primeira igreja 
teria sido construída, ali, sobre a própria sepultura de São Pedro.”

Ao lado do que chamou de “os grandes Papas da Roma antiga” como São 
Leão, São Gregório, citou “os Papas posteriores a Carlos Magno, cujas histórias 
nos cobrem de vergonha (aquilo ainda era a Igreja de Cristo?)”. Para concluir: “É 
como se, pelas mãos do Papa, corressem os fios inumeráveis dessas histórias.”

Os círculos bíblicos que realizou por mais de dez anos em sua casa fica-
ram famosos, e as análises saídas desse trabalho tornaram-se um livro sobre a 
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Bíblia que virou best-seller. Certa vez, em momento de dificuldade, definiu as-
sim seu sofrimento: “Eu entendo a vida como um dom e tudo isto que venho 
sofrendo faz parte deste dom maravilhoso.”

Havia atingido um grau de transcendência que fica bem definido nessa sua 
narrativa do que o amigo Tarcísio Padilha, quando o recebeu aqui na ABL, 
chamou de “milagre de uma descoberta”:

“Passeando uma tarde pelo terraço de nossa casa, notei que o brilho 
do Sol poente e a luz pálida do crepúsculo se combinavam, imprimindo 
à aproximação da noite uma beleza fora do comum e um encanto des-
conhecido. As próprias paredes da casa vizinha pareceram transfiguradas. 
Erguendo o véu da vulgaridade que envolve o mundo cotidiano, seria acaso 
o poente o mago autor desse milagre?

Não. Eu bem discernia a causa de tudo na impressão produzida em 
minh’alma por esse espetáculo: aquela visão de beleza eclipsara a minha 
consciência de mim mesmo. Até então, ao ritmo diário da vida, o Eu me 
atravancava a consciência, alterando e encobrindo toda a perspectiva. Na-
quele instante, ao contrário, esse Eu passara para o segundo plano, e pude 
então distinguir o mundo sob seu verdadeiro aspecto. Tudo nele cintilava 
de beleza e de alegria. Morrera a vulgaridade.”

Tinha a capacidade de utilizar seu conhecimento religioso, musical, lite-
rário, no cotidiano, como se entendesse que estava nesse mundo para com-
partilhar, num sentido muito mais amplo do que o que hoje está em voga, 
banalizado pelo Facebook.

Usava o conhecimento da História para analisar a atividade política, mes-
mo a mais rasteira. Utilizava-se da Filosofia para interpretar os sinais que o 
novo mundo, multipolar e dominado pelas novas tecnologias, enviava, em 
mensagens cifradas, muitas vezes dolorosas, como o culto ao individualismo 
exacerbado, ao consumismo vazio.

Foi esse o Luiz Paulo que conheci. Um humanista.



Sobre amarelos, 2013
Madeira, tinta acrílica,  
vidros planos e cabos de aço
Dimensões variáveis
Registro fotográfico: 
Romulo Fialdini
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H o m e n ag e m

Luiz Paulo Horta

Rosiska  Darcy de  Olive ira

Quando se perde um amigo como eu perdi Luiz Paulo Horta, 
inevitavelmente, quase como um consolo, se procura entre 

as muitas lembranças aquela que mais nos marca, que nos fica, in-
delével.

Conhecemo-nos muito jovens, Luiz Paulo era colega do Colégio 
Santo Inácio de Miguel, meu marido.

Reencontramo-nos quando, anos depois, ele me telefonou me con-
vidando para colaborar com o Globo. Fiquei surpresa porque tínhamos 
trajetórias diferentes: ele era muito religioso e eu não. Mas logo descobri 
que o que nos separava era exatamente o que nos aproximava.

Graças à sua generosidade, seu espírito tolerante, sua persona-
lidade carinhosa aberta ao outro, mantivemos um diálogo vivo e 
terno entre as suas certezas e as minhas dúvidas, um diálogo que 
durava há muitos anos. 

Em Luiz Paulo coexistiam a inteligência e o rigor de uma lógica 
inaciana e a ternura e a caridade de um coração franciscano. 

Ocupante da 
Cadeira 10 
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Às vezes me parecia que uma música interior o habitava, uma música que 
não acabasse nunca e, pela força da graça, vivesse uma outra vida em um mun-
do em que a comunicação se fizesse em sonoridades, logo ele que tão bem 
dominava as palavras.

Em meu discurso de posse, em certo momento mencionei minhas repeti-
das visitas a Vézelay e confessei encontrar-me lá, sempre de joelhos, mesmo 
sem saber por quê.

Na saída, Luiz Paulo segurou minhas mãos e perguntou “por que, Rosiska, 
por que, um dia, talvez em Vézelay, você vai saber por quê. 

Essas palavras de Luiz Paulo e o olhar que ele posou em mim foram as 
emoções que mais me perturbaram naquela noite.

Todas as vezes que nos encontramos depois, aqui na Academia, ele me per-
guntou: Por que, Rosiska, já descobriu por quê? Ainda na última quinta-feira, 
repetiu, baixinho, a pergunta. 

Luiz Paulo me legou a questão essencial que me perseguirá pelo resto da 
vida. Sou-lhe grata por isso 

Continuarei, assim, dialogando com ele. E, se um dia eu responder a essa 
pergunta, terá sido graças ao tom meigo com que ele a formulou. E vou acre-
ditar que foi ele que, de algum lugar, me soprou a resposta.

Essa resposta que tão naturalmente atravessava todo o ser e toda a obra 
desse homem único. “Estou muito feliz” foram as últimas palavras que ouvi 
dele. E isso me consola.
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H o m e n ag e m

Luiz Paulo Horta ou 
a paixão pela beleza

Maria  Clara Lucchett i  B ingemer

O lugar é Jerusalém, Igreja da Transfiguração. O tempo é ja-
neiro de 2013. Ao grupo que com ele viajava, Luiz Paulo 

Horta começou a falar sobre o texto bíblico da Transfiguração. E a 
emoção embargou sua voz e banhou seus olhos. Só conseguia bal-
buciar, em meio às lágrimas: “A beleza... a beleza...”

Este episódio diz muito sobre a identidade deste jornalista, 
acadêmico e crítico musical que partiu tão abruptamente no iní-
cio do mês de agosto, deixando em volta de si perplexidade e 
saudade. Trata-se de um homem apaixonado pela beleza, que fez 
dela o norte de sua vida. Não havia manifestação ou forma da 
beleza que não tomasse sua pessoa por inteiro e não o inspirasse 
profundamente. Em busca da beleza viveu, graças à beleza cons-
truiu sua obra. E beleza transmitiu a todos aqueles com quem se 
encontrava.

Na música, a beleza se lhe revelou desde pequeno. Recebeu do pai 
um acordeão aos seis anos de idade. E a partir daí não mais deixou 
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de ouvir, escutar e respirar música. No fim da década de 80, fundou e dirigiu 
a seção de música do museu de Arte Moderna do Rio e tornou-se membro 
titular da Academia Brasileira de Música em 1994. O piano e o teclado eram 
por ele tocados em reuniões de amigos, com leveza e extremo bom gosto na 
escolha das peças. Sua preocupação maior consistia em atrair as pessoas para a 
música clássica, mostrar que a beleza aí contida não era monopólio de alguns 
eruditos, mas dom para toda a Humanidade. Nesse intuito, publicou a edição 
brasileira condensada do dicionário musical Grove, em 1994, e o guia Música 
clássica em CD, de 1997, no qual indicava as melhores gravações de obras dos 
grandes compositores.

Houve outro tipo de linguagem além da musical cuja beleza também fasci-
nou Luiz Paulo Horta: a palavra. Ela foi, aliás, seu instrumento de trabalho. 
Jornalista, escrevia diariamente não apenas críticas musicais, mas artigos, edi-
toriais, textos vários. Publicou livros, não apenas sobre música, mas também 
sobre religião e outros temas. Participou de obras coletivas com textos belos e 
profundos, além de exatos e cheios de preciosa informação. Além de escritor, 
ou mesmo porque o era, tratava-se de voraz e incansável leitor. Seu conhe-
cimento literário vastíssimo o fazia dissertar e conversar por horas sobre as 
obras da literatura universal com tanta tranquilidade e despretensão como o 
fazia sobre todos os assuntos, desde a política até a arte. Conhecia a fundo 
literatura francesa, espanhola, alemã, inglesa. E citava de memória trechos de 
obras e interpretava a outros, encantando seus interlocutores com sua sabedo-
ria cheia de encanto e afabilidade.

Detinha-se às vezes diante de algum belo texto e, além de citá-lo, se extasia-
va com a maestria do escritor e a musicalidade da língua. Comentava o teatro 
clássico francês, – especialmente Corneille e Racine – e desses monumentos 
de beleza literária dizia, unindo as duas artes que formavam sua paixão: “É 
música... é música...” Ao mesmo tempo, sabia construir um texto jornalístico 
com verdade e objetividade. Seus textos ficarão para sempre na história do 
jornalismo brasileiro por serem capazes de comunicar conteúdo e informação 
sem prejuízo da compreensão. Ali também sabia produzir beleza e, sobretudo, 
comunicá-la e posicioná-la ao alcance de todos. Essa sua intimidade com a 
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Palavra, feita escrita ou música, o levou merecidamente à Academia Brasileira 
de Letras, onde ocupou a cadeira do fundador Machado de Assis.

Sua paixão maior, no entanto, foi, sobretudo nos últimos anos, pela Bíblia, 
Palavra de Deus. Luiz Paulo era homem de fé profunda. Católico praticante, 
mas extremamente aberto a todas as tradições e imensamente respeitoso de 
qualquer opção religiosa, dedicava muito de seu tempo à leitura das Escrituras 
e à comunicação da mesma a outros. Em sua casa, funcionavam semanalmente 
grupos de pessoas que liam a Bíblia sob sua orientação. Tantos foram os que 
ali acorreram para conhecer melhor das Escrituras em sua companhia, que ele 
abriu outro grupo no Centro Loyola de fé e cultura da PUC-Rio.

Sua última obra foi sobre a Bíblia e chamava-se justamente: A Bíblia: um diá-
rio de leitura, sucesso editorial e inspirado testamento. De suas páginas, emerge 
o hermeneuta que não constrói sua interpretação do texto sagrado apenas 
por técnicas linguísticas, mas movido pela paixão da beleza que inspira toda 
a sua vida.

O rastro de beleza por ele deixado continua contagiando e dando sentido à 
vida de muitos. Totalmente banhado agora pelo belo Absoluto que tanto bus-
cou e amou, o saudoso Luiz Paulo Horta será sempre uma fonte de inspiração 
para os que ainda caminhamos no lusco-fusco da fé em direção à Luz plena e 
radiante da visão que não tem fim.



Cobre Duas, 2008
Oxidação de aço e emulsão cúprica  

sobre tela , 280 x 240 cm
Vista com escultura Cega, da série Open House. 

Registro fotográfico: Daniel Mansur
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C i c l o  “ Vo z e s  Ro m â n t i c a s ”

* Conferência proferida em 28 de maio de 2013.

Nos giros da valsa: “O ‘adeus’ 
de Teresa”, de Castro Alves

Ocupante da 
Cadeira 19 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 

Antonio Carlos  Secchin

O “Adeus” de Teresa

A vez primeira que eu fitei Teresa,
Como as plantas que arrasta a correnteza,
A valsa nos levou nos giros seus...
E amamos juntos... E depois na sala
“Adeus” eu disse-lhe a tremer co’a fala...
E ela, corando, murmurou-me: “adeus.”

Uma noite... entreabriu-se um reposteiro...
E da alcova saía um cavaleiro
Inda beijando uma mulher sem véus...
Era eu... Era a pálida Teresa!
“Adeus” lhe disse conservando-a presa...
E ela entre beijos murmurou-me: “adeus!”

*
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Passaram tempos... sec’los de delírio...
Prazeres divinais... gozos do Empíreo..
... Mas um dia volvi aos lares meus.
Partindo eu disse – “Voltarei! descansa!... ”
Ela, chorando mais que uma criança,
Ela em soluços murmurou-me: “adeus!”

Quando voltei... era o palácio em festa!
E a voz d’Ela e de um homem lá na orquesta
Preenchiam de amor o azul dos céus.
Entrei!... Ela me olhou branca... surpresa!
Foi a última vez que eu vi Teresa!...
E ela arquejando murmurou-me: “adeus!”

S. Paulo, 28 de agosto de 1868

“O ‘adeus’ de Teresa” é dos mais conhecidos textos da lírica de Castro 
Alves. Logo no título, chamam atenção as aspas na palavra adeus. Aspas cos-
tumam ser usadas para reproduzir a fala de personagens, ou para inverter 
o sentido de uma palavra através da ironia, quando, por exemplo, se diz, a 
propósito de pessoa com má aparência, que ela é “linda”. Em breve veremos 
como essas duas possibilidades de utilização convergem no texto. 

Preliminarmente, é preciso destacar que os biógrafos de Castro Alves – e na 
Academia Brasileira de Letras contam-se ao menos quatro (Xavier Marques, 
Afrânio Peixoto, Pedro Calmon e Alberto da Costa e Silva) – quase todos 
comentam que o poema se reportaria ao desfecho do romance de Castro Alves 
e Eugênia Câmara, atriz portuguesa, e sua grande paixão. Entre tormentosas 
idas e vindas amorosas, ela rompeu com o poeta e se uniu ao maestro de sua 
companhia teatral. 

O texto, narrativo, repertoria as sucessivas fases do relacionamento, dos 
primórdios à dissolução. Compõe-se de quatro estrofes decassilábicas, en-
cerradas por verso de forte teor paralelístico (“ela + ação + adeus”), numa 
espécie de refrão com variantes.
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Em cotejo com as cenas ultrarromânticas protagonizadas por Álvares de 
Azevedo e Casimiro de Abreu, notam-se grandes metamorfoses. Desaparece o 
quesito (ou pré-requisito...) da virgindade feminina; tal condição, em Castro 
Alves, é irrelevante para a vivência do amor, libertando a mulher do binômio 
“virgem ou prostituta” em que muitos poetas a haviam confinado. O prazer 
perde a aura culposa (desregramento maligno) para tornar-se “divinal”. Ou-
tros mitos do amor romântico serão aqui lançados para serem desconstruídos, 
como se perceberá adiante. 

A estrofe 1 reelabora as características do “fitar”: fitando a virgem, o poeta 
costumava ser extático, e, por isso, estático, a fim de preservar a intangibilida-
de do objeto de desejo. Aqui, o “ver” desencadeia logo uma ação, o mergulho 
no “giro da valsa” – e a valsa, no espaço público, representava o tempo erótico 
por excelência, permitindo aproximações, contatos, flertes e insinuações.

A imagem da natureza, no poema, não apresenta, como era comum, a cisão 
entre o mal e o bem: natureza corruptora da lascívia, natureza idealizada do 
represamento erótico; ela é, apenas, força irresistível, sem submeter-se a juízo 
punitivo ou judicativo: simplesmente inevitável, como “ as plantas que arrasta 
a correnteza”.

Importante também destacar o verso 4 da estância inicial: “E amamos 
juntos... E depois na sala”. Se a primeira pessoa do singular é o registro por 
excelência do sujeito lírico, aqui verificam-se as marcas da primeira pessoa do 
plural, implicando plena reciprocidade do sentimento, reforçada pelo adjetivo 
“juntos”. Mas onde se amaram? O poeta é discreto e, de modo literal, reticen-
te (“...”), mas, não sem certa malícia, acrescenta quanto ao local, mas acres-
centa “E depois na sala”. Onde quer que se tenham amado, não o fizeram no 
ambiente da sala, a que só retornaram “depois”.

Ainda na estrofe inicial, observe-se que o tremor (“a tremer co’a fala”) 
não advém do encontro, mas, este consumado, da hipótese de perda, gerando 
o primeiro adeus, logo duplicado na voz de Teresa. Nos ultrarromânticos, 
a tendência é o tremor anteceder, ou mesmo obstar, o efetivo encontro, daí 
advindo, na comoção frente à virgem, uma sucessão de desmaios, masculinos 
e femininos. 
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A mulher, “corando”, sinaliza inexperiência ou recato. Na palheta cromá-
tica do texto, o rubor se transforma em palidez, na estrofe 2: “Era a pálida 
Teresa.” Agora, passamos do espaço público do baile ao espaço privado da 
alcova. A amante, despida das roupas de baile e do pudor inicial, se revela, 
assim, duplamente “sem véus”.

Apesar da reciprocidade da paixão, do “amamos juntos”, o comando do 
relacionamento é, até então, masculino, pois cabe ao homem administrar os 
protocolos de partida e de reencontro, estabelecendo a seu grado o timing 
da vida amorosa. Quando ele parte, tem certeza de que ela passivamente o 
espera. É sintomático o verso “‘Adeus’ lhe disse conservando-a presa” – ele, 
quando parte, não a liberta. E, do ponto de vista fonético, quando vai embo-
ra, conserva “a presa”, pois, juntamente com pronome oblíquo registrado na 
escrita, soa o artigo definido feminino, com o qual “ presa” passa de adjetivo 
a substantivo, sinônimo de caça ou de um ser prisioneiro do homem.

A terceira estrofe consigna o ápice da intensidade da paixão, através dos 
signos “delírio”, “prazeres”, “gozos”. Porém – no meio da estrofe, verso três 
– surge o “Mas” adversativo, para propiciar a virada do enredo. Às noites de 
prazer se opõe agora o dia da perda: “... Mas um dia volvi aos lares meus.” Há 
referência, não muito clara, a “lares meus”: o homem dispunha de mais de um 
lar? Trata-se da casa dos pais? Da casa da esposa? De qualquer modo, a relação 
com Teresa não era “oficial”, na medida que o conceito de “lar” era externo 
ao par amoroso. Pela primeira vez rompe-se a simetria discursiva: ele diz “vol-
tarei”, porém ela responde “adeus”. Este, apesar de ser o terceiro registrado 
nas situações do poema, é, a rigor, o primeiro adeus de Teresa; os dois outros 
foram declarados pelo homem, e ela apenas ecoava uma palavra pela qual não 
fora responsável. Aqui, por fim, as duas possibilidades do emprego das aspas 
se concretizam: reprodução de uma fala, que todavia era de um falso adeus, 
adeus entre aspas, na medida em que o amante sempre retornava. O adeus 
verdadeiro quem o diz é Teresa, ironicamente devolvendo ao homem, como 
verdade, o mesmo signo que dele havia recebido, como mentira. 

A última estrofe refaz, com ironia, a cena do início – o baile, a música, o 
amor – mas com nova configuração. Ela, a mulher idealizada com maiúscula 
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e itálico, já era personagem de outra história, desfazendo o mito romântico 
do amor eterno (o que tinha sido “vez primeira” deveria perenizar-se sem 
conhecer a “última vez”). Revertendo a conduta de mulher submissa à ordem 
masculina, Teresa, que foi vermelha na estrofe 1, tornou-se pálida na 2, e 
agora é branca de espanto na 4, passa a afirmar-se como dona de seu desejo 
e de seu discurso: cabe-lhe enunciar o adeus final, e, dado importante, pela 
primeira vez a voz feminina se antecipa à fala do homem. 

No fim, enquanto Teresa valsava, o poeta “dançou”. O baile, aliás, sempre 
representou um território privilegiado para o regime de trocas e substituições, e 
não apenas amorosas. Que episódio entre nós simboliza melhor a mudança de 
um regime político por outro, senão o famoso “baile da Ilha Fiscal”, em 9 de 
novembro de 1889, quando saía de cena a velha monarquia para a entrada da jo-
vem República? No terreno literário, o baile de Teresa também representou uma 
transição: a do velho regime romântico para o novo regime realista, prenunciado 
pelo vigor da lírica de Castro Alves. 



Fugitiva I, 2013
Madeira, tinta acrílica, vidros planos e cabos de aço
Dimensões varíáveis
Registro fotográfico: Romulo Fialdini
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C i c l o  “ Vo z e s  Ro m â n t i c a s ”

Gonçalves Dias e  
o Romantismo

Ivan Junqueira

Sempre fui de opinião que qualquer tentativa para compreen-
der satisfatoriamente um autor implica o razoável conheci-

mento da época em que ele viveu e produziu a sua obra. Como e 
graças a que fatores histórico-literários Gonçalves Dias contribuiu 
para o advento e a consolidação do Romantismo entre nós? É o 
que pretendemos aqui esclarecer. Em primeiro lugar, convém que 
se considere o momento histórico em que se movem os precursores 
e os êmulos desse vigoroso movimento literário, ou seja, o período 
da Regência e os primeiros anos da Maioridade de D. Pedro II, 
que constituem um mosaico de importância decisiva na história de 
nossa vida mental, pois é dentro de seus limites que surgem Martins 
Pena, o criador do teatro brasileiro, e o grupo do Maranhão, que 
deu origem ao cognome de Atenas Brasileira com que passou a ser 
conhecida a Cidade de São Luís. A esse grupo pertencem, entre 
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outros, os publicistas Francisco Sotero dos Reis e João Francisco Lisboa, cuja 
atuação é crucial para que possamos entender aquele estado de ânimo que, 
alguns anos depois, Machado de Assis definiria como “instinto de nacionali-
dade”, que tivera o seu impulso graças ao processo da Independência.

É essa “geração vacilante”, como a chamou Antonio Candido em sua For-
mação da literatura brasileira,1 que se torna responsável pela introdução do Ro-
mantismo em nossas letras, restaurando não apenas a poesia, mas criando 
também o romance e a crítica, estatuindo, por assim dizer, a moderna vida li-
terária no Brasil, com seu arsenal de publicações, correntes de pensamento es-
tético, rodas literárias e polêmicas intelectuais. E se eram “vacilantes”, porque 
oscilavam entre duas estéticas – as do Neoclassicismo setecentista e do Ro-
mantismo com reservas mentais – ou porque, no âmbito político, misturavam 
certo liberalismo de raízes regenciais e o respeitoso acatamento às decisões 
do monarca, a verdade é que formam um todo mais homogêneo do que se 
poderia supor. É preciso vê-los, portanto, com alguma largueza de espírito e 
interpretar a sua eventual dubiedade como própria de uma época situada entre 
duas literaturas, dois períodos, duas eras políticas. Em rigor, esses escritores e 
publicistas estavam sepultando o passado e lançando os fundamentos de uma 
nova era tanto na Arte quanto na vida social, o que já era visível em certas 
manifestações pré-românticas, como a nostalgia de Domingos Borges de Bar-
ros, o cristianismo lírico de frei Francisco de Monte Alverne, o exotismo de 
certos franceses ligados ao Brasil ou as vagas e contraditórias realizações da 
Sociedade Filomática.

Como se sabe, os primeiros românticos iniciam suas atividades com o lan-
çamento da revista Niterói, em 1836, consolidando-as na Minerva brasiliense, 
de 1843, e despedindo-se como pioneiros dessa nova mentalidade literária 
na Guanabara, que circulou entre 1849 e 1855. Daí em diante continuam a 
produzir, mas esmorecem como integrantes de um grupo. Temos, assim, três 
estratos revolucionários: o primeiro, com Gonçalves de Magalhães, Araújo 

1 Antonio Candido, Formação da literatura brasileira: momentos decisivos, 1750-1850, 10.ª edição revista pelo 
autor, Rio de Janeiro, Ouro sobre Azul, 2006.
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Porto-Alegre, Torres Homem e Pereira da Silva; no segundo, figuram os dis-
cípulos mais jovens, entre os quais Santiago Nunes, Joaquim Norberto, Dutra 
e Melo e Teixeira e Sousa; ao terceiro segmento, no qual o quadro se amplia, 
pertencem Fernandes Pinheiro e Gonçalves Dias, que coroa e justifica toda 
essa fase, dando-nos o primeiro grande exemplo de Romantismo completo. 
Essa afirmação encontra amparo no fato de que, antes dele, o Romantismo 
aflorava mais nos temas do que propriamente nos processos formais: ele é o 
primeiro em que percebemos a fusão do assunto, do estilo e de uma nova con-
cepção de vida. Pode-se até considerar que esses três estratos geracionais se 
organizam em duas etapas: uma, totalmente absorvida por Magalhães e seus 
seguidores; outra, que assinala a vertiginosa ascensão de Gonçalves Dias.

Esse primeiro Romantismo, que paga tributo ao conformismo, ao decoro 
e à aceitação pública, e que nada tem de revolucionário do ponto de vista da 
intenção e do temperamento, tanto assim que não sofre qualquer antagonis-
mo por parte da geração que o antecedeu, busca na renovação dos temas o 
seu principal instrumento de ação, o que se deve, em boa parte, ao modelos 
que Gonçalves de Magalhães trouxe da França. Instaura-se, assim, o repúdio 
do imaginário clássico, e passam a predominar em nossa literatura os temas 
da descrição da natureza, do panteísmo, da idealização do selvagem e do In-
dianismo como expressão da nacionalidade, apresentando-se este selvagem 
como símbolo do espírito e da civilização brasileiros em luta contra a herança 
portuguesa. Graças à viagem que fez, Gonçalves de Magalhães pôde realizar a 
experiência básica do Romantismo em todas as literaturas do Ocidente, esse 
deslocamento no espaço que proporciona material novo e novas linhas de 
meditação.

O cultivo desses novos temas está presente nas principais obras poéticas 
da época, sobretudo nos Suspiros poéticos e saudades, que Magalhães publicou em 
Paris, em 1832. É, todavia, má poesia, produto do Neoclassicismo agonizante 
onde afloram o ritmo prosaico, o torneio anacreôntico nos metros curtos, o 
tom epistolar e a preferência pelo verso branco, este mesmo verso branco que 
Gonçalves Dias, como antes fizera o árcade Cláudio Manuel da Costa, leva-
ria a culminâncias de fatura somente igualadas depois por Fagundes Varela. 
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Má poesia é também a que se lê n’A Confederação dos Tamoios, epopeia intragá-
vel que Magalhães publicou em 1856, ou nos Cânticos fúnebres, de 1864, nos 
quais, como sublinha Antonio Candido, “encontramos desde o muito ruim 
até o péssimo absoluto”.2 Pior do que Magalhães, entretanto, consegue ser 
Araújo Porto-Alegre, que, em 1836, já havia escrito os primeiros trechos de 
seu ilegível Colombo, poema épico que somente se daria a lume em 1866. Os 
outros êmulos do Romantismo – Joaquim Norberto, Dutra e Melo e Teixeira 
e Sousa, intimamente ligados a Magalhães –, não vão muito além, mas, de 
alguma forma, contribuem para a consolidação de uma temática que somente 
com Gonçalves Dias se iria cristalizar no que toca ao desenvolvimento de um 
processo formal.

É esse, em linhas gerais, o ambiente literário em que surge o autor d’Os 
Timbiras. Gonçalves Dias nasceu em 10 de agosto de 1823 numa fazenda dis-
tante 14 léguas de Caxias, no Maranhão, filho de um comerciante português, 
natural de Trás-os-Montes, e de uma mestiça brasileira. Após a morte do pai, 
que o levou a estudar em Coimbra, o poeta retorna a Caxias em 1837, mas 
logo no ano seguinte embarca para aquela cidade portuguesa, de onde só 
retornaria em 1845. É durante esses oito anos em Coimbra que Gonçalves 
Dias adquire a sua sólida formação intelectual, o seu amor pelas línguas e a 
sua vasta cultura humanística. Com efeito, ao retornar a São Luís, trazia ele 
os originais da “Canção do exílio”, esse poema emblemático da Literatura 
brasileira, e de duas peças teatrais. É também nessa época que conhece, na 
casa de Alexandre Teófilo, sua prima e cunhada Ana Amélia Ferreira do Vale. 
Depois de alguns anos de triunfante trajetória literária e jornalística no Rio 
de Janeiro, Gonçalves Dias regressa ao Maranhão em 1851, ano em que são 
publicados os Primeiros cantos, nos quais se inclui a citada “Canção do exílio”.

Reencontrando Ana Amélia, por ela se apaixona perdidamente, no que 
é correspondido, mas seu pedido de casamento é recusado pela família da 
moça, ou por preconceito racial, ou por julgarem-no já tuberculoso, ou por 
ambas as razões. Profundamente abalado, o poeta volta ao Rio de Janeiro 

2 Antonio Candido, op. cit.
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e casa-se com Olímpia da Costa, filha de um grande médico da Corte. Di-
zem seus biógrafos que foi um dos mais desastrados matrimônios de toda a 
Literatura Brasileira. A partir de então, sua vida se converte numa penosa e 
infindável sucessão de viagens, como integrante de comissões científicas ou 
diplomáticas, que o levam à Europa ou ao interior do Brasil, entre as quais 
figura a que percorreu o rio Negro e que foi lembrada na introdução que seu 
conterrâneo Josué Montello escreveu em 2002 para o volume Gonçalves Dias 
na Amazônia, que reúne os relatórios e diários de viagem do poeta, quando em 
visita àquela região. A 10 de setembro de 1864, padecendo de uma inimagi-
nável constelação de doenças, Gonçalves Dias embarca no Havre, a bordo do 
Ville de Boulogne, com destino ao Maranhão. Mas na madrugada de 3 de no-
vembro o navio encalha nos baixios de Atins, próximo a São Luís, e acaba por 
naufragar. À exceção do poeta, que não conseguiu sair do seu camarote, toda 
a tripulação se salva. Com Gonçalves Dias, cujo corpo jamais foi encontrado, 
desceram ao fundo do mar os manuscritos que trazia consigo: os dos quatro 
últimos cantos da epopeia Os Timbiras e de sua tradução definitiva de A noiva 
de Messina, de Schiller. 

Bem ou mal, Gonçalves Dias vincula-se ao grupo de Magalhães não só pelas 
relações e o intuito da nacionalidade, mas também pelo apego ao modelo neo-
clássico, que herdou dos setecentistas e os primeiros românticos portugueses. 
Caberia observar, entretanto, que, ao contrário destes, o poeta maranhense é 
plenamente romântico, e o que nele ainda perdura do Neoclassicismo é fruto 
de uma impregnação de cultura e sensibilidade, e não da participação no agô-
nico movimento pós-arcádico. Como sublinha ainda uma vez Antonio Can-
dido, o verso gonçalvino, “incorporando o detalhe pitoresco da vida, criou 
(verdadeiramente criou) uma convenção poética nova”.3 E pode-se até dizer 
que essa mistura de medievalismo, idealismo e etnografia fantasiada aparece 
como construção a um só tempo lírica e heroica, resultando daí uma compo-
sição nova para sentirmos os velhos temas da poesia ocidental. Mais do que 
qualquer outro romântico de seu tempo, Gonçalves Dias possui o misterioso 

3 Idem, ibidem.
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discernimento do mundo visível, o que leva a imaginação a criar um universo 
oculto, inacessível aos sentidos e somente ao alcance de uma percepção trans-
cendente e inexprimível de cores, sons e perfumes que nos lembra muito de 
perto aquelas mágicas e inefáveis “correspondências” baudelairianas.

Há três ângulos sob os quais deve ser analisada a poesia de Gonçalves Dias: 
os do uso da língua e da reinvenção da linguagem, do indianismo e da pulsão 
lírica. Quanto àquele primeiro, seria justo aqui recordar que Gonçalves Dias 
foi talvez um dos mais refinados e exigentes usuários do idioma de Camões, 
o que explica, pelo menos em parte, não só a extraordinária noção de medida 
e rigor linguístico que nele se percebe, mas também sua deliberada resistência 
à intemperança sentimental, tão comum entre os românticos, cuja poesia se 
caracteriza pelo transbordamento afetivo. Sua antológica “Canção do exílio”, 
por exemplo, representa bem esse ideal literário: beleza na simplicidade, fuga 
do adjetivo, procura da expressão de tal maneira justa que nos seria difícil 
imaginar outra. Não se justifica, todavia, a acusação de que é um poeta portu-
guês, pois sua vinculação mais visível com a sintaxe e mesmo com o léxico de 
além-mar é de importância secundária, quando se pensa em sua funda apre-
ensão da sensibilidade e do gosto brasileiros, que já naquela época se afastam 
dos padrões portugueses. É bem verdade que, talvez em decorrência de sua 
sólida formação de filólogo, Gonçalves Dias cultiva às vezes, para além do 
tom arcádico, a mais pura tonalidade quinhentista, que o poeta refunde no 
verso moderno, entranhando a sua poesia na corrente viva do lirismo portu-
guês, como seria o caso do poema “Olhos verdes”, no qual se lê:

São uns olhos verdes, verdes,
Uns olhos de verde mar,
Quando o tempo vai bonança,
Uns olhos cor da esperança,
Uns olhos por que morri;
 Que ai de mi!
Nem já sei quem fiquei sendo
 Depois que os vi!
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E há ainda o exemplo das “Sextilhas de frei Antão”, que devem ser enten-
didas, e assim o pretendeu o poeta, mais como um “ensaio filológico” do que 
propriamente um poema.

Foi em parte graças a esse fundo conhecimento da língua que Gonçalves 
Dias conseguiu reinventar a linguagem poética de seu tempo, sobretudo no 
âmbito do Indianismo, pois, ao contrário de José de Alencar, que transfor-
mou nosso indígena em personagem, o autor do “I-Juca Pirama” o converte 
antes em símbolo. Vazio de personalidade, o indígena gonçalvino inclui-se 
assim numa visão geral do índio que se estrutura, a partir de cenas (às vezes 
de um verdadeiro bailado) ou feitos ligados à vida de um índio qualquer, 
cuja identidade é estritamente convencional e funciona apenas como padrão. 
Em Gonçalves Dias, esse Indianismo, que seus sucessores definiriam como 
“poesia nacional” e que é parente próximo do medievalismo coimbrão, revela 
muito mais do que isso, como nos ensinam as lúcidas e modelares palavras de 
Antonio Candido: “O modo de ver a natureza em profundidade, criando-a 
como significado, ao mesmo tempo que a registrava como realidade; o sen-
tido heroico da vida, superação permanente da frustração; a tristeza digna, 
refinada pela arte; no terreno formal, a adequação dos metros à psicologia, 
a multiplicação dos ritmos, a invenção da harmonia segundo as necessidades 
expressionais, o afinamento do verso branco.”4 Talvez por isso, esses herdeiros 
do Indianismo, mesmo quando se abandonaram ao transbordamento afetivo 
ou à melopeia, mesmo quando buscaram modelos em outras literaturas, neles 
sempre restava um pouco de Gonçalves Dias.

É bem de ver, entretanto, que o poeta d’Os Timbiras não foi o criador do 
Indianismo entre nós. Antes dele, Basílio da Gama, Santa Rita Durão, Gon-
çalves de Magalhães e Joaquim Norberto já se haviam ocupado da temática 
indigenista, mas antes de um ponto de vista europeizado e valendo-se de uma 
linguagem que, à exceção daquele primeiro, era mais prosaica do que poética. 
Além de profundamente poético, o índio gonçalvino tem um entranhado quê 
de autenticidade, de atavismo e de vigor que os outros nem de longe revelam. 

4 Idem, ibidem.
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E aqui caberia uma oportuna observação de Lúcia Miguel-Pereira, autora 
de uma excelente A vida de Gonçalves Dias, no que toca às origens afetivas mais 
remotas desse indianismo. É que em sua infância, naquela fazenda distante 
mais de dez léguas de Caxias, onde os índios mansos vinham trocar com os 
habitantes arcos, flechas e potes de barro, Gonçalves Dias “há de ter brinca-
do com esses instrumentos indígenas, há de ter aprendido muita palavra dos 
selvagens, que lhe eram familiares. Ouviria certamente falar em Tapuias, em 
Timbiras, em Tupis, em guerra de índios; saberia povoadas por eles as matas 
que avistava.”5 Não surpreende assim que, anos mais tarde, mais precisamente 
em 1858, iria publicar o poeta, na Cidade de Leipzig, o seu Dicionário da língua 
tupi. São essas, sem dúvida alguma, as raízes de sua compreensão da temáti-
ca indigenista, o que levou a maioria dos poetas e jornalistas de meados do 
século XIX a considerá-lo como o verdadeiro criador da literatura nacional. 
E não seria exagero afirmar-se, como o faz Antonio Candido, que o “I-Juca 
Pirama” (ou seja, “aquele que deve morrer” em tupi) pode ser visto como uma 
“dessas coisas indiscutidas que se incorporam ao orgulho nacional e à própria 
representação da pátria, como a magnitude do Amazonas, o grito do Ipiranga 
ou as cores verde e amarela.”6

Parece não haver nenhuma dúvida de que a culminância de toda essa poesia 
indianista está nos versos do “I-Juca Pirama”, incluído nos Últimos cantos, cuja 
publicação é de 1851, quando o autor contava apenas 28 anos. Causa alguma 
estranheza que assim os designasse com tão pouca idade, o que nos poderia 
levar, mais uma vez, à suposição de que Gonçalves Dias, como quase todos os 
românticos, não contava viver muito, o que de certa forma se confirmou, pois 
morreu com apenas 41 anos. O “I-Juca Pirama” é o maior poema de todo o 
Romantismo brasileiro e um dos maiores de nossa Literatura. Dividido em 
dez partes, nele se registra uma notável e inédita fusão do dramático, do lírico, 
do épico e do trágico. Como todos sabem, a composição narra a história do 
guerreiro tupi que, por amor ao pai inválido, suplica a seus algozes timbiras 

5 Lúcia Miguel-Pereira, A vida de Gonçalves Dias, Rio de Janeiro, José Olympio, 1943.
6 Antonio Candido, op. cit.
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que lhe poupem a vida. E nessa história pode-se perceber que a piedade e a 
bravura, a lágrima compassiva e o gesto brioso constituem, com efeito, os dois 
pólos do indianismo gonçalvino, indianismo essencialmente lírico, que oscila 
entre a nota plangente e o acento bélico. De natureza sensível, cismadora, 
expressão cabal da inquietação melancólica dos românticos, Gonçalves Dias 
era, ao mesmo tempo, um espírito forte, habituado ao esforço na conquista 
das vitórias sempre árduas e graduais, processo no qual se contrabalançavam 
a mágoa e a exortação a uma combatividade viril. Nada melhor para ilustrá-lo 
do que este fragmento exemplar e conhecidíssimo do “I-Juca Pirama”:

Não chores, meu filho;
Não chores, que a vida
É luta renhida:
Viver é lutar.
A vida é combate
Que os fracos abate,
Que os fortes, os bravos,
Só pode exaltar.

Por outro lado, a sabedoria poética do autor leva-o a variar a métrica para 
adaptar o ritmo a cada situação narrativa, a utilizar admiravelmente os versos 
ímpares tão caros aos românticos, a distribuir as rimas com rara propriedade e a 
servir-se com pleno discernimento do vocabulário indígena. Veja-se o exemplo 
destes endecassílabos matizados de cromáticas aliterações com que o poeta dá 
início à narração do locus amenus em que transcorre a ação do “I-Juca Pirama”:

No meio das tabas de amenos verdores
Cercados de troncos – cobertos de flores,
Alteiam-se os tetos de altiva nação.

Em outras passagens do poema, entretanto, sobretudo nas seções interme-
diárias, como é o caso da III, da V e da IX, o emprego do decassílabo branco 
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faz com que esse metro se aproxime do ritmo flexível, da caracterização sutil e 
das imagens seletas e funcionais de que se serviu Basílio da Gama no Uraguai:

Sentindo o acre odor das frescas tintas,
Uma ideia fatal correu-lhe à mente...
Do filho os membros gélidos apalpa,
E a dolorosa maciez das plumas
Conhece estremecendo: – foge, volta,
Encontra sob as mãos o duro crânio,
Despido então do natural ornato!...

Finalmente, não se esqueçam as oitavas da belíssima apóstrofe da parte 
VIII, com seu martelado ritmo anapéstico e seus majestosos eneassílabos, que 
se incluem entre as mais requintadas joias do lirismo em Língua Portuguesa 
de qualquer época. No início:

“Tu choraste em presença da morte?
Na presença de estranhos choraste?
Não descende o cobarde do forte; 
Pois choraste, meu filho não és!
Possas tu, descendente maldito
De uma tribo de nobres guerreiros,
Implorando cruéis forasteiros,
Seres presa de vis Aimorés.”

E no fim:

“Um amigo não tenhas piedoso
Que o teu corpo na alma embalsame,
Pondo um vaso d’argila cuidoso,
Arco e flecha e tacape a teus pés!
Sê maldito e sozinho na terra;
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Pois que a tanta vileza chegaste,
Que em presença da morte choraste,
Tu, cobarde, meu filho não és.”

É preciso relembrar ainda que Gonçalves Dias deu ao Indianismo várias 
outras esplêndidas modulações líricas, como, por exemplo, a do romantismo 
“gótico”, visível no clima de assombração que perpassa “O Canto do Piaga”, 
pertencente aos Primeiros cantos e do qual cito aqui os seguintes trechos, já 
agora em ritmo ternário:

Ó guerreiros da Taba sagrada,
Ó guerreiros da Tribo Tupi,
Falam Deuses no canto do Piaga,
Ó guerreiros, meus cantos ouvi.

(...)

Negro monstro os sustenta por baixo,
Brancas asas abrindo ao tufão,
Como um bando de cândidas garças,
Que nos ares pairando – lá vão.

Oh! quem foi das entranhas das águas,
O marinho arcabouço arrancar?
Nossas terras demanda, fareja...
Esse monstro... – o que vem cá buscar?

Não sabeis o que o monstro procura?
Não sabeis a que vem, o que quer?
Vem matar vossos bravos guerreiros,
Vem roubar-vos a filha, a mulher!

(...)
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Vem trazer-vos algemas pesadas,
Com que a tribo Tupi vai gemer;
Hão de os velhos servirem de escravos,
Mesmo o Piaga inda escravo há de ser!

(...)

Vossos Deuses, ó Piaga, conjura,
Susta as iras do fero Anhangá.
Manitôs já fugiram da Taba,
Ó desgraça! ó ruína! ó Tupá!

E de inspiração indigenista são também as duas “cantigas de amigo”, essas 
duas inesquecíveis queixas femininas que são “Leito de folhas verdes” e “Ma-
rabá”, nas quais o pormenor etnográfico é alçado ao mais puro simbolismo 
afetivo. Enfim, no que se refere àqueles quatro cantos iniciais d’Os Timbiras, 
que era o mais ambicioso projeto épico de Gonçalves Dias, somos de opinião 
de que dele resultou poesia dura e pouco inspirada. Faltou aqui ao poeta a 
lucidez de seu mestre Basílio da Gama, que soube domesticar sabiamente 
a musa heroica pela redução ao lirismo. Na verdade, ao pretender-se épico 
numa dimensão maior, Gonçalves Dias esqueceu a sua inarredável vocação de 
poeta lírico.

Para além do âmbito do Indianismo, deixou-nos Gonçalves Dias uma ex-
tensa e riquíssima lírica. Não é essa a ocasião de examiná-la de modo abran-
gente, mas há dois poemas – “Ainda uma vez – adeus!” e a emblemática 
“Canção do exílio” – que não posso deixar aqui sem algum comentário. O 
primeiro deles constitui uma dessas peças que conjugam a absoluta ausência 
de artifício com aquele caráter de imperiosa necessidade que preside toda 
grande arte, sublime poema de circunstância no sentido em que, segundo 
Goethe, toda poesia é de circunstância. E, neste caso, que circunstância foi 
essa? A do encontro casual do poeta, numa das ruas de Lisboa, com sua 
prima Ana Amélia Ferreira do Vale, com quem se recusara a casar sem o 
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consentimento da família da jovem, que jamais o perdoou por essa pusila-
nimidade e negou-se a retribuir-lhe o cumprimento na capital portuguesa. 
Transtornado, Gonçalves Dias, assim que se recolheu a seus aposentos, es-
creveu de uma sentada o pungente poema, que enviou a Ana Amélia, re-
zando a lenda romântica que esta o teria reescrito com o próprio sangue. 
Distribuído ao longo de 18 estrofes em metro heptassilábico, trata-se de um 
poema em que se cristaliza toda a exasperação e a dor da alma romântica. 
Permitam-me aqui, por isso mesmo, transcrever a primeira, a quinta e as 
duas últimas estrofes desta composição admirável:

Enfim te vejo: enfim posso,
Curvado a teus pés, dizer-te
Que não cessei de querer-te,
Pesar de quanto sofri.
Muito penei! Cruas ânsias,
Dos teus olhos afastados, 
Houveram-me acabrunhado
A não lembrar-me de ti!

(...)

Mas que tens? Não me conheces?
De mim afastas teu rosto?
Pois tanto pôde o desgosto
Transformar o rosto meu?
Sei a aflição quando pode,
Sei quanto ela desfigura,
E eu não vivi na ventura...
Olha-me bem que sou eu!

(...)
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Adeus qu’eu parto, senhora;
Negou-me o fado inimigo
Passar a vida contigo,
Ter sepultura entre os meus;
Negou-me nesta hora extrema,
Por extrema despedida,
Ouvir-te a voz comovida
Soluçar um breve Adeus!

Lerás porém algum dia
Meus versos d’alma arrancados,
D’amargo pranto banhados,
Com sangue escritos; – e então
Confio que te comovas,
Que a minha dor te apiade,
Que chores, não de saudade,
Nem de amor, – de compaixão.

Poucos críticos brasileiros estudaram com tanta astúcia a Canção do Exílio 
quanto José Guilherme Merquior em seu ensaio “O poema do lá”, incluído 
no volume Razão do poema, publicado em 1965. Diz ele: “A Canção do exílio é um 
poema simples e desnudo, mas não porque haja nela, em alusão poética, os ele-
mentos essenciais da terra nativa. A verdadeira razão, o verdadeiro segredo de 
sua direta comunicabilidade é a unidade obstinada do sentimento que a domina. 
Esta é a unidade distintiva da canção, e o que faz dela um poema realmente 
“sem qualificativos”; precisamente porque todo o poema é um qualificativo: todo 
ele qualifica, em termos de exaltado valor, a terra natal.”7 Nem mesmo o termo 
“sozinho”, que aparece na terceira e na quarta estrofes, seria exatamente um ad-
jetivo, pois, como nos ensina Aurélio Buarque de Holanda, falta-lhe a “essência 
pictural” característica dessa categoria de palavras. Outro estudioso, Aires da 

7 José Guilherme Merquior, Razão do poema, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1965.
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Mata Machado Filho, relaciona vários dos substantivos do poema – palmeiras, 
sabiá, flores, várzeas, bosques, vida – com a infância fazendeira de Gonçalves 
Dias, vivida na intimidade com a natureza, opinião esta que é corroborada por 
Manuel Bandeira e Lúcia Miguel-Pereira. Mas esses mesmos elementos que o 
poeta nomeia existem tanto aqui quanto lá, no Brasil e em Portugal. Assim, o 
que de fato causa saudade não é propriamente a sua simples existência, mas 
antes a qualidade que esta adquire quando inserida na moldura da pátria. Como 
sustenta Merquior, a canção “não compara o que o Brasil tem com o que a terra 
alheia não possui; indica, isso sim, o maior valor que as mesmas coisas revestem, 
uma vez localizadas do Brasil”.8 Ou seja, tanto as aves daqui, do exílio, quanto 
as aves de lá gorjeiam; apenas não gorjeiam da mesma maneira.

Não há nenhum brasileiro minimamente letrado, ou até mesmo ágrafo, 
que não conheça a “Canção do exílio”, e não são poucos os que a guardam 
de cor. São raríssimos os nossos poetas – além de Gonçalves Dias, Castro 
Alves, Bilac, Augusto dos Anjos, Bandeira, Drummond, Vinicius de Moraes 
– que gozam desse extraordinário privilégio. E por que isso ocorre? Porque 
eles conseguiram, em determinados momentos de sua trajetória, captar a sen-
sibilidade da alma nacional e penetrar em nosso mais profundo imaginário. 
São, por assim dizer, poetas da alma, que tudo compreende, e não do espírito, 
que tenta explicar a realidade e nada esclarece. É a este grupo seleto que per-
tencem Gonçalves Dias e sua imortal “Canção do exílio”, cujos valores estão 
encharcados de subjetividade e em cuja música ressoa o motivo da obsessão 
nostálgica, visível no recurso retórico da repetição de que se vale o poeta. 
Tanto é assim que dos 24 versos do poema sete repetem linhas anteriores, sem 
levarmos em conta os que as repetem parcialmnte. Ouçamos a “Canção”:

Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.

8 Idem, ibidem
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Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.

Em cismar, sozinho, à noite,
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;

Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar – sozinho, à noite –
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;

Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que desfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem qu’inda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Penso que, em toda a poesia brasileira – à exceção talvez de Manuel Ban-
deira –, nunca se disse tanto com tão pouco, nunca se qualificou tanto, sem 
um único adjetivo qualificativo, o sentimento de nostalgia da pátria. Ademais, 
perecebe-se no poema que o Brasil não é isso nem aquilo: o Brasil é sempre mais, 
o que traz à tona o tema romântico do exílio. E aqui caberia uma lúcida ob-
servação de Mário de Andrade numa famosa página de seus Aspectos da literatura 
brasileira, onde o autor distingue entre esse tema romântico do exílio, acom-
panhado do desejo extremo de voltar, e a vontade de partir dos modernistas, 
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ansiosos por se libertarem da vida presente e de suas limitações materiais, 
tão bem caracterizada naquele “Vou-me embora pra Pasárgada” de Manuel 
Bandeira. À primeira vista, são os modernos que cultivam o evasionismo com-
pleto, em sua viagem de ida sem passagem de volta. O escapismo romântico, 
cujo paradigma entre nós poderia ser o da “Canção do exílio”, foi, na verdade, 
mais autêntico, já que poetas como Gonçalves Dias revelam a nostalgia da 
fonte, do berço, do  nada originário, e sua sedução da morte, se interpretada 
de um ponto de vista psicanalítico, corresponde a uma via de retorno ao 
seio materno. Como salienta ainda uma vez Merquior, a “evasão de toda a 
realidade, como desejo de um nada absoluto”, nos mostra que “a nostalgia 
romântica é mais acabada que a impaciência moderna”.9 E é isso o que se vê 
na “melancolia saudosa” desta imortal “Canção do exílio”.

9 Idem, ibidem
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A poesia de Álvares de Azevedo: 
o drama na cena do cotidiano

Marlene de  Castro Cor re ia

A aproximação da obra de Álvares de Azevedo levanta de imedia-
to uma questão: é possível a um leitor de hoje, de sensibilidade 

e gosto literários moldados decisivamente pela poesia moderna, e que 
se quer armado de rigor crítico (porém desarmado de preconceitos), 
sintonizar com os escritos de um poeta romântico morto mal saído 
da adolescência, sem esboçar um sorriso indulgente?

A partir dessa pergunta-proposta de (re)leitura, a reavaliação da 
poesia de Álvares de Azevedo começa por descartar versos e/ou po-
emas que nos soam despersonalizados e artificiais, em função de es-
tereótipos românticos, de sentimentalismos exagerados e de inflexões 
flagrantemente “literárias”, que os tornam irremediavelmente data-
dos. Ela termina, no entanto, por constatar o acerto de algumas de 
suas opções estéticas entre os múltiplos caminhos que o Romantismo 
lhe descortinava. O rapaz de 20 anos soube discernir, no horizonte 

*
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de possibilidades que lhe oferecia seu momento histórico-cultural, as inscrições 
que assegurariam a sua singularidade no panorama da poesia brasileira do tem-
po. Mais ainda: na rica mina do Romantismo, soube explorar um filão menos 
esgotado e de vida mais longa, que lhe garantiria ultrapassar a sua época, permi-
tiria a poetas posteriores com ele dialogar e autorizaria os críticos do futuro a 
tecerem uma rede de afinidades entre a sua obra e a poesia do século XX.

Muito da originalidade e vitalidade de Álvares de Azevedo nos quadros 
do Romantismo brasileiro deriva de uma série de fatores: valorização poéti-
ca do cotidiano, tematização do homem enquanto consciência dramatizada 
por dicotomias, concepção e prática do discurso como lugar de embate entre 
registros emotivo-estéticos dissonantes, e uso de matizado e refinado humor. 
Ainda que disseminadas por vários poemas, essas qualidades encontram sua 
realização mais concentrada e plena no conjunto intitulado “Ideias íntimas”. 
O verso “Reina a desordem pela sala antiga”, que inicia o fragmento III desta 
incontestável obra-prima, vale no sentido figurado como síntese da face mais 
iconoclasta de Lira dos vinte anos em relação aos padrões da poesia brasileira da 
época. Transcendendo a função denotativa, “sala” funciona como signo me-
tonímico e metafórico da interioridade do sujeito lírico. A projeção do eu na 
realidade exterior ou a assimilação do espaço objetivo ao subjetivo é um traço 
representativo do Romantismo; mas, enquanto a maioria dos autores de então 
recorrem a espaços e fenômenos considerados magníficos e prestigiosos, tais 
como o oceano, o lago, a montanha, a tempestade e congêneres, Álvares de 
Azevedo elege o espaço imediato e prosaico do seu quarto como símile do eu 
desordenado e tumultuado por contradições e dualidades.

No contexto do poema, que focaliza em termos concretos e plásticos (li-
vros e retratos de escritores), o universo cultural e literário do autor, este verso 
– “Reina a desordem pela sala antiga”, – alude não apenas à desarrumação 
dos aposentos do jovem poeta e estudante de Direito (o sujeito lírico assim se 
identifica) e ao seu tumulto interior, como também assume significação meta-
poética, autocaracterizando o espaço discursivo de “Ideias íntimas” em parti-
cular e de Lira dos vinte anos em geral. Nesse espaço discursivo, que subverte as 
categorias tradicionais e transgride o código dominante na poesia brasileira 



A poes ia  de  Álvares  de  Azevedo:  o  drama na cena do cot id iano 

63

do tempo, convivem referências absolutamente díspares como retratos dos 
monstros sagrados Victor Hugo e Lamennais e garrafas de cognac; livros dos 
amados Byron e Musset e charutos, cachimbos e cigarros; fotografias do pai 
e da mãe venerados e candeeiros, teias de aranha e roupas espalhadas pelos 
móveis. Nivelando objetos heteróclitos, rompendo com a hierarquia entre 
referentes poéticos e prosaicos, nobres e vulgares – “Marca a folha do Faust 
um colarinho” –, dessacralizando o sagrado e sacralizando o corriqueiro, Ál-
vares de Azevedo instaura a “desordem” no espaço poético do Romantismo 
brasileiro. Cumpre assim, de forma exemplar, a função que um século depois 
Carlos Drummond de Andrade atribuirá ao poeta: “imagina uma ordem nova; 
ainda que uma nova desordem, não será bela?” (“A Luís Maurício Infante”).

Em Abc da literatura, diz Ezra Pound que o significado das palavras “surge 
com raízes, com associações e depende de como e quando a palavra é comu-
mente usada ou de quando ela tenha sido usada brilhante ou memoravelmen-
te”. E assim completa e exemplifica o seu raciocínio: “É difícil dizer ‘incar-
nadine’ (tornar encarnado) sem que um ou mais dos nossos ouvintes pensem 
num verso particular.” Aplicando esta observação ao Romantismo brasileiro, 
diríamos que, assim como Gonçalves Dias usou de forma particularmente 
expressiva “sabiá” e “palmeira”, levando o leitor forçosamente a lembrar-se de 
“A canção do exílio” quando reencontre tais palavras em poemas posteriores, 
Álvares de Azevedo impregnou de valores inusitados vocábulos relativos a 
ações e comportamentos do sujeito poético situados na esfera do cotidiano. 
É o que ocorre com os termos “cigarro”, “charuto”, “cachimbo”, os quais, 
no vasto elenco de referências ao âmbito do prosaico, ressaltam como as mais 
reiteradas, indiciando que o poeta os utilizou como pontas de lança na sua 
estratégia para demolir preconceitos e construir o inesperado.

A dissonância – que viria a ser categoria-chave da poesia moderna – é o 
princípio estruturador do título “Spleen e charutos” e dos seis poemas que sob 
ele se agrupam, considerados por Antonio Candido “um conjunto excep-
cional em nossa Literatura, pela alegria saudável, graciosa, a dosagem exata 
do humor [...] Alguns deles o crítico os classifica como “pequenas obras-
primas no gênero”. Em “Meu anjo”, poema II da referida série, a fumaça 
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do “charuto” surge como símile da leveza e delicadeza da figura feminina e 
“cachimbo” aparece associado ao devaneio amoroso do eu lírico: “Formosa a 
vejo assim entre meus sonhos / Mais bela no vapor do meu cachimbo.” No 
poema “Vagabundo”, a palavra “cigarro” integra um sistema de imagens de 
liberdade e poesia, de menosprezo a valores burgueses, que individualizam – à 
semelhança do herói “sem lenço sem documento” de Caetano – o sujeito po-
ético “sem bolsos nem dinheiro”, que proclama “Minha pátria é o vento que 
respiro”. O poema sugestivamente intitulado “Terza rima”, pequena joia de 
humor, entoa uma ode ao “cigarro, ao “cachimbo” e ao “charuto”, louvados 
como fontes não só de prazer para os sentidos e para a “alma”, como também 
de satisfação de necessidades estéticas.

Como se conclui pelos versos citados, Álvares de Azevedo empregou polis-
semicamente palavras referentes ao campo semântico de fumar, extrapolando 
sua função designativa; mais do que isso, converteu-as em índices de uma 
atitude do sujeito lírico diante do real e de um modo específico de estar-no-
mundo. Articulando-as, em regime de oposição, com “febre”, signo recorren-
te de urgência vital, de inspiração apressada e inflamada, de ânsia de amor, 
de exacerbação dos sentidos e delírio erótico, correlacionou-as com as noções 
de distensão e recolhimento, de devaneio e interiorização. Como diria Pound, 
usou-as de forma “brilhante e memorável”. Por isso, minimizando as diferen-
ças e enfatizando as convergências, é possível ao leitor evocar “Ideias íntimas” 
e “Spleen e charutos” quando depara com os versos finais de “Poema só para 
Jaime Ovalle”, de Manuel Bandeira:

Então me levantei,
Bebi o café que eu mesmo preparei,
Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei
pensando...
– Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei.

Não se esgota, porém, nas significações referidas a polivalência dos ter-
mos “charuto”, “cigarro” e similares, e tampouco apresentam eles valores 
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harmoniosos entre si. A ostensiva insistência dessas imagens e a sua utilização 
privilegiada como título de um conjunto de poemas – “Spleen e charutos” – re-
velam o empenho do poeta em configurá-las como emblemas do sujeito lírico 
e do seu universo interior e como elementos integrantes da construção mito-
lógica da persona poética. Em “Ideias íntimas”, elas se organizam como signos 
externos de sensação de tédio e melancolia, ânimo depressivo, transgressão 
de normas, atitude de superioridade e distanciamento humorístico diante do 
próprio eu e do real:

Parece-me que vou perdendo o gosto,
Vou ficando blasé, passeio os dias
Pelo meu corredor, sem companheiro,
Sem ler, nem poetar. Vivo fumando.
Minha casa não tem menores névoas
Que as deste céu d’inverno... Solitário
Passo as noites aqui e os dias longos;
Dei-me agora ao charuto em corpo e alma;
............................................................................
Se assim me continuam por dois meses
Os diabos azuis nos frouxos membros
Dou na Praia Vermelha ou no Parnaso.

Esses versos pertencem ao primeiro fragmento; no último ocorre o retorno 
das imagens iniciais, amplificadas por sua colocação no fecho do poema e que 
agora estão associadas às noções de controle intelectual da “desordem” e de 
recuperação da claridade da razão:

Parece que chorei... Sinto na face
Uma perdida lágrima rolando...
Satã leve a tristeza! Olá, meu pajem, 
Derrama no meu copo as gotas últimas
Dessa garrafa negra...
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Eia! Bebamos!
És o sangue do gênio, o puro néctar
Que as almas de poeta diviniza,
O condão que abre o mundo das magias!
Vem, fogoso Cognac! É só contigo
Que sinto-me viver. Inda palpito,
........................................................................
Eu me esquecia:
Faz-se noite; traz fogo e dous charutos
E na mesa do estudo acende a lâmpada...

O que era “nova desordem” na poesia do século XIX – a ruptura da hie-
rarquização de assuntos, temas e motivos, em poéticos e prosaicos – posta 
em prática entre os grandes românticos brasileiros apenas ou sobretudo por 
Álvares de Azevedo, viria a tornar-se “ordem nova” no Modernismo, visto 
que neste constituía reivindicação de um programa de ação grupal. O fato de 
a poetização do cotidiano empreendida pelos modernistas não ser tributária 
direta de sua obra, e sim da vanguarda europeia de início do século, em nada 
obscurece o pioneirismo solitário de Álvares de Azevedo.

O prefácio à segunda parte de Lira dos vinte anos adverte o leitor: “[...] a uni-
dade deste livro funda-se numa binomia. Duas almas que moram nas cavernas 
de um cérebro pouco mais ou menos de poeta escreveram este livro, verdadeira 
medalha de duas faces.” A intuição certeira do jovem escritor soube distinguir 
no manancial do Romantismo os temas que ainda não se haviam exaurido. 
Ao fazer da cisão da consciência e das contradições do ser os fundamentos 
da sua poética, ele como que apostou no futuro, pois a literatura do século 
XX radicalizou a crise do sujeito e sua consequente dissociação interior. O 
dilaceramento do eu lírico, que se debate continuamente entre antinomias 
irredutíveis, ganha acentos de intensa dramaticidade em sua obra. O conflito 
entre o ideal e o real, a veemência do desejo e a pungência da frustração, o 
desdobramento do sujeito em um eu que sonha e um eu que zomba do próprio 
sonho, a autoidentificação como libertino embriagado de satanismo e como 
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adolescente ávido e temeroso de amar, a oposição “sonhos de ventura” / 
“esperança morta”, o sentimento de autopiedade e a corrosão da autoironia, 
as visões e fantasias lúbricas e a idealização do amor constituem as diversas 
inscrições nas duas faces da medalha.

Em virtude das tensões dramáticas que a dinamizam, a poesia de Álvares 
de Azevedo estrutura-se como discurso repleto de virtualidades teatrais. Estas 
são mais integralmente atualizadas em “Ideias íntimas”. O poeta compõe o 
espaço físico em que o sujeito lírico desenvolve suas reflexões e desnuda suas 
emoções como um meticuloso metteur en scène, o qual vai dispondo no palco 
objetos de natureza heterogênea, mas que cumprem todos a mesma função: 
criar um cenário que fale do personagem – excêntrico flâneur que nele passeia 
e medita – indiciando sua classe econômica e social, sua formação cultural, 
preferências literárias e orientação estética, seu perfil psicológico, conflitos 
existenciais e emocionais, suas aspirações amorosas.

Cada uma das diversas referências que constroem a minuciosa cenografia 
do texto – retratos de escritores, exemplares de obras literárias, livros de Di-
reito, fotografias dos pais, “o leito juvenil”, quadros, gravuras e figuras, “uma 
estampa de bela adormecida”, a cômoda em que se misturam o copo de cognac 
e o licor de flores de laranja para os nervos, o charuto, o cigarro e o cachimbo, 
a “estante pulvurenta”, a roupa sobre as “poucas cadeiras” – cada uma des-
sas referências, dizíamos, mais do que signo-objeto, constitui signo de signo, 
processo de codificação que é mais peculiar ao teatro. Também o desarranjo/
arranjo que preside à disposição das peças do cenário funciona como signo 
de signo, concretizando em imagens plásticas o espaço da interioridade do 
personagem: “Como outrora do mundo os elementos / Pela treva jogando 
cambalhotas, / Meu quarto, mundo em caos, espera um Fiat.”

No fragmento II, que descreve as “mil figuras” que decoram um dos re-
cintos do cenário, o leitor-espectador vê-se diante de um discurso pictórico 
que corporifica e reduplica significações metaliterárias do texto e diretrizes 
estéticas do poeta personagem: a mistura de categorias, o gosto do contras-
te, a atração pelo disforme e o apreço do caricato. As “figuras” descritas 
são materializações plásticas quer da tensão Ariel/Caliban, personagens de 
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Shakespeare, convertidos no segundo prefácio de Lira em arquétipos da “bi-
nomia” do autor, quer da convivência do sublime e do grotesco do prefácio 
de Cromwell, de Victor Hugo, cujo retrato pende na “sala” do cenário... Prova-
velmente porque o belo e o sublime gozavam da preferência dos poetas e do 
público brasileiro da época, Álvares de Azevedo, em sua busca da diferença, 
por vezes carrega nas tintas do prosaico, do feio e do grotesco

O leitor atento conclui que, sob a aparente espontaneidade e naturalidade, 
“Ideias íntimas” é um poema complexo e sofisticado (da melhor sofisticação, 
aquela que se confunde com simplicidade). Sua “bem entramada sintaxe” vai 
imbrincando e articulando significações várias e funções diversas para cada 
enunciado, para cada signo; nele nada é singelo, e se em alguns momentos 
produz tal impressão, esta se deve à fingida ingenuidade do humor e à simula-
da inocência do poeta-protagonista. (Não se pretende negar que parte da obra 
de Álvares de Azevedo peca por excesso de pretensão e literatice, – formas em 
que se manifesta o ingênuo – ou por espontaneidade demasiada, sem a dose 
necessária de reelaboração poética da experiência vital. Nos seus melhores 
poemas, no entanto, – e entre eles “Ideias íntimas” ocupa o primeiro plano – 
surpreende a sua maturidade artística.)

O fragmento VI introduz na cena do texto o objeto sobre o qual incidirão 
com mais frequência a iluminação e a fala do poema-espetáculo: trata-se do 
leito do sujeito lírico-personagem. Em várias partes, é ele o ponto de referên-
cia a partir do qual se dispõem outros importantes elementos da cenografia: 
“Junto do leito meus poetas dormem / – O Dante, a Bíblia, Shakespeare e 
Byron – / Na mesa confundidos.” Em suas adjacências, situam-se a “estampa 
de bela adormecida”, a “pálida sombra de mulher formosa”, retratos do pai e 
da mãe. Assim, por contaminação metonímica, vai-se tecendo de forma tácita 
e sutil a significação de “leito” no poema: espaço de leitura, de devaneio amo-
roso, de afeto e saudades filiais. Os fragmentos VIII, IX e X põem em foco 
o “leito” como centro da cena, e reiteram e ampliam a sua significação: lugar 
de evasão do real, de refúgio na literatura, no “licor” e no “fumo”, de ânsia 
de amor, de fantasias e delírios eróticos, de sonhos de realização poética; mais 
do que tudo, no entanto, ele é o topos do desejo insatisfeito e da frustração 
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erótico-amorosa. E é com um discurso particularmente ambíguo, misto de 
confissão sem censura nem pudor e de leve tonalidade autoirônica (talvez por 
contágio da atmosfera humorística do poema) que o sujeito poético fecha o 
fragmento: “[...] e eu acordava / Arquejando a beijar meu travesseiro?” 

Meu pobre leito! eu amo-te contudo!

Aqui levei sonhando noites belas;
As longas horas olvidei libando
Ardentes gotas de licor doirado
Esqueci-as no fumo, na leitura
Das páginas lascivas do romance...

Meu leito juvenil, da minha vida
És a página d’oiro. Em teu asilo
Eu sonho-me poeta, e sou ditoso,
E a mente errante devaneia em mundos
Que esmalta a fantasia!
....................................................................
Quantas virgens amei! Que Margaridas,
Que Elviras saudosas e Clarissas
Mais trêmulo que Faust eu não beijava,
Mais feliz que Don Juan e Lovelace
Não apertei ao peito desmaiando!

Ó meus sonhos de amor e mocidade,
Por que ser tão formosos se devíeis
Me abandonar tão cedo... e eu acordava 
Arquejando a beijar meu travesseiro?

Outros procedimentos que convergem para a teatralidade de “Ideias íntimas” 
são o emprego frequente de linguagem gestual e alusões constantes a ações do 
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sujeito poético, delineado, portanto, não apenas pelo que sente e pensa, mas 
também pelo que faz, técnica esta de caracterização que é a mais adequada ao 
teatro; em decorrência, emerge do poema uma psicologia extrospectiva, relati-
va à esfera do comportamento, que desenha dramaticamente o eu-personagem, 
transformando em atos os seus estados de ânimo, exteriorizando em movimen-
tos e gestos as suas emoções: “Passeio os dias / Pelo meu corredor”; “Vivo 
fumando”; “Meus tristes lábios imprimi ardentes / No poento vidro que te 
guarda o sono”; “Aqui lânguido debati-me”; “acordo palpitante”; “as minhas 
lágrimas / Banham os meus olhos, e suspiro e gemo”; [...]

Pelo que implicam de gestualidade, por seu valor de insígnias do sujeito 
lírico, de sinais externos de sua disposição anímica, as imagens “cigarro”, 
“charuto”, “cachimbo”, “cognac”, integram a psicologia extrospectiva que o 
vai desenhando como ator na cena do texto. Completam, assim, a sua função 
poético-dramática, cooperando decisivamente para a teatralização do eu.

Ao leitor assíduo da poesia brasileira, não deve passa despercebida a trama 
de afinidades entre a poesia de Álvares de Azevedo e a de Augusto dos Anjos. 
A teatralidade de Álvares será intensificada por Augusto, em cujos poemas a 
linguagem gestual desarticula-se em paroxismo e a psicologia extrospectiva 
aponta para a exasperação e o desvario. Os dois autores imprimem ao sujeito 
lírico de seus poemas a marca do cabotinismo, aqui entendido nos termos em 
que o explicita Mário de Andrade como histrionismo, como utilização de um 
disfarce, de uma máscara.

As tensões e polaridades não se restringem ao plano da representação; elas 
se projetam e se consubstanciam nas formas de expressão, originando rica 
diversidade de registros emotivo-estéticos. O confronto mais flagrante é o 
que se trava entre acento lírico e diapasão humorístico, que implicam, respec-
tivamente, as atitudes de envolvimento e distanciamento do poeta em relação 
à sua matéria, e que concretizam, no nível da enunciação, a “medalha de duas 
faces” – metáfora estrutural de Lira dos vinte anos.

Categoria que enforma, por excelência, o discurso artístico do século XX, 
o humor confere à poesia de Álvares de Azevedo uma feição ímpar no Ro-
mantismo brasileiro e dele advém parte de seu poder de sedução sobre a 
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sensibilidade moderna. Tanto quanto (ou mais que) a função defensiva, de 
escudo contra o sofrimento, ele valorizava no humor a função ofensiva, acen-
tuando seus componentes de agressividade e dele fazendo instrumento de 
autopunição, por escárnio, ridicularizando a tendência do eu à excessiva idea-
lização, que por vezes assume conotações depreciativas, assimilando-se às no-
ções de ingenuidade e de alienação do real. Identificando-se como “trovador 
sem crença” (“Soneto”, Poesias diversas), o sujeito poético cria uma correlação 
entre ceticismo e a determinação “quero rir-me de tudo que eu amava”, o que 
permite estender ao humor a definição feita por Macário: “A descrença é a 
filha enjeitada do desespero.” Nesse sentido, o autor referendaria a natureza 
ambivalente – tragicômica – da linguagem humorística.

O humor, consubstanciando o triunfo do princípio de prazer sobre o princí-
pio de realidade, a afirmação vitoriosa do eu, que se recusa a deixar-se subjugar 
pelo sofrimento, e a atitude de superioridade diante do real, confina com narci-
sismo. Por isso, existe como virtualidade em escritores extremamente voltados 
para dentro de si mesmos, que poderão atualizá-la ou não, dependendo de uma 
série de injunções pessoais ou histórico-culturais. Álvares de Azevedo soube 
explorar com precisão e sutileza a sua complexidade e ambiguidade e em al-
guns poemas usou-o com tal refinamento que dele fez um signo de aristocracia 
espiritual do sujeito poético. Entre as múltiplas funções e valores que o poeta 
atribuiu ao humor, importa enfatizar a invariante que a todas engloba: a de ele-
mento decisivo de seu programa inovador, que visava desestabilizar a supremacia 
do sentimentalismo, do elegíaco, do lirismo de tons saudosos e graves, vigente 
na poesia romântica brasileira, que a ele lhe parecia um canto de uma nota só – 
uma “monodia amorosa”. Para o leitor de hoje, é uma aventura intelectual de 
raro prazer constatar que o mesmo jovem de 20 anos que exacerbou a dramati-
cidade romântica, levando-a ao máximo de tensão e desespero, empenhou-se em 
desdramatizar o drama, pelo exercício de dissolvente e requintado humor.

É frequente encontrar-se em Lira dos vinte anos e em Poesias diversas um mesmo 
motivo desenvolvido em claves distintas, a lírica e a humorística. Ora o poeta 
idealiza e sacraliza a mulher, que descreve com metáforas ascensionais e subli-
madoras e com símiles delicados e “poéticos”:
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Eu sei, mimosa, que tu és um anjo
E vives de sonhar, como as Ondinas,
E és triste como a rola, e quando dormes
Do peito exalas músicas divinas!
              (“Teresa.” Poesias diversas)

ora a dessacraliza, degradando-a pelas notações prosaicas e vulgares:

Como dormia! Que profundo sono...
Tinha na mão o ferro do engomado...
Como roncava maviosa e pura!...
Quase caí na rua desmaiado!
           (“É ela! É ela! É ela! É ela!”)

A ânsia de amar e o sentimento de frustração, temas recorrentes, desenvol-
vem-se em tonalidades divergentes:

De fogosas visões nutri meu peito...
Vinte anos!... sem viver um só momento!
            (“Saudades”)

Mas o que é triste e dói ao mundo inteiro:
É sentir todo o seio palpitando...
Cheio de amores! e dormir solteiro!
           (“Soneto.” Poesias diversas)

À “Lembrança de morrer” e “Se eu morresse amanhã”, exemplos do me-
lhor lirismo romântico, contrapõe-se o humor de “O poeta moribundo”, 
contraposição que não nega o Romantismo, antes o afirma, ao pôr em foco o 
tema da cisão da consciência e da duplicidade do eu.

A vertente lírica de Álvares de Azevedo, ainda que de qualidade mais irre-
gular que a humorística, surpreende pela pluralidade de modulações. A que 
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mais afina com o gosto moderno é a dicção econômica, despojada e depurada, 
que represa a emoção, e que tem seus grandes momentos, entre outros, nos 
poemas “Adeus, meus sonhos!”, “O lenço dela”, “Saudade”, e particular-
mente nos já citados “Se eu morresse amanhã” e “Lembrança de morrer”, 
de decantado lirismo, que seduzem o leitor pelo efeito de naturalidade e pela 
emoção condensada e contida.

Em tensão com o pattern da sobriedade e discrição, irrompe o discurso 
que fala do desejo e da frustração com emoção transbordante e desabrida 
franqueza, exemplarmente realizado nos fragmentos VIII, IX e X de “Ideias 
íntimas”. Amplificando o extravasamento emotivo, “Lembrança dos quinze 
anos” chama a atenção pelo despudor da confissão e ousadia de não temer 
o ridículo; esta modalidade de dicção se constituiria para o poeta em alvo 
predileto da ironia, que segundo Vladimir Jankelevitch, “não é mais que uma 
das faces do pudor”. Neste e em outros poemas, Álvares de Azevedo confere 
estatuto poético às inquietudes eróticas do adolescente.

Volta e meia, o leitor depara com versos marcados pela empostação im-
pactante (de efeito aqui e agora), pelos símiles do baixo, pelo gosto do des-
mesurado que não admite meios tons, pela ausência do que se convencionou 
chamar de bom-senso e de bom gosto, versos que Augusto dos Anjos assinaria 
com deleite:

Sorris? eu sou um louco. As utopias,
Os sonhos da ciência nada valem.
A vida é um escárnio sem sentido,
Comédia infame que ensanguenta, o lodo.
......................................................................
E que vida, mulher! que dor profunda,
Faminta como um verme aqui no peito
           (“Glória moribunda.” Poesias diversas)

Em contraposição a este último padrão discursivo, registra-se com frequên-
cia o extremo oposto: uma frase virtualmente dizível por qualquer falante. Por 
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faltar-lhe um traço mais facilmente perceptível de individualidade e elabo-
ração, ela parece assemelhar-se mais ao discurso coletivo, oral e espontâneo, 
do que ao discurso literário escrito. Pedindo emprestada a Roland Barthes a 
terminologia Grau zero da escrita (e não exatamente o conceito que ela desig-
na), assim denominaríamos este comportamento, o qual, por sua aparente 
simplicidade, é caro ao gosto moderno. Deslocado de uma potencial terra 
de ninguém da linguagem para um livro de poesia, o discurso Grau zero da 
escrita provoca um efeito de estranhamento e transforma-se em grau cem da 
escrita; o que seria um lugar-comum vira expressivo lugar-incomum, por seu 
caráter de imprevisibilidade no contexto do poema. São numerosos os exem-
plos desse procedimento no Modernismo, particularmente em Drummond e 
Bandeira. De uma longa lista de ocorrências de tal fenômeno em Álvares de 
Azevedo, destaca-se como uma das mais modernas: “Deito-me só e triste sem 
ter fome.”

(Não nos parece exagero dizer a propósito deste verso aquilo que, em sua 
análise de “Poema só para Jaime Ovalle” de Manuel Bandeira, diz David Ar-
rigucci Jr. sobre o verso “Bebi o café que eu mesmo preparei”: “... este verso 
admiravelmente simples e extraordinariamente significativo”).

Da ressonância da obra de Álvares de Azevedo nos escritores brasileiros 
das últimas décadas dá testemunho a apropriação feita por Paulo Cesar Cou-
tinho do título Lira dos vinte anos, com o qual ele nomeia excelente drama de 
sua autoria.

Ana Cristina César, poeta de primeira linha de sua geração, incorpora a 
“Guia semanal de ideias” pequenos segmentos dos poemas “Por que men-
tias?” e “Meu desejo”:

Lauto café à beira-mar. Mímicas no ônibus.
Emoção exagerada, demais, imotivada. Dildo
ligou, pobre. Darei bola? Anoto no diário
versinhos de Álvares de Azevedo. Eu morro, eu
morro, leviana sem dó, por que mentias. Meu 
desejo? Era ser...                                                       (o grifo é nosso)
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Com a ambiguidade da paródia – lembre-se o verso de Manuel Antonio 
“Quero rir-me de tudo que eu amava” – talvez seja essa apropriação de Ana 
Cristina um dos mais eloquentes depoimentos sobre o poder que tem a poesia 
de Álvares de Azevedo de falar à sensibilidade de nosso tempo.

Elegia quase uma ode
Oh, quem me dera não sonhar mais nunca
Nada ter de tristezas nem saudades
Ser apenas Moraes sem ser Vinícius!
........................................................................
Que hei de fazer de mim que sofro tudo
Anjo e demônio, angústias e alegrias
Que peco contra mim e contra Deus!
Às vezes me parece que me olhando
Ele dirá, do seu celeste abrigo:
Fui cruel por demais com esse menino...
........................................................................
Oh, natureza humana, que desgraça!
Se soubesses que força, que loucura
São todos os teus gestos de pureza
Contra uma carne tão alucinada!
Se soubesses o impulso que te impele
Nestas quatro paredes de minha alma
Nem sei o que seria deste pobre
Que te arrasta sem dar um só gemido!
É muito triste se sofrer tão moço
Sabendo, que não há nenhum remédio
........................................................................
E que a aventura é que governa a vida.
Oh, ideal misérrimo, te quero:
Sentir-me apenas homem e não poeta!
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E escuto... Poeta! triste Poeta!
........................................................................
Choro.
Choro atrozmente, como os homens choram.
........................................................................
Meu pai, minha mãe, socorrei-me
Poetas, socorrei-me!
Penso que daqui a um minuto estarei sofrendo
Estarei puro, renovado, criança. Fazendo desenhos perdidos
no ar...
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O romance histórico 
de José de Alencar

Alcmeno Bastos

 Ȅ Romance histórico e romance indianista: 
ambos a serviço do mesmo projeto  
estético-ideológico

A rigor, o romance histórico de José de Alencar não deve ser 
estudado sem conexão com o seu romance indianista. Isso porque 
este último cumpriu, na Literatura Brasileira, parte da proposta do 
romance histórico, tal qual realizado na Literatura europeia: reviver 
o passado em busca das origens da nacionalidade (personagens, va-
lores, instituições, acontecimentos, lendas). Como no projeto esté-
tico-ideológico do Romantismo brasileiro, de que Alencar foi figu-
ra tutelar, o índio ocupou lugar de destaque, sendo mesmo elevado 
à condição de símbolo da nacionalidade emergente, obviamente a 
ficção que se voltou para o período colonial encontrou o nativo da 
terra no seu caminho. Não constitui exagero afirmar que, quanto 

* Conferência proferida em 14 de maio de de 2013.
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a esse aspecto, os romances indianistas de Alencar cumpriram melhor esta 
função, e não é por acaso que são romances de fortuna crítica mais favorável 
que os romances históricos. 

A evidência desta ligação entre romance histórico e romance indianista na 
obra de José de Alencar pode ser demonstrada com o fato de que tanto em 
O Guarani quanto em Iracema há uma fundamentação histórica, devidamente 
apontada pelo próprio José de Alencar, consoante sua proposta de fornecer 
aos leitores e à crítica as fontes documentais de que lançou mão. Martim So-
ares Moreno (Iracema) e D. Antônio de Mariz (O Guarani) são figuras históri-
cas. E se o mesmo não se aplica a Ubirajara, é por uma razão muito simples: a 
ação se passa num período anterior à chegada do europeu, como uma espécie 
de pré-história da brasilidade, cronologicamente impossível de ser estabeleci-
da. No final do relato, porém, o narrador introduz o elemento propriamente 
histórico, quando alude à chegada futura dos “caramurus”, isto é, os brancos 
europeus: 

As duas nações, dos araguaias e dos tocantis, formaram a grande nação 
dos Ubirajaras, que tomou o nome do herói. 

Foi esta poderosa nação que dominou o deserto. 
Mais tarde, quando vieram os caramurus, guerreiros do mar, ela campeava 

ainda nas margens do grande rio. (Itálicos nossos.)

Na verdade, a tomar-se a lenda de Ubirajara como o início de uma saga, a 
da colonização do Brasil pelos portugueses e das relações por eles estabeleci-
das com o nativo da terra, Ubirajara deveria ser o primeiro dos três romances 
indianistas a ser publicado. No entanto, é justamente o último, posterior mes-
mo à arrumação que Alencar propusera para a própria obra e, extensivamente, 
para a Literatura Brasileira, em Bênção paterna, prefácio ao romance Sonhos 
d’ouro, em 1872. Neste texto, Alencar propõe uma segmentação para o “perí-
odo orgânico” da literatura nacional, que contaria já três fases, quais fossem: 
a “primitiva”, à qual pertenceria Iracema (1865); a “histórica”, que conteria  
O Guarani (1857) e As Minas de Prata (1870); e uma terceira fase, que 
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corresponderia à “infância de nossa Literatura, começada com a Indepen-
dência política” (p. 697) e que ainda não teria terminado. Desta última fase 
proviriam O tronco do ipê (1871), O Til (1871) e O gaúcho (1870), seus ro-
mances regionalistas publicados até então, bem assim como da “luta entre o 
espírito conterrâneo e a invasão estrangeira” (p. 699) seriam “reflexos Lucíola 
(1862), Diva (1864), A pata da gazela” (1870) e o próprio “livrinho” a que o 
texto servia de apresentação. A notar, nesta Bênção paterna, o fato de Alencar 
juntar no mesmo grupo O Guarani e As Minas de Prata, por motivos que serão 
aclarados pouco mais à frente. 

Em face desse empenho fundador do romance indianista de Alencar, 
talvez se deva perguntar que papel foi reservado por ele para o romance 
histórico propriamente dito. Para responder à indagação, devemos: a) levar 
em conta as opiniões de Alencar sobre o romance histórico, mais exten-
sivamente sobre as relações entre Literatura e História; e b) em seguida, 
verificar se tais opiniões correspondem à efetiva realização literária, sem 
que isso implique, no entanto, a valorização ou desvalorização de cada obra 
singular por afinar-se, ou não, com os preceitos enunciados pelo autor nos 
seus textos de intervenção.

 Ȅ Sobre o romance histórico: esboço de uma poética
Destacaremos três momentos em que Alencar emite conceitos sobre o aprovei-

tamento ficcional da matéria de extração histórica. No primeiro deles, justificando 
o atraso na publicação da primeira parte de Guerra dos Mascates, Alencar diz que o 
romance histórico, diferentemente de um romance comum, como Til, um “desses 
livros que se compõem com material próprio, fornecido pela imaginação e pela 
reminiscência, e que, portanto, se podem escrever em viagem, sobre a perna, ou 
num canto da mesa de jantar” (p. 83), exige pesquisa, “ainda mais em nosso país 
onde as fontes do passado nos ficaram tão escassas, senão muitas vezes exaustas”  
(p. 83), daí que, para “descrever a nossa sociedade colonial é necessário reconstruí-
la pelo mesmo processo de que usam os naturalistas com os animais antediluvia-
nos. De um osso, eles recompõem a carcaça, guiados pela analogia e pela ciência”. 
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A estranha (considerando tratar-se de uma sensibilidade romântica, para a qual 
a ciência ainda não se imporia como mestra e guia, como viria acontecer com 
os naturalistas) analogia se completa nos seguintes termos: os “ossos” de que se 
valeria o romancista histórico seriam os “fragmentos catados nos velhos cronistas” 
e o “animal antediluviano” seria “a colônia portuguesa da América [o Brasil], 
tal como ela existiu” (p. 83). Como se vê, além da recorrência à ciência como 
fornecedora de um modelo a seguir na reconstituição ficcional de um período 
histórico, Alencar faz a defesa da pesquisa criteriosa e firma o propósito de não 
fugir à verdade histórica, ou ao que se supunha fosse ela. Esta posição é reafirmada 
em diversos outros momentos, afastando por completo a ideia de uma construção 
ficcional baseada na imaginação excedente e descompromissada.

No segundo momento, numa das notas a O gaúcho (1870), no que diz res-
peito à “parte histórica” do romance, Alencar diz ter apenas atravessado “de 
re lance o prólogo da revolução rio-grandense”, isto é, a Revolução Farroupilha 
(1835-1845). No seu entender, “trinta e cinco anos, menos de meio século, 
não bastam para arquivar fatos e personagens tão ligados ainda ao presente 
pelos vínculos das paixões e da família”. Se os fatos e as personagens do 
período colonial careciam de documentação comprobatória, em relação ao 
movimento revoltoso no sul do país não era a precariedade dos registros, mas 
sim a proximidade temporal o obstáculo à sua ficcionalização. Também esta 
ideia de que fatos históricos relativamente recentes ainda não estavam sufi-
cientemente recamados de historicidade será defendida por Alencar em outro 
momento, como veremos à frente. Em complemento, Alencar desenvolve, en-
tão, curiosa teoria sobre a historicidade de fatos e personagens. Segundo ele, 
Bento Gonçalves seria um “daqueles homens que, ao sair do mundo, entram 
logo na posteridade”, a respeito dos quais, portanto, se fixa uma imagem for-
te, se não incontroversa, pelo menos de contornos bem definidos, de modo 
a ser possível falar deles, logo que “saem do mundo”, como já pertencentes 
à “História”. Outros, porém, e Alencar não cita nomes, mas o relevo dado 
a Bento Gonçalves parece juntá-los sob a mesma rubrica, cuja imagem ainda 
se encontra à espera de uma aderência historicizadora, “permanecem numa 
espécie de incubadeira antes de pertencerem à História” (p. 521). Neste caso, 
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o tempo decorrido do acontecimento histórico se alia à relevância da figura, 
que, imediatamente após sua morte, está disponível para ingressar no universo 
da ficção histórica. Isso não se aplica naturalmente a todas as figuras históri-
cas, mas somente a algumas delas.

Num terceiro momento, defendendo-se das críticas ao seu drama O jesuíta, 
escrito em 1861, mas só encenado em 1875, Alencar argumenta que o fato 
histórico mais adequado ao propósito de “solenizar a grande festa patriótica 
do Brasil” devia ser a própria Independência. No entanto, por “sua data recen-
te”, esse episódio “escapa[va] ‘à musa épica’”, daí ter ido ele buscar matéria na 
história colonial do Brasil. Lista, então, os episódios do período colonial em 
que pensou, como o de Bartolomeu Bueno da Ribeira, que apresentava os in-
convenientes de já ter sido aproveitado por “um distinto escritor paulista” e não 
conter “os elementos de uma ação dramática”. Nada encontrando nessa história 
colonial que satisfizesse à “musa épica”, resolveu inventar a figura do jesuíta que, 
quase um século antes, “sonhara” a Independência do Brasil: “Não achei então 
um fato que me inspirasse o drama nacional, como eu o cogitava” (p. 1.015). 
É curioso notar que Alencar não cita, nem de passagem, a Conjuração Mineira, 
muito menos terá cogitado de fazer de Tiradentes o protagonista do “drama 
nacional” que cogitava. Logo Tiradentes, figura que parece talhada de propósito 
para o ideário romântico, em sua dimensão martirológica, em seu voluntarismo 
desmedido, em sua eloquência incontida e, sobretudo, em seu anseio ilimitado 
de liberdade para o Brasil. Mas não é tanto de admirar, se concordarmos que a 
visão dos românticos não foi de exaltação dos inconfidentes, especialmente no 
caso do alferes, preterido por Castro Alves, por exemplo, que optou por Tomás 
Antônio Gonzaga para herói de seu drama Gonzaga ou a Conjuração de Minas.

O fato de inventar por inteiro a matéria do drama não levou Alencar a des-
curar do respeito à verdade histórica. Na sua opinião, dentre os motivos que 
o levaram a desistir de aproveitar o episódio da recusa de Bartolomeu Bueno 
da Silveira ao “título de rei oferecido por uma sedição”, estava o de que o fato 
histórico em si não bastava “para encher a cena no correr de três ou quatro 
atos”, o que o obrigaria a “criar um poema de imaginação e adaptar-lhe aquele 
desenlace”. Optou, então, por inventar tudo, pois devia “ser banida” a escola 
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que “falseia a história, que adultera a verdade dos fatos, e faz dos homens do 
passado manequins de fantasia” (p. 1.013). E sentencia:

O domínio da arte na história é a penumbra em esta deixou os acon-
tecimentos, e da qual a imaginação [ex]surge por uma admirável intuição, 
por uma como exumação do pretérito, a imagem da sociedade extinta. Só 
aí é que a arte pode criar; e que o poeta tem direito de inventar; mas o fato 
autêntico não se altera sem mentir à história. (p. 1.013)

Um misto de fidelidade “à verdade dos fatos” e de contribuição inventiva, 
mas só no espaço da “penumbra” em que a história terá deixado os aconteci-
mentos, constitui o cerne da poética de Alencar no que diz respeito ao apro-
veitamento ficcional da matéria de extração histórica. Seu romance histórico, 
portanto, não é produto de uma fantasia desvinculada do rigor da pesquisa. 
Alencar, porém, teve sempre o bom-senso de não poluir o texto literário com 
as abonações históricas. Daí ter sido ele, sem dúvida, o mais prolífico autor 
de notas, prefácios, posfácios, prólogos, advertências, em suma, de uma massa 
considerável de paratextos.

 Ȅ Os romances históricos e as “crônicas históricas” 
de Alencar

A primeira constatação a fazer é a de que o romance histórico não constitui 
a maior parte da obra de José de Alencar, nem mesmo é a mais estimada pela 
crítica. Na verdade, apenas três obras se enquadram nessa classificação: As 
Minas de Prata (1862), Guerra dos Mascates: crônica dos tempos coloniais (1871/1873) 
e Alfarrábios (1872). As Minas de Prata é, sem dúvida, o mais sintonizado com o 
modelo do romance histórico europeu inaugurado por Walter Scott. Já Guerra 
dos Mascates, apesar de referir-se a um episódio histórico do início do século 
XVIII (1710-1711), o conflito entre os mercadores de Recife, os “masca-
tes” (na verdade, “grandes comerciantes”), e os senhores da “açucarocracia” 
de Olinda, recebe do narrador um tratamento jocoso, muito diferente da 
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altissonância com que é contada a estória de Estácio, o filho de Robério Dias, 
em sua trepidante jornada para recuperar o mapa das famosas Minas de Prata 
e, assim, limpar o nome do pai, desonrado em vida por não haver aceitado 
entregar o roteiro das minas a um emissário do rei de Portugal. Quanto aos 
Alfarrábios classificados pelo próprio José de Alencar como “crônicas”, e não 
como romances, reúne três estórias diferentes – O Garatuja, O Ermitão da Glória 
e A alma do lázaro –, sendo que a terceira e última, rememoração de um epi-
sódio de que Alencar ouvira falar, quando estudante em Olinda, tem escassa 
representatividade histórica.

As Minas de Prata (1862) é o mais extenso de todos os romances de José de 
Alencar. É também, como já dito, o mais fiel ao modelo scottiano de romance 
histórico, tanto por instituir como protagonista uma figura mediana e não 
uma personalidade de “enciclopédia” quanto pelo parentesco com modalida-
des de romance vizinhas do histórico, como o romance de aventuras e/ou de 
capa e espada. Para sua extensão transbordante do próprio padrão alencariano, 
contribui, sem dúvida, a estrutura folhetinesca, com a ciranda aparentemente 
infindável de peripécias em torno do roteiro das minas de prata, deixado pelo 
aventureiro Robério Dias a seu filho Estácio. 

São inúmeros os finais de capítulo estrategicamente marcados por uma cena 
interrompida no momento de máxima tensão e que, ainda assim, não é de ime-
diato resolvida no capítulo seguinte. O exemplo mais expressivo é o da aparição 
de Estevão a Cristóvão, no quarto deste, após haver assistido ao casamento de 
Inesita, sua amada, com o Cristóvão, seu melhor amigo. Estácio, certo de haver 
sido traído, saca da espada e desafia Cristóvão para um duelo. Ouve-se, então, 
feita em outro aposento, a leitura do testamento de Cristóvão. Este, para ajudar 
o amigo e livrar Inesita de um casamento imposto, valera-se de um estratagema: 
se Inesita devia obediência ao pai, que não consentia no casamento dela com Es-
tácio, agora casada com Cristóvão, devia obediência a outro “senhor”, o marido, 
que nesta condição lhe ordenava casar-se com Estácio. Para tanto, era necessário 
ficar viúva, o que aconteceria se Cristóvão consumasse seu propósito de dar 
cabo da própria vida, por conta de seus desajustes amorosos. A súbita aparição 
de Estácio retardara o suicídio, mas as palavras ouvidas da leitura do testamento 
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do amigo servem para convencê-lo de que não fora traído, e os amigos se recon-
ciliam. Ocorre, porém, que esse desfecho só é dado ao leitor algumas páginas à 
frente do final do capítulo XXI... 

O final é feliz, com a vitória do herói, restaurado em seus direitos, ao lado 
da mulher amada, felicidade que se estende aos que lhe são muito próximos, 
e a punição dos culpados. A matéria de extração histórica – as minas de prata 
e seu roteiro –, cujo registro documental é controverso, mas não a ponto de 
negar-lhe fundamento, é relevante, sem dúvida, mas o propósito do narrador 
não é a reconstituição fiel de um determinado episódio histórico. Avulta a 
figura de Estácio, em torno de quem tudo gira. Seu corte é exemplar: de uma 
retidão incomparável, o objetivo maior de sua vida não é de fundo pessoal; 
a posse do roteiro das minas de prata e do próprio tesouro, não alimenta 
propósito menor de enriquecimento. Estácio é, portanto, nobre de caráter, 
como de resto o era também de origem, até porque descendia de Catarina, 
a índia Paraguaçu que se juntara ao português Diogo Álvares Correia. Pelo 
acúmulo de virtudes, Estácio representa, em última instância, o feliz consór-
cio das duas raças que, no ideário de Alencar, haviam sido responsáveis pela 
constituição original do homem brasileiro. Por fim, favorecido pela compo-
sição folhetinesca do romance, o relato do encontro do Moribeca com o pajé 
Abaré, no capítulo A esfinge do drama no deserto (pp. 782-792), constitui 
uma pequena novela indianista, sem o tom exaltatório usual, mas ainda assim 
indianista. 

Também pertencente ao grupo dos romances tidos como incontestavel-
mente históricos, Guerra dos Mascates: crônica dos tempos coloniais foi publicado ori-
ginalmente em dois volumes (1871-1873). É interessante notar que Alencar 
não hesita em classificar a obra como “romance histórico”, argumentando 
com as dificuldades de sua composição, “ainda mais em nosso país onde 
as fontes do passado nos ficaram tão escassas, senão muitas vezes exaustas” 
(p. 146). Como em toda a ficção histórica de Alencar e, por extensão, do 
Romantismo, o narrador prima em marcar seu distanciamento temporal da 
matéria narrada e, complementarmente, estabelecer paralelo com o tempo 
presente, partilhado com seu leitor de primeira edição. São abundantes essas 
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marcas: “Não estava a tal sonsa da janelinha enganando a gente que passava, 
como certas moças do tempo de hoje” (pp. 41-42, itálicos nossos); “Vão-se aca-
bando aquelas antigas rótulas que escondiam tão guapos amores; se algumas 
ainda restam pelas grandes cidades (... Agora a rótula será canteiro de arrudas e 
mentruzes” (p. 84, idem); “Atualmente não há mocinha de dez anos – outrora se 
chamavam meninas às de vinte – não há dizia eu...” (p. 115, idem). 

Neste romance, aliás, o azedume com o presente é notável, daí a hipótese 
de tratar-se de um roman à clef, formulada por Afrânio Peixoto, opinião já an-
teriormente emitida por T.A. Araripe Júnior: “Ao tempo de Alencar também 
não terá faltado quem visse em Guerra dos Mascates intenção da sátira aos pode-
rosos de momento, pois o autor se defende de tais acusações, na Advertência 
que abre a segunda parte da crônica: ‘Quando há cerca de um ano veio a lume 
o primeiro tomo desta crônica, houve muito quem teimasse em ver persona-
gens contemporâneos disfarçados nessas figuras do século passado’.” 

O emprego do termo “comédia de outros tempos e de outros costumes” 
(p. 152) dá o tom que Alencar adotou para tratar do assunto, aparentemente 
bélico, heroico. Fica claro que para ele a Guerra dos Mascates não teve a di-
mensão épica de um verdadeiro romance histórico, muito embora ele tenha 
empregado o termo, como já o vimos. É tão evidente esse desprezo pela ma-
téria que, a rigor, nada se fala da guerra propriamente dita. A ação termina 
precisamente pouco antes de a guerra começar e, pior ainda, com o herói fora 
de cena, pois Vital Rebelo, após reconquistar a amada, vai com ela em lua-de-
mel para a Bahia, prudentemente afastado do conflito: ele era “mascate”, do 
Recife, e ela era “nobre”, de Olinda, os inimigos em contenda, para confirmar 
essa habilidade política do herói. Percebeu-o, é claro, Alencar, pois deu ao úl-
timo capítulo o título de “No qual se acaba a crônica justamente quando 
ia começar a Guerra dos Mascates.”

 
Poucos dias depois da criação da vila do Recife, Vital Rebelo, apro-

veitando a saída de um navio para a Bahia, levou a sua querida Leonor às 
pitorescas assomadas do Salvador, onde se deslizou serena e florida a sua 
primavera nupcial. (p. 180)
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Com relação aos Alfarrábios, trata-se, sem dúvida, de obra menor. Embora 
publicado em 1872, reúne trabalhos antigos de Alencar dos tempos, segundo 
ele, em que “o pensamento, ainda não de todo enredado nas teias do mundo, 
tinha folga pra vaguear pelo passado e entreter-se com as pieguices e ingenui-
dades de nossos pais” (p. 887). Com esta ressalva, Alencar, nesta altura dos 
acontecimentos, autor consagrado, apesar das críticas recebidas aqui e ali,  
adverte o leitor para que não espere encontrar obra de fôlego. Não precisa 
a data de composição das peças, mas sabe-se que duas das três, a segunda 
e a terceira, O Ermitão da Glória e A alma do lázaro, foram escritas durante sua 
permanência em Olinda, como estudante de Direito, entre os anos de 1848 e 
1850. São “crônicas dos tempos coloniais”, muito diferentes entre si, sobre-
tudo quanto à natureza da matéria narrada, mas que atestam o permanente 
interesse de Alencar pelo passado histórico nacional. 

Já no “Cavaco” (pp. 887-888), que serve de introdução a O Garatuja, o pri-
meiro dos alfarrábios, de 1872, José de Alencar indica a fonte histórica de que 
se valeu na composição do relato. Bem ao seu modo, afirma: “Quem duvidar do 
cunho histórico desta simples narrativa poderá facilmente verificá-lo abrindo o 
3.o volume dos Anais do Rio de Janeiro, escritos pelo Dr. Baltasar da Silva Lisboa” 
(p. 887). Seria essa uma demonstração, usual em Alencar, do respeito às fontes 
documentais, não fora a observação, feita logo a seguir, com a qual se justifica de 
ir além do texto do cronista, a quem teriam “escapado muitas particularidades, 
que ele descurou” (p. 887): para compensar tais lacunas, recorreu também a 
outra fonte, “um arquivo arqueológico, bem provido”, “um velho seco e relho, 
o qual se me afigurava a metempsicose de algum poento in-fólio da Biblioteca 
Nacional que porventura fugira pela janela” (p. 887), e que não teria custado 
um ceitil aos cofres públicos. Assim, Alencar casa, já no paratexto, a dimensão 
estritamente documental, representada pelo aval do cronista, com a aberta fic-
ção da existência do “velho seco e relho“, que lhe teria prodigalizado informa-
ções excedentes ao registro da crônica histórica. E de quebra, ataca desafetos que 
vivessem à sombra protetora e remunerada do Imperador D. Pedro II.

Nesta crônica dos tempos coloniais, tal como nos romances históricos já 
mencionados, o passado é continuamente aproximado do tempo em que se 
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coloca o narrador e lhe serve para o exercício da uma ácida consideração do 
presente: “XXI. Como se arranjava outrora um motim para desfastio do bom 
povo fluminense em vez das insípidas luminárias que lhe dão agora” (p. 942, 
itálicos nossos). O narrador busca, a todo momento, a adesão cúmplice do 
leitor, estabelecendo paralelos críticos que, por um lado, impedem o conge-
lamento exótico dos tempos antigos, mas, por outro, desvelam um propósito 
que vai muito além da recomposição amena do passado.

Já no segundo alfarrábio, O Ermitão da Glória, no “Ao leitor” (p. 962), Alen-
car não recorre a qualquer abonação histórica. De início, faz a ressalva de que 
são “de outro tom os singelos contos que formam este segundo volume de 
Alfarrábios”, pois “Não convidam ao riso”. Deixa, no entanto, a promessa de 
que o próximo “irá mais brincalhão que o primeiro”. De fato, a crônica será 
marcada por lances sanguinolentos, na primeira fase da vida do protagonista, 
quando ele se torna corsário nas águas da baía da Guanabara. Num desses 
assaltos, corta o braço de um francês e vê a esposa deste jogar-se ao mar, após 
depositar-lhe nos braços uma criança. A menina, deixada por Aires de Luce-
na, nome do protagonista, com um casal amigo, cresce e se torna uma bela 
moça. Será ela a grande paixão da vida de Aires de Lucena. Maria da Glória, 
é este o nome da moça, desconhecendo que era correspondida no seu amor, 
se entristece ao saber que Aires de Lucena aprovava seu casamento, e morrerá 
em pleno altar, quando estiver prestes a casar-se com um jovem pretendente, 
Antônio de Caminha. Este, por sua vez, após herdar de Aires toda a fortuna, 
e após a morte de Maria da Glória, leva também uma vida dissipada e se torna 
mendigo, até encontrar, por fim, Aires, agora transformado no Ermitão da 
Glória.

A parte propriamente histórica do relato está contida no final,quando 
o narrador nos informa de que Antônio de Caminha construiu, em 1671,  
“uma tosca ermida de taipa, no mesmo sítio onde está a igreja.” E em 1714, 
“se tratou de construir o templo que atualmente existe” (p. 997). As peripé-
cias nas quais se envolveu Aires de Lucena são uma espécie de preâmbulo para 
sua transformação no Ermitão da Glória e para a construção da bela igreja 
que até hoje enfeita a paisagem do Rio de Janeiro.
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E em A alma do lázaro, terceiro e último dos alfarrábios, também há uma curta 
Advertência, na qual Alencar retoma a figura do “velho cronista do Passeio 
Público”, mas para dizer que não deve a ele a matéria a ser narrada. Sendo 
assim, no conjunto, o tão elogiado “cronista do Passeio Público” foi relevante 
apenas para o primeiro alfarrábio, justamente o que está mais afinado com 
a natureza documental de uma “crônica dos tempos coloniais”. Contudo, 
neste A alma do lázaro não deixa de haver outro “velho cronista”, agora no nível 
diegético, na figura de um pescador que conta ao narrador, claramente identi-
ficado com o próprio Alencar, a estória da existência do jovem lázaro e de seu 
manuscrito, enterrado após sua morte. 

Nesta primeira parte do relato, esse velho pescador funciona como um 
prólogo ao relato do que realmente interessa: as desditas do jovem lázaro. 
Deve ser notado também que Alencar, a ser este A alma do lázaro o terceiro 
alfarrábio por ordem de composição, não cumpre a promessa feita na intro-
dução ao segundo, qual fosse a de contar uma estória alegre, pois se trata 
de uma narrativa ainda mais melancólica que a segunda, a de O Ermitão da 
Glória. De fato, ante o infortúnio do homem marcado pela doença repulsiva 
a todos, a narrativa perde em consistência histórica, valendo muito mais 
como relato de uma desgraça individual, a do jovem tomado pela peste, de 
quem todos fogem, que se apaixona por uma menina, que, no início, não o 
repudia, mas que dele se afasta quando o velho avô, a quem o protagonista 
uma vez salvara de um cão hidrófobo, o reconhece e o insulta. A menina, 
Úrsula morre, o protagonista arrebata-lhe o cadáver e o leva para a própria 
casa. A população do Recife incendeia a casa, dá-lhe uma surra e ele fugiu 
para uma casa abandonada em Olinda, onde vem a morrer, como o anota o 
narrador no epílogo (p. 1.026). Essa dimensão individualizada da crônica 
explica a precária caracterização histórica, exemplificada no fato de que não 
há qualquer indicação de datas, já que começa por um vago “Foi há muito 
tempo.” (p. 998) e segue por uma indicação de cunho pessoal, quando o 
narrador informa: “Era eu estudante na academia de Olinda. Tinha então 
19 anos...” (p. 998).
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 Ȅ Considerações finais
Visitar o passado histórico nacional, tanto na vertente do romance india-

nistaquanto na do romance histórico, foi uma das maneiras com que Alencar, 
empenhado na formação de uma literatura nacional brasileira, tornou precisas 
as palavras de Sílvio Romero: “Não ficou recanto de nosso viver histórico-
social em que ele não tivesse lançado um raio do seu espírito.” As outras 
foram no romance urbano, especialmente na admirável trilogia dos “perfis 
de mulheres”: Diva (1862), Lucíola (1864) e Senhora (1875), e nos romance 
regionalista, no qual se interessou pelos extremos geográfico e culturais do 
vaqueiro nordestino (O sertanejo) e do gaúcho dos pampas sulinos (O gaúcho), 
além de sua intensa atividade como dramaturgo e jornalista, para não falar de 
sua diligente atuação política, como deputado e ministro. Pode-se dizer que 
nenhum outro escritor brasileiro, de seu tempo ou dos tempos vindouros a 
ele, participou tão apaixonadamente da vida brasileira, em seus variados as-
pectos. E é essa vida que aparece nos seus romances, privilegiadamente sobre 
as outras formas de expressão literária, em sua exuberância de cores, vastidão, 
dinamismo, vigor telúrico e tudo o mais que possa ser associado à brasilidade. 
Penso que não é nenhum favor reverenciar em Alencar um magnífico comba-
tente das letras.

Referências bibliográficas

Todas as citações foram feitas com base na edição da Obra completa de José 
de Alencar: Rio de Janeiro: Aguilar, 1959 (V. I), 1964 (V. II), 1965 (V. III) 
e 1960 (V. IV).
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H o m e n ag e m  ao s  9 0  a n o s  da 
Ac a d ê m i c a  Lyg i a  Fag u n d e s  Te l l e s 

* Mesa-redonda em homenagem aos 90 anos da Acadêmica Lygia Fagundes Telles.

Lygia Fagundes Telles e 
Machado de Assis

Sergio  Paulo Rouanet

Se o conceito goetheano de afinidades eletivas tem alguma 
aplicação à história literária, então o melhor exemplo dessas 

afinidades, no Brasil, é a relação entre Machado de Assis e Lygia Fa-
gundes Telles. É difícil imaginar almas tão gêmeas, personalidades 
literárias tão paralelas. Lygia tem de Machado a arte do subenten-
dido, da frase que parecendo amena é feroz. Ela esconde atrás de 
uma ironia que seu mestre Silveira Bueno considerava, ingenuamen-
te, comparável à de Anatole France, um espírito nada anatoliano, 
cortante como a adaga que Miguel, no conto Os objetos, queria ver 
cravada no peito, qualquer peito – pois para que serve uma adaga 
fora do peito? 

Lygia é consciente dessas afinidades e as cultiva conscientemente, 
explorando, por vezes, os mesmos temas, como o da sedução de um 
adolescente por uma mulher mais velha. 

Ocupante da 
Cadeira 13 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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Machado, como se sabe, trata desse tema pelo menos duas vezes, em “Uns 
braços”, de 1885, e em “A missa do galo”, de 1894. 

No primeiro, os protagonistas são Inácio, rapazinho de 15 anos, e D. Se-
verina, próxima dos 30 anos, mulher do solicitador Borges, que hospeda Iná-
cio em sua residência. O adolescente sentia-se “acorrentado” pelos braços de  
d. Severina – nunca vira outros tão bonitos, tão voluptuosos. Num domingo, 
não somente cristão mas universal, Inácio está entretido, lendo A princesa Maga-
lona. Já quase adormecendo, pergunta por que todas as heroínas dessas velhas 
histórias tinham o rosto, o talhe e os braços de d. Severina. Ele adormece, e vê 
num sonho d. Severina atravessar a parede, aproximando-se dele. No mesmo 
momento, a verdadeira d. Severina se dirige para o quarto, em que o rapaz 
dorme na rede. Ela diz e repete: “É uma criança!” Mas acha-o bonito. Tão 
bonito, que se inclina e beija-lhe os lábios. E aqui o sonho se confunde com 
a realidade. As mesmas bocas se uniram na imaginação e fora dela. Depois, 
assustada, a mulher recuou e saiu do quarto. Foi a única diferença entre a 
realidade e a visão, pois esta não recuou. Nos dias seguintes, tanto a mulher 
quanto o marido passaram a ter uma atitude mais fria com Inácio. Borges 
acaba dizendo que não pode mais tê-lo em casa. E ele se vai, sem entender a 
razão dessa mudança de atitude. Entretanto, os braços e o beijo não lhe saem 
da memória. E tinha sido um sonho! Um simples sonho! 

“A missa do galo” tem como personagens principais d. Conceição, mulher 
de 30 anos, Nogueira, rapazinho de 17 anos, e o escrivão Meneses, que fora 
casado em primeiras núpcias com uma das primas do adolescente, natural de 
Mangaratiba, e que o hospedava em sua casa na Corte. Uma vez por semana 
Meneses saía de casa, dizendo que ia ao teatro. Uma vez o jovem pediu que o 
levasse consigo, o que despertou a hilaridade das mucamas e a contrariedade da 
sogra, d. Inácia, que morava com a filha. É que ir ao teatro era um eufemismo 
para designar o hábito do escrivão de dormir uma noite por semana na casa de 
sua amante. Conceição, a princípio, sofrera com a infidelidade do marido, mas 
tendo um temperamento moderado, uma natureza passiva e sendo tão bondosa 
que era chamada de santa, acabou-se resignando. O conto se passa no Natal, dia 
escolhido por Meneses para uma de suas idas ao teatro. O rapazinho combinara 
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com o vizinho irem à missa do galo. Senta-se na sala para esperar. Leva consigo, 
para ajudá-lo a passar o tempo, um exemplar de Os três mosqueteiros. Enquanto a 
casa dorme, ele trepa ainda uma vez no cavalo magro de d´Artagnan, e vai-se 
às aventuras. Ouve a batida das 11 horas, mas quase não dá por elas. Ouve 
um rumor de passos no corredor. É Conceição. Está com um roupão branco, 
arrastando suas chinelas. Sendo magra, tem um ar de visão romântica, em har-
monia com o livro de Dumas. Ele fecha o livro, ela senta-se numa cadeira que 
fica em frente dele, no canapé. Não se assustou, pergunta ela, quando me viu 
entrar, talvez supondo que fosse uma alma do outro mundo? Não, ouvindo os 
passos estranhei, mas a Senhora apareceu logo. E o que está lendo? Ah, o livro 
dos mosqueteiros. Eu gosto de romances, diz ela, mas tenho pouco tempo para 
ler. Ele começa a dizer alguns títulos. Conceição o ouve com a cabeça inclinada 
no espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras semicerradas, e de vez em 
quando umedecendo os lábios com a língua. Tinha os cotovelos nos braços da 
cadeira. D. Conceição, já vão sendo horas, e eu... Não, ainda é cedo, responde 
ela. São apenas onze e meia. Finca os cotovelos no mármore da mesa e põe 
o rosto entre as mãos espalmadas. Não estando abotoadas, as mangas caem 
naturalmente, e ele vê-lhe metade dos braços, muito claros. Eles falam sobre a 
diferença entre a Corte e a roça, sobre os quadros um tanto ousados que ornam 
a sala, e sobre todos os assuntos, uns emendando nos outros. Quando ele alteia 
a voz, ela se assusta, com medo de que a mãe possa acordar. Havia também 
pausas, em que ela fechava os olhos, parecendo dormir, e logo os reabria, mais 
brilhantes que nunca. Às vezes reinava o silêncio, apenas interrompido por um 
roer de camundongo no gabinete. De repente, batem na porta: é o vizinho 
chamando-o para a missa do galo. Nogueira sai à rua e Conceição volta ao 
quarto. No dia seguinte, ele fala da missa, e da gente que estava na igreja, sem 
excitar a curiosidade de Conceição, de novo passiva e indiferente. Volta para 
Mangaratiba, e ao regressar à Corte sabe que o escrivão morrera de apoplexia e 
que Conceição se casara com o escrevente juramentado de Meneses. 

A virtual identidade estrutural desses dois contos salta aos olhos. O lugar 
de d. Severina, em “Uns braços”, é ocupado em “A missa do galo” por outra 
mulher madura, d. Conceição; o de Inácio é ocupado por outro adolescente, 
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Nogueira; e o do solicitador Borges é ocupado por outro burocrata, o escrevente 
Menezes. Nos dois contos, a tentativa de sedução, abortada, parte da mulher, 
mas o objeto dessa tentativa está mais do que pronto a deixar-se seduzir. 

Machado simboliza esse desejo adolescente, nos dois casos, por uma cena 
idêntica: o rapaz está lendo um livro romântico ao ser abordado por aquela 
que pretende iniciá-lo. Em “Uns braços”, o livro é A princesa Magalona, uma 
das narrativas mais tradicionais da Idade Média, que chegou ao Brasil atra-
vés de Portugal, e alimentou nosso imaginário popular com narrativas como  
A donzela Teodora e A imperatriz Porcina. A visão onírica que Nogueira tem de  
d. Severina é construída segundo o modelo dessas figuras femininas. Em  
“A missa do galo”, o livro é Os três mosqueteiros, romance onde moram todas as 
fantasias pubertárias, as guerreiras, contra os esbirros de Richelieu, e as amo-
rosas, com mulheres fatais como Milady. É sob a influência de Dumas que 
Nogueira via em Conceição “um ar de visão romântica, não disparatada com 
meu livro de aventuras”.

Numa simetria talvez fortuita, foi também com uma sequência de dois 
contos que Lygia Fagundes Telles se confrontou com as ambiguidades da se-
dução e da traição, primeiro em As cerejas, e depois numa narrativa intitulada , 
provocativamente, “A missa do galo”. 

Em As cerejas, reencontramos desde o início a mesma tríade que estruturou 
os dois contos machadianos: a mulher madura, o adolescente seduzido e a 
pessoa traída ou abandonada. A mulher madura é a tia Olívia, que foi passar 
uns dias na casa de uma prima, designada apenas como a Madrinha. Olívia 
é mais rica e cosmopolita que a Madrinha, e tem como traço distintivo um 
broche com cerejas de algodão, acentuando seu decote. Ela passava os dias 
queixando-se do calor, vestida, sonolenta e lânguida, com seu negligê branco. 
Uma ou outra cereja resvalava por vezes entre o rego dos seios e era engolida 
pelo decote. O adolescente era Marcelo, que também estava passando algum 
tempo na casa da Madrinha e tinha um humor sarcástico e taciturno. Passava 
horas a fio cavalgando em pelo, cavalo e cavaleiro tão colados um ao outro que 
pareciam fazer um corpo só. E a pessoa abandonada é a narradora, apaixona-
da por Marcelo, vítima de um amor não correspondido.
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Marcelo parece antipatizar com Olívia, mas a narradora tem medo do que 
possa acontecer. Um dia ela incendeia com gasolina um escorpião, para vê-lo 
cometer suicídio, como costumam fazer os escorpiões quando tentam escapar 
das chamas. Ela é surpreendida nesse ato por Marcelo, que a faz prometer que 
não judiaria mais dos animais. Ele parece antipatizar com Olívia, que ele diz 
não ser seu tipo. 

Mas uma noite cai uma tempestade. Olívia pretexta uma dor de cabeça para 
recolher-se mais cedo. Marcelo diz que quer ler um pouco e se despede também. 
Nisso os fusíveis se queimam e a casa inteira fica às escuras. A narradora sobe 
para levar velas para Olívia e Marcelo. Abre a porta do quarto. E em meio do 
relâmpago que rasgou a treva, viu os dois corpos completamente azuis, tomban-
do enlaçados no divã. A menina fica doente, com febre alta, mas se recupera. 
Marcelo se despede dela. Olívia também, e deixa-lhe como presente o broche de 
cerejas. Um ano depois, Marcelo morre de uma queda de cavalo. 

Para além da presença estruturadora da tríade formada pela mulher que se-
duz, pelo adolescente seduzido e pela pessoa abandonada, esse conto contém 
“marcas de origem” que o vinculam fortemente aos dois contos machadianos. 
Ao contrário de Inácio e Nogueira, Marcelo, na cena da sedução, não está 
lendo nenhum livro, que desde o episódio de Francesca da Rimini e Paolo 
Malatesta, em Dante, é um importante elemento da simbologia erótica: Quel 
giorno più non leggemo avante. Mas se não há livro, é a uma leitura que alude Mar-
celo, quando vai para o quarto, alegando que “vai ler um pouco,” quando, na 
verdade, vai encontrar-se com Olívia. Ele não monta “no cavalo magro de 
d’Artagnan”, mas monta incessantemente em cavalos reais, fundindo-se com 
eles, como o cavaleiro se funde com a montaria e o amante com a amante. A 
narradora vê Marcelo “agarrado à crina do cavalo, agarrado à cabeleira de tia 
Olívia, os dois tombando, lividamente azuis sobre o divã... Como um só cor-
po os dois tombaram no divã, tão rápido o relâmpago e tão longa a imagem, 
ele tão grande, tão poderoso...com aquela mesma expressão com que galopava, 
como agarrado à crina do cavalo, arfando dolorosamente na reta final”.

Há certas expressões que a narradora usa para denotar a sensualidade de 
Olívia que vêm diretamente da versão machadiana da “Missa do Galo”. Por 
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exemplo, ao ver Marcelo pela primeira vez, Olívia “umedeceu os lábios com 
a ponta da língua”. Olhando as estrelas, a narradora via Olívia sorrindo, “a 
umedecer com a ponta da língua os lábios brilhantes”. Quando a chuva se 
anuncia, Olívia pensa que breve se irá encontrar com Marcelo no quarto, e 
“sorria umedecendo os lábios com a ponta da língua”. Essa obsessão reitera-
tiva da narradora parece ter como função alertar o leitor, obrigá-lo a buscar 
a razão de uma ênfase tão insistente. Se o leitor obedecer a esse apelo, logo 
encontrará a resposta. É que o original da expressão está na “A missa do 
galo” de Machado de Assis: era d. Conceição que “de vez em quando passava 
a língua pelos beiços, para umedecê-los”. Essas mesmas palavras, aflorando 
várias vezes no conto de Lygia, constituem uma espécie de assinatura secreta 
de Machado, como se ele quisesse reivindicar uma espécie de coautoria, di-
zendo a quem souber decifrar a senha que, apesar de profundamente original, 
a narrativa de Lygia poderia ter sido escrita por ele.

A presença de Machado de Assis no segundo conto de Lygia funciona de 
modo diverso. Agora não há uma simples intertextualidade, mas uma verda-
deira fusão, que é ao mesmo tempo um distanciamento. Lygia simboliza esse 
duplo movimento, dando a seu conto o mesmo título que ao de Machado:  
“A missa do galo”. O título comum deixa claro que é a mesma história, mas 
também que existe uma intenção mimética subjacente, apontando para outra 
cena, outro registro do real, outra região do ser, em que a casa e as pessoas são 
e não são idênticas às descritas por Machado. 

De fato, ela pratica metodicamente a fusão, como no conto de Borges, 
“Pierre Menard, autor do Quixote”. Para Borges, Menard não imitou Cervan-
tes, não o parodiou, não o plagiou, mas escreveu, literalmente, o Quixote. Do 
mesmo modo, a leitora Lygia Fagundes Telles se converte na narradora Lygia 
Fagundes Telles e esta no narrador Machado de Assis . Ela refaz o percurso 
de Machado e se transforma nele, narrando de novo o que ele já narrara. Ela 
se permite completar aqui e ali as informações de Machado, como quando 
descreve os pensamentos irritados da sogra, indignada porque Menezes fora 
passar a noite com a concubina justamente no Natal, e quando imagina o dito 
Menezes comendo biscoitos na cama da amásia, mas em geral ela se limita a 
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preencher omissões secundárias de Machado, que nem tiram nem acrescentam 
nada de essencial.

No início do seu conto, a narradora está na velha Rua do Senado, observando 
de fora a casa antiga, na noite antiquíssima. Depois, ela entra na sala e reconhece 
os quadros um tanto ousados, os móveis em círculo convidando para conversas 
amenas, a mesa redonda, o canapé. Almofadas com uma guirlanda azul bordada, 
o mesmo desenho do papel de parede. A estante com alguns livros. Um jovem, 
Nogueira, está sentado, lendo um livro, que ela sabe qual é: Os três mosqueteiros. 
Gostaria de estar galopando com eles? Não fica claro se a pergunta é dirigida a 
Nogueira ou a si mesma. Entra d. Conceição, vestindo um roupão branco, que 
realça as curvas do corpo, mangas esvoaçantes mal cobrindo os braços. Escuta a 
conversa trivial, casos passados no colégio, receitas de doces. Ouve também os 
silêncios. Observa, enfim, o gesto supremamente sensual de d. Conceição, que 
serviria de metáfora do desejo e da provocação feminina em “Uns braços” e na 
“A missa do galo”, tanto na versão de Machado como na de Lygia: “os lábios 
úmidos, de vez em quando ela os umedece com a ponta da língua.”

Mas além da fusão, Lygia produz a diferença. A narradora quer ser mais 
que observadora neutra, autenticando a veracidade do que foi descrito por 
Machado numa narrativa que se limitasse a ser a cópia de outra. Ela gostaria 
também, se fosse possível, de construir uma meta-narrativa que tivesse o poder 
de intervir na outra narrativa, mudando seu desfecho. Em vão. Ainda na rua, a 
narradora observa o rapazinho, e quer alcançá-lo, mas não pode. “Um jovem 
nítido, próximo. E distante, sei que não vou alcançá-lo... Também ele me foge, 
inatingível, ele e os outros. Sem alterar as superfícies tão inocentes como essa 
noite diante do que vai acontecer. E do que não vai – precisamente o que não 
acontece é o que me inquieta...Ah, se ao menos acontecesse alguma coisa, meu 
Deus! Mas não vai acontecer nada., seria esperar por um milagre.” Ela só pode 
agir segundo as regras embutidas no jogo: o jogo narrativo, que proíbe a es-
tranhos qualquer intromissão em universos ficcionais alheios. Tenho a minha 
verdade, diz ela, mas não sei se minha explicação é mais verdadeira que a das 
outras pessoas desta casa, e fora dela. Cada qual com sua explicação para a 
noite inexplicável, matéria perecível no bojo do tempo. Por isso, que poderia 
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ela fazer nesta noite, senão ouvir e obedecer, subordinando-se aos imperativos 
do código narrativo? Mas a narradora não se conforma com o desencontro 
dos amantes. É quase meia-noite. Quando os dois ponteiros se juntarem, No-
gueira e Conceição se estarão separando, ele na igreja, ela no quarto. Perdidos 
um para o outro, nunca mais aquela sala, naquela noite. Vocês sabem que 
dentro de alguns minutos será o nunca mais? Faça com que aconteça alguma 
coisa, implora ela. Meu coração está pesado diante desses indefesos no tempo, 
desses dois inocentes expostos às inclemências do tempo.

Mas tudo indica que o milagre tão ardentemente desejado não ocorreu. 
Tanto na versão de Lygia como na de Machado não aconteceu nada, e a ma-
téria de ambas é justamente esse não-acontecimento. Mas por que Lygia faz 
nesse conto uma profissão de fé relativista, dizendo que há várias explicações 
possíveis para o que se passou (ou não) naquela noite inexplicável?

Ao ler Dom Casmurro pela primeira vez, Lygia ficou convencida da inocência 
de Capitu. Depois, relendo o livro, achou que Capitu tinha traído, sim. Mas 
ouvindo as ponderações de Paulo Emílio Sales Gomes, com quem estava fa-
zendo um roteiro para o filme de Paulo César Saraceni, “Capitu”, concordou 
em suspender o julgamento sobre a realidade ou irrealidade do adultério. 
Talvez tenha contribuído para isso a observação de Paulo Emílio de que com 
suas dúvidas e ruminações ela estava ficando cada vez mais parecida com Ben-
tinho. Seja como for, os autores do roteiro fizeram muito bem em não tomar 
partido, porque, como ensinou Eduardo Portella, a ambiguidade é a essência 
da criação literária, o que Machado sabia perfeitamente quando multiplicou 
em Dom Casmurro indícios que apontavam em direções opostas, tornando in-
decidível a questão da culpa ou da inocência. 

Se é assim, por que não suspender o julgamento também sobre a consuma-
ção ou não da relação entre o jovem Nogueira e d. Conceição? No canapé, as 
almofadas estão um pouco amassadas. Quem sabe se não foram dois corpos 
amorosos que as amarfanharam? 

Fechemos o livro de Dumas. E peçamos a Machado de Assis e a Lygia 
Fagundes Telles que nos façam o obséquio de apagar os lampiões e as velas da 
casa antiga na Rua do Senado, porque já vão sendo horas.
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M e s a - Re d o n da  “ 9 0  a n o s  d o  
Ac a d ê m i c o  H e l i o  Jag ua r i b e ”

* Mesa-redonda realizada na Academia Brasileira de Letras, em 16 de maio de 2013, por 
ocasião dos 90 anos do acadêmico Helio Jaguaribe.

Helio, o pedagogo da 
nossa contemporaneidade

Candido Mendes  de  Almeida 

Os confrades que me antecederam já deram o tônus desta 
homenagem e desta mensagem. Não é só sobre o intelectu-

al; é sobre o Helio no largo processo, mesmo, da reflexão brasileira. 
Acho que Jaguaribe viveu, muito mais do que qualquer um de nós, 
essa maturação. 

Helio e Roland Corbisier, no fim da década de 1970, foram ver 
Karl Jaspers em Basileia e, cada vez mais, se penetraram da noção 
do “tempo-eixo”. Ou seja, do fato de que não há apenas épocas 
na sucessão de uma história, mas há momentos paradigmáticos da 
mudança. E essa noção do “tempo-eixo” aplicada ao Brasil foi, exa-
tamente, a que deparamos, nos anos 1950; de Helio, vivendo, então, 
o que já era o pulsar da nação “para si”. 

Há que discutir a diferença entre o que foi a pregnância do meio 
século e a de outra etapa de reconhecimento brasileiro, como a da 
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Semana de Arte Moderna. Mas até onde, ainda, dentro de uma mimesis eu-
ropeia? E é claro que esses cinquenta nossos marcaram essa profunda visão 
do que fosse a interiorização de nosso “devenir”. Essa captura do país como 
destino vive uma prima sincronia, a da “tomada de consciência” coletiva, e 
acontecia ao mesmo tempo que nós, na área civil, criávamos o ISEB, na mes-
ma exigência, no pós-guerra, em que despontava a criação da Escola Superior 
de Guerra. Era o contraponto que mostrava a maturação interna desse nosso 
que fazer. E nela essa visão de Helio, levando ao Grupo de Itatiaia, por São 
Paulo, Vicente Ferreira da Silva e Roland Corbisier, enquanto do lado de cá 
vínhamos com Alberto Guerreiro Ramos, Ewaldo Correia Lima, e Cleanto 
de Paiva Leite.

Esse pensamento reuniu-se nos Cadernos de Nosso Tempo e, ao lado deles, no que 
foi a famosa “página 11” do Jornal do Commercio, onde todo esse grupo pôde, 
também, se penetrar da presença, da instilação, de toda a sutilidade de Francisco 
Clementino de Santiago Dantas. Iniciavam-se as mensagens seminais de Helio 
Jaguaribe – salientei-o, ainda agora, numa publicação da UNESCO –, com o 
artigo “O Moralismo e a Alienação das Classes Médias”. Helio amadurecia 
uma reflexão rebelde desde os tempos do Colégio Santo Inácio, na adoção de 
um ateísmo metódico, para evitar toda visão enraizada da nossa cultura, à bus-
ca de um referencial fundador para a nossa compreensão emergente. Desde os 
tempos da PUC, Helio reuniu, no “Club Pégaso”, amigos como Roberto Paulo 
Cesar de Andrade, Jorge Hue e Arnaldo Schüller. No chamado “Botequim do 
Cardoso”, na esquina da São Clemente, brotava essa conversa, a se alargar no fu-
turo pensamento isebiano. Em pouco tempo, o pensador ganhou relevo latino-
americano. Esse nosso “ver o mundo” se repartiu com Aldo Ferrer e Torcuato 
di Tella, na Argentina; com Porfirio Muñoz Ledo, que era, então, o presidente 
do PRI, no México; e com Gabriel Valdés, no Chile, dentro desse sentido do 
compreender o meio século emergente, na premonição do seu primeiro livro 
cânone, O Nacionalismo na Atualidade Brasileira.

Saliento, nesse particular, a matriz do recado isebiano: entender que a mu-
dança não era a inércia do progresso, mas o desenvolvimento. Tempo assin-
crônico, que se ganha ou que se perde – e Helio viu isso tão bem, e nos 
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conclamou todos a isso –, no que era o drama e o sucesso do juscelinismo. 
Ou seja, o salto, o planejamento, o Plano de Metas, ou, sobretudo, o sustento 
do futuro, no que fosse o músculo atento desse presente. Vivemos no ISEB 
essa noção do risco agônico da sustentabilidade, assentado num programa 
econômico irreversível de mudança, para a conquista da subjetividade do país 
“para si”: o nacionalismo. Por força, uma vintena após, vêm as críticas, como 
a do ISEB “fábrica de ideologias”, talvez a exprimir ex post a exuberância de 
um tempo fundador que rejeita a definição prévia de um que fazer.

Na riqueza desta biografia, há que passar ao Helio de protagonista da in-
telligentsia ao do seu pensar definitivo. É o recado do seu trabalho monumen-
tal, o Estudo Crítico de História. Não sei se a influência maior foi de Miguel 
de Unamuno ou de Ortega y Gasset. Mas Jaguaribe trazia todo o proveito 
da nossa imersão geracional, no pensamento de Edmund Husserl, de Hei-
degger, de Dilthey, no benefício que os exilados espanhóis do franquismo, 
a partir de José Gaos, para o México, traduziram os grandes autores da 
modernidade. Lográvamos dois avanços: uma aceleração no tempo históri-
co do pensar brasileiro e, algo de inédito, um descarte da soberania implí-
cita da cultura francesa em nosso conhecimento. Isso se deve aos alemães 
traduzidos e, essencialmente – no que foi a nossa gula – à hermenêutica 
que devemos a Helio, neste descortino intelectual: a do princípio antrópi-
co. Haveria, sempre, no deflagrar do evento, um plus de racionalidade. O 
pensamento maior de Helio se contrapõe às tentações, de maneiras muito 
sofisticadas, de negar a coexistência, incremental, entre o porvir e a razão. 
Tal comodo Žižek nos fala da “corrosão do negativo”, ou Vattimo alude 
ao “tempo débil”, ou Lukács se instala no reducionismo. Todas são formas 
de se pensar um futuro, a se confrontar com nosso pensador, pela dialética 
cumulativa e aleatória ou, mesmo, da retroação. Quando Lucien ou Camille 
Ripoll contestam a ideia de que o “vir a ser” está ligado àquilo que fica para 
sempre, ao resíduo existencial constitutivo da nossa contemporaneidade, 
como defende o princípio antrópico, no eixo de Um Estudo Crítico de História, 
de Helio pedagogo e testemunha da nossa contemporaneidade. 
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I

Permito-me começar esta intervenção com uma nota pessoal. Em 
1962, eu cursava o 3.o ano da Faculdade de Direito da USP. Foi 
quando li Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Político do nosso 
Helio, que tinha acabado de ser publicado. A leitura impactou-me. 
Discutia e examinava os temas e os problemas que me preocupavam 
como jovem estudante. Apontava caminhos para o futuro do nosso 
país. Era um livro empenhado, mas destituído de demagogia. Insti-
gava a análise e convidava à reflexão pelo poder de argumentação, a 
amplitude do conhecimento e a clareza do estilo. Daí veio o desejo 
de conhecê-lo pessoalmente. Falei com Israel Klabin, meu primo e 
amigo de toda a vida de Helio, que prontamente organizou, aqui no 
Rio, um jantar na sua casa. Foi naquela ocasião que tive o primeiro 
contato e a primeira conversa com o Helio que confirmou, no plano 

* Mesa-redonda realizada na Academia Brasileira de Letras, em 16 de maio de 2013, por 
ocasião dos 90 anos do acadêmico Helio Jaguaribe.
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pessoal e de maneira definitiva, a minha admiração, não só pelo seu livro, mas 
pela sua personalidade, generosa e solar. Daí o início, há mais de 50 anos, de 
uma amizade duradoura da qual sou até hoje o grande beneficiário.

O contato com Helio estimulou-me a fazer a pós-graduação em Ciência 
Política nos EUA e a minha tese de doutoramento de 1970 sobre o governo JK 
e o seu Programa de Metas tem muito a ver com as nossas conversas e com o 
arcabouço teórico que elaborei, inspirado pelas suas reflexões sobre as relações 
entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento político. É de Helio a 
orelha da tese, quando, depois de muitos anos, foi publicada em português, 
em livro de 2002, editado pela Fundação Getúlio Vargas, no contexto das ce-
lebrações do centenário do nascimento do grande presidente. Helio prefaciou 
o livro de 1972 que escrevi em parceria com Felix Peña sobre o potencial de 
convergência entre Argentina e Brasil no contexto regional e internacional, que 
foi minha primeira empreitada no campo da Teoria das Relações Internacionais. 
Acompanhou a minha carreira universitária, leu e comentou, com a generosida-
de de amigo e a solidez de grande scholar, as minhas teses de livre-docência e de 
titularidade. 

Participei, no correr dos anos, de muitas de suas iniciativas, de reflexões e 
de intelectual militante; vivemos juntos uma experiência de governo em 1992, 
integrando o assim chamado “ministério dos notáveis” do Presidente Collor e 
lidando com a crise que levou ao seu impeachment. Em síntese, também em con-
junto enfrentamos os desafios inerentes à interação entre pensamento e ação. 

Faço estas sucintas considerações para explicar por que Helio é uma referên-
cia permanente e um patrono do meu percurso, e integra o panteão das minhas 
admirações.

Dediquei o meu pequeno livro de 1977, Comércio e Relações Internacionais a 
Helio, afirmando o quanto admirava a combinação que permeia a sua obra 
entre logos, voluntas e ethos: o logos como esforço de ampliar o campo de exercí-
cio da racionalidade; a voluntas, como um empenho de entreabrir opções que 
permitam modificar, positivamente, para o Brasil e o mundo a probabilidade 
negativa dos resultados, e o ethos republicano demarcador dos limites opera-
cionais, tanto do exercício do logos, quanto da aplicação da voluntas.
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Escrevi, no correr dos anos, vários textos sobre a obra e a pessoa de Helio, 
nos quais especifico e elaboro as linhas identificadoras do seu percurso apon-
tadas nesta dedicatória de 1977. Retomo e aprofundo considerações e avalia-
ções anteriores para celebrar os seus 90 anos nesta mesa-redonda da ABL e, 
assim, transitando do pessoal para o geral, realçar o alcance e o significado da 
obra e da personalidade do nosso eminente confrade e queridíssimo amigo.

II

Helio Jaguaribe integra uma admirável geração que começou a produzir 
efetivamente na década de 1950 tendo como ponto de partida o que escreveu 
a geração que, na década de 30, a partir de distintas perspectivas como é o 
caso de Sérgio Buarque de Hollanda, Gilberto Freyre, Caio Prado Jr., bus-
cou explicar o Brasil. Trata-se de uma geração que, a partir deste patamar de 
conhecimento, procurou, à sua maneira, as chaves para o entendimento e as 
possíveis transformações do Brasil. Tem como tema compartilhado o Brasil 
– sua formação e o seu destino político, econômico e cultural. Desta geração, 
que inclui personalidades como Celso Furtado, Roberto Campos, Raymundo 
Faoro, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Antonio Candido, Helio Jaguari-
be é um dos grandes expoentes.

Esta geração exerceu na vida brasileira com frequência, no espaço da palavra 
e da ação, a função do intelectual público e, neste âmbito, Helio é representativo 
de um paradigma de excelência. Empenhou-se, tendo em vista a relação entre 
os intelectuais e a política no complexo mundo contemporâneo, tanto em 
propor rumos e indicar princípios, quanto em elaborar conhecimentos aptos 
a converter os valores dos rumos propostos em políticas públicas. Insere-se 
numa linhagem, superiormente inaugurada por José Bonifácio, o Patriarca da 
Independência, dos intelectuais que pensaram o Brasil na perspectiva diretiva 
do seu futuro.

“Compreender o nosso tempo na perspectiva do Brasil” e “Compreender o 
Brasil na perspectiva do nosso tempo” foi o lema que Helio formulou em 1953 
para a revista Cadernos do Nosso Tempo que fundou e dirigiu. Este lema, na dialética 
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de sua complementaridade, caracteriza as linhas da trajetória do seu pensamento 
e da sua ação, permanentemente instigada por uma razão vital tal como a compre-
ende Ortega y Gasset na sua dupla acepção de orientar nossa vida no mundo e 
de orientar-nos no entendimento do mundo através da nossa vida. A perspectiva 
organizadora da reflexão de Helio, num fecundo diálogo entre o nacional e o 
universal, tem um sentido de direção: o do como promover e incrementar a ra-
cionalidade pública para ampliar democraticamente, com liberdade e igualdade, 
o poder de controle da sociedade brasileira sobre o seu destino. Daí, no correr 
das décadas, não só as suas intervenções, as instituições que criou (como o 
ISEB), a sua participação na vida pública e os seus incontáveis estudos relacio-
nados com as perspectivas e possibilidades do desenvolvimento brasileiro.

O impacto de Helio na opinião pública como expositor, analista da con-
juntura, articulista, tem muito a ver com o vigor e o entusiasmo da sua ra-
zão vital, com a fulgurante inteligência do seu incomparável poder de síntese 
esquemática e a originalidade contagiante de suas formulações. Em poucas 
palavras, com o seu estilo que, como todo estilo, é a expressão de uma visão de 
mundo. Observa Helio que “as ideias de um autor sobre o mundo coincidem 
com o mundo das ideias desse autor”.

Helio, no mundo das ideias, é um pensador que, por aproximações suces-
sivas, com empenho de scholar, sistematizou e desenvolveu numa densa obra as 
percepções e intuições da sua razão vital. A sua obra, a de maior escopo de 
sua geração, abrange, num arco de coerência, a Ciência Política e as Relações 
Internacionais; transita pelos problemas e desafios da América Latina e por 
isso ele é um intelectual brasileiro com irradiação latino-americana; contém 
incursões de fôlego no âmbito da sociologia da História que, a partir das in-
quietações do presente, estão voltadas para elucidar os fatores que asseguram 
ou comprometem a sustentabilidade de culturas e civilizações e contemplam 
inquietações sobre os desafios existenciais inerentes à Antropologia Filosófi-
ca. Vou cingir-me por razões de tempo, apenas a breves considerações sobre a 
sua contribuição à Ciência Política e à Teoria das Relações Internacionais.

Helio ampliou os horizontes e elevou o patamar da Ciência Política com 
Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Político (1962), cujas ideias muito 
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ampliadas foram elaboradas em Political Development (1973) e em Introdução ao 
Desenvolvimento Social (1978). Neles estão presentes a vivência da História bra-
sileira; a política comparada e o uso sincrônico e diacrônico da experiência 
de países na análise das perspectivas brasileiras, as contribuições da ciência 
política norte-americana, o diálogo com os clássicos, os grandes pensadores 
europeus e os estudiosos latino-americanos e brasileiros. Disso resulta, no tra-
to da dinâmica das mudanças, uma concepção funcional-dialética das socie-
dades, das variáveis da participação e de institucionalização dos seus sistemas 
políticos, do papel das lideranças e das congruências e incongruências dos 
fluxos entre o social, o econômico, o cultural e o político. Deste modo, Helio 
alargou, pela descrição e a explicação, o universo do saber e da transmissão 
do saber no campo da Ciência Política que são a base de sustentação teórica 
das prescrições do seu “nacionalismo de fins”, empenhado em assegurar as 
condições de viabilidade de uma autonomia própria para o destino do Brasil 
no mundo, numa visão de coisas destituída de zelotismos fundamentalistas. 

O Brasil é um país de escala continental dotado de um mínimo crítico de 
recursos naturais e humanos que são o dado da base da inserção brasileira no 
mundo e no seu entorno regional latino-americano. Assim, Helio, ao tratar na 
sua obra das perspectivas brasileiras de inserção no mundo, a partir da Ciência 
Política, tornou-se o patrono inaugural do pensamento brasileiro sobre Rela-
ções Internacionais. Um marco é a sua discussão da política externa brasileira 
em O Nacionalismo na Atualidade Brasileira (1958) que, a partir de um confronto 
analítico de posturas e posições no período da Guerra Fria, argumenta os mé-
ritos de um não alinhamento automático com os EUA, tal como depois veio 
a configurar-se, com distintos matizes, na prática da diplomacia brasileira. 

O tema de Helio que subsequentemente permeia o conjunto de estudos do 
livro Novo Cenário Internacional (1986) e trabalhos posteriores é o da elabora-
ção das condições de acesso à autonomia do Brasil, como tal entendido o de 
viabilizar, em distintas conjunturas, uma margem significativa de autodeter-
minação na condução dos assuntos internos, conjugado com uma apreciável 
capacidade de atuação internacional independente. Um dos seus conceitos 
chave é o da dinâmica das condições de permissibilidade vigente num sistema 
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internacional em que prevalecem hegemonias. Daí os inúmeros estudos de 
Helio sobre o sistema internacional e suas transformações, do escopo de atu-
ação dos EUA durante e após a Guerra Fria, da relevância do nosso entorno 
regional e do consequente papel da integração latino-americana e de uma 
aliança estratégica com a Argentina e do significado da capacitação científico-
tecnológica nacional e regional.

Concluo esta homenagem celebratória dos seus 90 anos realçando, com 
afetuosa admiração, a postura cidadã de Helio, caracterizada pela vontade e 
inteligência aplicadas ao bem da res publica. Esta postura confere a marca da 
grandeza a uma obra e vida voltadas, numa larga visada que transita pela So-
ciologia Histórica e a Antropologia Filosófica, pela incessante procura, sem 
interesses subalternos e personalismos, dos meios de bem servir ao Brasil e à 
sua sociedade.
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A filosofia de 
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Os muitos depoimentos homenageando Helio Jaguaribe por 
ocasião do seu nonagésimo aniversário dão destaque ao so-

ciólogo, ao historiador, ao cientista político. Apontam, com isso, 
para uma importante vertente do seu pensamento, mas poucos evo-
cam uma segunda vertente, a filosófica e a especulativa. Esse erro 
não foi cometido por Celso Lafer, que, em admirável artigo no Esta-
do de S. Paulo, se referiu à “orteguiana razão vital” de Jaguaribe. E, no 
entanto, de modo geral, passou despercebido que o mesmo Jagua-
ribe que, numa primeira vertente analisa as contradições sociais do 
Brasil e sugere políticas para que ele venha a superar os gargalos que 
retardam seu desenvolvimento, é o Jaguaribe que em outra vertente 
se dedica à especulação filosófica. 

Helio sempre soube que a teoria e a prática são indissociáveis. 
Foi o que ele demonstrou em sua própria trajetória biográfica, pois 
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Brasileira de 
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foi homem da prática como empresário; pensador nas dezenas de livros e 
ensaios que publicou; e uma e outra coisa como “conselheiro do Príncipe”. 
Nessa última função, ele foi fiel à definição do intelectual dada pelo sociólogo 
que mais influenciou a sua geração, Karl Mannheim, para quem o intelectual 
é o homem que, por não estar ligado a nenhum interesse de classe específico, 
é capaz de orientar a ação política na perspectiva da sociedade como um todo. 
Foi esse intelectual livre que em boa hora assumiu as funções de Secretário 
Nacional de Ciência e Tecnologia.

Helio se opôs assim tanto ao idealismo dos que exageram a onipotência do 
pensamento, quanto ao ativismo de Napoleão, o famoso on s´engage, puis on voit, 
e o dos que levam demasiadamente a sério a 11ª tese sobre Feurbach, de Marx, 
segundo a qual não se trata mais de interpretar o mundo, mas de transformá-
lo. Esse segundo unilateralismo é tão gritante que nos sentimos às vezes tenta-
dos a inverter a palavra de ordem : o mundo já foi tão transformado por uma 
prática política teoricamente cega, que o urgente não é mais transformá-lo, e 
sim interpretá-lo. Jaguaribe nunca cedeu a essa tentação. Ele sempre foi fiel ao 
princípio da indissolubilidade do vínculo entre o pensamento e o real.

Mas até agora o polo da teoria era ocupado principalmente pela reflexão 
sobre o Brasil, a sociedade brasileira, o desenvolvimento brasileiro e seus de-
safios. Essa preocupação continua, mas o que está sendo interrogado agora é 
mais amplo e mais fundamental. É a condição humana.

Essa mudança de ênfase está muito clara em um dos seus últimos livros, Breve 
ensaio sobre o homem e outros ensaios. Nesse livro, Helio faz o que sempre fez, combi-
nando teoria e prática, mas dentro da vertente teórica põe o foco sobre o que o 
preocupa hoje, uma reflexão sobre o humano. Essa reflexão está contida em vários 
ensaios, o mais importante dos quais é o que dá seu título ao livro. 

Em que consiste, para ele, a condição humana?
Jaguaribe não hesita na resposta: o homem é o que a ciência diz que ele é: 

um primata. Mas o que Darwin não diz é que esse primata padece de uma 
curiosa anomalia, que alguns classificariam como um defeito de fabricação: é 
um primata transcendente. Helio chega a essa conclusão depois de passar em 
revista as várias concepções do homem, desde o conceito de zoon politikon e do 
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homo faber até a teoria de Cassirer, que o vê como um fabricante de símbolos. 
Com sua definição, Jaguaribe demarca-se dos que negam a existência de uma 
natureza humana, como Marx, para quem a natureza humana é o conjunto 
das relações sociais, e Sartre, ao afirmar que o homem não tem natureza, mas 
apenas um projeto, variável em cada indivíduo, cultura ou época . Ao contrá-
rio, para Jaguaribe, existe, sim, uma natureza humana, conjunto de atributos 
comuns a todos os homens, desde a pré-história.

É essa natureza que Helio tenta circunscrever com esses dois sintagmas 
aparentemente contraditórios: primata e transcendente. Primata, porque em 
sua natureza biológica o homem pertence à ordem dos primatas, e com eles 
partilha inúmeros atributos. Mas primata transcendente, porque só ele sente 
a necessidade de dar sentido à vida e a si mesmo, transcendendo a dimensão 
puramente psicofísica e realizando, de modo significativo, algo dotado de 
valor próprio, que pode ser cultural, social ou ético.

Essas considerações fornecem o substrato teórico do que Jaguaribe chama 
de ateísmo transcendente. É a posição filosófica que sustenta ao mesmo tem-
po a inexistência de Deus e a transcendência do homem.

Para fundar a primeira parte dessa definição, o autor examina, uma por 
uma, as provas tradicionais da existência de Deus, desde o argumento ontoló-
gico de Santo Anselmo até as cinco vias de São Tomás, e conclui que nenhu-
ma delas prova nada. Mas antes que objetem que a ausência de provas a favor 
da existência de Deus não prova nada contra sua existência, o que seria uma 
posição meramente agnóstica, ele dá um passo além e afirma que a ciência 
moderna fornece, sim, indícios fortíssimos que convalidam a tese do ateísmo 
duro e puro. Por exemplo, a teoria cíclica sustentada por Archibald Wheeler 
e Andrei Linde afirma que o Universo é eterno, e passa por diferentes ciclos, 
cada um dos quais começa com um big bang e termina depois de alguns bilhões 
de anos, antes de dar origem a um novo big bang e a um novo ciclo. Se é assim, 
a hipótese da criação ex nihilo perde sua plausibilidade, pois não havendo cria-
ção, não temos necessidade de um Deus criador.

Na segunda parte da definição, Jaguaribe toma partido contra os que 
acham que um homem sem Deus está entregue à mera imanência do seu 
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substrato corpóreo, sem qualquer possibilidade de aceder a um patamar mais 
elevado. Com isso, Helio se distancia de todas as éticas baseadas na sanção 
divina, que durante séculos dominaram o mundo, principalmente nas religiões 
monoteístas. Para elas, só a fé em Deus podia garantir o comportamento mo-
ral, individual e coletivamente. É a tese famosa de Dostoiévski: se Deus não 
existisse, tudo seria permitido.

Ao refutar essa tese, Jaguaribe se coloca dentro do que existe de mais con-
temporâneo no debate de ideias de hoje e de mais característico na filosofia 
iluminista. 

De mais contemporâneo, porque os chamados “novos ateus”, como Ri-
chard Dawkins, Michel Onfray e Christopher Hitchens, que se transforma-
ram em best-sellers no Brasil, dedicam grande parte de sua militância à demons-
tração de que o ateísmo não é indispensável à moralidade. E de mais próximo 
do pensamento iluminista, porque era dessa mesma separação entre o ateísmo 
e a moralidade que partia a cruzada anticristã dos enciclopedistas. De fato, 
todo o proselitismo dos filósofos, na esfera ética, tendia a mostrar que os ho-
mens podiam ser virtuosos sem a religião revelada, e que esta, pelo contrário, 
estimulando o fanatismo e a intolerância, tinha sido a principal responsável 
pelos crimes da humanidade. Era um desdobramento do chamado “paradoxo 
de Bayle”, filósofo do século XVII que tinha chocado a Europa com a afir-
mação escandalosa de que uma sociedade de ateus podia ser mais virtuosa que 
uma sociedade fundada na religião.

Diderot sustentou essa posição diante de uma duquesa, que lhe perguntou, 
escandalizada, qual seria nesse caso a diferença entre pagãos e cristãos. A 
resposta do filósofo não se fez esperar: “A única diferença é que, se fôssemos 
pagãos, seríamos menos tristes.” É verdade que Diderot era abertamente ateu. 
Mas um deísta como Voltaire pensava do mesmo modo. Segundo ele, “os que 
precisassem do socorro da religião para serem homens de bem seriam dignos 
de compaixão, e seria preciso que fossem verdadeiros monstros da sociedade 
se não achassem em si mesmos os sentimentos necessários a essa sociedade, 
e se fossem obrigados a procurar em outro lugar o que se deve encontrar em 
nossa natureza”.
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Mas Helio defende a possibilidade de dissociar a moralidade da religião 
de modo inteiramente original. Os novos ateus são para ele filosoficamente 
pobres, pois não propõem nenhum fundamento para a tese da moralidade 
puramente secular: eles se limitam a constatar que ela existe. Já os filósofos da 
Ilustração tentaram fundamentar a tese da moral profana. Esse fundamento 
seria a conformidade da lei moral seja com a lei natural (Rousseau), seja com 
o interesse individual (Helvétius, Holbach), seja com a própria razão (Kant). 
Nenhum desses três fundamentos tem grande aceitação hoje em dia.

O conceito de ateísmo transcendental, criado por Jaguaribe, propõe um 
fundamento novo. Para ele, o erro da religião é ter confundido o divino com 
o transcendente. Podemos perfeitamente imaginar uma sociedade sem Deus, 
mas não podemos imaginar um homem sem transcendência, porque a busca 
de valores que transcendam o plano das necessidades materiais é um atributo 
inerente ao ser humano como tal, seja ele crente ou ateu. Mesmo sem Deus, o 
homem é levado por sua própria natureza de primata transcendente a criar um 
mundo de valores que ultrapassam o âmbito material imediato, e entre eles 
estão os valores responsáveis pela sociabilidade e pela ética.

Nem todos os presentes estarão de acordo com sua posição filosófica. 
Como se sabe, o atentado de 11 de Setembro contra as Torres Gêmeas 
gerou duas reações opostas. Por um lado, o fanatismo religioso que está 
na origem dessa atrocidade estimulou em intelectuais do Ocidente um es-
tado de espírito voltado contra qualquer forma de religião. É o chamado 
novo ateísmo, que poderia fazer sua a palavra de ordem da Ilustração: écrasez 
l’infâme, esmaguemos essa patologia do espírito humano que chamamos de 
religião. Mas, por outro lado, pensadores que nada têm de retrógrados têm 
revalorizado formas “racionais” (Kant) de religião. Assim, Jürgen Haber-
mas afirmou que certos elementos da tradição religiosa são indispensáveis 
na sociedade moderna. Ela pode fornecer recursos de sentido que se tornam 
cada vez mais escassos numa sociedade secular dominada pelos valores do 
mercado. Luc Ferry sustentou a necessidade de manter o secularismo, mas a 
partir de fundamentos diferentes dos usados pelos liberais do século XIX: 
a secularização é importante, porque ela permite dar corpo ao ideal cristão 
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da fraternidade universal. O católico Gianni Vattimo chega a ponto de ver 
no secularismo a própria marca do divino.

Os dois campos – o dos novos ateus e o dos partidários de uma religião ra-
cional – estão de acordo em rejeitar o fundamentalismo religioso, mesmo quan-
do ele não assume formas violentas, porque o obscurantismo fundamentalista 
significa a negação de todo o progresso científico acumulado pela espécie. Basta 
lembrar a cruzada contra o darwinismo empreendida pelas seitas evangélicas 
norte-americanas e agora também brasileiras, em nome do criacionismo bíblico. 
Nesta posição antifundamentalista haveria consenso nesta sala.

Mas Helio não está à procura de consenso. Ele não teme ficar na minoria. 
Escolheu seu próprio caminho, de certo modo intermediário entre as duas 
posições. Ele é materialista, embora sem partilhar o furor marcial dos novos 
ateus. Ouvi dele, ao visitarmos uma mesquita no Egito, que talvez certas 
sociedades não devessem modernizar-se, abandonando os consolos da reli-
gião. E é contrário à mera imanência, embora sem julgar que a transcendência 
precise apoiar-se na Revelação. É o caminho do que Helio chama de ateísmo 
transcendente, ou do que eu preferiria chamar de humanismo transcendente. 

Essa esplêndida afirmação do humano está contida no fecho de um dos 
seus mais belos ensaios. São os atos superiores de transcendência praticados 
pelo herói, pelo gênio e pelo santo, afirma Helio Jaguaribe, citando Max 
Scheler, que elevam a condição humana ao nível do divino. 
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M e s a - Re d o n da  “ 9 0  a n o s  d o  
Ac a d ê m i c o  H e l i o  Jag ua r i b e ”

Homenagem a Helio Jaguaribe 
por ocasião de seus 90 anos 

José  Murilo de  Carvalho

É para mim motivo de grande satisfação poder prestar esta 
homenagem pública a Helio Jaguaribe, de quem fui aluno e 

com quem tenho dívidas intelectuais. Minha primeira homenagem 
consiste em dividir a fala em três partes. Helio sempre teve fascínio 
pelo número 3. Sua mente analítica divide e subdivide os temas e o 
faz quase sempre em três partes. 

Não sei qual a origem dessa fascinação. Pitagórica? Hindu? 
Cristã? Hegeliana? Seja qual for, um cérebro que funciona em base 
ternária será superior mesmo aos computadores, pobres máquinas 
binárias.

Na primeira parte, farei um breve depoimento sobre como co-
nheci Helio; na segunda,direi de seu pensamento, sobretudo daque-
le produzido no ISEB que afetou minhas ideias; na terceira, falarei 
do intelectual e do homem Helio Jaguaribe.

Ocupante 
da Cadeira 5 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 

* Mesa-redonda realizada na Academia Brasileira de Letras, em 16 de maio de 2013, por 
ocasião dos 90 anos do acadêmico Helio Jaguaribe.
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*

Subdivido a primeira parte em três outras, a primeira referente à Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a segunda, à Universidade de 
Stanford, a terceira, à ABL.

Frequentei a UFMG entre 1962 e 1965. Lá fui aluno do sociólogo Júlio 
Barbosa que substituiu Guerreiro Ramos no Departamento de Sociologia do 
ISEB. Depois dos clássicos da Sociologia (Marx, Weber, Durkheim), ele nos 
fazia ler autores brasileiros, sobretudo do ISEB. Helio, após conflito provoca-
do por Guerreiro Ramos a propósito de seu livro O Nacionalismo na atualidade 
brasileira, de 1958, e depois de mudanças introduzidas no governo da institui-
ção, deixara o ISEB em 1959, mas tal fato não afetou a boa aceitação de seus 
trabalhos, nem mesmo do livro que causou a polêmica. Lembro-me ainda, até 
hoje, de um artigo seu publicado em 1961 na Revista Brasileira de Ciências Sociais, 
magistral análise da renúncia de Jânio Quadros. Por falar em ISEB e por esta 
homenagem se realizar na ABL, cabe lembrar que a ideia de criação do insti-
tuto, inspirada no modelo do Collège de France, foi aceita inicialmente por 
Gilberto Amado, futuro acadêmico, na época chefe de gabinete do ministro 
da Educação. A criação mesma se deu em 1955 e se deveu a outro futuro 
acadêmico, Cândido Motta Filho, que, por sua vez, acolheu ideia de Alberto 
Torres, este infelizmente não eleito para a Academia, quando se candidatou 
em 1913. Em seu projeto de revisão constitucional de 1914, Torres propusera 
a criação de um instituto de estudos dos problemas nacionais.

As críticas de Helio Jaguaribe ao golpe de 1964 tinham tornado difícil sua 
permanência no país. Foi para os Estados Unidos onde, pela primeira vez, 
o encontrei pessoalmente, ele como professor visitante, eu como aluno na 
Universidade de Stanford. Fui lá seu aluno em disciplina de pós-graduação 
que lecionava em seu inglês britânico. O que mais me marcou nesse período, 
no entanto, foi o fato de ter assistido ao primeiro encontro público de Helio 
Jaguaribe com Guerreiro Ramos depois do amargo conflito que os separara 
no final de 1958.

Voltei a me beneficiar da convivência com Helio Jaguaribe quando ele foi 
eleito para a Academia em 2005. Aqui, ele veio juntar-se a vários outros 
isebianos, em pessoa ou em memória, como Cândido Mendes de Almeida, 
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Gilberto Amado, Cândido Motta Filho, Roberto Campos. Além dos benefí-
cios intelectuais trazidos por sua eleição, houve outro, não menos bem-vindo, 
o aparecimento de uma garrafa de sherry no chá das cinco.

Passo à segunda parte em que destacarei algumas contribuições intelectuais 
de Helio Jaguaribe que marcaram sua posição na época e tiveram peso em mi-
nha formação. Subdivido-a em três partes. A primeira tem a ver com método. 
Em meio às intensas disputas metodológicas e epistemológicas da década de 
1950-60, Helio buscou um caminho entre o Idealismo e o Positivismo, inspi-
rando-se no perpectivismo crítico de Ortega y Gasset e na defesa do método 
interpretativo nas ciências humanas, proposto por Dilthey e Weber. Quanto 
ao marxismo, recusou o reducionismo economicista que reduzia as ideias a 
mera superestrutura das forças produtivas, insistindo na intercausalidade das 
dimensões sociais.

A segunda diz respeito ao estilo de pensamento. Helio sempre pensou 
grande, mesmo quando tratava e trata do Brasil. Diria que sempre teve uma 
cabeça filosófica. Seu livro sobre nacionalismo no Brasil, já referido, inicia dis-
cutindo o nacionalismo como fenômeno universal. Outro livro, Desenvolvimento 
econômico e desenvolvimento político,de 1962, começa expondo o desenvolvimento 
como processo. O esforço de pensar grande tem marco importante em seu 
ambicioso Um estudo crítico da história, de 2001, e culmina com Brasil, mundo e 
homem na atualidade, de 2008.

 A terceira e, para mim na época, mais importante contribuição de Helio 
foi no campo da Sociologia. Nos livros O nacionalismo na atualidade brasileira e De-
senvolvimento econômico e desenvolvimento político, ele propôs um corte vertical e não 
horizontal na estratificação social. Em substituição a uma divisão horizontal 
entre classes sociais, ele sugeria um corte vertical entre moderno e tradicional. 
Todas as classes teriam seu setor moderno e tradicional. O desenvolvimento 
dar-se-ia pela aliança entre os setores modernos de todas as classes contra as 
forças da tradição e do atraso nelas também presentes. Exemplos do atraso se-
riam o cartorialismo, o clientelismo, o patrimonialismo que estavam presentes 
tanto na burguesia, como na pequena burguesia, como no proletariado, tanto 
na direita como na esquerda.
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Esta ideia salvou-me quando tive que escrever minha primeira monogra-
fia, ainda aluno da UFMG. Quando disse a um professor que iria estudar a 
cidade de Barbacena, ele logo me deu a chave de interpretação: vá lá e veja a 
força do latifúndio dominando a política. Fui, não vi e me perdi. Salvou-me 
o conceito de estado cartorial desenvolvido por Helio Jaguaribe. A base do 
poder em Barbacena não era o controle dos meios de produção, era o controle 
dos meios de governo.

Terceira e última parte desta pequena homenagem: o intelectual e o homem 
Helio Jaguaribe. Subdivido-a em três partes, que serão brevemente expostas 
para não extrapolar meu tempo de exposição.

Primeira, Helio Jaguaribe sempre foi e continua sendo um intelectual pú-
blico e universal. Apaixonado pelo Brasil, ele sempre o pensa na chave da Hu-
manidade. Ouso imaginar que pode estar presente nessa postura a influência 
do general Francisco Jaguaribe de Matos, seu pai. O general foi geógrafo e 
cartógrafo da Comissão Rondon, outro militar conhecido por sua visão hu-
manista haurida no Positivismo ortodoxo.

Segunda: Helio Jaguaribe é conhecido como perfeito gentleman. Uma das 
provas desse seu atributo foi dada no reencontro com Guerreiro Ramos em 
Stanford. Helio fora atacado de maneira que mesmo os que não concordavam 
com suas ideias, como Nelson Werneck Sodré, consideraram desleal. Mesmo 
assim, quando Guerreiro Ramos desceu do pódio de onde fizera uma palestra, 
Helio levantou-se e o cumprimentou. Creio que ninguém mais na assistência, 
além de mim, entendeu o sentido do gesto.

Terceira: Helio é um grande papo, um gourmet e um grande apreciador de 
vinhos. A última virtude pode ter a ver com sua mãe, Francelina Santos Ja-
guaribe de Matos, filha de um exportador de vinhos do Porto. A essa virtude 
talvez devamos o aparecimento do sherry no chá das cinco, que, infelizmente, 
teve vida breve. Mas imagino-o agora, o sherry, em um cálice, em minhas mãos, 
para um brinde final:

A sua saúde, Helio, mestre e amigo, em seus 90 anos. Que você se conserve 
entre nós ainda por muito tempo com seu espírito público, sua inteligência, 
sua alegria de viver.
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P ro s a

Literatura Comparada e Tradução 
no Brasil: Breves reflexões

PhD. – Universidade 
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de Literatura 
Comparada da 
UFRJ e pesquisador 
I A do CNPq. 
Tem sido Professor 
Visitante em diversas 
universidades no 
Brasil e no exterior.  
É autor e organizador 
de diversos livros, 
dentre os quais  
The “synthesis” novel in 
Latin America (1991), 
Em busca da terceira 
margem: ensaios sobre 
o Grande sertão: 
veredas (1993), 
Literatura Comparada na 
América Latina: ensaios 
(2003), e Literatura 
Comparada: reflexões 
(2013). 

* Este texto foi incluído também no livro de ensaios de minha autoria Literatura Comparada: 
reflexões a sair ainda em 2013 pela editora Annablume, de São Paulo. 

Eduardo F.  Coutinho

A Literatura Comparada e a Tradução sempre estiveram in-
timamente associadas. No entanto, desde a institucionali-

zação da Literatura Comparada como disciplina acadêmica até a 
constituição dos Estudos de Tradução como uma área à parte, a 
Tradução era considerada uma atividade secundária e frequente-
mente subestimada pelos professores e pesquisadores da Literatura. 
Ao considerar o texto traduzido como inferior ao original, como 
um texto que carece de um ingrediente vital presente apenas no ori-
ginal, os comparatistas salientaram sempre a importância da leitura 
no original e chegaram a ponto de quase ignorarem a questão da 
tradução. Os procedimentos de transferência de um texto de um 
contexto para outro, como assinalou Susan Bassnett, “ou não eram 
considerados objetos de estudo relevantes ou eram vistos como um 
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território a ser explorado por linguistas e não por estudiosos da literatura” 
(BASSNETT, 1993: 139). Os cursos de Literatura Comparada em tradução 
eram geralmente restritos à graduação ou a alguns casos especiais, e a ativida-
de da tradução era raramente levada em conta no nível universitário. 

Com o advento de novas correntes do pensamento que passaram a dominar 
o contexto ocidental a partir da década de 1970, em especial a Desconstrução 
e os Estudos Culturais e Pós-Coloniais, a relação entre a Literatura Compa-
rada e a Tradução começou, contudo, a sofrer significativa transformação. Por 
essa época, a abordagem formalista da Escola Americana de Literatura Com-
parada, calcada na busca de valores universais nos textos literários, e veemen-
temente contrária ao estudo da obra em tradução, foi seriamente questionada 
por vozes provenientes ou de locais até então considerados periféricos com 
relação a esses estudos, ou dos chamados “grupos minoritários”, e a visão da 
tradução como uma atividade secundária, ou ainda, como uma atividade que 
demandava pouco talento e criatividade, foi posta em xeque nos trabalhos de 
figuras como Itamar Even-Zohar e Gideon Toury, do grupo de Tel-Aviv, que 
se recusaram a aceitar o domínio do original e a relegar consequentemente a 
tradução a uma posição de subserviência. Ao levantar uma série de questões 
ligadas ao ato e sentido da tradução nos estudos literários, os autores chama-
ram atenção para o caráter histórico e ideológico de todo tipo de discurso e 
defenderam o fato de que a tradução desempenha um papel fundamental na 
história literária. 

Essa mudança de foco no que diz respeito à valorização da tradução junto 
aos estudos literários constitui um momento inicial do que mais tarde veio a 
ser conhecido como Estudos de Tradução. Ela representa um afastamento da 
perspectiva binária em que os estudos de tradução se tinham baseado – sobre-
tudo em função do prestígio antes concedido à noção de equivalência – em 
prol de uma visão mais abrangente que põe em relevo diferenças históricas e 
culturais. A Teoria dos Polissistemas, criada pelo grupo de Tel-Aviv, teve um 
papel fundamental no reconhecimento da disciplina, entretanto, nos anos de 
1980, a perspectiva estruturalista dessa teoria cedeu lugar primeiramente ao 
estudo da linguagem figurativa utilizada pelos tradutores (a chamada Escola 
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de Manipulação) e em seguida a uma espécie de estudo de cunho pós-estru-
turalista, segundo o qual a tradução passou a ser vista como “um conjunto 
de procedimentos de manipulação textual, em que o conceito de pluralidade 
substitui noções dogmáticas de fidelidade ao texto original, e em que a ideia 
de original é questionada por uma variedade de perspectivas” (BASSNETT, 
1993: 147). Nesse momento, a tradução foi identificada com a noção de “re-
escrita”, e se tornou, nas palavras de André Lefevere, “uma importante estra-
tégia literária” (LEFEVERE, 1985). O mesmo questionamento que ocorreu 
no seio dos estudos literários a respeito da natureza do cânone ou da noção 
de uma leitura única, correta, acha-se agora presente no campo dos Estudos 
de Tradução sob a forma de questionamento do original. 

Esta identificação da tradução com a noção de reescrita, ou ainda, este 
questionamento da “aura” do texto original, tem sido amplamente discutido 
por diversos autores cujas contribuições aos Estudos de Tradução têm sido 
hoje vistos como fundamentais. Derrida, por exemplo, em um famoso ensaio 
intitulado Les tours de Babel, faz uma leitura da introdução de Benjamin às suas 
traduções dos Tableaux Parisiens (1923), de Baudelaire, em que este havia apre-
sentado a metáfora da tradução como uma vida futura, e lança um ataque ra-
dical contra a primazia do original. Para Derrida, o texto fonte não é absolu-
tamente um original, mas antes a elaboração de uma ideia, de um significado 
– ele é em si mesmo uma tradução – e o texto traduzido se torna um original 
porque continua existindo no novo contexto. O resultado óbvio, segundo ele, 
é a abolição da dicotomia entre o original e a tradução e a retomada da ideia 
de Benjamin de que a tradução é uma atividade especial, porque confere ao 
texto-alvo o poder de revitalizar o texto-fonte, e permite ao último continuar 
a viver em outro contexto (DERRIDA, 1987). 

Essa posição, expressa por Benjamin e mais tarde desenvolvida por Derrida, 
é também compartilhada por Borges, para quem a Literatura é tradução, e por 
Octavio Paz, que afirma em seu Traducción: literatura y literaridad, que “nenhum 
texto é completamente original, porque a própria linguagem é ... uma tradu-
ção: primeiro, do mundo não-verbal, e em seguida porque cada signo, cada 
sentença é a tradução de outro signo ou de outra sentença” (PAZ, 1971). Se, 
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como ambos os autores deixam claro, escrever é traduzir, nós nos encontra-
mos diante de uma relativização da noção de original, pois o que existe é uma 
intertextualidade geral. Assim, não há mais lugar para o sistema hierárqui-
co que favorecia o original em detrimento do texto traduzido. E do mesmo 
modo que na Literatura Comparada o texto-fonte não é mais visto apenas 
como superior devido à sua influência sobre outro, nos Estudos de Tradução 
o texto-alvo não é mais visto como inferior em relação àquele com que ele é 
posto em diálogo, sobretudo se considerarmos o fato de que este último deve 
sua revitalização ao primeiro. 

Dentro dessa perspectiva, traduzir se torna estabelecer um diálogo, e não 
apenas no nível linguístico, mas principalmente no nível cultural. Daí a obser-
vação de Octavio Paz de que a tradução lida não somente com a pluralidade 
das línguas, mas também com a diversidade das sociedades. Se cada civilização 
é um mundo diferente, cada texto traduzido expressa uma visão de mundo 
distinta. O ato de traduzir é um elemento fundamental no reconhecimento 
da alteridade, e como tal ele vem conquistando um espaço cada vez maior na 
arena intelectual. O tradutor não é apenas alguém que transpõe um texto de 
uma língua ou uma mídia para outra, mas ainda alguém que aproxima pessoas 
e culturas, que estimula e por vezes desencadeia o intercâmbio cultural. A 
ênfase nos Estudos de Tradução tem incidido atualmente mais sobre o nível 
cultural do que sobre o nível puramente linguístico, fato que tem caracteriza-
do o período atual, nas palavras de Susan Bassnett, como “a voz do cultural”. 
Como prática que envolve leitura (recepção), interpretação (decodificação) 
e produção (reescrita), a tradução passou a ser vista como uma atividade al-
tamente crítica e se tornou um instrumento importante para o estudo da 
Literatura. O resultado é que a tradução tem ocupado um lugar muito mais 
relevante no campo da Literatura, como se pode comprovar pelo número cada 
vez maior de textos traduzidos utilizados nos cursos de Literatura. 

No Brasil, tanto a Literatura Comparada quanto os Estudos de Tradução 
vêm tendo um desenvolvimento significativo da década de 1980 ao presente, 
e a atuação recíproca entre as duas áreas tem aumentado consideravelmen-
te. A tradução tem-se tornado cada vez mais necessária para o estudo da 
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Literatura Comparada e as pesquisas realizadas pelos Estudos de Tradução 
têm-se ampliado muito com o estudo das relações entre Literatura e Cultura. 
No entanto, a aproximação entre as duas áreas já havia começado antes com 
os poetas concretistas Haroldo e Augusto de Campos, que desenvolveram, 
entre as décadas de 1950 e 1960, uma sólida corrente de Tradução, baseada 
nas ideias de “re-criação” ou “re-escrita” e na noção de tradução como “trans-
ferência cultural”. Para os irmãos Campos, traduzir é a maneira mais rica e 
criativa de se ler e interpretar um texto e o tradutor é uma espécie de coreógra-
fo no ballet da linguagem. Sua tarefa é discernir a função poética presente no 
original e recriá-la no sistema-alvo. Tanto o original quanto o texto traduzido 
têm a mesma função com relação à língua. Ambos têm que subverter o uso 
comum, suas fórmulas estereotipadas, e explorar ao máximo suas potenciali-
dades, buscando sempre o único. A tradução, para eles, é um tipo de ficção, 
uma atividade literária, e o tradutor é o cultivador de uma espécie de gênero 
literário (CAMPOS, 1992). 

Esse cunho criativo e subversivo da tradução, explorado pelos irmãos Cam-
pos, tem suas raízes na questão da “antropofagia” e está evidentemente na base 
do movimento modernista brasileiro, segundo o qual os nossos escritores, em 
vez de rejeitar os modelos europeus, se apropriam deles e os transformam, 
criando sempre algo novo. Erigindo-se como uma reação à dominação euro-
peia, o ato da antropofagia inverte a relação de poder tradicionalmente exis-
tente entre a cultura europeia e a brasileira. Não mais um imitador da cultura 
europeia, o autor brasileiro a toma como base, mas a transforma de acordo 
com seus interesses. No que concerne à tradução, a imagem adquire um sig-
nificado especial, uma vez que o tradutor devora o texto original e o engendra 
novamente. Daí a observação dos irmãos Campos de que traduzir significa 
“absorver, transformar, recriar” e de que eles se apropriaram de técnicas da 
poesia moderna e as aplicaram ao trabalho da tradução, inspirados pelas ideias 
de Ezra Pound, Roman Jakobson e Walter Benjamin (CAMPOS, 1992). 

Haroldo e Augusto de Campos foram ao mesmo tempo teóricos e prati-
cantes desse conceito antropofágico de tradução no Brasil. Seu trabalho se ca-
racteriza justamente pela eliminação das fronteiras entre sistemas fonte e alvo 
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e pela exploração máxima das potencialidades da língua. Na tradução feita 
por Haroldo de Campos do Fausto, de Goethe, por exemplo, ele empregou um 
tipo de dicção usado por João Cabral de Melo Neto em sua peça Morte e vida 
severina, e em sua tradução do Finnegans Wake, de Joyce, ele se deixou influenciar 
pelo estilo de Guimarães Rosa. Além disso, o título de sua tradução do Fausto 
– Deus e o diabo no Fausto de Goethe – faz referência intertextual clara ao filme 
de Glauber Rocha Deus e o diabo na terra do sol, e, em sua tradução de poemas 
chineses, ele empregou técnicas medievais de paralelismo para compensar as 
diferenças com o texto-fonte. Haroldo e Augusto de Campos sempre usaram 
a tradução como forma de afirmar seus direitos como brasileiros de reler e 
reapossar-se da Literatura canônica europeia, e desse modo contestaram a 
dominação da herança europeia. A tradução para eles é um ato de devoração 
do texto-fonte, um processo de trasmutação, ou ainda um ato de vampirismo 
– uma transfusão de sangue. É com certeza e acima de tudo uma atividade 
política e da maior importância.

Na mesma linha dos irmãos Campos, Guimarães Rosa sempre considerou 
a tradução como uma tarefa privilegiada, como uma reescrita do texto origi-
nal, e suas ideias a esse respeito foram frequentemente expressas na corres-
pondência que ele manteve com os tradutores de sua obra. Um dos maiores 
inovadores da linguagem literária no Brasil, Guimarães Rosa explorou de tal 
modo as potencialidades de sua língua que corre inclusive uma anedota de que 
um tradutor, a fim de se recomendar a um editor, declarou que dominava um 
grande número de línguas, vivas e mortas, inclusive a de Guimarães Rosa. Crí-
tico a tudo aquilo que se apresentava como fixo ou natural, cristalizado pelo 
hábito e imposto como verdade inquestionável, Rosa empreendeu em suas 
obras uma verdadeira cruzada pela reflexão, e em consequência desencadeou, 
através da desautomatização da linguagem, um processo de desconstrução 
que transformava o leitor de mero consumidor passivo em copartícipe de seu 
processo criador. Do mesmo modo que os personagens de Guimarães Rosa 
estão sempre levantando questões sobre o sentido da existência e estão sempre 
questionando seus próprios atos e visão de mundo, o leitor, para ele, é sempre 
um perseguidor, um indivíduo marcado pelo signo da busca, que termina a 
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leitura de seus textos levantando outras, maiores, perguntas, e que se erige 
como o elo de uma corrente projetada para além das páginas do livro. 

E assim como o leitor, o tradutor de Guimarães Rosa, esse leitor especial 
que reescreve seu texto vertendo-o para outro idioma, é também um coautor 
criativo e original. Longe de exigir qualquer tipo de fidelidade ao texto-fonte, 
Guimarães Rosa sempre encorajou seus tradutores a serem criativos e a explo-
rarem, como ele próprio sempre fez, as potencialidades de sua língua. “Não 
se prenda estreito ao original” (ROSA, 1980: 64), afirmou ele a Edoardo  
Bizzarri, seu tradutor para o italiano na correspondência que trocaram duran-
te o tempo em que este se ocupou do Corpo de baile: “Voe por cima, e adapte, 
quando e como bem lhe parecer” (ROSA, 1980: 64). Essa visão da tradução, 
expressa pelo próprio autor, acha-se em plena harmonia com a sua ars poetica, 
de acordo com a qual nada é fixo ou imutável. As palavras ou construções não 
têm necessariamente equivalentes em outras línguas, portanto, é preciso criar, 
inventar, explorar todos os meandros desse novo idioma para o qual estão 
sendo transpostas suas estórias. Assim, não hesita em afirmar para Bizzarri, 
quando consultado sobre os nomes próprios, que invente alguns, comple-
mentando: “Quando entra seu ‘critério exclusivamente pessoal, arbitrário e 
fônico’, fico alegre e tranquilo. Nele é que eu, sinceramente, confio” (ibidem, p. 
21). Nem muito menos tem receio de declarar que empregou o nome de uma 
planta “pelo pitoresco do nome” (ibidem, p. 44), ou um determinado termo, 
como “molmol” “pela beleza física da palavra” (ibidem, p. 47). Rosa insiste 
na Correspondência que seus livros são “antiintelectuais” , pois “defendem 
o altíssimo primado da intuição, da revelação, da inspiração, sobre o bruxo-
lear presunçoso da inteligência reflexiva, da razão”, a que chama de “megera 
cartesiana” (ibidem, p. 58), e conclui: “Não creio que esses nomes de plantas e 
árvores, à guisa de documentação, sejam importantes. Andemos antes para o 
reino do transcendente, do poético, do vago” (ibidem, p. 74).

Essa aproximação do tradutor ao autor, através da ênfase sobre a criação, 
ou recriação constante do texto, afasta Guimarães Rosa de qualquer concep-
ção tradicional da tradução, e o situa avant la lettre na linha daqueles, hoje em 
voga, que a veem como um conjunto de processos de manipulação do texto, 
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em que o conceito de “pluralidade” substitui toda noção de fidelidade à fon-
te. Além disso, leva-o à indagação sobre a própria noção de “originalidade” 
da obra de arte, muito antes da questão ter ocupado lugar de relevo na agen-
da da reflexão sobre a arte. Em carta a Bizzarri, datada de 4 de dezembro 
de 1963, Rosa declara: “Eu, quando escrevo um livro, vou fazendo como se 
o estivesse ‘traduzindo’, de algum alto original, existente alhures, no mundo 
astral ou no ‘plano das ideias’, dos arquétipos, por exemplo. Nunca sei se es-
tou acertando ou falhando, nessa ‘tradução’. Assim, quando me ‘re’-traduzem 
para outro idioma, nunca sei, também, em casos de divergência, se não foi o 
Tradutor quem, de fato, acertou, restabelecendo a verdade do ‘original ideal’ 
, que eu desvirtuara...” (ibidem, p. 64). Modesta ou não a afirmação (sabe-se 
que Rosa sempre demonstrou grande generosidade para com seus tradu-
tores), fato é que ela sinaliza posições como a de Derrida, expressa muito 
tempo depois, de que o texto-fonte não é um original, mas a elaboração de 
uma ideia, de um sentido, ou, melhor, em si mesmo uma tradução (DERRI-

DA, 1985), e ratifica posturas como a de Borges, em seu Pierre Ménard, autor 
do Quixote, e de Benjamin, de que a tradução é uma atividade especial, pois 
permite ao texto-fonte continuar a viver em outro contexto e faz do texto 
traduzido um original em virtude da extensão de sua existência naquele novo 
contexto (BENJAMIN, 1973:69-83). Nessa equação, em que autor, leitor e 
tradutor se confundem, todos acabam revelando-se como corresponsáveis 
pelo processo de criação. 

Embora tanto os irmãos Campos quanto Guimarães Rosa já se tenham 
manifestado a respeito da questão da tradução em meados do século XX e 
suas ideias se achem associadas à tradição modernista brasileira da antropo-
fagia, sua posição apresenta grande afinidade com as teorias desenvolvidas 
recentemente na área dos Estudos de Tradução em todo o mundo ocidental 
e se identificam perfeitamente com os princípios do que Susan Bassnett de-
signou de fase pós-moderna desses estudos. Ao contrário do que ocorreu na 
Europa e nos Estados Unidos, a Literatura Comparada teve um desenvol-
vimento altamente significativo nas últimas décadas na América Latina, e o 
mesmo se verificou com os Estudos de Tradução. Baseadas na ideia de que o 
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ato da escrita é sem sombra de dúvida uma atividade ideológica e de que o 
processo de tradução de textos de um sistema cultural para outro não é um 
procedimento inocente, ou neutro, ambas as disciplinas assumiram seu caráter 
político, frequentemente transgressor, e passaram a desempenhar um papel 
fundamental em qualquer processo de intercâmbio cultural. O resultado desse 
desenvolvimento e do entrosamento entre as duas áreas vem-se evidenciando 
atualmente pela quantidade extraordinária de trabalhos que têm sido produzi-
dos com frequência em conjunto: a publicação de novos periódicos, a enorme 
quantidade de congressos, colóquios e simpósios internacionais e o número 
incalculável de livros e de teses de Doutorado sobre o assunto. 
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P ro s a

Sobre a História da África

* Discurso proferido em ocasião do recebimento do título de Doutor Honoris Causa, conce-
dido pela Universidade Federal da Bahia. 

Alberto da Costa e  S ilva

Há mais de 60 anos, voltei os meus olhos para a África. Do 
meu jeito. Pois, um dos últimos representantes da mori-

bunda e perigosa nação dos autodidatas, não quis senão ser isto: um 
diletante, um amoroso da história africana, educado na voracidade 
das leituras.

Talvez me coubesse contar que, no início, queria estudar a África 
a desenrolar-se no tempo para melhor tentar compreender a forma-
ção do Brasil. Estudar, por exemplo, a metalurgia tradicional africa-
na para  verificar de que regiões recebemos os fornos mais antigos 
para a produção de ferro no Brasil. Comparar os nossos quilombos 
com os que, já no século XVI, André Álvares d’Almada descreveu 
na Alta Guiné, e as técnicas de guerra nas florestas e nas savanas lá 
e cá.  A África ajudava a explicar o Brasil. 

Ocupante 
da Cadeira 9 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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Não tardou muito, porém, para que me fascinasse a África como África ou, 
melhor, como as várias Áfricas e suas relações com os diferentes quadrantes 
do mundo. Assim como se estuda a Grécia Clássica e o Renascimento italia-
no, havia que estudar a Núbia, e império do Máli, e o reino de Ifé. Conhecer 
a África e a sua história pelo prazer intelectual de  conhecê-la.  Pela alegria de 
ir sistematicamente a descobrindo.  

Eis que, de repente, do livro que leio, vejo sair, de turbante e roupa bordada 
com fios de ouro, o nariz, a boca e o queixo cobertos por um véu, o negachi ou 
imperador da Etiópia, protegido do Sol por um enorme guarda-sol carmesim 
e precedido por músicos a tocarem tambores, flautas e trombetas. À frente, 
fâmulos conduzem quatro leões em suas trelas. O negachi segue para a sala de 
banquetes e senta-se num tamborete revestido de ouro, diante de uma gran-
de mesa pesada de numerosos e variadíssimos pratos, tendo à sua direita os 
principais cortesãos e clérigos e, à esquerda, as princesas reais. Ao terminar 
de comer, os convidados levantam-se e saem da sala. Toma então os lugares 
uma nova leva de pessoas, de nível inferior ao do primeiro grupo. Essas, por 
sua vez, são substituídas por seus subordinados. Esse novo grupo, composto 
também pelas crianças filhas dos militares que serviam no palácio, comia de 
pé. E de pé se serviam igualmente os que vinham em seguida, os soldados de 
menor grau. Finalmente, os serviçais e os guardas recolhiam e levavam para 
casa o muito que sobrava. 

Esta cena da refeição do negachi  Bekaffa (1721-1740), que, se fosse do me-
dievo europeu, teria encantado o Henry Adams de Monte Saint-Michel e Chartres 
e o Iohan Huizinga de O Outono da Idade Média, consta de uma crônica escrita 
na metade do século XVIII, em gueze ou geez, no alfabeto desse antigo idioma 
africano – e faz parte de uma das muitas vidas de imperadores e santos etíopes 
que se preservaram até os nossos dias,  várias delas traduzidas para a nossa lín-
gua pelo oficial do exército português Esteves Pereira. Muito mais numerosas 
foram as a que teve acesso, no início do Seiscentos, o Padre Pero Paes, para 
produzir a sua quase mágica História da Etiópia.   

Umas das minhas primeiras surpresas como leitor foi perceber que na 
África Negra tida por ágrafa havia, antes da impregnação europeia, livros de 
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história, escritos por africanos, em árabe ou em sua língua materna, usando 
o alfabeto árabe – a aljamia –, a narrar os sucessos que haviam presenciado 
e aqueles que a tradição preservava ou os bardos evocavam de um passado 
recente ou distante.  Como a Crônica de Quíloa, da qual teve conhecimento, 
como se mostra no capítulo VIII da Primeira Década da Ásia, o grande João 
de Barros. Alguns desses textos históricos, produzidos nas regiões que cedo 
sofreram o influxo do Islame, como o Sael e o litoral africano do Índico, são 
pouco mais do que listas de soberanos ou relatos muito concisos, ainda que 
com informações preciosas, como o Divã dos sultões de Bornu, em cujas poucas 
páginas os sucessivos cronistas reais foram registrando, a partir possivelmente 
do século XVIII, os principais acontecimentos desde o início do segundo 
milênio até 1808.   

Quando, no Divã, se chegar ao reino de Ídris Aloma, mude-se de texto, para 
se deixar seduzir pelas descrições, que fez em árabe, das campanhas militares 
do famoso sultão do Quinhentos, o seu conterrâneo e contemporâneo, o 
grande imame do Bornu e erudito Ahmad ibn Furtu (ou Fartua).  Numa das 
guerras de Ídris Aloma, somos levados até as muralhas, feitas de troncos e 
barro, da Cidade de Amsaca. Como, do alto dos muros, os sitiados lançassem 
fogo e pedra, lanças e flechas envenenadas, bolas de barros e vasos com excre-
mento a ferver, Ídris mandou construir três torres de madeira e colocou-as 
em diferentes lados das fortificações inimigas. Do alto delas, os arcabuzeiros 
podiam atingir com suas balas os adversários, que, para se protegerem, não 
puderam impedir que os bornus chegassem ao fosso que envolvia a muralha, 
o enchessem de terra e, com machados e enxadas, abrissem brechas na grossa 
parede. 

Se, nos dois relatos cheios de cor e de vida que Ibn Fartua escreveu, em 
1576 e 1578, sobre Ídris Aloma, ele, em alguns parágrafos, se reporta a fatos 
ocorridos um ou dois séculos antes, a sua principal matéria é o seu tempo, os 
anos em que transcorria a sua vida. Trata de acontecimentos que presenciou 
ou ouviu de pessoas que deles participaram ou os assistiram. O contrário 
ocorre com quase todas as obras de história escritas em árabe ou em aljamia 
por africanos, desde o Tarikh al Fattash, de Muhamed Kati e Ibn al-Maktar, e 
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o Tarikh as Sudan, de Al Sadi, que são do século XVII, até a Crônica de Lamu, 
datada do fim do fim do século XIX ou início do XX, pois se apoiam sobre 
tradições orais. O mesmo sucederá com as obras escritas em idiomas europeus 
ou africanos utilizando o alfabeto latino, as quais têm como exemplos maio-
res A History of the Yorubas, de Samuel Johnson, completada em 1897, e A Short 
History of Benim, de Jacob Egharevba, que é de 1934. 

A voga das histórias locais – até mesmo de minirreinos –, cheias de pres-
tígio nos últimos anos do Oitocentos e na primeira metade do Novecentos, 
possibilitou a preservação de um volume considerável de tradições, ainda que 
imobilizadas em determinado momento e na versão de determinado ancião, 
chefe de linhagem, linguista de corte ou bardo. Não é infrequente que nesses 
relatos se entrelacem e até mesmo se confundam o mundo que temos por real 
e o mundo do mito, e que a magia e o milagre contagiem o quotidiano e sir-
vam de explicação para o poderio de um povo ou de um líder. Como se passou 
com o satigi, ou rei de Futa Toro, Samba Gelaajo Jeegi, que viveu na primeira 
metade do século XVIII. 

A história oral não desmente os documentos franceses em que ele figura, 
mas assevera que deveu a sua ascensão ao poder, e a permanência nele por 
mais tempo do que os demais satigis de sua época – sempre ameaçados de de-
posição e morte por outros candidatos ao assento real –, à fama de guerreiro 
impiedoso, sanguinário e dotado de poderes sobrenaturais. Os seus grigris 
lhe fechavam completamente o corpo, nenhuma montaria se comparava, no 
combate, à sua égua encantada, e sua espingarda, que não necessitava de ser 
carregada, jamais errava a mira: bastava tirá-la do estojo para que o adversário 
caísse morto. Em nenhum dos poemas e racontos que o consagram como o 
herói mais famoso da Senegâmbia menciona-se que deveu parte de seu êxito 
à aliança com os marroquinos, franceses e mauritanos, nem que assentava a 
sua força na preia e comercialização de escravos. Talvez os poderes que o di-
ferençavam dos demais homens lhe tenham sido acrescentados após a morte, 
mas é possível, e até provável, que, quando vivo, já corresse o seu renome de 
invulnerável e invencível, e isso tivesse  contribuído para acuar os adversários 
e enfraquecê-los.
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A gesta de Samba Gelaajo Jeegi possui um núcleo de verdade histórica. Os 
racontos dos bardos não alteram a sua linhagem nem o seu percurso como 
homem do poder: era um fula da família real Denianquê; não era um usur-
pador nem um arrivista. Se o fosse, os guardiães da história do reino do Futa 
Toro teriam provavelmente criado uma nova tradição, para ajustar o passado 
à realidade do presente. É da natureza das histórias orais das nações africanas 
serem inventadas e reinventadas com as mudanças de dinastias, e esse processo 
mereceu a atenção dos primeiros europeus que as recolheram. Era matéria 
corriqueira de análise – e até mesmo de esforços para descobrir, como num 
palimpsesto, o relato anterior que modificara ou substituíra – desde quase 
um século antes do livro sobre a invenção da tradição, de Eric Hobsbaum e 
Terence Ranger, este último, não por acaso, um africanista.  

Tradições de povos negros foram transcritas em várias obras de geógrafos, 
historiadores e viajantes árabes e arabizados, desde a expansão do Islame, mas, 
sobretudo, a partir do século IX. Embora este e aquele autor nos afirmem que 
o ouro do Gana nascia como plantas na terra, do mesmo modo que as cenou-
ras, e revelem em alguns momentos um excesso de credulidade, seus relatos 
sobre a antiga Gana, e não só sobre ela, têm sido parcialmente confirmados 
pela Arqueologia, e esta explicada por eles. Relembro o fascínio com que 
li Al-Bakri, Al-Umari, Ibn Batuta, Ibn Khaldun, Leão o Africano e muitos 
mais, atentos, curiosos, perscrutadores, assim como a sensação que com eles 
experimentei de ver-me devolvido a um passado que me sabia novo e de cujas 
formas eu me ia apropriando. 

Não estava desamparado nessa empresa, porque trazia comigo o que, so-
bre época menos antiga, a da expansão oceânica dos portugueses, me ficara 
da leitura, entre outros, de Zurara,  Cadamosto,  Duarte Pacheco Pereira, 
João de Barros e – por que não dizê-lo? – Camões. Em quase todos eles en-
contrava resumos ou fragmentos da história oral de sociedades sem escrita, 
registros que se foram multiplicando e se tornando cada vez mais extensos e 
minuciosos ao longo de quatrocentos anos, nos testemunhos que sobre suas 
andanças deixaram numerosos europeus e americanos, homens de aventura 
e ciência – viajantes, exploradores, comerciantes, marinheiros, missionários, 
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antropólogos, geógrafos, arqueólogos – nem sempre simpáticos aos africanos 
e frequentemente preconceituosos, mas que sabiam ver, ouvir e relatar por 
escrito o que viam e ouviam. Não consigo imaginar que se possa ler sem inte-
resse e emoção Archibald Dalzel, Mungo Park, o Padre Vicente Ferreira Pires, 
René Caillé, Heinrich Barth, Capelo e Ivens ou Leo Frobenius. 

Não era só para ajustar o passado às conveniências do presente que se 
alteravam as tradições. Duas, três ou quatro pessoas que vejam a mesma cena 
– isto ensinou-nos Pirandello em Cosi è (si vi pare) e Akutagawa em Rosho-
mon – delas farão relatos diferentes. E estes serão ainda mais discordantes, se 
pertencerem a distintos grupos ou classes sociais – a versão do criado só ra-
ramente é a mesma do patrão –, ou se estiverem em campos opostos. Sempre 
me perguntei como seria o poema épico do Homero dos troianos, e se estes, 
em sua Ilíada, escorraçavam os gregos.  

Sobre determinado fato ocorrido no antigo Daomé, temos de confrontar 
as versões, separadas pelo tempo e pelas circunstâncias, de William Snelgra-
ve, Robert Norris, Vicente Ferreira Pires, Melville Herskovits e um escritor 
contemporâneo, Maurice Glélé. Um ouviu a história de um mercador local; 
outro, do rei, quando o visitava; outro, de um estrangeiro; outro de um chefe 
de aldeia; e outro cresceu com ela, por pertencer à família real. Tenho por 
todas essas versões estima semelhante e, como em nenhuma se negue o fato, 
nelas procurei as parecenças, para, sabendo o que provavelmente aconteceu, 
tentar gizar por que e como se teria dado. 

Um cabeça de linhagem que narra a um pesquisador um pedaço da história 
oral de seu povo ou lhe explica uma cerimônia pode ser tentado a dar galas ao 
que diz, a omitir o que tangencia o sagrado ou dar nova medida ao que acre-
dita poderia apequenar o seu povo. Por sutil inteligência e um gosto fino de 
agradar, o informante pode – qual teria sucedido com Ogotemmêli em suas 
conversações com Marcel Griaule sobre a cosmologia dogon – ir dizendo o 
que, encaminhado pelas perguntas que lhe são feitas, imagina que o interlo-
cutor deseja ouvir.

Há outras espécies de impurezas. Uma das menos incomuns é o predo-
mínio excludente na história oral de um grupo, que, sendo ágrafo, está em 
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contacto com estrangeiros que dominam a palavra escrita, de uma versão reco-
lhida, ou até mesmo parcialmente inventada, por um visitante e impressa em 
livro. Volta ela do texto à sua origem oral como se fosse a única, minimizando 
ou anulando todas as demais. 

A imprecisão e volubilidade das tradições orais não impedem que estas 
sejam a fonte mais importante para a reconstrução histórica dos povos que 
eram ágrafos. Da maior parte da África, portanto. Merecem elas cuidado no 
trato, como também, de resto, os documentos escritos, os quais, embora pare-
çam neutros, são quase sempre parciais e, como sucede com as tradições orais 
que a memória coletiva guarda e altera, também mentem, dissimulam, calam e 
iludem, além de serem lidos de modo distinto de geração em geração. 

Acresce que a esmagadora maioria dos documentos referentes à História 
africana existentes nos arquivos da Europa, das Américas e da própria Áfri-
ca refere-se a experiências dos europeus, dos brasileiros e norte-americanos 
no continente.  São documentos sobre a história dos estrangeiros na África, 
dos quais aprendemos a desentranhar a História dos povos africanos. Os do-
cumentos africanos anteriores à colonização ou delas contemporâneos são 
relativamente poucos. Alguns, como os dos Arquivos de Estado dos Dembos, 
em Angola, felizmente têm sido bem estudados. Mas o arquivo do reino do 
Congo perdeu-se, e o do sultanato de Socotô continua fechado aos investi-
gadores. 

É uma experiência fascinante ler, virando-o pelo avesso, o relatório de um 
funcionário colonial europeu sobre o seu primeiro encontro com um poten-
tado africano, e imaginar como este veria aquele, a medir-lhe, além do mau 
odor – o europeu não tomava banho a não ser raramente –, a insensatez, a 
ignorância e a dureza da inteligência, que os fazia cometer, aos olhos dos 
africanos, as maiores abominações e ignomínias.  

Talvez eu exagere ao afirmar que é por isso mesmo que a História, e não 
só a História da África, me apaixona: por não ser a simples transcrição de 
testemunhos e documentos, mas, sim, aproximações imaginadas e hipotéticas 
de acontecimentos que não presenciamos. Por cima do ombro de todo bom 
historiador, há um ficcionista a lhe falar ao ouvido, e vice-versa. Como refazer 
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por escrito a batalha de Waterloo melhor do que Stendhal? Como ignorar 
Guerra e Paz, de Tolstoi, ao relatar a invasão napoleônica da Rússia? Como 
escrever sobre as nobrezas, a tradicional e a bonapartista, e a alta burguesia 
francesa da passagem do século XIX para o XX, sem socorrer-se de Proust? 
A história que lemos e escrevemos é também feita de surpresa, espanto, espe-
rança, medo e sonho (sob a forma ou não de pesadelo). Palavra após palavra, 
imita a vida.  
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Eduardo Portella: 
Um ser múltiplo

José  Mário da S ilva

Em qualquer ocasião que se fizer um levantamento avaliativo 
mais vertical da prática da crítica literária no Brasil, não se 

poderá deixar de lado a fecunda contribuição a ela conferida pelo 
professor-doutor Eduardo Matos Portella, privilegiada inteligência 
que a Bahia concedeu ao Brasil e ao mundo da reflexão, da cultura 
e do pensamento. E, se hoje estamos celebrando, nesta memorável 
mesa-redonda promovida pelo clube pensamento/estudo/naciona-
lidade – Primeira Seccional PEN da Paraíba, os 80 anos de existên-
cia do aludido professor, é porque ele já se encontra definitivamen-
te inserido na memória mais solene deste nosso pluridimensional 
Tempo Brasileiro, no qual ele pontifica como um dos seus mais 
argutos intérpretes, e nas mais variadas searas, com indisfarçada 
ênfase nos campos da Educação, da intervenção política na Cena 
Pública e da Literatura.

O itinerário biográfico do professor Eduardo Portella fulgura pela 
ascensionalidade ostensivamente visível e presente em todos os cargos 
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que ocupou e aos quais conferiu invulgar dignidade, ao transformá-los em ins-
trumentos reais de um pensar autenticamente transformador. Poderíamos, neste 
canto de página, dissertar sobre o educador emérito que, com desassombro, 
protagonizou uma cruzada verdadeiramente empreendedora em prol do que 
sempre conceituou como pedagogia da qualidade, a única digna de exercer um 
papel genuinamente libertário e civilizador no mundo dos homens.

Nesse patamar, a bibliografia produzida por Eduardo Portella exibe traba-
lhos notáveis no encalço de pensar um projeto desenvolvimentista para o Bra-
sil umbilicalmente jungido a uma revolução gestada no território educacional. 
Esse seu inarredável compromisso com uma educação qualificada e transfor-
madora o levou a ocupar o cargo de ministro da Educação, Cultura e Esportes 
num momento em que o Brasil já respirava os incipientes, mas firmes, ares da 
redemocratização mais tarde consolidada em todos os quadrantes nacionais, 
com o retorno do sempre anelado estado de direito. Depois de vergados pelo 
peso de mais de duas décadas de obscurantismo político, eis-nos na reta final 
de uma transição que a passos largos debelava o divórcio entre o estado de 
exceção e o estado de direito, promovendo o reencontro do país com a sua 
inalienável vocação para a liberdade.

Nesse tenso jogo matizado por conflitantes ideologias e dramáticas in-
compreensões históricas, Eduardo Portella, com elevado espírito público e 
distinguida competência técnica, aliados a um projeto de utopia que sempre 
essencializou a sua travessia de intelectual engajado e comprometido com a 
construção de outro e mais feliz futuro, driblou as adversidades da hora e 
escreveu seu nome no enredo recente, e um tanto turbulento, do país.

Desapegado aos provisórios cargos conferidos pela vida pública, imortali-
zou-se, dentre outras razões, pelo apotegma: “não sou ministro, estou minis-
tro”, lição ética para os que, em direção contrária, fazem dos postos ocupados 
nas estruturas de poder, diria Machado de Assis, uma espécie de “segunda 
alma”. Ser em permanente estado de confluência, palavra cara aos seus sempre 
lúcidos arrazoados, Eduardo Portella vivenciou, em tom maior, o estar e o estar 
sendo, autenticando-se, desse modo, como uma personagem fundamental num 
tablado político pródigo em sombras e luzes, perplexidades e esperança, sem 
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a qual o homem se demite da sua inalienável condição de ser em permanente 
processo de construção. Infrangivelmente comprometido com a liberdade, e 
dela não abrindo mão em nenhum instante, Eduardo Portella anistiou inúme-
ros brasileiros que haviam sido atingidos pelas medidas discricionárias patro-
cinadas pelo governo militar, o que lhe valeu alguns dissabores, por ele enfren-
tados com galhardia e inarredável convicção de que sem liberdade o homem se 
desumaniza e morre. Aqui, pontifica a dimensão utópica que sempre matizou 
o ser/fazer do professor Eduardo Portella, que, certa, feita sentenciou: “Só a 
morte pode com a utopia, mas a recíproca também é verdadeira”.

De igual modo, poderíamos discorrer sobre o intelectual que consorcia, 
com apreciável destreza, teoria e prática, argumentação e ação, discurso e 
operosidade, que o diga a fundação, em 1962, com a participação do seu 
irmão Franco Portella, recentemente falecido, das Edições Tempo Brasilei-
ro, da Revista Tempo Brasileiro, uma baliza cultural memorável, instrumento 
superlativo de manifestação do saber em suas mais diversas modalidades 
manifestativas.

A esse verdadeiro tento de resistência e criatividade acrescente-se, com 
igual relevo, a participação decisiva no projeto de criação e administração do 
Colégio do Brasil, universo do pensamento matizado pela realização perene 
de elevados estudos e pesquisas vincados pelo dialético marco da transdisci-
plinaridade, dado que Educação, Filosofia, Literatura, Antropologia, Sociolo-
gia, Economia, Estética, dentre outras que cartografam o desbordante mundo 
da Cultura, encenam e contracenam interações verdadeiramente iluminadoras 
com a complexa realidade que nos cerca. Ressalte-se que a ação proativa de 
Eduardo Portella, na coordenação do projeto levado a cabo pelas Edições 
Tempo Brasileiro, tem-se vincado por estudos verdadeiramente iluminadores 
acerca da realidade do Brasil e da América Latina como um todo. Eduardo 
Portella nunca acreditou, como ele mesmo já fez questão de pontuar, em 
monodisciplinas, em olhares fechados sobre o real, em saberes que se dogma-
tizam e se trancafiam no reduto duvidoso das suas supostas certezas episte-
mológicas. Daí ser a transdisciplinaridade o cerne memorável do seu pensar 
aberto, criativo, livre e sumamente solidário.
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Poderíamos, também, falar acerca do brilhante professor universitário, do 
homem da sala de aula, do renovado produtor de conhecimentos que, ainda 
hoje, não cessa de entrever na relação mestre/aluno um campo sobremaneira 
propício, não somente para a promoção do enriquecedor convívio humano, 
mas, também, para o engendramento de uma práxis que une ensino e pesqui-
sa, encarando-os como eles precisam e devem ser encarados, como insepará-
veis faces de uma mesma experiência, a que se nucleariza pelo fascinante ato/
processo da construção, transformação e partilha solidária do saber.

Julgo, sobremodo, pertinente realçar a trajetória do professor Eduardo 
Portella como homem da sala de aula, porque sei que há muitos que, de posse 
dos títulos que conferem distinção aos que militam na academia, abandonam 
a sala de aula e passam a tratá-la com arrogante, não raro ridículo, desdém. 
Não integro o rol dos que tiveram o privilégio de ser aluno do professor 
Eduardo Portella, mas, de alguns que foram agraciados com essa singular de-
ferência, colho depoimentos sinalizadores de um ser/fazer pedagógico raro, 
consorciador da emoção e da razão na medida certa, conduzidos por uma 
impecável lógica expositiva, tudo bem temperado pelos ingredientes de um 
humor refinado, mais do que pródigo em dissolver as aporias inúmeras de que 
se impregna a condição humana.

Dessa travessia pedagógica fecunda, por qualquer que seja o ângulo que se 
queira examiná-la, emerge uma plêiade de eminentes mestres que encontraram 
na sólida hermenêutica ministrada por Eduardo Portella a fonte indesviá-
vel em que se abeberaram, se nutriram e se consolidaram como profissionais 
autônomos, capazes de sobrevoar os alentados horizontes do conhecimento 
com as suas próprias asas. Acrescente-se aqui, com similar relevo, que um dos 
aspectos mais notáveis da docência do professor Eduardo Portella é a sua 
impressionante capacidade de manter-se antenado com o que se produz nos 
mais variados campos do conhecimento, sobretudo o que se territorializa no 
âmbito das chamadas Ciências Sociais. Nos cursos que ministra, ganham des-
taque as bibliografias verdadeiramente qualificadas e extremamente atualiza-
das, o que revela, convém reiterar, o olhar vigilante que o eminente professor 
mantém em relação à nossa estilhaçada contemporaneidade. Vê-se aqui que, 
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a despeito da sólida cultura humanística de que é portador, Eduardo Portella 
continua fazendo do livro, morada do saber no dizer de Afrânio Coutinho, 
seu companheiro predileto e sua fonte de consulta obrigatória.

Poderíamos falar do conferencista vigoroso, presença festejada em nume-
rosas tribunas do país e fora dele. Em Berlim, Bönn, Frankfurt e Munique, 
dissertando sobre Literatura e sociedade democrática. Em Campina Grande, 
proferindo palestra de abertura do VII Seminário Internacional de Literatura, 
em 1984, por ocasião dos inesquecíveis Congressos Brasileiros de Teoria e 
Crítica Literária, emergidos da garra idealizadora e da competência sobrante 
de Elizabeth Marinheiro e do operoso grupo de trabalho que sempre lhe deu 
o suporte necessário para que tal conclave se revestisse, como sempre se reves-
tiu, de invulgar êxito e de prestígio nacional e internacional.

Elizabeth Marinheiro, fecundo nome da crítica literária contemporânea, 
ex-aluna e admiradora confessa do criador de Teoria da Comunicação Literária e 
de outras obras-primas da crítica literária matizada por vigoroso sopro poé-
tico, em suas reflexões, sempre pontuou o caráter libertário da ensaística do 
aludido mestre. Na Bienal Nestlé de Literatura, discorrendo, magistralmente, 
sobre o anfíbio gênero literário a que na falta de melhor rótulo conceituamos 
como crônica, reclama para este híbrido modo de multiprocessamento da 
linguagem o tratamento valorizador que constantemente lhe tem sido negado 
por uma Teoria da Literatura sisuda e preconceituosamente hierarquizadora 
do fenômeno Arte em categorias inconsistentes, tais como gênero vs. gênero 
menor. Na Casa de América, Madri, ao dissertar acerca de Machado de Assis 
cronista do Rio, constrói a belíssima metáfora, segundo a qual “a crônica 
brasileira moderna é um animal urbano, não totalmente domesticado”.

Poderíamos falar do Eduardo Portella acadêmico, que, meritoriamente, 
ingressa na Casa de Machado de Assis, a Academia Brasileira de Letras, em 
1981, passando a ocupar a Cadeira de Número 27, cujo patrono é Maciel 
Monteiro e cujo fundador é o notável memorialista brasileiro Joaquim Na-
buco, autor do sempre clássico livro Minha Formação. Poderíamos falar da to-
nalidade sentenciosa e aforismática que percorre vastos núcleos da mais do 
que poética escritura do eminente pensador da Bahia, do Brasil e do mundo. 
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“O homem é um colecionador de perdas, perdeu a inocência, perdeu o Pa-
raíso, está agora ameaçado de perder a linguagem.” “Para além da morte do 
poema, permanece a dimensão poética da existência”, por aí caminhando um 
admirável conjunto de dizeres tão lúcidos, quanto incendiados pelo fogo que 
Prometeu roubou dos deuses e, em seguida, o doou aos homens.

Poderíamos, enfim, abordar a pluridimensional obra de Eduardo Portella 
percorrendo o gênero no qual ele se tem consumido e consumado como um 
rematado mestre e um dos seus mais abalizados cultores: o ensaio literário. 
Ensaio que, na esteira do fecundo pensamento de Montaigne, configura-se 
numa espécie de livre aventura do espírito e da inteligência, desbordante e 
indemarcável voo do pensar humano sobre os vãos e desvãos do real.

A ensaística de Eduardo Portella, de Aspectos de La poesia brasileña contempo-
rânea, 1953, a México: guerra e paz, 2001, dentre outros títulos que têm des-
velado a sua impressionante capacidade criadora, tem-se notabilizado pela 
ostensiva exibição de um conjunto diversificado de aspectos que a torna 
quase iluminadamente solitária no amplo painel dos que escrevem ensaios 
no Brasil. De pronto, chamamos a atenção para o peso de erudição que 
recobre os pronunciamentos críticos de Eduardo Portella. Peso que não se 
configura em nenhuma pedra no meio do caminho do leitor, antes sinaliza 
para a sólida formação filosófica de quem, em várias geografias europeias, 
conviveu, demoradamente, com o pensamento de expoências da Filosofia 
e da Crítica Literária internacional, tais como: Xavier Zubiri, Julián Ma-
rías, Dámaso Alonso, Carlos Bousoño, Sartre, Habermas, Adorno, Gada-
mer, Heiddeger, Nietzsche, Hegel, Kant, Ortega y Gasset, dentre outros. 
Ressalte-se, contudo, que, espelhando, em sua grandiosa obra ensaística, 
todo esse numeroso e qualificado espólio epistemológico, Eduardo Portella 
o faz de modo rigorosamente original, imprimindo em cada conceito que 
mobiliza, em cada imagem que engendra, e são tantas e tão belas, o sopro 
vitalíssimo de um pensar inescondivelmente original, fruto da maturidade 
de quem inscreve, com rara competência, no telos profuso do pensamento 
contemporâneo, as marcas indeléveis do seu peculiaríssimo modo de ser, de 
sentir, de refletir e fazer cultura da mais alta qualidade.
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Desse amplo espectro reflexivo nutre-se o pensamento de Eduardo Por-
tella, sempre matizado, em todas as suas anticanônicas formulações, por uma 
abordagem crítica do existente, por uma incessante subversão e inacomodação 
diante do estabelecido. Talvez seja essa a influência mais permanente da ico-
noclastia nietzschiana sobre o exercício do pensar crítico na obra de Eduardo 
Portella.

A erudição, na ensaística portelliana, convive, admiravelmente, com o ras-
go libertário próprio de quem não se deixa aprisionar por nenhum modelo 
teórico que se pretenda instância legitimadora do conhecimento, daí a defesa 
apaixonada que promoveu da abertura da Teoria da Literatura para outros 
saberes, reivindicando para ela a saudável capacidade de dialogar pluralmente 
com a alteridade, não em nome de um ecletismo festivo e inconsequente, 
mas, sim, em nome do caminhar crítico que julga mais compatível com o 
traço de ambiguidade essencial que lateja no insubmisso signo literário, o 
que tem na liberdade criadora o seu traço mais superlativo. Ao mesmo tempo 
em que sempre defendeu a sólida formação em Teoria da Literatura para os 
que incursionam pelo território do ensino literário, a fim de que tal ramo do 
conhecimento não se confine nos limites dos “palpites emocionados, mas 
ingênuos”, nunca condescendeu com a autoritária ideia de ser a Teoria da 
Literatura a proprietária absoluta da poética. Aliás, é dele a sutil, mas lúcida, 
distinção entre Teoria da Literatura e Teoria Literária. Aquela diz respeito a 
todos os conceitos que cercam o saber literário. Essa se traduz por uma refle-
xão que se instaura a partir do literário. Aquela estaria para o fundado, esta 
para o fundamento.

Acercamo-nos, pois, do fundo corte heiddegeriano que emblematiza os 
Fundamentos da Investigação Literária postos em cena por Eduardo Portella, à luz 
dos quais o emérito crítico brasileiro tem balizado a sua convivência com o 
ser da Literatura. Na ensaística de Eduardo Portella, a paixão da linguagem e 
a linguagem da paixão contracenam em textos superiores que retiram a crítica 
do cadinho estreito de uma insípida e previsível metalinguagem e a ancoram 
no porto da mais elevada e sublime criação.
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Para Eduardo Portella, “no jogo da verdade a crítica é criação”, esforço 
ingente para se penetrar nos abismos da linguagem, nas polissêmicas zonas do 
entretexto, lá onde os sentidos, transgressoramente, rompem a normatividade 
da língua, e a Arte se faz a libertária e fundadora pátria dos homens.

“Olhar da liberdade, liberdade do olhar”, o ensaísmo de Eduardo Portella 
singra os mares e percorre o território de todas as utopias possíveis. Invadi-
da e assumidamente fecundada pelas larvas da poesia, resistente a todos os 
enquadramentos classificatórios bem-comportados, a hermenêutica praticada 
pelo professor Eduardo Portella prima pela elegância estilística indisfarçável, 
pela construção musicalmente harmoniosa de frases que, de modo certeiro, 
captam a verdade essencial e íntima dos fenômenos estéticos investigados. É 
aqui que radica a memória profunda do seu inconfundível magistério crítico, 
da sua, diria Roland Barthes, “mitologia secreta e particular”, do seu modo 
múltiplo de ser diante do ser múltiplo da Literatura. É desse modo que in-
tentamos celebrar o mais jovem oitentão da Crítica Literária Brasileira. Como 
disse certa feita Raymundo Asfora, tribuno/poeta da Rainha da Borborema: 
“A memória pode ter falhado, mas no coração não ficou nada esquecido.” 
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Marques Rebelo: 
A estrela sobe

Ar naldo Nisk ier

Marques Rebelo notabilizou-se com esse pseudônimo. O 
seu nome verdadeiro era Eddy Dias da Cruz, carioca nas-

cido em 1907 e que viveu na sua cidade até o ano de 1973, quando 
faleceu aos 66 anos de idade. Faz parte de um grupo de elite de 
escritores cariocas, entre os quais podemos citar Machado de Assis, 
Lima Barreto e o nosso confrade Carlos Heitor Cony.

Bisneto do II Barão da Saúde, chegou a estudar três anos de Me-
dicina, no final da década de 20, mas abandonou os estudos para 
dedicar-se de corpo e alma ao Jornalismo e à Literatura. Mais tarde 
concluiu o curso de Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade Na-
cional de Direito da então Universidade do Brasil. O seu pendor, no 
entanto, estava mesmo voltado para a Literatura.

Adepto da Escola Realista, escreveu o primeiro livro em 1931, 
com o título de Oscarina. Depois vieram Três caminhos, do qual o con-
to Vejo a lua do céu tornou-se telenovela; Marafa; o clássico A Estrela sobe 
(1939) e em seguida o não menos famoso O espelho partido. Escreveu 

Ocupante da 
Cadeira 18 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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também diversos contos, a peça teatral Rua Alegre, em 1940, crônicas, biogra-
fias (dedicando-se à vida e obra de Manuel Antônio de Almeida, literatura 
infanto-juvenil (10 livros) e literatura didática, em que se insere a Antologia 
Escolar Portuguesa, de 1970.

Homem incansável, foi autor de inúmeras traduções, como a de Ana Karê-
nina, de Tolstói, em 1948, além de ter alcançado outros autores, como Flau-
bert, H.G. Wells, Júlio Verne, Balzac e Franz Kafka.

Tive o prazer (imenso) de conhecer pessoalmente Marques Rebelo. Foi 
no começo da minha carreira jornalística, no idos de década de 50, quando 
trabalhava no jornal Última Hora. Samuel Wainer, em sua época dourada, com-
prou também a Rádio Clube do Brasil (PR-A3). E entregou a direção ao seu 
amigo Eddy Dias da Cruz. Ele logo valorizou o lado jornalístico da emissora 
e deu força ao setor de esportes, dirigido por Raul Londres. Havia uma par-
ceria muito estreita entre a rádio e o jornal, tanto que muitos repórteres da 
Última Hora eram apresentadores na emissora de rádio, entre eles eu me encon-
trava, transmitindo notícias – e até jogos de futebol, como ocorreu na estreia 
com um FluminensexPortuguesa, no campo do América F.C.

Por falar no clube de Campos Sales, Marques Rebelo era completamente 
apaixonado pelo América, ao qual dedicou muitas crônicas de louvor e en-
cantamento. Era levado por um pensamento que ficou para sempre guardado: 
“Nenhum minuto é vazio, desde que possamos sonhar.”

E tivemos a vida acadêmica de Marques Rebelo, a partir de 1965, na ca-
deira n.o 9. Ao tomar posse, revelou-se “um carioca de Vila Isabel, bairro que 
tem nome de princesa, mas é proletário e pequeno-burquês, e cuja gente hu-
milde foi o básico material de sua ficção e do seu amor.” Marques Rebelo che-
gou a participar da diretoria da Casa de Machado de Assis, depois de retratar 
a cidade nos últimos anos pré-industriais, quando na Tijuca ainda se faziam 
serenatas, a Lapa estava no auge e casais de namorados passeavam de bonde.



147

P ro s a

Celso Furtado: Um 
admirável pensador

Murilo Melo F ilho

Corria o ano de 1999, quando, certo dia do mês de março, 
eu já tinha começado minha campanha para eleger-me na 

ABL e recebi um telefonema da Sra. Rosa Freire d’Aguiar Furtado, 
convidando-me, em nome de Celso Furtado, seu marido, para ir à 
sua residência.

Quando lá cheguei, na Rua Conrado Niemeyer, em Copacabana, 
Celso perguntou como eu havia começado a minha vida, aqui no 
Rio.

E ao relatar aqueles meus primeiros e difíceis tempos de luta, ele 
comentou que os achava bem iguais aos seus, nós ambos vindos do 
Nordeste. E pediu à sua mulher:

– Por favor, Rosa, traga-me aquele envelope branco, que deixei 
lá na biblioteca.

Ao abri-lo, fiquei trêmulo e nervoso. Celso surpreendeu-se com 
a minha reação e perguntou:

– Murilo, por que você está nervoso?

Ocupante da 
Cadeira 20 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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Eu respondi: 
– Porque, Dr. Celso, eu não esperava receber, já hoje, esta sua carta. 
Celso explicou:
– É que eu e Rosa vamos viajar para a Europa, na próxima semana, e como 

a eleição será durante a nossa ausência, eu fiz questão de já deixar este voto 
com você.

Tempos depois, eu já era Acadêmico quando solicitei e recebi, a meu pedi-
do, talvez o último texto escrito por Celso, sob o título “Para onde caminha-
mos?”, que publiquei numa seção semanal reservada a artigos de Acadêmicos, 
que eu então administrava no Jornal do Brasil.

A seguir – na presença de Celso e na antevéspera de sua morte – requeri à 
Presidência da ABL, que a aprovou, a transcrição desse seu artigo nos Anais da 
Academia, a fim de que ficasse neles registrado para sempre.

Ao sair daquela reunião de quinta-feira, Celso me agradeceu essas duas 
iniciativas – a da publicação do seu texto no Jornal do Brasil e a do registro nos 
nossos Anais – agradeceu-me com um aperto de mão tão forte, tão demorado 
e tão comovido, como se estivesse pressentindo que aquele seria o nosso últi-
mo cumprimento.

E acontecia, infelizmente, que era.

 Ȅ Uma solução honrosa
Nesse seu último artigo e com sua consagrada autoridade de ideólogo das 

grandes teses econômicas, Celso Furtado já sugeria uma solução honrosa e 
prática para que o Brasil saísse da difícil encruzilhada em que então se en-
contrava.

Um País como o nosso, dizia ele, dotado de imensas reservas de tantos 
recursos (petróleo, água, urânio, soja, carne, algodão, trigo e Sol, muito Sol) 
não podia conformar-se com uma insignificante taxa de crescimento.

Essa distorção teve sua origem no chamado Consenso de Washington, uma dou-
trina surgida nos Anos 90, que conduziu o Brasil a endividar-se desbragada-
mente com extravagantes taxas de juros. 
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Destacam-se aí as suas advertências contra o engessamento das economias 
periféricas, cada vez mais empobrecidas com os altos juros pagos aos centros 
internacionais do poder, beneficiados por uma crescente concentração de ren-
das, que não era um fato meramente brasileiro, porque também mundial.

 Ȅ Expansão e depressão dos Impérios
Citando Hegel, o apaixonado tradutor de Sófocles, Celso advertia também 

para o exemplo de vários impérios que, ao longo dos séculos e da História 
da Humanidade, atravessaram períodos de frenética expansão, seguidos de 
retrocesso e depressão, sem nada terem em comum, como aconteceu nos ca-
sos da ascensão e queda: do Império Persa (com Ciro e Darío); do Império 
Cartaginês (com Aníbal e os dois Cipiões); do Império Babilônico (com Ha-
murabi e Nabucodonosor); do Império Macedônico (com Alexandre Mag-
no); do Império Romano, da “Pax Romana” (com Cesar, Otávio e Pompeu); 
do Império Britânico, com (Gladstone, Pitt e a Rainha Vitória); do Império 
Napoleônico (com os Bonapartes); do Império Austro-Húngaro (com Fran-
cisco José I); do Império Prussiano (com Bismarck); do Império Germânico, 
com Guilherme II e Adolfo Hitler. Assim, em seguida, talvez então o mes-
mo estivesse acontecendo com o Império Americano, (de Truman, Marshall,  
Eisenhower, Kissinger, Regan, Nixon, Ford, Carter, Bush sênior e Bush jú-
nior), para enfrentar inimigos implacáveis, como os Bin Ladens da vida, ca-
pazes dos atentados fanáticos e terroristas ao Pentágono de Washington, às 
torres gêmeas do World Trade Center de Nova York e ao metrô de Madri. 

Mais ainda, segundo Celso, essa hipertrofia levou o mundo aos polos hege-
mônicos da globalização e a um perigoso impasse, do qual está difícil prever 
como sairemos. 

 Ȅ As pedras do xadrez mundial
Como admirável pensador, ele se debruçou a seguir sobre as pedras do 

xadrez mundial para dar o seu diagnóstico sobre o atual desafio civilizatório. 



 Murilo Melo F ilho

150

Um desafio, aliás, que, a esta altura, bem pode estar sendo decidido nos 
areais afegãos, iraquianos ou paquistaneses, na esteira dos tanques ou na boca 
do canhão. 

Para entendermos o que então se passava no mundo, bastaria que consul-
tássemos Celso Furtado com o seu livro Criatividade e dependência na civilização 
industrial, lançado num ano que coincidiu com o bicentenário da morte de 
Jean-Jacques Rousseau, do Contrato Social. 

Celso analisa aí o poder e o espaço que há tempos já se globalizavam ra-
pidamente, quando enumera os dois traços relevantes que o capitalismo in-
dustrial apresentou: primeiro, a grande concentração do poder econômico e, 
segundo, a organização, com elevada eficácia, das massas assalariadas. 

E é justamente no plano internacional que esse capitalismo se mostra mais 
problemático, sobretudo na atual Europa, onde a ascensão da burguesia se 
entrosou com os grupos dominantes tradicionais. 

É certo também que essa escalada burguesa se ligou à expansão comercial 
acelerada no século XVI, com o fluxo da prata e do ouro originários da Amé-
rica e com a pilhagem da África, onde se compraram dezenas de milhões de 
escravos.

 Ȅ Advertências ditas e repetidas
Todas essas advertências foram ditas e repetidas por Celso Furtado, um 

corajoso sertanejo, nascido na Cidade paraibana de Pombal, um longínquo 
aglomerado de 30 mil habitantes, perdido na microrregião de Souza, dentro 
do sertão e do semiárido nordestinos. 

Como aluno, Celso manifesta logo suas preferências filosóficas e literárias, 
cercado de livros por todos os lados, como frequentador da vasta e bonita 
biblioteca do seu pai. 

Leu então todas as obras, ao seu alcance, de Eça, Machado, Euclides, Gra-
ça, Jorge, Rachel e Anatole. 

Como bom aluno de piano, descobre a grandeza da música sinfônica e 
romântica.
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E como Aspirante a Oficial da FEB, na luta contra o fascismo na Europa, 
logo depois teve em Paris o seu primeiro contato com o universo europeu, 
então dizimado pela 2.a Grande Guerra. 

Doutorando-se em seguida, integra a celula mater da CEPAL.
Segue-se um pós-doutorado em Cambridge, com uma tese sobre O Colonialismo 

no Brasil e onde conhece os maiores luminares da atual doutrina econômica, os ce-
palinos, liderados pelo argentino Raul Prebisch, com o lançamento do seu clássico 
Formação Econômica do Brasil, hoje já na sua 42.a Edição. 

 Ȅ Inesquecíveis criatividades
De lá, vem para participar dos últimos anos do histórico governo do presidente 

Juscelino Kubitschek, com a criação da Sudene, da qual é o primeiro Superinten-
dente, nos “anos dourados” do quinquênio de JK, quando o Brasil conheceu uma 
era de grandes, inesquecíveis e talentosas criatividades, como por exemplo:

 • Na área artística, o surgimento do “Cinema Novo”, com Glauber Rocha, 
o nosso Nelson Pereira dos Santos, Cacá Diegues, Joaquim Pedro dos 
Santos, Sílvio Back, Nelson Rodrigues, Zelito Viana e Héctor Barbenco.

 • Na área musical, a explosão da “Bossa Nova”, com João Gilberto, 
Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Ellis Regina, Carlos Lira, Francis 
Hime, Roberto Menescal, Caetano Veloso, Chico Buarque, Nara Leão 
e Ronaldo Bôscoli.

 • Na área esportiva, com o “Tricampeonato Mundial de Futebol”, com 
Pelé, Garrincha, Tostão, Jairzinho, Carlos Alberto, Newton Santos, 
Gérson, Djalma Santos, Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, Júnior, Romário, 
Bebeto, Taffarel, Branco e Ronaldo. 

 Ȅ Os Brasis do passado e do presente
Enquanto os teóricos explicavam e construíam o “Brasil do passado”, a 

obra de Celso explicava e construía o “Brasil do presente”, produzindo um 



 Murilo Melo F ilho

152

plano realmente objetivo para equacionar o problema da seca, e deparando aí 
com Julião, Dom Hélder Câmara, Gilberto Freyre, os usineiros, o DNOCS e 
os industriais dos açudes.

Celso atravessa o tumultuado governo de Jânio, até chegar aos incertos 
dias de Jango, como ministro do Planejamento e autor do Plano Nacional de 
Desenvolvimento. 

É nomeado embaixador do Brasil na Comunidade Econômica Europeia, 
em Bruxelas. 

É recebido por Kennedy na Casa Branca e vai à Conferência de Punta del 
Este, em Montevidéu, que eu assisti inteirinha, do começo ao fim, com, entre 
outros, Che Guevara, Leonel Brizola, e a Aliança para o Progresso. 

Celso cresce na fase do exílio, iniciado em 1964 no Chile e continuado 
depois nos Estados Unidos (da Guerra Fria e do Vietnã) e na França, (de De 
Gaulle e do chienlit), comandado por Daniel Cohen-Bendit.

 Ȅ Previsões de um longo exílio
Para um grupo de exilados sonhadores, previu um exílio de pelo menos 15 

anos. E, infelizmente, acertou em cheio.
Em Paris, aproxima-se muito de Josué de Castro e de sua Geografia da fome 

e é então o único professor estrangeiro nomeado por De Gaulle para ensinar 
na Sorbonne, onde, durante 20 anos, profere aulas magistrais e inesquecíveis, 
falando para repletas e entusiasmadas plateias de estudantes.

Durante esse ostracismo, perseguido pelo regime militar, que procurava 
alcançá-lo onde estivesse, Celso vê-se disputado pelas mais importantes uni-
versidades americanas: de Yale, da Columbia e de Harvard; universidade fran-
cesa, da Sorbonne, e inglesas, de Cambridge e Oxford.

Evita envolver-se no Tribunal Bertrand Russell, por julgá-lo impróprio e 
inadequado.

Vai à China (do maoísmo e da Revolução Cultural), e ao Japão (da Re-
construção e do Progresso). 

Pois bem. 



Celso Furtado:  Um admirável  pensador 

153

É este paraibano competente, com uma obra vertida para o inglês, fran-
cês, italiano, castelhano, sueco, polonês, persa (farsi), romeno, chinês, árabe e 
japonês, é ele quem depois nos brindaria com mais 37 livros, entre os quais 
Teoria e política do desenvolvimento econômico, já na 15.a edição. como resultado de 
20 anos de estudos realizados na França.

 Ȅ Intérpretes da política econômica
Neles, em estilo cartesiano, na moldura e no figurino das atuais economias 

– não raro em equações algébricas e geométricas – Celso Furtado analisa as 
teorias de Weber (Economia e sociedade); de Leibniz (Novos ensaios sobre o conhecimento 
humano); Keenes (Redistribuição dos lucros) e de quase todos os grandes formu-
ladores e intérpretes da política econômica do mundo nos séculos XIX e 
XX, como foram: Adam Smith (A Riqueza das Nações); Stuart Mill (Princípios de 
economia política); Karl Marx (O Capital); Friedrich Engels (O Manifesto do Partido 
Comunista); Vladimir Lênin (O Estado e a Revolução); Friedrich Hegel (Grande 
lógica: a tese, síntese e antítese); Thomas Malthus (Um ensaio sobre a população); Alfred 
Marshall (Princípios de economia política); John Kenneth Gralbraith (O novo estado 
industrial) e Raul Prebisch (Dominação e dependência).

Vários deles formulam teorias dos “ciclos de negócios”, com uma com-
preensão a longo prazo da economia capitalista e da civilização industrial, 
oferecendo ainda um painel abrangente dos processos de criatividade, com 
duas revoluções: a burguesa, ditada pela dependência industrial, e a científica, 
imposta pela visão tecnológica. 

Celso não teve a pretensão de convencer ninguém de suas ideias, porque 
tencionava apenas estimular um exercício de análise sobre elas, que conduzis-
sem ao encontro de sínteses criadoras de opções e de soluções. 

 Ȅ Uma existência digna e honrada
Ele viveu 84 anos de uma existência digna e honrada, nascido no dia 26 de 

julho de 1920, que morreu no dia 20 de novembro de 2004, numa Efeméride 
que, nessa data, completou justamente oito anos da sua morte.
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Neste réquiem, em homenagem à sua memória, devo dizer mais que Celso 
Furtado foi um dos brasileiros mais importantes do Século passado e que 
mais influência nele tiveram, uma personalidade mítica, uma das poucas una-
nimidades nacionais, uma marca e uma referência, um arquiteto da nossa pro-
blemática, erudito, coerente, austero, discreto, íntegro, altivo, gentil e atencio-
so, simples e acessível, lido e ouvido com respeito e admiração em todo o País 
e em todo o mundo, sobretudo pelos jovens; enfim, um motivo de alegria e 
de justo orgulho para todos os seus contemporâneos, como nós, desta atual 
geração de brasileiros. 

 Ȅ A linha dos grandes intérpretes
Situou-se na linha dos nossos grandes intérpretes: Caio Prado, Sérgio Buar-

que de Hollanda, Gilberto Freyre, Antônio Cândido, Antônio Callado, Afon-
so Arinos, Mário Henrique Simonsen, San Thiago Dantas, Barbosa Lima 
Sobrinho, Roberto Campos e Raymundo Faoro, sonhando com um país de-
senvolvido, mais humano, mais justo e menos desigual, que está clamando por 
um “Projeto do Brasil”, viável e concreto, gideano, sem utopias e ilusões. 

 Produziu uma obra séria e importante, como um soldado batalhador nas 
fileiras do combate ao atraso, ao retrocesso, ao imobilismo, ao conformismo 
e à resignação. 

Não foi à toa nem por acaso que se viu eleito, há tempos, como “O economista 
do século” e como “um dos pensadores mais respeitados em todo o mundo”. 

Para perpetuar a sua memória, está funcionando atualmente, aqui no Rio, 
o Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, 
dirigido pelo embaixador José Viegas e tendo no seu Conselho Deliberativo a 
dedicada viúva de Celso: Rosa Freire d’Aguiar Furtado. 

 Ȅ Afinal, eleito para a academia
Não foi à toa nem por acaso igualmente que a Academia Brasileira de Le-

tras, em 1977, o elegeu para o seu Quadro de Membros Efetivos, na Cadeira 
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n.o 11, sucedendo aos Acadêmicos Darcy Ribeiro, Deolindo Couto, Adelmar 
Tavares, João Luís Alves, Eduardo Ramos, Pedro Lessa, ao fundador Lúcio 
de Mendonça e ao patrono Fagundes Varela, e foi sucedido pelo Acadêmico 
Hélio Jaguaribe. 

Celso participava de todas as nossas reuniões plenárias das quintas-feiras, 
ao lado de outro grande Acadêmico, que foi Evandro Lins e Silva, sentando-
se, durante sete anos, naquela mesma Cadeira, onde agora se senta o nosso 
estimado companheiro Merval Pereira. 

Ele se elegera para aqui conviver fraternalmente com os seus colegas, na sua 
inesgotável riqueza do ser humano, vocacionado para o carinho e o compa-
nheirismo, que, a todos nós, tanto honrou e tanto dignificou. 
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Doutor em 
Letras pela 
UFRJ com a tese 
O Século XVIII no 
Brasil: o Intelectual 
e a Cultura, é 
Professor de 
Literatura 
Brasileira na 
UFF. Tem 
no prelo um 
livro sobre 
Tomás Antônio 
Gonzaga.

Gonzaga: a lira, a sátira  
e os poemas africanos

Paulo Roberto Pere ira

 Ȅ I – Marília de Dirceu: entre a ficção  
e a confissão

Tomás Antônio Gonzaga, com sua obra lírica e satírica, tradu-
ziu a configuração espiritual da Literatura Brasileira da segunda 
metade do século XVIII, entre a adoção dos postulados estéticos 
do Arcadismo e o aparecimento de tendências pré-românticas. O 
seu legado poético, motivado pela vivência brasileira, registra a 
adesão aos princípios filosóficos do Iluminismo e traz, na con-
fissão pungente do presídio, um depoimento único. Tanto Marília 
de Dirceu quanto Cartas Chilenas, reflexos da personalidade que se 
desdobra na experiência individual e coletiva, resultam do itine-
rário intelectual de Gonzaga no universo da colônia americana. 
Quanto aos poemas moçambicanos, outras foram as vivências que 
motivaram a criação épica e lírica em torno dos “africanos peitos 
caridosos”.
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A contribuição de Marília de Dirceu ao processo literário brasileiro tem sido 
destacada no sentido de que “ela é a mais nobre e perfeita idealização do 
amor que possuímos”.1 Na primeira parte das liras, predomina a exaltação 
do amor de Gonzaga/Dirceu pela beleza de Maria/Marília. Na segunda, 
a escrita nasce da vivência do poeta, enquanto prisioneiro na Fortaleza da 
ilha das Cobras no Rio de Janeiro, acusado de crime de lesa-majestade. Nas 
duas partes da Marília de Dirceu, a realidade concreta e a ficção se misturam de 
tal modo que é difícil separar os fatos da verdade histórica dos da verdade 
literária. Embora utilize os versos líricos para negar a face de rebelde que lhe 
é atribuída, Gonzaga acaba sendo confirmado como porta-voz da insatisfa-
ção da elite mineira ante o poder metropolitano, devido aos versos satíricos 
das ferinas Cartas Chilenas. A aparente antinomia entre o amoroso discípulo 
do deus Cupido e o desbragado crítico do Fanfarrão Minésio confirma “a 
integração autêntica dos traços contraditórios do homem privado (Dirceu) 
e do homem público (Critilo), ambos expressivos daqueles tempos ricos em 
afirmação e mudança”.2

As liras são construídas num estilo de corte clássico, dominado pela sim-
plicidade prosaica da linguagem coloquial afeita à herança da tradição da 
lírica popular que, devido ao emprego do refrão, se intensifica num ritmo 
musical envolvente.

As liras gonzaguianas consubstanciam uma narrativa da plena realização 
do homem, independentemente dos percalços do destino, banhado pelo oti-
mismo e pela ideia de felicidade burguesa que caracterizou o século XVIII. 
As liras significam mais do que ficções poéticas de um sofrimento amoroso: 
Gonzaga ultrapassa a simples reiteração dialética do amador que no amado se 
transforma, enraizada na tradição clássica greco-latina difundida pelo cancio-
neiro de Petrarca e exaltada em Camões, em que resgata sua razão universal no 
canto que transcende a glorificação da mulher.

1 VERÍSSIMO, José. Gonzaga. In: ___. Estudos de literatura brasileira. 2.a série. 2.a ed., Belo Horizonte: 
Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1977, pp. 121-122.
2 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. Introdução. In: GONZAGA, Tomás Antônio. Marília de Dirceu. 
São Paulo: Martins, 1966, p. IX. A primeira edição dessa obra data de 1944.
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Marília de Dirceu não revela, à primeira vista, o espírito localista brasileiro 
devido à moldura arcádica da construção das liras. A prova disso é que apa-
rentemente nessa poesia não haveria lugar para o negro e o mulato. Mas os 
poetas mineiros, ao abrasileirarem as deusas mitológicas, transformando-as 
em ninfas mulatas, como fizeram nas artes plásticas seus contemporâneos An-
tônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e Manuel da Costa Ataíde, deram am-
pla visão do afrodescendente brasileiro da segunda metade do século XVIII, 
labutando nas minas em flagrante realismo, como nesta célebre passagem do 
Canto Genetlíaco, de Alvarenga Peixoto:

Estes homens de vários acidentes,
pardos e pretos, tintos e tostados,
são os escravos duros e valentes,
aos penosos trabalhos costumados:
Eles mudam aos rios as correntes,
Rasgam as serras, tendo sempre armados
da pesada alavanca e duro malho
os fortes braços feitos ao trabalho.3

Exemplo paradigmático da incorporação do elemento africano à poesia 
brasileira é a lira III, da terceira parte da Marília de Dirceu, talvez o poema mais 
conhecido de Gonzaga, pelo nativismo realista com que descreve o cotidiano 
de trabalho em Minas Gerais no século XVIII:

Tu não verás, Marília, cem cativos
tirarem o cascalho e a rica terra,
ou dos cercos dos rios caudalosos,
ou da minada serra.

3 LAPA, M. Rodrigues. Vida e obra de Alvarenga Peixoto. Rio de Janeiro: MEC/INL, 1960, pp. 35-36.
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Não verás separar ao hábil negro
do pesado esmeril a grossa areia,
e já brilharem os granetes de oiro
no fundo da bateia.

Não verás derrubar os virgens matos,
queimar as capoeiras inda novas,
servir de adubo à terra a fértil cinza,
lançar os grãos nas covas.

Não verás enrolar negros pacotes
das secas folhas do cheiroso fumo;
nem espremer entre as dentadas rodas
da doce cana o sumo.4

....................................................................

Numa simbologia de profundas ressonâncias sobre a realidade do Brasil 
setecentista, não é difícil associar estes versos ao célebre livro de André João 
Antonil, Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, publicado em 1711, 
devido à preocupação que demonstravam ambos os autores em valorizar as 
riquezas agrícolas e minerais do país que adotaram para viver.

A simetria perfeita com que Gonzaga dispôs as estrofes faz com que se per-
ceba, na descrição realista das cenas, o transcendente significado nativista que 
deixa antever o amor localista pelo ambiente que acolhera o poeta nascido na 
Cidade do Porto. As estrofes em causa são, no dizer de Rodrigues Lapa, “de 
mais acentuado americanismo”,5 a confirmar o conhecimento da realidade 
brasileira pela figura multifacetada de juiz e poeta. Todavia, nem todos estão 

4 As liras estão citadas pelas edições: GONZAGA, Tomás Antônio. Poesias. Cartas Chilenas. (Obras Com-
pletas v. 1). Edição de M. Rodrigues Lapa. Rio de Janeiro: INL, 1957; ___. Marília de Dirceu. Edição 
de Melânia Silva de Aguiar. Belo Horizonte: Villa Rica, 1992. ___. Marília de Dirceu. Edição de Sergio 
Pachá. Prefácio de Ivan Junqueira. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 2001. 
5 LAPA, M. Rodrigues. Op. cit. (1957), nota 54, p. 96.



Gonzaga :  a  l ira ,  a  sát ira  e  os  poemas  afr icanos   

161

concordes a respeito dessa interpretação, pois, segundo Fernando Cristóvão, 
“o que o poeta não quer continuar a ver e que Marília não verá quando casar 
com ele é a realidade tipicamente brasileira – a realidade recusada”.6 Roger 
Bastide não fica longe dessa leitura de Cristóvão, pois, para ele, “o espetáculo 
dos escravos suando e trabalhando nas minas e plantações (...) ameaça ofuscar 
a vista desses preciosos e ternos amorosos”,7 pelo contraste realista que cria, 
uma vez que para o crítico francês “Tomás Antônio Gonzaga quer poupar à 
Marília a visão do trabalho servil”.8

Estas duas leituras não tratam de uma das características do estilo gonza-
guiano que é ressaltar-se contrastivamente. Assim, a interpretação literal do 
verso coloca em segundo plano a condição metafórica que lhe é inerente como 
obra literária. Não custa lembrar que nos encontramos ante uma denegação 
que, como processo retórico, nega para afirmar. Haja vista que o recurso ao 
processo anafórico – a ênfase reiterativa no advérbio “não” – contém em si 
mesmo a inversão do polo negativo em positivo pelo realce dado ao universo 
americano, através da utilização intensiva de adjetivos valorativos: “rica terra”; 
“hábil negro”; “virgens matos”; “fértil cinza”, “cheiroso fumo”; “doce cana”. Lendo-
se assim essas estrofes, fica mais fácil interpretar o pensamento de Gonzaga, 
filho e neto de brasileiros, que, certamente, não desejaria desvalorizar o país 
onde passou a infância e a juventude, onde vivia e trabalhava, e que era a terra 
da mulher a quem desejava conquistar.

 Ȅ II – Cartas Chilenas: entre tradição e ilustração
As Cartas Chilenas estão entre os poemas mais complexos da Literatura Bra-

sileira por questões que transcendem o seu valor artístico. Muitos estudos 
tratam da sua autoria e qualidade estética. O poema correu inicialmente em 

6 CRISTÓVÃO, Fernando. Marília de Dirceu de Tomás António Gonzaga ou a poesia como imitação e pintura. 
Lisboa: IN-CM, 1981, p. 111.
7 BASTIDE, Roger. A incorporação da poesia africana à poesia brasileira. In: ___. Poetas do Brasil. 
Curitiba: Guaíra,/s.d./, p. 8.
8 Idem, p. 9.
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manuscritos nas décadas finais do século XVIII, conforme se deduz pelas 
referências a ele nos Autos de Devassa da Inconfidência Mineira.9 Não há consenso 
entre os que estudaram a sátira, apesar das alusões assinaladas, se ela contri-
buiu para influenciar o ânimo dos Inconfidentes de 1789. O fato é que ela 
reflete a efervescência política que tomou conta do Brasil nas últimas décadas 
do século XVIII por conta do jacobinismo iluminista das inconfidências de 
Minas, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Esses fatos políticos confirmam 
que as Cartas Chilenas se inserem na perspectiva ideológica da Ilustração com 
reflexos sobre os letrados da Colônia.

As Cartas Chilenas retratam o confronto entre o Ouvidor-Geral de Vila Rica, 
Tomás Antônio Gonzaga, que empregou como seu alter ego o personagem 
denominado Critilo, oriundo da novela El Criticon, do espanhol Baltasar Gra-
cián, e os desmandos de um tiranete, Luís da Cunha Meneses, crismado de 
Fanfarrão Minésio, governador da capitania de Minas Gerais. O Fanfarrão de 
Gonzaga foi moldado de alguns modelos, como a ácida comédia de Plauto, O 
soldado fanfarrão. As personagens das Cartas são apresentadas através de criptô-
nimos10 e, para compor a estrutura ficcional, utilizou Gonzaga como modelo 
as Cartas persas, de Montesquieu, que faz cruel sátira dos costumes europeus.

Esse longo poema em decassílabos sem rima, composto de 13 cartas, es-
tando a sétima e a décima terceira incompletas, foi escrito numa linguagem 
impregnada de termos do português coloquial do Brasil. A história transcorre 
no Chile, que simboliza Minas Gerais. A capital passa a ser Santiago em vez 
de Vila Rica. A Universidade de Coimbra transforma-se na de Salamanca e 
Portugal figura como Espanha, onde pretensamente estaria o destinatário das 
Cartas. A estrutura do texto abriga duas personagens que centralizam a ação 
a ser narrada: Doroteu, nome que sempre foi atribuído a Cláudio Manuel da 
Costa como autor da “Epístola” que antecede as Cartas, e seu interlocutor, 
Critilo, que era o próprio Tomás Antônio Gonzaga.

9 Autos de Devassa da Inconfidência Mineira. Rio de Janeiro: Bibliotheca Nacional, 1936. V. II, p. 77 e v. V, 
p. 131.
10 FARIA, Alberto. Cryptonymos das Cartas Chilenas. In: ___. Accendalhas. Rio de Janeiro: Leite 
Ribeiro & Maurillo, 1920, pp. 5-41. 
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A história que emerge dessa narrativa, em versos cortantes, num ritmo dra-
mático, obrigou o seu autor a permanecer no anonimato em face da violência 
com que se atacavam o governador e seus mais próximos auxiliares na adminis-
tração da capitania. O sigilo em que ele se manteve, utilizando o pseudônimo 
Critilo, produziu, talvez, o mais famoso caso de identificação na história literá-
ria brasileira, a ponto de o significado estético das Cartas Chilenas terem sido re-
legados a um segundo plano. É que, mesmo sabendo que a tradição manuscrita 
e impressa sempre atribuíra a Gonzaga a autoria do poema, os estudiosos nem 
sempre aceitaram de bom termo essa paternidade.

A questão da autoria das 13 Cartas já está encerrada: o autor é Tomás An-
tônio Gonzaga. Basta manusear a vasta quantidade de trabalhos já publicados, 
especialmente de Alberto Faria, Manuel Bandeira, Afonso Pena Júnior, Afon-
so Arinos de Melo Franco e Manuel Rodrigues Lapa fundamentados em “ra-
zões de ordem histórica, psicológica e moral, que indubitavelmente apontam 
para Tomás Antônio Gonzaga como sendo o autor das Cartas Chilenas”.11

O conteúdo ideológico das Cartas Chilenas revela a posição antimilitarista 
de Gonzaga oriunda do Iluminismo. Essa atitude progressista é vista como 
exceção por críticos que, na configuração das ideias de Gonzaga, o considera 
um intelectual de visão elitista, que se colocaria “numa posição reacionária 
aos ideais de seu tempo”.12 Essa tecla, que se vem martelando ao longo dos 
anos, apontando Gonzaga como um intelectual em descompasso com a sua 
época, quer-nos parecer equivocada. Criticam-no por não ser um seguidor do 
Iluminismo francês, mais democrático, republicano, anticlerical, de espírito 
modernizador nos valores sociais e econômicos. Mas não é essa a corrente 
iluminista de Gonzaga, como não é a de Basílio da Gama, visto não ser ela 
predominante no mundo luso-brasileiro do século XVIII. Desde o alvorecer 
do Iluminismo em Portugal,13 no final do governo de D. João V, o que pre-

11 LAPA, M. Rodrigues. As Cartas Chilenas: um problema histórico e filológico. Rio de Janeiro: MEC/INL, 
1958, p. 51.
12 ÁVILA, Affonso. As Cartas Chilenas ou uma vontade de continuidade barroca. In: ___. O lúdico e as 
projeções do mundo barroco. 2.a ed. São Paulo: Perspectiva, 1980, p. 166.
13 MONTEIRO, Ofélia Milheiro Caldas Paiva. No alvorecer do ‘Iluminismo’ em Portugal. In: Revista de 
história literária de Portugal. Coimbra, 1962, vol. I, pp. 191-233; idem, 1967, vol. II, pp. 1-58. 
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dominava e se impunha no mundo mental luso-brasileiro era o Iluminismo 
italiano de espírito despótico, que aproveitava as conquistas da ciência e da 
técnica para modernizar os Estados, mas não queria abolir a censura, nem re-
formar politicamente o governo para torná-lo mais democrático, pois poderia 
pôr em causa o próprio poder da realeza.14

Gonzaga, magistrado de perfil aristocrata cujo luxuoso guarda-roupa está 
detalhado nos Autos de Devassa, fala nas Cartas Chilenas como representante 
dos magnatas, a elite burguesa de Vila Rica que se opunha ao plebeísmo de 
Meneses/Fanfarrão. Sua postura conservadora e antidemocrática, critican-
do as camadas populares, demonstra que Critilo, como observa Sergio Paulo 
Rouanet, é o porta-voz do burguês Gonzaga que adota a visão iluminista 
aristocrática de Voltaire contrária “a plebe que quer ascender socialmente, 
quando, na verdade, a lei de Deus diz que as pessoas devem permanecer no 
lugar em que nasceram”.15

Tem-se repetido, desde José Veríssimo, que, “maldizendo este poema tão 
afrontosamente do governador e da sua roda, jamais deixa perceber o menor 
sentimento de desgosto da metrópole e do regime colonial”.16 Essa leitura 
toma a sátira como uma afronta pessoal sem ressonância coletiva. Quer-nos 
parecer que os quadros e os episódios das Cartas Chilenas transcendem as críti-
cas a um tiranete. A verdade é que a sátira de Gonzaga, pela crítica de fundo 
político e moral, adquire um sentido amplo em que o direito coletivo prepon-
dera sobre o interesse privado. Essa talvez seja a diferença fundamental entre 
as Cartas Chilenas e os poemas herói-cômicos de satíricos portugueses e brasi-
leiros do tempo que atacavam os males sociais: eles apenas traduziam agressão 
particular, faltando-lhes a visão cômica universal de rir dos poderosos, que 
caracterizam as Cartas gonzaguianas em sua permanente atualidade.

14 PEREIRA, Paulo Roberto. Cartas Chilenas: Impasses da Ilustração na Colônia. In: PROENÇA 
FILHO, Domício. A poesia dos Inconfidentes. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, pp. 769-786, 1996.
15 ROUANET. Sergio Paulo. Inconfidência Mineira e Iluminismo. In: IX Anuário do Museu da Inconfidência. 
Ouro Preto: Ministério da Cultura/IBPC, 1993, pp. 80-81.
16 VERÍSSIMO, José. História da literatura brasileira. 3.a ed., Rio de Janeiro: José Olympio, 1954. p. 136.
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 Ȅ III – Moçambique: o lar burguês do poeta épico
Gonzaga chegou a Moçambique às vésperas dos 50 anos para cumprir 

o degredo de 10, a que fora condenado pela Alçada encarregada de julgar 
os participantes da Inconfidência Mineira. No seu exílio africano, viveu 18 
anos, de 1792 a 1810, ou seja, dos 48 aos 66 anos. A sua vida transcorreu 
basicamente na ilha de Moçambique, onde estavam localizados os principais 
prédios públicos e residia a maioria dos colonizadores de melhor situação so-
cial. Da sua correspondência moçambicana, conhecem-se apenas duas cartas, 
datadas de quando lá chegou em 1792, que resumem o seu estado psicológico 
e confirmam a visão que se tinha dessa terra, voltada quase exclusivamente ao 
comércio negreiro. Na carta dirigida a Tomás Correia Porto, Gonzaga resume 
sua primeira impressão ao chegar à ilha de Moçambique: “Eu espero fazer 
conveniência pelas letras e pelo negócio, que é geral.”17 A conveniência pelas 
letras pôs em prática imediatamente: passou a escrever os pareceres para o ou-
vidor de Moçambique, que se encontrava doente, indo residir na própria casa 
da autoridade judiciária. A partir daí, mudou seu destino: em setembro desse 
ano, foi nomeado promotor do Juízo da Fazenda de Defuntos e Ausentes de 
Moçambique. No ano seguinte, 1793, casou-se e integrou-se de vez na vida 
cotidiana da Colônia Portuguesa da África Oriental.

Nesse longo período na ilha de Moçambique, é de se crer que tenha escrito 
poemas que se perderam ou, quem sabe, continuam em algum arquivo familiar 
ou público, aguardando a volta à vida. Dos poemas escritos por Tomás An-
tônio Gonzaga em Moçambique, conhecem-se, até agora, apenas dois textos: 
o épico A Conceição (O naufrágio do Marialva) e a lira “Os africanos peitos 
caridosos”.

Deve-se ao professor Manuel Rodrigues Lapa a descoberta, em agosto de 
1958, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, do manuscrito autógrafo 
do poema épico A Conceição (O naufrágio do Marialva). A existência desse 
poema era anunciada desde o século XIX, porém, ele era dado como perdido. 

17 GONZAGA, Tomás Antônio. Obras completas. Edição de M. Rodrigues Lapa. Rio de Janeiro: MEC/
INL, 1957, segundo volume, p. 197. 
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O professor Lapa apresentou a sua descoberta no Primeiro Simpósio de Filologia 
Românica, realizado nesse mesmo ano de 1958, mas que teve seus anais publi-
cados bem mais tarde.18 Em um segundo texto, que trata do que restou des-
se inédito de Gonzaga, Rodrigues Lapa analisa diversos aspectos do poema, 
aventando diferentes interpretações para a época em que teria sido escrito e a 
quem teria sido dedicado.19 Deve-se a Eleonora S. Filippelli o trabalho pio-
neiro de, pela primeira vez, publicar e traduzir para o italiano o poema épico 
A Conceição, numa edição de grande rigor científico.20 Contudo, deve-se a Ro-
nald Polito de Oliveira a edição crítica modelar de A Conceição (O naufrágio 
do Marialva), resultado de um trabalho de pesquisa extremamente cuidadoso, 
fazendo o estabelecimento do texto, tornando-o, assim, acessível a um maior 
público leitor.21

A história desse épico gonzaguiano gira em torno do encalhe e naufrágio 
do navio português Madre de Deus e São José, também conhecido como Marialva 
que, comandado pelo capitão-tenente José Severiano Moreira, foi a pique 
devido às fortes correntes marítimas no baixio do Mojuncal, cerca de 12 
léguas ao sul da ilha de Moçambique, em 2 setembro de 1802. Dos 368 
tripulantes, passageiros e degredados que se encontravam a bordo, morre-
ram 232.

Gonzaga, que conheceu alguns sobreviventes dessa tragédia marítima, es-
creveu a sua narrativa épica sobre o naufrágio, mas não se sabe se redigiu 
todo o poema. O que chegou até nós foram fragmentos do primeiro canto, o 
terceiro canto que parece estar completo e o quarto canto em que se percebe a 
falta da conclusão do enredo épico. O poema moçambicano foi escrito, como 

18 LAPA, Manuel Rodrigues. A correção estilística num poema tardio de Gonzaga. In: Anais do Primeiro 
Simpósio de Filologia Românica. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1970, pp. 15-24.
19 LAPA, M. Rodrigues. Um poema inédito de Gonzaga: “O naufrágio do Marialva”. Minas Gerais, 
Suplemento Literário, v. 3, n.o 92, pp. 6-7, jun. 1968. 
20 GONZAGA, Tomás Antônio. A Conceição: O naufrágio do Marialva. Edição de Eleonora S. 
Filippelli. Novos Cadernos. Istituto Italiano di Cultura/Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro. São 
Paulo, número III, 1988, pp. 3-78. 
21 GONZAGA, Tomás Antônio. A Conceição: O naufrágio do Marialva. Edição de Ronald Polito 
de Oliveira. São Paulo: EDUSP, 1995.
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as Cartas Chilenas, em versos decassílabos, mas não se sabe quantos cantos pos-
suiria. Pelos que se conhece, provavelmente Gonzaga planejou cinco cantos, 
como O Uraguay, de Basílio da Gama.

Em A Conceição (O naufrágio do Marialva), o primeiro aspecto a destacar 
é o tom autobiográfico, pelas referências à vida de Gonzaga, como o título 
do poema, A Conceição, que recorda o nome da nau que o levou para o exílio: 
Nossa Senhora da Conceição Princesa de Portugal. Outro aspecto relevante nessa 
narrativa marítima é a presença de personagens mitológicas que disputam o 
destino do navio. De um lado, encontra-se Palas Atena, a deusa da guerra, 
protetora dos marinheiros portugueses; de outro, Vênus, a deusa do amor, 
que em Os Lusíadas estivera ao lado dos companheiros de Vasco da Gama, 
mas agora quer a perdição dos navegantes lusitanos. A narração baseia-se 
no fato histórico da viagem empreendida pelo navio Marialva, que saíra de 
Lisboa, aportara no Rio de Janeiro e seguia destino para Moçambique. No 
desenvolvimento da ação, as personagens mitológicas assumem o primeiro 
plano e apenas uma figura humana, o Moreira, participa em algum momen-
to da trama.

 O canto primeiro é um fragmento muito pequeno, num total de 61 versos, 
que remete para a relação amorosa acontecida em Minas Gerais entre Tomás 
Antônio Gonzaga e Maria Doroteia Joaquina de Seixas. Na primeira parte 
do fragmento, o narrador fala metaforicamente de uma “arca salvadora” que 
possa salvar os aflitos que, como ele, naufragaram de amor “sobre erguidas 
serras”. Nada mais explícito: naufragar em “erguidas serras” é, neste caso, 
perder-se de amor nas serras mineiras, mais precisamente em Vila Rica. Na 
segunda parte, o narrador assume a primeira pessoa discorrendo sobre o culto 
à deusa do amor, Vênus, e ao seu filho, Cupido, com templos erguidos em 
Chipre e Pafos, na Grécia. É uma passagem que antecipa o espírito amoroso 
romântico e o incontrolável poder da paixão:

Ainda isto, que disse, é tudo pouco:
queimei o coração, que é mais que tudo,
e dei ao pé de ti suspiros tantos,
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tão fortes, tão ardentes, que puderam
fazer incendiar os frescos ares.
.................................................................
Verti sangue, verti; queimei as reses.
Provera o pio céu que o não vertesse,
provera o pio céu que as não queimasse!
Ah, como estou diverso! .....................

Esses nove versos, encharcados de dolorosa frustração amorosa, recordam, 
sem grande dificuldade, as liras da Marília de Dirceu. Existe neles, contudo, o 
reconhecimento do mergulho profundo aos arcanos do amor: “queimei o 
coração”, diz o poeta, como se pudesse apagar o passado. Mas Gonzaga, que 
vivenciara estoicamente diferentes experiências que o destino lhe pusera nas 
mãos, reafirma corajosamente: “Ah, como estou diverso!”

O canto terceiro está dividido em duas partes: na primeira, a deusa Palas, 
símbolo da virilidade guerreira e aqui protetora dos navegadores, exalta 
o heroico passado português de guerreiros intrépidos. Sua preocupação é 
que a deusa do Amor convença os portugueses a irem à Cidade do Rio de 
Janeiro “atrás do encanto/e fingidos prazeres que [os] esperavam”. Para 
isso, transmuda-se em venerando ancião que exorta os marinheiros a não 
seguirem os conselhos de Vênus: “Que é isto, Portugueses? Vós correndo/
aos prazeres de Amor?...” E a deusa da guerra lembra que o filtro do amor 
pode humilhar o guerreiro mais viril como Aquiles, que aceitou vestir saia 
depois que as flechas de Cupido o atingiram. Exalta o valor das armas 
contra o do prazer amoroso, instando aos marinheiros que não descessem 
no porto do Rio de Janeiro: “que se hoje inda podemos fugir dele/amanhã 
pode ser que a enfermidade/as forças nos consuma, e não possamos,/qual 
o enfermo que corre à sepultura/se o seu mal no princípio não se atalha”. 
Para o conhecedor da biografia de Gonzaga, esse é mais um dado que per-
mite associar a fábula narrada com a sua própria vida, pois também chegara 
ao porto do Rio vindo de Portugal para exercer a ouvidoria em Vila Rica 
e lá fora dominado pelas forças do amor. Então os marinheiros, seguindo 
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os conselhos de Palas Atena, “O lenho vira,/põe para a barra a proa, e já 
navega/rompendo sossegado as mansas águas”.

A segunda parte do canto terceiro inicia-se com a revolta e a frustração 
de Vênus que vê o navio Marialva se afastar do porto do Rio, orientado 
pela deusa guerreira: “Aqueles homens/ao meu favor ingratos se atreveram/a 
voltarem as costas aos prazeres/que eu mesma lhes buscava”. Busca ela ajuda 
de Netuno, o deus do mar, contando-lhe que os marinheiros não aceitaram 
as delícias que lhes proporcionaria no Rio de Janeiro, onde o navio estava 
a ancorar. Então a divindade marinha, a pedido de Vênus, faz com que “as 
águas correm/com força nunca vista, e arrebatam/o grande Marialva sobre as 
pedras,/que rodeiam a ilha dilatada,/que da grande cidade está defronte,/e é 
uma fortaleza guarnecida/que da ilha das Cobras tem o nome”. Estes versos 
confirmam como a narração continua pontuada de reminiscências da vida 
de Gonzaga, pois tentar afundar o Marialva diante da Fortaleza da ilha das 
Cobras remete exatamente para o local onde o poeta esteve prisioneiro antes 
de seguir para o exílio.

O canto terceiro termina com o narrador recordando que a briga entre as 
moradoras do Olimpo, Palas e Vênus, deve servir de alerta, pois são mulheres, 
portanto, podem fazer o homem sofrer longos anos, como foi o caso real ou 
ficcional de Gonzaga na sua relação amorosa com Maria Doroteia Joaquina 
de Seixas, a Marília, e com Maria Joaquina Anselmo de Figueiredo, a Laura/
Marília, que o trocou pelo governador Cunha Meneses: “Sim, que as Deu-
sas,/inda que Deusas sejam, são mulheres:/mulheres que não deixam que se 
curem/as chagas do rancor, quando elas nascem/da injúria da beleza, bem 
que corram/depois da chaga aberta os longos anos:/os anos sim, os anos, que 
consomem/as mais profundas chagas, que se abriram/pelas ousadas mãos 
dos mais agravos”.

O canto quarto é iniciado com o navio Marialva atravessando o oceano 
Atlântico a caminho de Moçambique. Vênus resolve utilizar novos meios para 
destruir a embarcação. Procura Éolo, o deus dos ventos, para que com sua 
ajuda possa destruir o veleiro lusitano. Em pagamento lhe oferece a ninfa 
Danopeia. Ela se queixa do insulto que lhe fizeram os lusos em não aceitarem 
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os prazeres que lhes oferecera no Rio de Janeiro e pede que sejam punidos: 
“Aqueles Portugueses que navegam/no leve Marialva, me fizeram/uma afron-
tosa ofensa. Mal chegaram/à corte do Brasil, busquei fazer-lhes/alegres seus 
trabalhos.” Éolo, obedecendo aos desejos da deusa do Amor, liberta Noto, 
o deus do vento sul, para colocar a pique a nau lusitana. Noto forma uma 
grande tormenta que açoita o Marialva: “Não se escutam senão sentidas vo-
zes/de quem manda, e trabalha, e o sussurro/do Noto furioso, que assobia/
nos moitões e nas cordas, misturado/c’o sussurro também das bravas ondas”. 
Palas sai em socorro dos marinheiros, obrigando o deus do vento a fugir. O 
mar se acalma. Surge Anfitrite, a deusa do mar, esposa de Posídon, em seu 
carro marinho puxado por delfins, rodeada de ninfas que formavam “uma 
bela alcatifa matizada/da cor do mar e corpos, branca, e verde”. O Marialva 
aproximava-se das costas africanas, voltando a narração a misturar o percurso 
da nau com a vida de Gonzaga que, como exilado, empreendera a travessia 
do Atlântico a caminho do oceano Índico. Na passagem do “cabo Tormen-
toso”, cabo das Tormentas ou da Boa Esperança, no sul da África, Gonzaga 
presta tributo a Camões, recriando o “deforme gigante”, o célebre Gigante 
Adamastor, de Os Lusíadas, que são dos mais belos versos que se pode ler em 
A Conceição (IV, 275-309).

O final do poema épico gonzaguiano está associado às três principais via-
gens das descobertas marítimas realizadas pelos portugueses antes de qual-
quer outro povo no alvorecer do mundo moderno: a travessia do cabo das 
Tormentas ou da Boa Esperança por Bartolomeu Dias; a passagem de Vasco 
da Gama por este mesmo cabo na sua busca do caminho para a Índia; e, por 
fim, a referência à ilha São Lourenço, atual Madagascar, no oceano Índico, 
situada ao largo da costa de Moçambique, descoberta pelo navegador Diogo 
Dias, comandante de uma das 13 naus da esquadra portuguesa dirigida por 
Pedro Álvares Cabral.22

22 PEREIRA, Paulo Roberto. Os três únicos testemunhos do descobrimento do Brasil. 2.a ed. Rio de Janeiro: 
Lacerda, 1999. 
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O canto quarto de A Conceição termina sem se chegar ao naufrágio do Ma-
rialva. Talvez no poema de Gonzaga não houvesse o naufrágio, pois os ver-
sos finais falam não de um navio, mas da injustiça praticada contra alguém, 
deixando em segundo plano os deuses mitológicos que tinham conduzido as 
peripécias da narrativa marítima até aquele momento. É como se os últimos 
versos de A Conceição retomassem as liras que Gonzaga escrevera na prisão 
em defesa da sua pretensa inocência: “Portugueses,/se uma mão se levanta 
contra o justo,/há outra mão talvez mais forte ainda,/que o dano, que ela 
busca, lhe repara,/e não só lho repara: mas às vezes/os trabalhos permite, 
por que o leve/as ditas, e às venturas, que ela mesma/por estes úteis meios 
lhe prepara”.

A lira “Os africanos peitos caridosos” foi publicada pela primeira vez por 
José Pedro da Silva Campos Oliveira na Revista Africana, de Moçambique, em 
1881. Mais tarde, em 1888, Campos Oliveira republicou o poema no Novo 
Almanaque de Lembranças Luso-brasileiras. Manuel Ferreira, no livro que escreveu 
sobre Campos Oliveira, editou também a lira gonzaguiana.23 Não custa lem-
brar que Campos Oliveira, além de ser considerado o primeiro poeta moçam-
bicano de Língua Portuguesa, foi amigo de Adolfo João Pinto de Magalhães, 
neto de Gonzaga que, provavelmente, foi quem entregou o manuscrito da 
lira para a publicação, conforme ressalta Adelto Gonçalves, que novamente a 
editou na monumental biografia que escreveu sobre o poeta.24

É um poema autobiográfico composto de duas estrofes, de seis versos cada 
uma, com o estribilho de dois versos em cada estrofe. Aqui, mais uma vez, 
Gonzaga demonstra toda a sua maestria na limpidez das imagens com uma 
linguagem coloquial muito próxima do derramamento lírico romântico. Con-
tudo, sem cair na pieguice do egotismo exagerado, mostra a sua grandeza ante 
os fados adversos e, sobretudo, revela a sua gratidão aos “africanos peitos 
caridosos”:

23 FERREIRA, Manuel. O mancebo e trovador Campos Oliveira. Lisboa: IN-CM, 1985, pp. 41-42. 
24 GONÇALVES, Adelto. Gonzaga, um poeta do Iluminismo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 336 
e pp. 468-469. 
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OS AFRICANOS PEITOS CARIDOSOS

A Moçambique, aqui, vim deportado,
Descoberta a cabeça ao sol ardente;
Trouxe por irrisão duro castigo
Ante a africana, pia, boa gente.
Graças, Alcino amigo,
Graças à nossa Estrela!

Não esmolei, aqui não se mendiga;
Os africanos peitos caridosos
Antes que a mão o infeliz lhe estenda
A socorrê-lo correm pressurosos.
Graças, Alcino amigo,
Graças à nossa Estrela!

 Ȅ IV – Conclusão
Pode-se dizer que a roda da fortuna soube proteger Tomás Antônio Gon-

zaga dos percalços do destino até o fim. O lírico de Marília, o satírico das 
Cartas Chilenas, o épico de Moçambique foi mais forte do que os fados adver-
sos que o perseguiram. Sua vida transcorreu em três continentes: 28 anos em 
Portugal, 20 no Brasil e 18 anos em Moçambique. Soube viver nas quatro 
principais cidades do Brasil – Recife, Salvador, Vila Rica, Rio de Janeiro –, 
nas três de Portugal – Lisboa, Porto, Coimbra; até o pouso definitivo em 
Moçambique, onde faleceu aos 66 anos, entre 25 de janeiro e 1.o de fevereiro 
de 1810. Nesse momento derradeiro, certamente tendo ao seu lado a mu-
lher, a filha e o médico inconfidente Salvador Carvalho do Amaral Gurgel, 
cirurgião-mor do Regimento de Infantaria de Moçambique, ocupava ele os 
cargos de procurador da Coroa e juiz da alfândega.

Talvez não tenha sido um final glorioso para o homem que assumira altos 
postos na magistratura, mas que também se tornara réu de crime de lesa-
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majestade, acabar naquela pobre e distante província ultramarina da África 
Oriental. Quanto às obras dos poetas Dirceu e Critilo, sabia Gonzaga que 
criara uma poesia que o credenciava como figura singular desse tempo revela-
do pela fissura da alteridade que o Iluminismo propiciara e que anunciava a 
libertação confessional do Romantismo. Assim, soube misturar a herança li-
terária greco-latina e árcade-rococó com as ideias burguesas do Iluminismo, o 
que permitiu à sua linguagem adquirir um coloquialismo que, aliada ao olhar 
nostálgico da paisagem, se tornou uma ponte natural para exprimir os senti-
mentos emotivos que se transformaram no canto plangente do Romantismo.

Por isso, mais do que a qualquer outro seu contemporâneo do universo 
luso-brasileiro, o tempo lhe anunciara que, mesmo estando tão distante das 
cidades que moldaram sua vida, a consagração pública da Marília de Dirceu, 
tornando-se o mais famoso poema de amor da Língua Portuguesa, indicava 
que a imortalidade lhe chegara ainda em vida e que podia, finalmente, ador-
mecer para sempre sob o Sol africano.



Nuvem para meia altura, 2013
Vidros planos, papel glassini, lâmpadas e cabos de aço
Dimensões varíáveis
Registro fotográfico: Romulo Fialdini
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P ro s a

Médico, poeta, 
ensaísta, tradutor. 
Um dos mais 
importantes poetas 
de sua geração no 
Rio Grande. Autor 
de Corpo de Brasil, 
2011; A Flor Fugaz 
(sonetos), 2011; 
Um animal espera, 
2010; A fabulosa 
viagem do mel de 
Lechiguana (prosa), 
2008.

A máquina do mundo: 
Drummond e Nejar

José  Eduardo Deg raz ia

Tudo o que é sólido desmancha no ar
Karl Marx

Nos Lusíadas, canto X, 80. Camões faz o navegante Vasco 
de Gama enfrentar a Máquina do mundo:

Vês aqui a grande máquina do mundo
Etérea e elemental, que fabricada
Assi foi do Saber, Alto e profundo,
Que é sem princípio e meta limitada.
Quem cerca em derredor este rotundo
Globo e sua superfície tão limada,
É Deus: mas o que é Deus ninguém o entende,
Que a tanto o humano engenho não se estende.1

1 CAMÕES, Luís – Editora Abril, São Paulo, 1982.
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Para o poeta português Luiz Vaz de Camões, o entendimento do mundo 
era Deus, e nele se bastava. Mais do que isso, já que o homem não entendia 
Deus que havia fabricado a Máquina do Mundo, pouco poderia fazer além 
de acreditar na autoridade da Providência. E a Máquina do Mundo era 
Deus.

No livro A razão do poema,2 no ensaio “A máquina do mundo” de Drummond, José 
Guilherme Merquior inicia este diálogo entre poetas, sobre o entendimento 
da Máquina do Mundo, dizendo do italiano Dante Alighieri: A visão de que 
desvia o olhar é a mesma a que aspirou, fremente de fé, o habitante da dimensão teocêncentrica, 
o homem que buscava jubiloso a união com o ser sagrado; a visão iridescente do religioso, tão 
comovido por ela, que a luz suprema termina por cegá-lo, diluída na pura vibração do senti-
mento – como a contemplou, cego de beatitude, o mais ilustre dos Viajantes:

quase tutta cessa
mia visione, ed ancor mi distilla
nel core il dolce che nacque da essa.

Così la neve al sol si disigilla;
Così al vento nelle foglie lieve
Si perdea la sentenza di Sibilla.
                            (Paraíso, XXXIII,61)

Em 1951 publica Carlos Drummond de Andrade o livro Claro Enigma,3 
uma nova dimensão na obra do poeta mineiro de Itabira. Entende bem o en-
saísta José Guilherme Merquior, na obra já citada, o poema mais impactante 
da coleção: Escolhemos para análise – embora esquemática – um dos mais representativos 
poemas desse período drummondiano, o maior e mais sugestivo dos textos de “Claro Enigma”  
– a composição intitulada “A Máquina do Mundo”:

2 MERQUIOR, José Guilherme – A razão do poema, Ed. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1965
3 ANDRADE, Carlos Drummond – Reunião, Ed. José Olympio, Rio de Janeiro, 1973.
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a máquina do mundo se entreabriu
para quem de  romper já se esquivava
e só de o ter pensado se carpia.

Mas, afinal, o que é essa máquina do mundo? O que encobre o enten-
dimento do conhecimento da realidade, que faz grandes poetas como estes 
defrontarem-se pelo menos uma vez na vida com a grande Quimera? Será a 
grande pergunta do animal mítico: “Decifra-me, ou te devoro?” Não, diferente 
da idade clássica os poetas enfrentam uma realidade totalmente diferente, que 
exige respostas globalizantes, ideias que sintetizem a pluralidade do mundo. A 
Máquina do Mundo moderna está ligada intrinsecamente ao mundo racional 
do Iluminismo, e ao domínio econômico do capitalismo. Por isso, Marx disse 
a famosa frase “Tudo o que é sólido se desmancha no ar”.4 A inferência de 
Marx é impressionante, pois atinge a crítica do mundo moderno e do pós-
moderno. Segundo o pensamento de David Lyon, no livro Pós-modernidade5 
sobre o que sustentava o mundo moderno: 

Embora o Iluminismo, e consequentemente o projeto moderno, tivesse 
como proposta eliminar a incerteza e a ambivalência, a razão autônoma sem-
pre teria suas dúvidas. Ela era forçada a isso se não quisesse recair no “dog-
ma”. A relatividade do conhecimento foi inserida no pensamento moderno. 
Mas, visto que, na paródia secular do pensamento divino, as “leis” universais 
ainda eram procuradas, a relatividade era vista como inoportuna.

Eis a dúvida de Drummond quando se depara, já numa situação de desen-
canto, com a Máquina do Mundo:

a máquina do mundo se entreabriu
para quem de a romper já se esquivava
e só de o ter pensado se carpia.

4 MARX, Karl – Obras Escogidas, Editorial Progreso, Moscou, s/d.
5 LYON, David – Pós-modernidade, Ed. Paulus, São Paulo, 2° ed. 2005.
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Diferente dos poetas antigos, Drummond não acreditava na explicação te-
ísta do mundo. Mas procurava entender pela Razão a complexidade do mun-
do moderno. A Máquina do Mundo pergunta ao poeta: 

olha, repara, ausculta: essa riqueza
sobrante e toda pérola, essa ciência
sublime e formidável, mas hermética,

essa total explicação da vida,
esse nexo primeiro e singular,
que nem concebes mais, pois tão esquivo

se revelou ante a pesquisa ardente
em que te consumiste... vê, contempla,
abre teu peito para agasalhá-lo.

O poeta não se deixa dominar pelo espanto de tão fantástico encontro, e 
tenta reduzir o fenômeno à condição humana:

e o absurdo original e seus enigmas,
suas verdades altas mais que todos
monumentos erguidos à verdade;

e a memória dos deuses, e o solene
sentimento da morte que floresce
no caule da existência mais gloriosa,

tudo se apresentou nesse relance
e me chamou para seu reino augusto,
afinal submetido à vista humana.
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No terceto seguinte, o poeta afirma que a fé se abrandara e que a antiga crença 
não mais seria a explicação final de tudo. O poeta desencantado já não pro-
cura entender com olhos antigos a nova mecânica das coisas:

baixei os olhos, incuriosos, lasso,
desdenhando colher a coisa oferta
que se abria gratuita ao meu engenho.

O poeta não aceita entrar no jogo da verdade antiga, e contrapõe sua irre-
verência moderna, sua fé na Razão, mesmo desiludida. O poeta não procura 
entender o real pela fórmula antiga, mas não se opõe a ela totalmente, ao pon-
to de querer desmontá-la, desconstruí-la. Permite que ela se recomponha:

A treva mais estrita já pousara
sobre a estrada de Minas pedregosa,
e a máquina do mundo repelida,

se foi miudamente recompondo,
enquanto eu, avaliando o que perdera,
seguia vagaroso, de mãos pensas,

A Máquina do Mundo amiudou-se, mas não foi decifrada, desmontada, pelo 
poeta – talvez ele nem quisesse isso, pensando que o mistério do mundo, e da 
circunstância humana sempre será um enigma. Contrapôs à visão religiosa de 
Dante e Camões, a Razão Iluminista. Poeta modernista que era, Drummond 
tentou uma visão globalizante da Máquina do Mundo, mas grande poeta, 
recuou e permitiu que a Máquina se remontasse. 

Em 2012 o poeta Carlos Nejar lançou o livro Fúria Azul,6 composto de 
elegias e antielegias. Poemas do cotidiano com uma visão renovadora e crítica. 
Cosmovisão marcada pela verruma do olho Iluminista. Mesmo tendo uma 

6 NEJAR, Carlos – Ateliê Editorial, São Paulo, 2012.
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interpretação teísta da Providência e do Progresso – grande poeta que é –, não 
se deixa aprisionar por visões reducionistas. E o penúltimo poema do livro 
nos causa um espanto enorme, ao nos enviar a uma longo tradição interpre-
tativa dos mistérios e ciladas do mundo: Da máquina do mundo: antielegia. É com 
certeza um diálogo com Dante e Drummond. O poema é narrativo, constru-
ído na forma de tercetos, não decassílabos clássicos, mas em versos de seis 
sílabas. Também ao poeta a Esfinge da Máquina do Mundo se apresenta. 

A máquina do mundo 
é a máquina do abismo.
Não apenas contemplo.  

Quase 60 anos depois do poema moderno de Drummond, Carlos Nejar 
inova o encontro com a Máquina do Mundo, propondo não apenas contemplar 
a máquina, mas agir, nem que para isso seja necessário desmontá-la:

Desmonto o mecanismo,
vou desplumando o dia
e seu tenso alambique,

as coisas que a porfia
empurra com se dique.
Vou desplumando as peças.

O poeta precisa “desplumar” as peças do mecanismos para tentar entender 
o seu significado, ou pelo menos para saber o que parece ser/estar sob a dinâ-
mica do aparelho. Mas, quando o poeta a confronta, a máquina parece perder 
sua prepotência e condição inumana:

Não é máquina humana,
para assim ser avara.  
É máquina econômica?
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Quando indago, resvala
e cai, se torna afônica.
E pelo chão se espalha.

O poeta entra na pós-modernidade. A máquina do mundo pode ser des-
montada, pois ela nada mais é do que um conceito, uma interpretação como 
tantas outras possíveis. A Máquina do Mundo não é mais a Verdade absoluta 
a quem devemos obediência, mas ela pode ser decomposta em partes absor-
víveis pela nossa humanidade, mesmo quando desumana. O poeta tem outra 
interpretação do mundo. Tão válida quanto qualquer outra:

O invento vem do avesso
do que, aos poucos, esqueço.
E nenhum organismo

pétreo resiste ao tempo.
E não resiste ao verso,
se é feito de silêncio.

A Máquina do Mundo, contra todas as evidências, resiste ao verso e pro-
cura recompor-se:

E apesar dos percalços
e do desmonte, creio,
a máquina do engenho

intentou recompor-se.
Não sei com que conselho,
maléficos poderes

de tênebras e seres.
Mas vi com olhos altos,
todo instrumento velho: 
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romper-se no aparato,
estilhaçar o espelho,
desmoronar com o uso,

ou atrofiar-se a termo,
em suprimento nulo.
E a máquina do mundo,

sem amor, na aspereza,
– que eu constava mudo –
desfez-se por si mesma.

Há semelhanças e diferenças entre os poemas de Drummond e de Carlos 
Nejar. Mais de 60 anos separam um poema do outro. E um abismo interpre-
tativo se abre aos nossos pés. Como entender estes dois poemas, tão similares, 
mas ao mesmo tempo tão distintos? Não, não há suplantação de um poema 
para o outro. Cada um representa uma interpretação possível da Máquina 
do Mundo, que, talvez, nunca seja decifrada totalmente. Mas a poesia não se 
nega a participar dessa confrontação. E se apresenta.
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Poeta e Jornalista. 
Autor de: Poemas 
ordinários (7 Lettras, 
1985) e Outono & 
inferno (Topbooks, 
2002), entre outros.

A lógica segundo 
a poesia

Frederico Gomes

Baladas é um livro de poemas em estado de levitação entre o real 
e o imaginário, entre o sonho e a realidade e, portanto, de di-

fícil equilíbrio ou fatura. Também porque se trata de poemas longos 
face à mesquinhez na utilização da palavra na poesia contemporâ-
nea, o que dificulta mais ainda a sua realização. Poeta estreante, mas 
com absoluto domínio do fazer poético, Octávio Junqueira passa 
por estes obstáculos com a precisão apolínea do homo fabro e a em-
briaguês dionisíaca do homo ludens, do mesmo modo que paira sobre 
“escolas” ou “ismos” literários, mas sempre fiel à verdadeira poesia 
– seja a de Homero, Virgílio, Ovídio, Shakespeare, Dante e Camões, 
seja a dos mestres modernos. De fato, há apenas um poema curto, o 
belo Adagietto, entre os 12 que constituem o volume, com o mesmo 
número de versos de um soneto. O poeta, porém, não se utiliza das 
formas fixas, preferindo o verso livre, mas sob rigorosa formaliza-
ção rítmica e musical, muito próxima do romance, sendo o ritmo 
e a música os dois elementos em que primam os momentos mais 
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altos, que são muitos, do seu discurso poético, como o comprovam os poemas 
“Baladilha à Lua”, “Andantino Maestoso”, “Rapto”, “Adágio”, “Les somnambules”, 
“Amorosetto”, “Ballata Allegra” e “Minueto”. 

Neste sentido, há referência à música em praticamente todos os títulos dos 
poemas, sem falarmos no título geral do conjunto, como no belíssimo e mais 
longo poema que abre o volume, “A Valsa dos Andarilhos de Pérgamo”, onde 
o poeta nos introduz no seu mundo de coisas etéreas e reais a um só tempo, 
através de um, digamos, método poético de levitação singularíssimo, em que, 
partindo de um solo (vale o duplo sentido) concreto (“entre alguns sorrisos 
e xícaras de café”, enquanto contempla uma encantadora moça sentada na 
poltrona de uma sala), eleva-nos a uma esfera insólita de seres e coisas imagi-
nários, todavia plausíveis. “E o tempo passa... Quase não passa.” O tempo é a 
medida das permutações poéticas que faz o poeta se indagar se ele é “apenas 
um sonho, que sonha?”, mas embasado em Fernando Pessoa: “Que sonhos 
o sonho e a vida!” Talvez esta transfiguração de nada em tudo, de Física em 
Metafísica, de água em vinho, do real em sonho, que perdurará nos poemas 
seguintes, deva-se ao fato de o poeta ser graduado em Física (embora os físi-
cos jamais sejam metafísicos em sua prática) e sabedor, portanto, de que, no 
infinito, todas as retas tornam-se curvas. 

O retorno à realidade prosaica e às contingências ordinárias da vida é 
sempre feito com humor e/ou ironia, como podemos observar no poema 
“Manhã sob o Canto de Partênope”, esta obra-prima nos moldes de uma 
“pequena” odisseia desencadeada pelo ato corriqueiro de ir à padaria comprar 
pão. Tendo por epígrafe uma citação de Shakespeare em Comédia dos Erros, Ato 
II, Until I know this sure uncertainty,/ I’ll entertain the offer’d fallacy., como se pre-
venisse ironicamente o leitor dos paradoxos que ele irá ler em seguida, nem 
um pouco falaciosos do ponto de vista poético, o poeta, como um moderno 
Odisseu carrolliano, inicia sua viagem através do País do Imaginário. Nesta 
região de seres e ocorrências fantásticos, deparamos, por exemplo, com anjos, 
gnomos ou as fadas Grão de Mostarda e Flor de Ervilha ao lado de perso-
nagens emblemáticos da Literatura mundial, como um nigromante, espécie 
fantasmagórica que tanto atazanou Dom Quixote. Mas, diante do poder de 
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convencimento da sua linguagem poética, poderíamos, nós, leitores, dizer 
o mesmo que disseram os gorduchos Tweedledum e Tweedledee a Alice, de 
Lewis Carroll: “Isto é lógico”.

Isto é real. Ao término da “pequena” odisseia do poema acima, “Abre-se 
a porta, revelando o mistério.../ – O senhor não levou a chave?” Ao que o 
poeta retruca com ironia: “ – É assim que me recebes, Clitemnestra,/ Depois 
de tudo o que passei em Ílion?” Sem pão, com “ambas as mãos vazias”, mas 
cheias de fenômenos que, como na Física Quântica, jamais corresponderão 
exatamente à realidade, o poeta retorna a casa na contramão de uma leitura que 
não observa o movimento de uma poesia em plena levitação sobre o real. Se 
não trouxe a chave, nem o pão – oh, severa Titânia –, trouxe a palavra-chave 
poesia!



Ok Ok Let’s Talk, 2008
Madeira
Dimensões variáveis
Cidade das Artes, Rio de Janeiro
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Bibliófilo, 
pesquisador 
e idealizador 
do projeto 
Biobliografia 
dos Patronos da 
Academia Brasileira 
de Letras. 

O resgate da memória

I srael  Souza Lima

No limiar de uma nova etapa no pós-guerra, as esperanças 
brasileiras de tempos mais tranquilos e seguros eram as 

mais desejadas e esperadas. A década de 1950 foi pródiga em re-
alizações e reestruturação do país, que chegou a ser rotulada de 
“Anos dourados”. Realizações como a primeira Copa do Mundo 
(1950) disputada no Brasil, e a construção do Estádio Mário Fi-
lho, o Maracanã, à época, o maior do mundo; a inauguração da 
primeira emissora de televisão do país no mesmo ano; a Lei Afon-
so Arinos, que proíbe a discriminação de raça ou cor (1951); a 
criação do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico –  
BNDE (l952); é instituída a sociedade por Ações Petróleo Brasileira 
Sociedade Anônima – PETROBRAS (1953); a construção de Bra-
sília; a implantação da indústria automobilística, entre vários outros 
acontecimentos e realizações incorporadas à história do país.

Foi nesse cenário de empolgações, e também de ebulição política, 
que, na sessão de 15 de dezembro de 1956 a Academia Brasileira 
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de Letras, Rio de Janeiro, comemorava seu 60.º aniversário. A Diretoria esta-
va assim constituída: Presidente: Peregrino Júnior; Secretário-geral: Elmano 
Cardim; Primeiro-secretário: Austregésilo de Athayde; Segundo-secretário: 
Luís Vianna Filho; Tesoureiro: Aníbal Freire da Fonseca.

Optamos por focar esse período (1950-1959) porque foi nele que o nosso 
interesse pelo trabalho que viríamos a elaborar aconteceu. Nas visitas fre-
quentes que fazíamos às livrarias, encontramos e compramos o número 140 
da revista Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, de dezembro de 1946, Edição 
Comemorativa do Cinquentenário da Academia Brasileira de Letras. Aí acon-
teceu o despertar do “sonho”.

A ideia inicial fora, impulsionados pela curiosidade, fazer um levantamento 
apenas das obras publicadas pelos acadêmicos, para uso próprio, atendendo 
anseio de bibliófilo. À medida que a listagem andava, vimos que, paralelamen-
te, aliás, inicialmente, devíamos arrolar os Patronos das 40 Cadeiras. Aí pa-
ramos para pensar na extensão da empreitada, refazer e adequar a ideia inicial 
à nova realidade com uma abrangência muito maior. Teríamos que criar um 
projeto que permitisse conciliar a ocupação profissional com as viagens pelo 
país, a compra de livros, e pesquisas em bibliotecas públicas e particulares. 
Tudo com recursos próprios. Existe um livro de autoajuda com o título Nunca 
desista de seus sonhos. O salmista, mais direto, assevera: “Entrega o teu caminho 
ao Senhor, confia Nele, e o mais Ele fará”. São alentos para a longa jornada. 
Cumprido o tempo para a recarga do bolso, nos entregamos às pesquisas, 
– garimpeiros andantes em busca de tesouros literários. Foi aí que conhece-
mos as quase intransponíveis dificuldades que teríamos de enfrentar. A partir 
daqui, a construção ir receber novos habitantes. A BIBLIOGRAFIA passará 
para BIOBIBLIOGRAFIA, com outras vertentes se agregando: síntese crono-
lógica, retratos, documentos consultados, siglas e abreviaturas utilizadas para 
registros bibliográficos e para bibliotecas consultadas, obras de apoio, textos 
vertidos para outros idiomas, traduções, prefácios e juízos críticos, publicações 
esparsas, fac-símiles, poesias musicadas, fortuna crítica, fundador e sucessores 
(verbetes biobibliográficos). Haja fôlego! Disposição e condições também são 
necessárias. Fazer este tipo de trabalho, no Brasil, é quase uma utopia. Ao 
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final do levantamento primário, havíamos percorrido bibliotecas públicas do 
país, de norte a sul, das Academias de Letras, dos Institutos Históricos, dos 
arquivos públicos. A cada etapa vencida, recordávamos do indispensável agra-
decimento do profeta Samuel: “Até aqui nos ajudou o Senhor.”

As dificuldades de se obter não só os dados iniciais das obras (e aí surge 
uma série de informações desiguais), mas, e principalmente para se ter todas 
as edições em mãos (e quantas que já desapareceram de bibliotecas públicas!), 
não são pequenas. Chega-se a um ponto onde as bibliotecas públicas esgotam 
suas valiosas contribuições, e vê-se quanto ainda resta por fazer. As contri-
buições das bibliotecas particulares são muito parcimoniosas, exceção feita 
aos verdadeiros bibliófilos (não confundir com armazenadores de livros) e 
bibliógrafos. Anda-se muito e parece não se sair do lugar. Lembra o episódio 
do navegante que avista o continente, precisa lá chegar o mais rápido possível 
para reabastecer o barco e parece nunca lá chegar (meu filho Alcyr, um vence-
dor, na luta contra vagalhões, que o diga). Mas, pela graça divina, chegamos, 
e chegamos bem.

Na década de 1980 apresentamos à Diretoria da Academia Brasileira de 
Letras um esboço do nosso trabalho, sem resultados positivos. Em 1995, com 
o então Presidente Josué Montello e apoio do acadêmico Arnaldo Niskier foi 
decidida e autorizada a publicação da obra em 20 volumes. Os volumes 1 e 
2, contendo as Cadeiras 1, 2, 3 e 4, foram publicados em 1997, Ano do Cen-
tenário da ABL. O lançamento, em noite de autógrafos, precedido de notici-
ário na imprensa paulista, aconteceu no dia 23 de setembro do mesmo ano, 
com a Academia sendo representada pelo acadêmico João de Scantimburgo 
(1915-2013). O volume 3, Cadeiras 5 e 6, em 2000; volume 4, Cadeira 7, 
em 2001; volume 5, Cadeiras 8, 9 e 10, em 2002; volume 6, Cadeiras 11 e 
12, 2003; volume 7, Cadeiras 13 e 14, em 2004; volume 8, Cadeira 15, em 
2005; volume 9, Cadeiras 16 e 17, em 2006; volume 10, Cadeiras 18 e 19, 
em 2007; volume 11, Cadeira 20, em 2008; volume 12, Cadeiras 21 e 22, 
em 2009; volume 13, Cadeira 23, em 2010; volume 14, Cadeiras 24, 25 e 
26, em 2011; volume 15, Cadeiras 27 e 28, em 2012; volume 16, Cadeiras 
29, 30 e 31, será publicado em 2013; volume 17, Cadeiras 32 e 33, originais 



 I srael  Souza Lima

190

já entregues à ABL; volume 18, Cadeiras 34, 35 e 36, originais já entregues à 
ABL; volume 19, Cadeiras 37 e 38, originais já entregues à ABL; volume 20 e 
último, Cadeiras 39 e 40, em preparo; os originais serão entregues em 2013.

Assim, chegamos, vencendo os maiores obstáculos, porém acreditando 
que, quando se persegue um sonho possível (e quantos que são possíveis e 
não se realizam por falta de obstinação) se alcança o objetivo. Repetimos e 
estimulamos: “Nunca desista de seus sonhos.”

Fica aqui um agradecimento incontestavelmente necessário: à minha talen-
tosa e amada neta, Giovana Tabarini Lima, que, mesmo na tão distante Nova 
Zelândia, está sempre focada na trajetória desta estafante, mas prazerosa obra, 
pelo apego a ela e pela determinação para que este ensaio, resumo de um so-
nho realizado, brotasse e florescesse.

Concluindo, repito o que o mestre Machado de Assis, nome reverenciado 
na Academia Brasileira de Letras, e seu primeiro Presidente, nos legou nos 
“Versos a Corina”, adotado como dístico da gloriosa Instituição: “Esta a 
glória que fica, eleva, honra e consola; Outra não há melhor.”
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O cursor

Sérgio  Abranches

O pequeno traço vertical piscando era enervante, exasperante, 
secante. Ficava ali, insolente, no branco vazio da tela, su-

posto papel, avisando-o de seu bloqueio. Não lhe era estranho. Co-
nhecia-o, desde seu antepassado, o velho cursor verde das primeiras 
telas de computador. Aquele, além de insolente, era agressivo. Sua 
piscada explodia em sua mente como morteiro traiçoeiro, querendo 
penetrar-lhe o cérebro e calcinar a fonte de sua inspiração, que su-
punha exaurida. Mas não tinha um problema de exaustão das ideias, 
falta de inspiração. Apenas faltava em suas ideias a matéria vida. 
Eram ideias mortas, ou melhor absolutamente abstratas, destituídas 
de sentimento ou realidade. Apenas ideias, sem significado algum. 
Nada parecidas com as ideias de Platão, também abstratas. Elas 
eram, porém, a realidade absoluta, perfeita. As ideias de Platão, uni-
versais, imutáveis, independentes do idealizador, eram substanciais. 
As suas eram vazias, ideias-nada, ideias-nuvens. Esfumaçavam-se na 
busca de algum correspondente na realidade, ainda que imperfeito, 
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arbitrário. Era esse o seu bloqueio. Suas ideias eram nada, nuvem-nada. Como 
transportá-las para a tela-papel do computador?

Todo dia cumpria esse ritual torturante. Sentava-se a tarde toda, até o 
anoitecer, diante daquela tela-papel-em-branco, daquele cursor piscante, de-
nunciando sua busca ociosa. Esperava que um dia suas ideias se enchessem 
de vida, de significado; então voltaria a transmiti-las em forma de comandos 
para que seus dedos as transformassem em palavras significantes, atingido as 
letras apropriadas para transcrevê-las.

Até aquele dia, nunca se perguntara se a matéria vida faltava em suas ideias 
ou em seu próprio ser. Naquele dia, ao terminar seu período de expiação, 
levantou-se da confortável cadeira ergonômica em frente a seu iMac, abriu as 
portas da varanda e debruçou-se sobre os contornos imprecisos da paisagem, 
céu sem nuvens, estrelado, Lua minguante. Os sons da mata enchiam a noite 
de seres invisíveis. O murmúrio-silêncio do ribeirão enegrecido pela noite 
adensava o mistério. Sem o contraste das luzes urbanas, a abóbada explodia 
de estrelas, a Via Láctea apontava para o infinito. O infinito mergulhava no 
âmago da densa nuvem de mistério.

Estava só. Era só. Ou não. Tinha por companhia diária o cursor desafiador. 
Até o anoitecer. A noite com seus mistérios e estórias inarráveis exercia nele 
atração maior que o cursor. Abria sua mente a uma viagem noturna de pensa-
mentos, de iluminações, que depois era incapaz de transpor para a tela-papel.

Formara-se um território intransponível entre suas noites criativas e seus 
dias de paralisia diante daquele cursor acusatório. Já havia tentado não dormir 
para que as ideias noturnas não se dissipassem nas primeiras luzes do dia. 
Morcegos do cérebro adormeciam de dia, para se agitarem na noite.

Dormia somente ao alvorecer, exausto de perscrutar os mistérios insondá-
veis do universo noturno. Dormia sem sonhar, o sonho abafado pela imensi-
dão galáctica. Acordava vazio. Cumpria a rotina matinal mecanicamente, sem 
pensar. Lavar o rosto, escovar os dentes, comer uma fruta, fazer e tomar o café. 
Em seguida, saía para caminhar, subir e descer morros, sentar-se à beira do 
riacho. Voltava, fazia o próprio almoço, salada da horta que plantava, alguma 
carne. Café.
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Depois sentava-se diante do iMac, ligava-o e restabelecia sua relação silente 
com o cursor, o companheiro diuturno de sua angustiante espera pelo retorno 
dos pensamentos que o haviam subjugado por toda a noite.

Tentava forçar a mão e começava a escrever, sem prévio pensar, a primeira 
frase do primeiro parágrafo:

As sombras da noite... “Não.”

Caminhando pelas trevas... “Não.”

Caminhando pelo vale das sombras noturnas... “Não.”

Para escapar do vale das sombras da noite, mergulha na imensidão das 
estrelas e se perde no infinito... “?”

O cursor espera alguma conclusão, mas aquelas palavras encadeadas em 
uma frase sem muito sentido foram apenas um reflexo mecânico. Buscava com 
esse exercício dos dedos sobre o teclado induzir o cérebro anestesiado a voltar 
a pensar no quê escrever. Tinha um véu espesso impedindo-o de apropriar-se 
de suas ideias, como se condenado a só poder visitá-las noturnamente. Mas 
era incapaz de escrever enquanto pensava. Se tentava transcrever as ideias, 
projetá-las na tela-papel, elas se lhe escapavam imediatamente. Iam refugiar-
se por trás daquele véu denso de trevas. Escrever e pensar haviam-se tornado 
incompatíveis para ele. Uma cisão que lhe parecia mais irremediável a cada 
dia. Ou pensava e deixava suas ideias se perderem no efêmero da noite, no 
monólogo silencioso e solitário que o mantinha insone até a alvorada. Ou 
descobria como escrever algo que fizesse sentido, porém sem recorrer às ideias 
ou ao pensamento. Escrever sem pensar. Pensar sem escrever.

Para escapar do vale das sombras da noite mergulha na imensidão das estre-
las e se perde no infinito. Aterrorizado, busca uma superfície mais real. Ador-
mece. O sono sem sonhos é mais real que essa viagem noturna ao infinito. O 
sono é mais concreto que a vigília noturna... “Não.”
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Precisava uma senha para reabrir o nexo entre pensar e escrever. Destravar 
aquela parte emperrada de seu cérebro que impedia o encontro entre pensa-
mento e escrita.

O que acontecia todas as noites? Em que pensava? Ele, durante o dia, não 
conseguia responder a estas perguntas. Durante a noite, não se lembrava delas, 
engolfado por tanto pensar. Ao acordar, havia esquecido tudo que pensara na 
noite febril.

Levantou-se da mesa de trabalho, onde torturava a mente dia após dia sem 
conseguir fazê-la pensar ou mesmo lembrar do que já havia pensado, ainda a 
tempo de ver o vermelho pôr do sol invernal da serra onde ficava seu refúgio. 
Refúgio onde se recolhia para escrever. A noite chegou ruidosa, envolvendo-o 
de sombras e sons. O céu foi se iluminando aos poucos. A estrela solitária, a 
lua, o breu foi se abrindo em abóbada estrelar, a Via Láctea se tornando cada 
vez mais visível, até abrir o caminho para o infinito.

– Olá.
Ela aparecia na noite fechada. Sentia um misto de incômodo e fascínio. 

Fantasma ou memória? Aparição ou presença? Só ela falava. Ele não tinha 
o que dizer. Ou não sabia o quê dizer. Se era memória, não se lembrava. Se 
presente, não a conhecia. 

– Você não precisa dos dias, bastam-lhe as noites. 
Suas palavras chegavam como um sopro frio em sua nuca. Não respondeu.
– Não adianta fingir que não existo. Eu sou o mistério que você busca nas 

trevas.
O sopro corria da nuca por toda a espinha, congelando seus movimentos. 

Aquela figura difusa, meio névoa, meio mulher, assombrava-o, insistindo em 
povoar sua noite solitária. Deixava-o suspeitoso das coisas do Além e teme-
roso de estar enlouquecendo. Ela continuava por alguns momentos tentando 
cativá-lo com o mistério e ameaçá-lo com o inexorável, até dissolver-se, nu-
vem pura, no manto branco da Via Láctea. Mesmo quando desaparecia, seu 
sopro permanecia escorrendo como um visco gelado por suas costas.

Foi mais uma vez salvo pelas franjas róseas da manhã. Adormeceu com 
aquele sopro gelado pregado em sua nuca, como a lembrança de um beijo 
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vampiresco. Quando acordou algumas horas depois, ele havia desaparecido, 
deixando apenas uma memória gélida e indefinível, indizível, em alguma parte 
de seu cérebro e uma tempestade de dúvidas no coração de seu espírito.

Levantou-se como de costume, passou pelos rituais de sempre, a mente 
vazia de ideias, mas repleta de sensações intuídas. Eram sentimentos calados, 
informes, abstratos, porque sem palavras. Sentimentos sem referentes, mas 
nem por isso menos incômodos. Eram como dúvidas que não podia expressar. 
E sem expressá-las não havia como elucidá-las. Preparou-se para sua tarde 
de silêncio da inspiração, mas... Um raio sem voz, como um relâmpago sem 
trovão, atravessou sua mente quando se encaminhava mecanicamente para a 
mesa de trabalho, onde deveria ficar frente a frente com o cursor insolente. 
Esse raio saído do nada, como se fosse um estilhaço de sua noite que chegava 
retardado por alguma razão inexplicável, fez com que mudasse de direção e, 
pela primeira vez já não se lembrava há quanto tempo, não se sentou diante 
do computador para aquela vigília angustiosa.

Rumou para a porta e tomou a trilha que margeava o ribeirão. Seu murmú-
rio suave mal roçava o silêncio. Veio-lhe à mente o primeiro pensamento-ideia 
diurno de que tinha memória: “O murmúrio calmo do mar distante nos fala 
do silêncio...”. Lembrou-se do verso de Coleridge lido pela primeira vez na 
aula de inglês. O verso cortou-lhe a mente como um pássaro em voo rasante 
que se perde na distância. Sobraram só as dúvidas. Não conseguia lembrar-se 
de sua vida noturna insone. Não conseguia também concatenar ideias. Parou 
na margem do ribeirão e tentou lembrar-se do que pensara antes de se lembrar 
do verso de Coleridge. Queria lembrar-se e desdobrar aquele pensamento 
isolado em outros, consequentes, formando um conjunto lógico. Mas não 
conseguiu. Nem mesmo o verso de Coleridge o acudiu de novo. Já voara para 
longe. Passeou com suas dúvidas e angústias os vários quilômetros da trilha 
que subia por toda a colina, até a nascente do ribeirão, que se retorcia, passava 
diante de sua casa e seguia, atravessando o vilarejo, onde começava a perder 
a limpidez e a pureza e seguia seu curso infeliz até desaguar impuro e tóxico 
em algum rio que sequer sentiria sua contaminação, por já encontrar-se em 
condição pior que a dele.
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Voltou, já no alto do dia, pelo outro lado da colina, quando a trilha enfia-
va-se por um pedaço extenso da mata. Ia afastando as grossas teias de aranha 
para abrir caminho. Teimosas elas aderiam à sua pele e roupa. Ouvia pássaros, 
os macacos nervosos nas copas altas, rumor de vidas. Um quati que subia pelo 
tronco de uma árvore à sua esquerda saltou à sua frente e correu a se esconder 
na folhagem. O susto deixou-lhe uma suspeita da noite, ao arrepiar-lhe a espi-
nha com o dedo frio do medo. Mas a suspeita não se formou em memória, as 
lembranças do noturno não lhe vieram, as possíveis ideias dissiparam-se como 
névoa soprada pelo vento.

Entrou em casa, tomou um banho frio. Olhou para o computador desligado...
Um raio atravessou-lhe o cérebro, sem forma e sem som, fazendo-o es-

quecer-se do impulso de sentar-se diante do iMac, ligá-lo e começar a tentar 
escrever. Há muito não abria seu e-mail. Não que não desejasse comunicar-
se. Apenas não se lembrava de sua existência. O telefone celular permanecia 
desligado. Era de pouca valia, porque o sinal raramente chegava até sua casa. 
Mas se chegasse, não faria diferença, porque não se lembrava dele. O telefone 
fixo estava fora do gancho, como se o tivesse deixado por um momento, talvez 
para pegar alguma coisa, apagar o fogo do fogão, atender à porta, e tivesse se 
esquecido de continuar a conversa ou desligá-lo. Nem olhava para ele, mas se 
olhasse, por certo não se lembraria de colocá-lo novamente no gancho, resta-
belecendo o nexo com o mundo das pessoas. O correio não chegava à sua casa. 
Era preciso buscar a correspondência em sua caixa postal, no vilarejo alguns 
quilômetros abaixo. Mas ninguém mais escreve cartas ou envia telegramas. 
Tudo agora se resume a e-mails, torpedos, mensagens nas redes sociais. Se al-
guém lhe escrevesse, não se lembraria de buscar a correspondência no vilarejo. 
Lá chegavam livros, revistas, jornais e contas. Deviam estar-se empilhando, a 
pilha aumentando diariamente e um funcionário terminaria por se livrar do 
entulho, jogando-o no lixo. Nunca saberia das notícias, os livros não seriam 
lidos, as contas não seriam pagas. Acumularia desinformação e dívidas. Mas 
não se daria conta, de nada se lembraria.

Os amigos, se os tivesse, haveriam de estar preocupados com sua ausência 
e seu silêncio. Mas acabariam encontrando a explicação conveniente, que os 
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eximia de procurá-lo: “É um maluco mesmo, a essas horas deve estar nave-
gando pelo Mekong, em busca de inspiração para o próximo livro”; ou “Deve 
ter-se isolado completamente, escrevendo dia e noite, obcecado por alguma 
grande ideia para o livro”. E coisas dessas.

Não procurou o cursor irritante naquele dia. Ficou sentado em sua poltro-
na favorita, pensando pensamentos vãos. Ao final da tarde, foi para a varanda, 
observar o horizonte avermelhando-se, a Lua e as primeiras estrelas aparece-
rem, até que o manto estrelado da noite cobrisse tudo. Há muito não acendia 
luzes à noite em casa. Ficava apenas com o brilho celeste, a luz esfumada da 
Via Láctea, na qual mergulhava, buscando um sentido para a vida. “A solidão 
cheia de vozes que segredam...” lembrou o verso de Manoel Bandeira. Mas a 
lembrança poética foi cortada pela gélida presença daquela que poderia, mui-
to bem, ser a solidão transfigurada em ser-nuvem, ser-nada.

– Olá.
Novamente o sopro muito frio sob a forma de palavras sem som. Nova-

mente a mulher-névoa, o fantasma-memória, a sedução das sombras.
– Você começa a abandonar os dias cada vez mais inúteis. Faça-o, bastam-

lhe as noites. Repara como são criativas, como você é capaz de se emaranhar 
no infinito, venha-me buscar e descobrir todo o mistério das trevas. 

– Não! – Conseguiu gritar. Mas ela, mais véu que figura, enregelou seu 
corpo todo com algo que parecia um riso.

– Não adianta me negar. Não sou eu que venho até você, é você que me 
busca, nesse seu febril desejo de desvendar os mistérios das trevas.

– Mas não quero descobrir mistério algum... – conseguiu balbuciar sem 
pensar e sem querer.

Novamente aquele riso gelado e silencioso penetrou seu corpo, congelando 
suas artérias e paralisando seu cérebro.

– Então, vá dormir...
E ela se dissolveu, névoa pura, na imensidão astral.
Mas não pôde dormir. Continuou sondando os caminhos da Via Láctea 

para o infinito. Lembrou Garcia Lorca “hoje sinto no coração um vago tre-
mor de estrelas, mas minha senda se perde na alma da névoa”. Não se lembrou 
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de ter lembrado o verso de Coleridge na trilha do ribeirão, ou o de Bandeira, 
no começo da noite. O alvor matinal apagou suas memórias e o fez adormecer 
seu sono sem sonhos. Ao acordar, após o café da manhã, deixou sua casa e 
tomou a trilha do ribeirão, colina acima. Parou debaixo do ipê que começava 
a florescer. O murmúrio do ribeirão penetrou seu cérebro, música diáfana. 
“Querido riacho ... quantos anos de diverso destino se passaram, quantas ho-
ras alegres e quantas tristes...” Havia lido Coleridge pela primeira vez, em voz 
alta, na aula de Dona Lucy, a austera e instigante professora de inglês do colé-
gio, que via como missão irrecusável ensinar aos jovens a língua do poeta.

Olhou o ribeirão descendo a colina verde com outros olhos. Mergulhou a 
lembrança na terceira margem do rio: “Sofri o grave frio dos medos, adoeci... 
Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde, e temo abreviar 
com a vida nos rasos do mundo... nessa água que não para, de longas beiras: e, 
eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro – o rio.” Com a lembrança dessas linhas 
poéticas de Guimarães Rosa, continuou subindo a colina, desceu por seu lado 
avesso e caminhou devagar no rumo de casa. Chegou na pontinha final da tar-
de, tomou um banho frio. Vestiu camisa de flanela, calça de moletom grosso. 
Dirigiu-se para a varanda...

Um raio atravessou seu corpo como se mergulhasse em um redemoinho de 
eletricidade. O cérebro pulsou forte, a alma saltou em choque, o coração dis-
parou. A mente eletrizada acalmou a alma estupefata e extirpou dela o grave 
frio dos medos. O frescor da noite chegante passou por seu corpo eletrificado 
sem tocá-lo. Sentiu um sono irresistível. Voltou para o quarto, deitou-se e 
dormiu. O véu espesso da noite se fechou sobre a casa, a colina, seu mundo. 
Não viu o universo estelar acender-se no céu sobre sua varanda. Nem a Via 
Láctea apontar seu caminho para o infinito. Não sonhou. A mulher-névoa 
não o visitou em seu sono inesperado. Acordou, sem saber dizer se havia 
dormido por horas ou dias a fio. Não se lembrava de se deitar. Levantou-se 
lentamente, espreguiçou demoradamente, alongando cada músculo do corpo 
ainda dormente. Abriu a porta da varanda para ver as primeiras luzes do ama-
nhecer. Sentiu fome. Preparou um desjejum reforçado, sentou-se à mesinha da 
varanda e comeu devagar. Serviu-se de várias xícaras de café forte e oloroso. 



O cursor 

199

Não tinha pressa. Finalmente, levantou-se, voltou para a sala. Percebeu que 
o telefone estava fora do gancho, recolocou-o no lugar. Ligou o celular. Com 
gestos instintivos e breves foi-se reconectando ao mundo dos outros.

Uma vaga ideia se formou em sua mente. Foi até a mesa de trabalho, sen-
tou-se na confortável cadeira ergonômica, ligou o iMac, abriu o processador 
de textos e digitou:

O cursor...



Pequenos Dípticos, 2007-13
Técnica mista sobre tela e lona usada de caminhão
70 x 60 cm cada 
Vista com escultura Preta com Laranja, da série Open House.  
Registro fotográfico: Romulo Fialdini
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C a l i g r a m a s 

Roberto Marinho

Ocupante 
da Cadeira 1 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 

Ana Maria  Machado

Ao lembrar os dez anos transcorridos desde o falecimento de 
nosso confrade Roberto Marinho, a Academia Brasileira de 

Letras destaca sua contribuição como empreendedor cultural. Um 
papel que não deixa de ser raro entre nós, num país geralmente mais 
afeito a esperar as iniciativas das esferas oficiais.

Esta mostra nos traz a oportunidade de recordar o espírito in-
quieto, a presença ativa e a capacidade de fazer acontecer de Rober-
to Marinho, características marcantes do acadêmico que ocupou a 
cadeira número 39. 

 Mais diretamente associada a seu nome costuma ser sua atuação 
à frente de um império no setor da comunicação de massa, abran-
gendo tanto o jornalismo quanto o entretenimento, por meio de 
jornais, revistas e canais de televisão.

No entanto, pretendemos chamar a atenção para outro aspecto 
que nem sempre fica igualmente iluminado. Trata-se da influência 
que esse núcleo teve nas inúmeras ramificações que dele brotaram 



 Ana Maria  Machado

202

– na música, nos discos, nos espetáculos, na Dramaturgia, nas Artes Cênicas, 
na Cenografia, nos livros, na dança, na Editoração, no cinema, na publicidade. 
Não apenas pela significativa criação de empregos e a pela possibilidade de 
profissionalização para toda uma gama de artistas, técnicos e artesãos, segu-
ramente responsáveis pelo destaque que o Rio e o Brasil vêm tendo no setor. 
Mas também pelo estímulo direto e atuação marcante que Roberto Marinho 
exerceu como empreendedor, em ampla variedade de setores culturais, fosse 
por meio de sua ação pessoal ou por meio da Fundação Roberto Marinho. 
Proteção e recuperação do patrimônio histórico, artístico e cultural do país e 
de tesouros artísticos ameaçados, incentiva à educação a distância por meio de 
telecursos, fomento à leitura e apoio à literatura infantil, estímulo aos jovens 
cientistas, preservação do meio ambiente, inúmeros são os campos onde se 
pode perceber a marca deixada por essa intervenção de nosso confrade. Sem 
esquecer de seu papel como apoiador e colecionador no campo das artes vi-
suais, objeto de outra mostra que atualmente pode ser vista em nossa cidade.

Esta exposição reconstitui a trajetória desse mecenato e dessa ação insti-
gadora, fermento agindo na cultura brasileira contemporânea. Assim, a cele-
bração de sua memória configura também um momento de permanência, por 
meio de nosso louvor e nosso grato reconhecimento ao jornalista e acadêmico 
Roberto Marinho por sua atuação como empreendedor cultural.
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O lendário Roberto 
Marinho 

Ocupante da 
Cadeira 30 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 

Nélida P iñon

Desde a morte de Roberto Marinho em 2003, há 10 anos 
portanto, a partir do luto oficial decretado pela sua perda, 

o Brasil deu início a sua exegese. Enlaçou os fios narrativos de sua 
existência com a nossa história contemporânea, para formar um 
novelo indissolúvel. Aprendeu que a figura discreta do jornalista 
refletia, de certo modo, a grandeza nacional. 

E viu, aos poucos, que Roberto Marinho pusera ao alcance de 
todos os meios de comunicação que encurtaram a distância entre a 
casa de cada qual e o mundo, estabelecendo uma ponte sobre a qual 
cruzarmos para atingir o centro das atividades humanas. 

Graças ao seu empenho em prover-nos com seus veículos infor-
mativos, pudemos entender melhor quem éramos à luz da história. 
E de como a imprensa, falada, escrita, e a televisão, exercidas em 
regime de plena liberdade, persuadia-nos a crer que o cotidiano, à 
vista de todos, ganhara substância narrativa e conteúdo histórico. 

C a l i g r a m a s 
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E de que, a despeito da indigência educacional, a qual estávamos circunscri-
tos, tínhamos talento, sabíamos rir, viver. 

Tal obra empresarial impulsionou a sociedade a adentrar-se pela narrativa 
que diz respeito a todos, de modo a colaborar no fortalecimento de um tecido 
social associado à nossa identidade. E conquanto algumas das práticas destes 
veículos pudessem omitir, adulterar relatos, imagens, palavras, forjando fanta-
sias alienantes e verdades parciais, ainda assim estes mesmos meios prestavam 
relevantes serviços ao sistema social, em especial aos que foram, desde sempre, 
alijados da educação formal e da cidadania. 

A biografia oficial de Roberto Marinho detalha sua vida. Mas, como qual-
quer enredo individual, é falha no que diz respeito àquela matéria secreta 
que o terá estimulado a projetar para fora de si o que se abrigava na zona do 
sonho, o que provinha da utopia individual. E tampouco nos diz dos ingre-
dientes que injetou em si a fim de ganhar dimensão lendária. E nem esclarece a 
personalidade que, sujeita às especulações, às fantasias, às intrigas, sobrepôs-se 
às imprecisões históricas para se tornar relevante figura do seu tempo.

Dotado, pois, do mistério inerente ao humano, temeu naturalmente a fra-
gilidade dos seus projetos. Receou resvalar nos limites da própria condição, 
imergir nas trevas e fracassar, e tudo quando tinha em vista o jornal e, mais 
tarde, a televisão. Tal retrato, ao exame de todos, não contrariou, no entanto, 
a desmedida dose de coragem e audácia que levava dentro.

A vida deu-lhe anos e talento. O gene prolongou-lhe a existência, e o destino 
assegurou-lhe acertos e glória. Conjugados, ambos, permitiram a afirmativa de que 
sua trajetória ajustava-se à história do Brasil que ele ajudou a narrar e a construir. 

Sofreu, porém, graves percalços. Perda de um filho, desilusões. Mas, no 
curso dos anos, resistiu aos golpes, às análises tendenciosas, o demérito de 
seus feitos. Parecia entender que não se enveredava pelas páginas da história 
sem padecer impunemente difíceis percalços. Assim, não traiu origem e nem 
biografia. Sua existência foi uma construção cujos bens e memória inserem-se 
nas epígrafes contemporâneas. 

De Roberto Marinho sempre disseram ter sido um homem da segunda 
metade da vida. Isto é, alguém cujo triunfo despontou a partir dos 60 anos. 
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Assertiva que, além de inverídica, é ingrata. A insinuar que seus logros foram 
fortuitos, frutos de uma conjunção de sortes, e não do trabalho árduo. Quan-
do se averigua ter sido um homem que tinha na sola dos sapatos a poeira das 
andanças, do esforço, dos sonhos. Sorte teve, sim, de haver nascido de Irineu 
Marinho, e de Francisca, com quem tive o privilégio, jovem ainda, de tomar 
chá em sua casa no Parque Guinle, levada pelo primo Serafim Piñon, seu ami-
go desde a estação de águas de São Lourenço ou Caxambu, e que a visitava a 
cada viagem ao Rio. 

Forjado por uma família que em troca do amor e do exemplo dados aos 
filhos exigia de cada um trabalho e responsabilidade. O próprio pai, Irineu 
Marinho, ardoroso jornalista, apaixonado pela notícia, ao fundar o jornal O 
Globo, em 1921, estabeleceu padrão profissional e inspiração familiar para os 
cinco filhos, confiante em um ofício que já se acreditava ser o quarto poder 
da República.

Mas, ao falecer o pai em 1923, com menos de 50 anos, meses após a fundação 
do jornal, a viúva, dona Francisca, encaminhou o primogênito, Roberto, para o 
front jornalístico. Embora o filho aceitasse a missão, pôs em prática uma caracte-
rística que o distinguiria ao longo dos anos: a prudência. Uma prudência, porém, 
jamais destituída de audácia. Assim, durante alguns anos, com Euclydes de Mato 
à frente, se fez cercar de outros mestres, e percorreu todas as etapas de um jornal, 
dominando sua engrenagem, até se julgar apto para assumir a direção. 

Há, no nono andar do edifício da Rua Lopes Quintas, sede hoje das orga-
nizações O Globo, uma foto expressiva. Pendurada na parede da antecâmara 
dos gabinetes dos filhos, João Roberto e José Roberto Marinho, ela registra 
tempos heroicos. Vê-se a redação do jornal de então, ocupada por algumas 
mesas pertencentes aos profissionais cúmplices da nova empreitada. A do cen-
tro, ao lado das demais, pertencia ao jovem Roberto. Os móveis, singelos, sem 
traço de conforto ou desperdício, revelam um ambiente que transpira traba-
lho. E o detalhe que mais me chamou a atenção, foi a parede desbotada, com 
manchas de uso, carente de nova mão de tinta.

O convívio com o coração de um jornal, que também pulsa, consolidou 
o amor de Roberto Marinho ao ofício e aos repórteres, para ele intocáveis. 
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Mesmo no período militar, que apoiou, defendeu-os sem hesitar. E quando 
algum profissional era preso por professar ideologia contrária à do regime, 
ia pessoalmente reclamar sua liberação, cioso da importância da imprensa e 
da liberdade de pensamento. E se alegavam que o preso era um comunista, 
respondia: pode ser, mas é o meu comunista. 

É interessante realçar que Roberto Marinho, senhor de vida fecunda e in-
tensa, havendo privado da intimidade do poder, de personalidades brasileiras 
e estrangeiras, recusou-se a registrar as riquezas que acumulara na memória e 
no coração. Não confessou em diário, em livro de memória, ou em gravação, 
como galgou os patamares da vida, os passos da prodigiosa ascensão, o que 
pensava dos homens em suas instâncias sórdidas e sublimes. Não quis deixar 
sua versão dos fatos e da história, ou anotações de seus sentimentos pessoais. 
Negou o próprio testemunho. Resguardou a intimidade, os amores, os temo-
res, as hesitações, as euforias, o significado mesmo da existência. De uma vida 
que, ao final, já longeva, estava circunscrita à sombra da morte. 

Decidiu, pois, que outros se encarregassem de transcrever o que lhes parecia 
palpável. Preferiu cumprir as tarefas que consolidaram seu império, enquanto 
dissimulava seu protagonismo. Enquanto a voz pausada, o timbre baixo, a 
expressão quase distraída, arrecadava os meandros do mundo, observava mais 
do que dava a entender. Já que não era fácil saber, em certas circunstâncias, o 
que ele estava sendo. 

Ao morrer, com 98 anos, atravessara praticamente o século XX. Foi teste-
munha das duas guerras mundiais, das transformações que o mundo sofria e 
seus efeitos na pátria. Nunca foi indiferente à sorte do Brasil. Intervinha em 
alguns de seus feitos desde o nascedouro. E, respeitado como era, tinha peso 
decisório. A vida pública brasileira circulava também pelo seu gabinete. 

Era, porém, cauteloso nas suas avaliações. Familiarizara-se com as malhas e 
as estruturas do poder, as astúcias políticas, e o que certas elites concebiam à 
revelia da sociedade civil. Por tal experiência, poderia se dizer dele o que, em 
Espanha, se aplica a quem domina o estado espanhol: tinha o Brasil na cabeça. 

Amou o Brasil. Sua identidade afinava-se com a pátria. Não abdicou 
das características atribuídas ao brasileiro. E conquanto seus veículos de 
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comunicação pudessem tergiversar, omitir aspectos da realidade, estes mes-
mos meios integraram as regiões dispersas do Brasil, repartiram equitativa-
mente a matéria que emitiam. 

E no empenho de fomentar esta identidade e ampliar as fontes de in-
terpretação do país, suas empresas de comunicação alargaram as rotas das 
mentalidades, dos costumes, do uso coloquial da língua, dos temas ineren-
tes à sensibilidade brasileira. Através da televisão, em especial, modernizou 
o olhar nacional. Supriu esta mirada com notícias, informações, noções do 
real, analogias perturbadoras, com tudo que tentava realçar a nossa realidade 
complexa, quase vizinha do caos. 

E à medida que a telenovela absorvia esta mesma realidade para dentro da 
tela, ela espargia melodrama, auscultava sentimentos vigentes, converteu-se em 
uma narrativa inovadora, compatível com os padrões cognitivos do povo. Criou 
aos poucos uma estética com acentuados traços inverossímeis, fiel ainda às exi-
gências do mesmo melodrama, cuja trama, ao ter um ponto comum a todos os 
gostos sociais, converteu-se em fenômeno cultural de forte apelo popular. 

E enquanto estes veículos tornavam-se o epicentro da vida nacional, eles 
introduziam cunhas no cotidiano coletivo, novas maneiras de ser e de pensar. 
Para o bem e para o mal, trouxeram para o seu centro de gravidade os doentes, 
os anciãos, os habitantes dos grotões culturais, aqueles despojados de bens e 
de fantasia, que tanto ajudam a viver. 

E mesmo sob o risco da televisão extorquir do telespectador, em algu-
mas circunstâncias, certa consciência crítica, soberania, individualismo, seus 
efeitos reduziram o grau de desconhecimento, dilataram a visão do mundo, 
propiciaram debate, inconformismo, demandas democráticas, entre classes 
sociais diversas. 

Sua fábrica de comunicação e ilusão ajudou a semear entre os brasilei-
ros princípios civilizatórios. Colaborou para nos sentirmos partícipes de um 
núcleo moderno e reformador, partes de um eixo que, além de fecundar o 
imaginário, propagava variantes sociais, estéticas criativas, absorvia linguagens 
e perspectivas insuspeitadas. Sem, por isso, abdicar do inconformismo, da 
desconfiança cívica, das perplexidades arrojadas.
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Do Rio de Janeiro, Roberto Marinho irradiou um modelo de criação e 
gestão disseminado pelo Brasil e com efeitos internacionais. Tal esforço, que 
constituiu uma epopeia, assinalando o quanto o país significava para o jor-
nalista. 

Também na vida pessoal, Roberto Marinho seguia um código social que 
transcendia as circunstâncias formais. Seu trato com o próximo não distinguia 
classes. Tal polidez aperfeiçoava as leis do trabalho e da vida social, deixando 
transparecer o seu humanismo.

Amigos e colaboradores destacam, ainda hoje, suas virtudes, a mística que 
o rondava. E conquanto fosse discreto, de nada valia seu esforço. Tornara-se 
lendário mesmo contra sua vontade.

Mesmo na casa do Cosme Velho, onde vivera tantos anos, primeiro com a 
esposa Stella e os quatro filhos, e depois, a partir dos 80 anos, com Lily, com-
panheira sua até o desenlace, não era ruidoso, gerava serenidade. Ao receber 
visitas, deslizava pelos salões como um convidado que respeitava os estatutos 
da casa.

Nestas ocasiões, aprazia conduzir os amigos pelos jardins, que eram um 
prolongamento do seu ser. Sem alardes, evocava pessoas e feitos. Em sua 
companhia enveredava-se pelos interstícios da história. Algumas frases suas 
luziam, de repente, sutil ironia, mas davam sempre margem ao interlocutor 
de interferir no assunto, até então seu, e que ele cedia com cortesia. Ouvia o 
outro propenso a aprender o que lhe estivesse faltando. 

Ao ar livre, sob o iluminado céu carioca, introduziu-me às carpas que cir-
culavam pelas águas límpidas do riacho a serpentear o belo jardim. Exibia 
ternura pelas carpas, sobre cuja natureza discorria. Preservava seu hábitat, 
cioso de que sobrevivessem graças ao seu empenho.

Sobre a ponte, que fazia par com o pagode oriental no outro lado do 
gramado, mostrava-nos os flamingos rosados, cujos longos pescoços de fina 
beleza enfeitiçavam nossa visão, eram observados à direita do jardim. Também 
cuidava deles com desvelo. Alguns lhe foram presenteados por Fidel Castro. 

Instado a falar sobre a preciosa coleção de pintura, que ampliou notavel-
mente nas últimas décadas, a ponto de se tornar um dos mais valiosos acervos 



O lendário  Roberto Marinho  

209

brasileiros, muitos dos quadros dependurados nas paredes da casa, Roberto 
Marinho deixava entrever refinada estética. E graças a qual selecionara com 
acerto, ao longo dos anos, pintores até então com escassa repercussão nacio-
nal. Até formar uma coleção a confirmar o quanto perscrutara os escaninhos 
estéticos dos Portinari, dos Guignard, só para citar alguns. E que espelhava a 
sábia decisão que o levou a concentrar tantos recursos na aquisição apenas de 
quadros brasileiros. 

Com que prazer mostrou-me o Lasar Segall na parede ao lado do piano 
de cauda, sobre cuja superfície distribuíam-se em molduras de prata retratos 
autografados de ilustres personalidades, além de familiares. Sem esquecer de 
observar que no afã de desfrutar de seus pintores preferidos, fazia rodízio das 
suas pinturas nas paredes. Mesmo porque, havendo a coleção se ampliado, já 
não sobrava espaço na casa para exibir a todos ao mesmo tempo.

Não eram apenas os quadros que lhe mereciam devoção. Era grato ao que 
lhe embelezava a vida. Dava provas palpáveis de admirar o que se originava do 
engenho humano. Cultivava a leitura, a música, ouvida no teatro Municipal, e 
o esporte, que praticou de forma apaixonada até avançada idade. Sabedor de 
que a cultura imprimia coesão entre os seres, levava as comunidades a galga-
rem os patamares da civilização. 

Mas em meio ao inesquecível cenário da casa, sobretudo em certas noites, 
havia o brilho do seu olhar a refulgir apaixonado quando posto em Lily. 
Quantas vezes, ao desfrutar da distinção de acompanhá-lo à mesa, regis trei-lhe  
a ansiedade com que, em seguida à sobremesa, erguia-se do assento para enca-
minhar-se em direção a ela. Parecia-me ouvir o seu suspiro de alívio ao tocá-la, 
ao tornar tangível o sentimento que o assaltava, sem tal gesto significar que 
não desfrutara do convívio dos amigos.

 Guardo de Roberto Marinho gratas lembranças. Devotei-lhe sincera ami-
zade. Jamais esqueço de quando Lily e ele me chamaram para almoçar no Cos-
me Velho, pois queriam falar com a então presidente da Academia Brasileira 
de Letras, desejosos de saber o que tinham a oferecer à Casa, que era deles 
também, no ano do seu I Centenário. Diante da minha surpresa, sem saber 
o que lhes dizer, propuseram, espontaneamente, que o jantar do Centenário 
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fosse no Cosme Velho, sob os seus cuidados. E foi o que ocorreu. Uma festa 
inesquecível, de rara beleza, que reuniu os acadêmicos e suas senhoras, repre-
sentantes de todos os setores do estado brasileiro, destacando o presidente da 
República e ainda altas autoridades de outros países, convidados internacio-
nais, vindos para esta celebração e amigos. Mais de 200 convidados que circu-
lavam pela casa, pelos jardins, íntimos das orquídeas, das carpas e dos flamin-
gos. Um regalo notável que agradeço até hoje, mesmo que Lily e Roberto já 
não estejam mais entre nós. Ambos fazem parte da dívida que tenho a alegria 
de contrair, e renovar, com os seres que enriqueceram a minha vida. Como o 
faço agora, agradecida, desta tribuna da Academia Brasileira de Letras.

Reunidos, agora, no Petit Trianon, penso que talvez seja cedo para medir 
a real grandeza de Roberto Marinho, que lugar ocupa ele na história do Bra-
sil. A análise sobre este admirável homem de imprensa apenas começou. Sua 
aventura humana e profissional, brasileira e universal, carioca e cosmopolita, 
é de quem escolheu servir o Brasil. E que, ao se despedir sob os cuidados 
amorosos de Lily, dos filhos, da família, dos amigos, deixou-nos inestimável 
legado. 

O que enseja, a todos, ora congregados nesta casa de Machado de Assis, 
evocarmos sua memória. Esforçarmo-nos por narrar uma trajetória que se 
amplia à passagem do tempo, à luz dos seus feitos. 
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Arquivo/Agência O Globo

Arquivo/Agência O Globo



Super Oxy com 6 cabeças (da série Esculturas Gráficas), 2010 
Aço. Dimensões variáveis
Registro fotográfico: Vicente de Mello
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C i n e m a

Sylvio Back, Cineasta, 
Poeta, Escritor e 
Roteirista. Filho de 
imigrantes húngaro 
e alemã, nascido em 
Blumenau (SC).  
É autor de trinta e 
oito filmes de curta, 
média e doze 
longas-metragens, 
o mais recente, “O 
Universo Graciliano” 
(2013). Publicou 
vinte e um livros,  
entre Poesia (7), 
Contos, Ensaios 
e Argumentos/
Roteiros (10) de 
seus filmes. Com 75 
láureas nacionais e 
internacionais, é um 
dos cineastas mais 
premiados do Brasil. 
Sua obra poética 
de extrato erótico 
coleciona vasta 
fortuna crítica. 

O cinema é uma 
invenção sem futuro

Sylvio  Back

A criação de cinematecas sempre foi uma paixão de cinéfilos. 
Coube, porém, ao norte-americano, não por acaso, Thomas 

Alva Edison (1847-1931), um dos in ventores do cinema, de olho, 
literal mente, na indústria e no business, com a posterior chamada 
Sétima Arte ainda no berço (fin zinho do sé culo XIX), a descoberta 
de que o fotograma uma vez im presso era também sinô nimo de lu-
cro. E, para tanto, cada obra teria que ter seus di reitos patrimoniais 
garantidos. 

Assim, a Biblioteca do Con gresso, em Washington, DC (EUA), 
a famosa Library of Con gress, acolhendo sua filmogra fia (na verdade, 
eram cenas de cada título), viu-se elevada à inesperada condição 
de ser, histori camente, uma espécie de protótipo do que viria a ser 
o papel de uma cinemateca. Não no sentido moderno que conhe-
cemos, que inclui a prospec ção, armazenamento, catalogação, res-
tauro, exibição e difu são, mas cujo cerne é, desde então, constituir-
se em “de po sitário fiel” dos nossos e de todos os filmes.
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Na esteira de Edison, outros, com alma de poeta, mas tão comerciantes 
quanto, munidos do faro de um colecionador de selos, a partir de então se in-
vestiram em ciosos guardiões de fotogramas tidos como inúteis ou perdidos. 
É que viam ali um opíparo manancial mix de capitalização, escambo de feira 
de antiguidades e, no fim da linha, um arremedo de memória, o que exigia um 
imediato zelo pela sua so brevida.

 Ȅ Filmoteca carioca
Sem interferir, a não ser limpá-los e re-acondicioná-los, na verdade, foram 

esses caçadores de “filme antigo” (é truísmo de que não existe “filme antigo” 
– existe o filme que ainda não vi mos!) os primeiros a conceber uma, di ga mos, 
trans cendência da pelí cula impressa, extra polando à sua materialidade como 
mero repo sitório das chamadas “vistas animadas”. Por sinal, coinci dindo 
quando o cinema já ensaiava ter cara de arte, alme jando o status da Literatura, 
da Música, das Artes Plásticas, da Ópera e do Balé.

Assim, de ambos os lados do Atlântico, americanos e euro peus puseram-se 
em campo buscando, recolhendo e arqui vando de forma assimétrica bobinas 
de filmes descartados. Naqueles primórdios, cúspide do século XX até o fim 
da I Guerra Mundial, o exibidor, adquirindo o título, passava a “dono” da 
obra, podia explorá-la à exaustão. As cópias, de um ou dois rolos, eram com-
pradas e não locadas, como hoje, prática que só passou a valer a partir dos 
anos 1920, com o longa-metragem tomando seu lugar. Depois de miríades de 
proje ções, as cópias estropiadas eram abandonadas, queimadas ou iam para a 
lata de lixo.

Daí para esses barracões de zinco de “fitas imprestáveis” se tornarem seara 
e estuário de “bens culturais” (no jargão atual) foi uma questão de tempo e 
oportunidade. Sal vaguardando – para o que der e vier da incipi ente indústria 
–, um acervo artistica mente desfrutável, eis a catapulta que lan çou o ideário 
dos primeiros templos de cine filia, as filmote cas.

Houve, inclusive, uma pioneira no Rio de Janeiro, a Filmo teca do Museu 
Nacional, criada em 1910, pelo antropó logo multi mídia Edgard Roquette-
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Pinto (1884-1954), fundador da primeira emissora de rádio no Brasil (1923) 
e, sem coincidência, do Instituto Nacio nal do Ci nema Educativo (INCE) em 
1936, que viria a se constituir numa autêntica “casa própria” fílmica dele (e 
do ci neasta Humberto Mauro, 1897-1983) durante a ditadura Vargas. Tam-
bém cine grafista, integrando a Comissão Rondon, é autor de uma das primei-
ras filmagens de índios brasileiros (os Pareci e os Nhambiquara), flagrados 
em seu habitat natural no Mato Grosso, e reunidas no documentário, “Rondô-
nia” (1912). Milagrosamente conservadas, essas cenas ainda hoje conflagram 
e emocionam.

 Ȅ Conceito precursor
O que tal vez seja realmente o precursor conceitual das futuras cinematecas, 

nas cia em Paris, 1921, o pri meiro cineclube, expressão originária da revista 
Le Journal du Ciné-Club, idealizada pelo escritor e cineasta da avant-garde fran-
cesa, Louis Delluc. Movimento de obras experimentais que se ante punha ao 
cinema comercial da época, e que, ao longo da década de 1920 reuniu autores 
seminais, entre outros, como Luis Buñuel, de “Un Chien Andalou” (1929), – e 
que teria fundado um “outro primeiro” cineclube, em 1920, na Espanha –, 
Mar cel L’Herbier, Jean Epstein, Man Ray, Abel Gance, do antoló gico, “Napo-
léon” (1925). A protocinemateca já surgia na contra mão.

O objetivo explícito e implícito das exibições e discussões des ses cineclu-
bes: dotar o cinema de uma aura e estofo intelectuais que lhe permitissem 
atravessar, de uma vez por todas, o limbo en tre a mera novidade tecnoló gica 
e a sua afirmação como lingua gem autóctone. Que não fosse caudatário das 
outras artes, ainda que o cinema de vanguarda mantivesse forte ancora gem nas 
Artes Plásticas, na Arquitetura e na Literatura.

Ape sar de obras-primas já carimbadas, persistia a fama de que era uma diver-
são da escumulha, algo assim como um sub produto do teatro, da ópera, do cir-
co, do vaudeville, enfim, coisa do chamado “povão”. Sem aparente valor artístico, 
com uma narrativa em construção, desprezível para a chamada alta cultura, e 
encarado pela intelectualidade de um modo geral com preconceito. Até os anos 
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1920, romancistas se recusavam até a ir a uma simples sessão de cinema... Ou 
seja, seria somente uma lucrativa indústria de massas, e cujo su porte, a película 
de nitrato, tão descartável quanto cinzas deixadas pelo fogo que frequentemente 
lhe destruía as matrizes e cópias. Em ou tras palavras, memória zero.

 Ȅ Fotogramas em chamas
Combinando a guarda, conservação, difusão e mais tarde res tauro (mesmo 

que apenas empírico, a partir da década de 1920), tivemos que chegar até a 
era dos talkies (o cinema sonoro) para que, quase si multaneamente, filmotecas 
virassem cinematecas na Suécia, Ingla terra, Alemanha e França em meados da 
década seguinte. Nesse interregno, o “cinema mudo”, expressão consagrada 
para o chamado “cinema silencioso” que, como diz Jean-Luc Godard (ele 
mesmo filho pródigo de cinemateca), já havia feito todos os filmes, perdera a 
maior parte do que produzira em incêndios, acres cidos da incúria e do despre-
zo pela nova arte. Tragédia que se reprisou até 1950 quando a matéria-prima 
do filme em suporte de nitrato de celulose (de fácil e imediata combustão) foi 
substituída pelo ne gativo de acetato (safety film), imune ao fogo.

A propósito, com os atuais arquivos climatizados e vaporizados à prova de 
chamas naturais ou provocadas, verdadeiros bunkers de ferro, aço e cimento, o 
passado promove uma impensável reversão de expectativas: hoje já não mais se 
inutilizam fotogramas de nitrato. Mas, sim, por conservarem, digamos, quase 
inoxidável o preto-e-branco da película, muitas vezes é melhor reutilizá-los 
quando se necessita de nova matriz, do que recorrer à cópia restaurada em 
poliéster, que é o suporte de segurança que vem garantindo a integridade do 
acervo das cinematecas.

Até então, e nem por isso, os estragos findaram: entre nós, um grande incêndio 
na Ci nemateca Brasileira, de São Paulo, em 1957, ofendeu de forma irreparável 
boa parte da memória cinematográfica do país até então arquivada e recenseada. 
O mesmo ocorreu na Cinémathèque Française, em 1980, onde, seu diretor, Henri 
Langlois (1914-1977), que privilegiava a exibição à conser vação, assistiu inerme à 
evaporação para sempre de milhares de filmes da heroica “cena muda”.
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 Ȅ Memória autoral

Lenda ou não, pegando carona no es pírito cineclubista em voga nos anos 
1920 e na tradição das filmotecas, Langlois pôs-se a recolher “filmes antigos” 
pen sando não só no seu inventário, mas em voltar a exibi-los e discuti-los com 
novas plateias. Uma pro posta cultural que se tornou emblemática. Algo assim 
como que ten tando perenizar a ma terialidade das películas através da sua máxima 
neoexposição e visibilidade. Portanto, era preciso salvá-las do inevitável esque-
cimento, degradação e destruição, ar qui vando não apenas os rolos de negativos, 
cenas não montadas e as cópias, mas também o “ci nema de papel” decorrente 
de cada obra (o roteiro original das filmagens), aí incluídas as plantas baixas e 
croquis de cenografia, desenhos dos figuri nos (quando não, as próprias roupas 
quando se trata de filmes históricos); e igualmente, passaram a desfrutáveis as 
peças do lançamento comercial de cada filme (releases, carta zes, fotos, revistas, 
jornais, fortuna crítica etc.), trans formando a exibi ção em evento tanto artístico 
quanto mediático. Não raro, a história do cinema mundial registra a existência 
de um filme apenas por uma tira de fotogramas sobreviventes, ou apenas pelo 
poster ou pela foto de um dos intérpretes ou por um flagrante das filmagens.

Resumindo, um projeto de memória autoral, como se cada filme sintetizas-
se a própria história do cinema e cada diretor, o seu “reinventor”, o que aca-
bou desembocando no que viria a se chamar de film d’auteur. Política que deu 
ori gem à Nouvelle Vague, toda uma geração de cineastas con vertidos por Henri 
Langlois em autênticos maníacos pelo cinema de diretores que os precederam 
(mestres ou não). Acabaram chancelando a expressão “ratos de cinemateca”, 
um epíteto que, em algum momento na vida de cada cinéfilo, também colou 
em nós. Não é à toa que o nome de Langlois e a “sua” Cinémathèque Française 
tenham virado mito, e que Bernardo Bertolucci homenageia, atualizando-lhe 
a prevalência e pertinência moral e artística no belíssimo filme “Os sonha-
dores” (The Dreamers, 2003). 

Pelo mundo afora, diante do incremento da produção cine matográfica no 
pós-II Guerra Mundial, a ocupação intensa e extensa do universo exibidor 
mundial por Hollywood, junta mente com a revolução de consumo de imagens 
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provocada pela televisão, os países desenvolvidos começaram a encarar com 
absoluta concupiscência o seu passado fílmico. Para além do que esse reper-
tório embutia como um magnífico marketing da cultura, do comportamento e 
da economia norte-america nos (“Atrás dos nossos filmes, vão nossas geladei-
ras”, alardeava Ro ose velt), seu restauro significava imediato preenchimento 
das grades das TVs. Descabelando: estoque de centenas de títulos igual a 
dinheiro em caixa a curto e a longo-prazos (“O negócio de Hollywood são os 
negócios”). Nunca deu outra, até hoje.

 Ȅ Nossas cinematecas
No Brasil não ficamos insensíveis a essa obviedade da indús tria do entrete-

nimento, embora entre nós a palavra “indús tria” sempre foi mais quimera do 
que reali dade. Foi então que em 1940, fruto dos anseios cinéfilos de, entre 
outros jovens, estudantes de Filosofia da Universidade de São Paulo, Paulo 
Emílio Salles Gomes (1916-1977), Décio de Almeida Prado (1917-2000) 
e de Antônio Cândido de Mello e Sousa, nascia o Clube de Cinema do São 
Paulo, que logo se viu às voltas com a truculência da ditadura Vargas. Com 
a redemocratização em 1946 foram lançadas as sementes do que viria a ser 
a Filmoteca do MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo, a partir da 
qual, com seu acervo incipiente, se fundaria, dois anos depois, a Cinemateca 
Brasileira, a primeira entidade preservacionista de filmes da América Latina a 
se filiar a FIAF (Fédération Internationale de Archives du Film).

Em 1955, era criada, na então Capital Federal, a Cine mateca do MAM, as-
sim conhecida e reco nhecida desde então, braço audiovisual do Museu de Arte 
Moderna do Rio de Ja neiro. Seus fundadores, Ruy Pereira da Silva e o crítico 
de cinema, Antônio Moniz Vianna (1924-2009), espelharam-se no MoMA 
(Museum of Modern Art, de Nova York), justamente, por ele incorporar o cinema, 
guarda e fruição pública de filmes, como uma das suas atividades rotineiras. 

E, desde en tão, até recentemente, realizadores e produtores dividíamos as 
nos sas matrizes, có pias e ma terial gráfico e iconográfico dos fil mes, entre am-
bas. Recentemente, o Ar quivo Nacional, no Rio de Ja neiro, que já cole cionava 
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os filmes de divulgação e propa ganda ofi cial do Go verno Federal, alistou-se 
solidário à ta refa de gerenciar a salva guarda do acervo antes, majo ritari amente, 
per tencente ao MAM.

Todos os cineastas e produtores brasileiros destes últimos 60 anos, vivos 
ou mortos, temos – de algum jeito ou por algum motivo – história e/ou es-
tórias tanto com a Cinemateca Brasileira como com a Cinemateca do MAM. 
Al guns (a grande maioria), de amor incondicional, outros, de ódio mor tal, 
tanto às instituições, quanto aos cinéfilos que a cri aram e diri giram, indepen-
dente da sua biografia, do matiz ideológico e orientação política que endos-
savam. Nem caberia aqui me deter nuns e noutros. No fundo, a coisa sem pre 
con flui para os que tentavam e tentam privatizar acervos públi cos e outros 
que, simplesmente, não confiam em que o Es tado possa albergar e conservar 
com decência e competên cia técnica os nossos filmes. 

Ambas, por vias quase sempre opostas, iro nicamente, acabaram por ro-
bustecer a premência pela pre ser vação e res tauro dos fil mes nacionais (e de 
outras procedências) de todas as bitolas e formatos, ex cluído todo e qualquer 
juízo de valor artístico, seja pelo poder público e/ou privado, seja pela obses-
são dos seus próprios autores e produtores na arregimentação de pa trocínio.

 Ȅ Raça em extinção
Uma última palavra, quase dispensável: cinéfilo, somos uma raça de há 

muito em extinção. O mitológico Henri Langlois diz que basta uma pessoa 
assistindo a um filme numa cinemateca para que a sua existência faça sentido. 
Para o bem e para o mal, toda uma nova geração, que cresceu vendo televisão 
e vídeo (hoje, devedófila), sempre há de se conflagrar com a be leza, o brilho, 
o recorte e a profundidade do celu lóide dos nunca vistos “filmes antigos”. 
Seja nas salas de pro jeção das nossas cinematecas e espaços alternativos afins, 
como filmote cas, clubes e entidades recreativas de favelas, no campo e nas te-
las do ensino a distância que, hoje já congregando milhões de olhos e mentes, 
ainda não introjetaram a necessidade de alimentar o espírito de seu público 
com o filme brasileiro.
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Lamentavelmente, não se pode mais contar, como há déca das, com a força 
dos cineclubes que, além de não terem resistido ao impacto da TV, já entre 
os anos de 1960 e 1980, de sagrados templos de cinefilia até então, se trans-
mutaram em campi de ideologia, perdendo sua aura de trin cheira cultural para 
dar lugar a disputas político-partidárias. Com o tempo, o cinema foi sendo 
ultrajado e acabou saindo de cena. A torcida é que sejam ressuscitados com a 
mesma seiva com que, outrora, educaram os nossos sentidos através da magia 
e o encantamento dos 24qps.

É nas cinematecas que ainda front (descoberta, restauro, guarda e cataloga-
ção de fotogramas) & fronteira (filmes de entretenimento e “filmes de arte”) 
se confundem, é nelas onde a paixão holística pelo cinema continua irretocá-
vel. Ou seja, os históricos criadores e mentores das cinemate cas e arquivos 
brasi leiros, “lendo” de alguma forma o porvir da chamada Sétima Arte, já in-
tuíam que qualquer sucedâneo tecnológico que venha para tentar desban car o 
filme na te lona dói tanto quanto o retrato na parede de Drummond. Portan-
to, mantê-las abertas é, antes de tudo, um imperativo moral incontornável.

Quem sabe premonição às avessas do pai dos Lumière conferindo aquela 
traquitana in ventada pelos filhos Auguste (1892-1954) e Louis (1894-1948). 
Ao ver pela primeira vez imagens em movimento tremelicando numa superfície 
vertical, a parede do studio deles em Lyon, com operários saindo da (sua) fábrica, 
diz a lenda, teria sentenciado: Le cinéma est une invention sans avenir. 

Pelo sim, pelo não, até ali a fruição era individual através das chamadas 
“caixas de cinema” (juke boxes), onde, mediante a introdução de moedas, “vis-
tas animadas” se sucediam (por sinal, os primeiros filmes pornográficos nas-
ceram nessa plataforma). É, o pessimismo do industrial Lumière pode ria fazer 
sentido não fossem os cinéfilos e sua incrível vocação para driblar a finitude 
do que desejamos seja imortal!
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Po e s i a

Poemas

Davino Sena

Davino Ribeiro de Sena nasceu em 1957, no Recife. Reali-
zou estudos universitários no Recife e em São Paulo. So-

neto “Memórias” ganha prêmio estudantil de poesia da Academia 
Pernambucana de Letras. Em 1984, gradua-se em Filosofia pela 
Universidade Católica de Pernambuco. Em 1989, inicia carreira 
diplomática. Em 1991, Castelos de areia, seu primeiro livro, recebe 
o prestigioso prêmio nacional de poesia organizado pela Fundação 
Nestlé de Cultura, em São Paulo. Com o apoio do Itamaraty, re-
presenta o Brasil no Encuentro Iberoamericano de Poesía, em San-
tiago, Chile, onde participa da antologia Un angulo del mundo. Em 
1994, deu  palestra sobre Literatura Brasileira na Universidade de 
Athens, na Georgia, EUA. Muda-se para a Espanha. Convidado 
à mesa-redonda do seminário internacional de poesia organizado 
pela Universidade de Barcelona. Publicação de Pescador de nuvens em 
1996. Publica Retrato com guitarra. Muda-se para a Austrália. Publica 
O jaguar no deserto. Publica Vidro e ferro. Chefia a delegação do Brasil na 
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reunião do Grupo de Valdívia pela Preservação do Albatroz.  Cônsul do Brasil 
no Japão em 2001. Retorna a Brasília em 2003. Publica Três Martes. Viaja a 
Angola e Moçambique em missão de cooperação em Ciência e Tecnologia. 
Com Elizabeth Hazin, publica Lego & Davinovich. Cônsul em Nova York. Em 
2007, lança Expedição. Realiza palestra sobre “Poesia e Imaginação” em Recife 
e Nova York. A Revista Poesia Sempre, da Fundação Biblioteca Nacional, publica 
3 poemas. Mudança para a Arábia Saudita. Poemas publicados pelas revistas 
eletrônicas Rascunho, de Curitiba, e Eutomia, do Recife. Lançamento de O lento 
aprendizado do rapaz que amava ondas e estrelas em 2009. Em 2011, muda-se para 
Londres. Publica O rei das Ilhas. É casado e tem duas filhas.
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Tudo se diluiu
A semana ficou pratrás.
A aflição ficou pratrás.
Chove... E tudo se diluiu.
Chove... E afundou o navio.
Fico diante da janela... 
E apoio o cotovelo.

Apoio o cotovelo
e desta janela te vejo.
As flores no tempo vizinho.
Tu me tiraste para dançar.
Tu tocavas veloz ao piano.
A vida passou de mansinho.

Tudo aconteceu hoje? Digo
tudo como realmente houve?
Ninguém nos viu, ninguém nos ouve.
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A sombra da árvore
O homem. A árvore. O Sol.
Ele quer mergulhar na sombra.
Tinha os olhos ruins, fatigados
pela leitura do passado.
A sombra o leva em sonho
ao sensual calor do mundo.

A árvore. O homem. A sombra.
Longe da luz, mas perto ainda.
Ela o cobriria com galhos
de perdão sobre os falhos dias.
O corpo era tão poderoso  
como a floresta vista em sonho.

O sonho jamais os uniu.
A brisa soprou... Veio a tarde.
Flores caíram-lhe no rosto.
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Petúnia desperta
Petúnia veio de muito longe
e parecia uma árvore quando
os três estudantes trêmulos
a víamos na fila do trem. 
A amiga tinha os cabelos
laranja, e o rosto iluminado, 
exceto por um sinal na testa
como um borrão pixelado.

O borrão durava segundos
e quase ninguém o notava
além dos poucos que anotamos
os seres paradoxais do mundo.
Uma dia a seguimos pela rua
através da verdejante alameda
sob o monumental rosto da Lua
a dissipar sombras do medo.

Sabíamos das curvas no tempo
tivemos certeza quando a vimos
sumir na recurva alameda
sem deixar ruído ou pegada.
Petúnia não podia nos dizer
o que viera fazer no mundo
nem como abrir o portal
com as trombetas do futuro.

O simples fato era absurdo
e o poder alguém pensá-lo
fez o dia ficar mais escuro
como o trem dentro do túnel.
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Vimos algo brilhar no escuro
dois ou três globos de luz
unidos por ramos suaves
pensados mais que vistos.

A esbelta árvore tremia
no escuro do pensamento
mas seus frutos davam cor
e, para nós, um gostoso calor.
Seria bom, não fosse um erro,
pensar que Petúnia havia surgido
de um túnel, e havia assumido 
a esbelta forma de laranjeira.

A árvore jamais ali estivera
e portanto ainda não tivera
oportunidade de espreguiçar
os ramos como uma laranjeira.
As laranjas, duas ou três apenas,
pareciam haver sido pintadas,
ou amarradas com barbante
e cordão, falsas e redundantes.

Nós não acreditávamos 
mas éramos forçados a crer
que a laranjeira e a mulher
eram um ser único e dividido.
Petúnia e o pé de laranja
tinham existência na franja
de dois mundos paralelos
que interagiam na alameda.

Mulher terrestre, enraizada
estás, no solo firme de ti
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mesma, ante o túnel curvada,
como reclinada sobre um lago.
Teus olhos brilham como pomos
de luminoso pé de laranja
mas teu pensamento é um borrão
de folhas, as auroras do verão.

Todos os dias, quando a aurora
enche de sangue o ar, nós te seguimos
com sapatos de hospital, em silêncio
até a alameda que te renova.
Buscamos a resposta que não vem
como ao escuro vai o trem
na expectativa de, ao fim do túnel,
decifrar teu sorriso, Petúnia.

Uma resposta não é flor na lapela
ou qualquer adorno que nos revela
e civiliza, dir-se-ia uma resposta
é ver Petúnia e, a seu lado, a porta.
Eis o túnel ao fim do qual a luz brota
menos como flor do que fruto
jamais ornamento, algo substantivo
ainda que a substância seja fictícia.

Aos cinquent’anos, a vemos
com o esplendor de fêmea
que não se deixa analisar
e emite olor de fruta lisa.
Largamos no largo o largo
pensamento, ora sentimento,
de Petúnia, que se deixa levar
pelo túnel sem olhar para trás.
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Deixar-se era a única saída
para o recôndito universo
de matéria escura, no verso
que bate como um relógio.
Um-um, dois-dois, os segundos
como areia na mão erguem
um castelo, enquanto outra mão
esmaga o coração do velho. 

De todas as ideias hoje relidas
como petúnias em jardim colhidas
apenas uma, Petúnia, vingou
e brilha no túnel como um sol.
Petúnia é semelhante a pecúnia
quando pisa descalça na cidade
com as sandálias da insônia
e os longos cabelos da realidade.

Ela tinha a pobreza do ar
e alguma eletricidade, sem a qual
jamais se lhe abriria o portal
nem seu ar pobre seria de árvore.
Petúnia, amiga, fiel parceira,
és do mundo paralelo oriunda
e teu ar de desejos nos inunda
como o ar umedece a laranjeira.

Nada sentes por nós, fria
aparição, pixelada imagem
vinda de uma quinta dimensão
real como laranjas numa árvore.
Vens do real, quando o corpo
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é atravessado por finas cordas
que nos unem à laranjeira
como os planetas ao sol.

Somos através, somos um corpo
atravessado de buracos, nunca
contínuos como desejaríamos
somos obesos, somos túneis.
Petúnia nos ensina que há
maneiras de ser atravessado
oh de luzes, quantas de luz,
túnel através do qual somos.

Ela vive dentro de um túnel
atravessado vez por outra do real
e sua aparência destituída
tem manchas cuspidas pelo sol.
As manhãs uniram-se em luz
para dar-nos o impulso, o pulso
que dá manha ao pulo, a luz
das manhãs que é Petúnia.

A mulher foi vista na manhã
a pular corda, a imagem
a desfolhar-se em plátanos
dourados que já foram laranjas.
A única pista que restou
é a fotografia da mulher
como laranja caída do alto
como cai folha de plátano.

Fruta ou folha, túnel do real,
passeia os dedos nos cabelos
para a um herói se oferecer
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como uma deusa oferta o belo.
Três heróis a viram no salão
ela apontou um, que tinha medo,
e os outros dois, sem mais razão,
mataram-se na curva da alameda.

Todas as noites Petúnia
atrai um homem, herói ou poeta,
para a alameda onde espera
ouvir-lhe a canção única.
A deusa espera ouvir
a única canção de amor
com três heróis na alameda
a olhar o pôr do sol.

Petúnia era a forma do ermo
visível no olhar ansioso
que necessita ver, cioso de si,
de um herói sem jardim.
Tais formas são revistas 
pelo homem que delas precisa
quando chega aos cinquenta
e sofre por não revê-las.

Petúnia sabia do ermo
no homem que a despia
sem sentir por ela desejo
quando ardia no túnel.
Éramos todos uns heróis
verticais na fila do trem
os olhos no horizonte
do túnel que já não dói.
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Po e s i a

Poemas

W. J.  Solha

W. J. Solha é autor de “Esse é o Homem” (Editora Ideia, 
2013) – do qual aqui reproduzimos as quatro primeiras 

páginas – e de outros dois poemas longos: “Trigal com corvos” 
(Palimage e Imprell 2004, Prêmio U.B.E. Rio 2005) e “Marco do 
mundo” (Ideia, 2012). 

Tem vários romances, sendo alguns prêmios nacionais, como Israel  
rêmora (Record, 1975, Prêmio Fernando Chinaglia 74), A batalha 
de Oliveiros (Itatiaia 1989, Prêmio INL 1988) e Relato de Prócula (A 
Girafa 2009, Bolsa de Incentivo à Criação Literária da Funarte em 
2007, Prêmio U.B.E. Rio 2010). 

Sua História universal da angústia (Bertrand Brasil 2005) ficou entre 
os finalistas do Jabuti em 2006, obteve o Prêmio U.B.E. Rio no 
mesmo ano. 

Fez o libreto da primeira ópera armorial, “Dulcineia e Trancoso”, 
para o maestro Eli-Eri Moura, com estreia no Teatro de Santa Isa-
bel, Recife, em 2010. Escreveu os versos da “Cantata pra Alagamar” 
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(a primeira em Língua Portuguesa) de José Alberto Kaplan, LP da Marcus 
Pereira, 1980. É autor, também, do texto do “Oratório Via-Sacra”, de Ilza 
Nogueira, apresentado na Semana Santa de 2005, na Igreja de São Francisco, 
João Pessoa.

Trabalhou como ator em “O som ao redor” – de Kleber Mendonça Fi-
lho, e recebeu o prêmio de melhor ator coadjuvante no festival de cinema de 
Brasília – também em 2012, com “Era uma vez eu, verônica” – de Marcelo 
Gomes. Foi ator e autor do roteiro do curta A canga, baseado em trecho de sua 
novela homônima, direção de Marcus Vilar. 

É autor dos painéis “Homenagem a Shakespeare” – em exposição perma-
nente no auditório da Reitoria da UFPB –, e “A Ceia”, no acervo do Sindica-
to dos Bancários da Paraíba. 
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Pela primeira vez ele disse o equivalente a 
– Água
e, 
assombrosamente,
viu
água;

– Pedra 
e lá estava,
na assombrosa mente:
pedra.

Em câmera lenta,  
a memória lhe traz um fêmur que em suas mãos passa a ser ferramenta 
com carma de também ser arma, 
no que ele o despenca – ao som do Assim Falava Zaratustra – e massacra 
(com  felicidade sinistra e sacra) 
um crânio entre vários ossos, 
que desanca como se fossem 
nossos.

E eis o martelo e aríete, tambor,
marreta e machado, o caça a jato, um motor, 
chifre soprado, trombeta, 
baqueta, espineta, muleta,
tanque de guerra, trator
e,
de elo em elo, 
viola di gamba,
o cello,
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adaga, a draga, 
a faca, a estaca, 
e a mais refinada prótese: a hipótese,

e eis o que o extasia, depois de rompida a afasia: a prosa de saltos altos, ou 
sapatilhas,
com rimas que lhe ligam bilhas a pilhas,  filhas a milhas, pavões a chavões, 
anões a canhões,  
armadilhas,

entre raios e terremotos, 
furacões, vulcões, maremotos,
e tudo que nos humilha.

Aí, 
uma tocha leva a primeira reserva de sol à treva no ventre da rocha.

Aí,
a intimidade inaugural da mulher com o portento, que acontece no pri-
meiro rebento.

Aí,
a vida medra na pedra
e ela se finge de 
Fedra
e esfinge. 

Aí,
ele doma o bovino, 
o muar, o equino, o vento,
o tempo,
e – através do rito e do incenso, do altar, do hino e do templo – o divino.
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Flagrem-se os mistérios. 
Do vidro, do espelho, do sonho. 
Dos 
cemitérios.

Flagrem-se negras noches y blancos días 
quadrinizados pela primeira vez no extraordinário e antiquíssimo calendá-
rio abstrato xadrez, 
em que se põe em jogo todos os sueños 
y agonias.

Flagre-se o horizonte, que – quando chega –quica na mente e é outro, 
distante,
como cada amanhã quica a cada manhã, 
e é outro,
adiante,
ao tempo em que o que é hoje,
quica pra trás
e é ontem,

tudo tão louco quanto,
do barco – que parece parado – ver o cais que chega,
pesado, 

tão  droga na veia quanto ponteiros mostrando, na Lua cheia, 
que são três e meia, 

ou arte,
cujo  fim põe o arremesso,
o começo,
onde se sabe – sem receio – estar a verdade:
no meio,
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arte  – sem véu: círculo branco, 
que é Lua, 
se em campo azul, 
que é o céu.
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Po e s i a  E s t r a n g e i r a

Liubomir Lévtchev, voz única na 
poesia búlgara contemporânea

Professor da 
Universidade de 
São Paulo, doutor 
em Linguística 
Geral e Semiótica, 
e tradutor de várias 
línguas da Europa 
Centro-Oriental. 
Entre outros, 
organizou e traduziu 
Bosque da maldição 
(Brasília: Editora 
da Universidade de 
Brasília, 2003) e 
Caracol estrelado: poesia 
sérvia contemporânea da 
segunda metade do século 
XX. In: Poesia Sempre. 
(Rio de Janeiro: 
Fundação Biblioteca 
Nacional, 2008)

Aleksandar Jovanović

D e modo habitual, culturas e literaturas de povos menos 
numerosos ou línguas menos divulgadas acabam quase 

desconhecidos. No mundo eslavo, também a familiaridade com 
escritores de pequenas nações e línguas limita-se a especialistas. 
E, muitas vezes, povos, civilizações e idiomas raras vezes promo-
vidos para o grande público podem surpreender com o inusitado, 
com a qualidade e a riqueza. Num mundo em que a variedade da 
fauna e da flora estão cada vez mais ameaçados pela ação destrui-
dora do homem, seguramente vale a pena debruçar-se também 
sobre o campo cultural e social, domínio que sofre de constante  
pasteurização.

No caso da Bulgária, país de oito milhões de habitantes, nem 
língua nem literatura são assuntos muito conhecidos. Falar-se em 
poesia, menos ainda. Búlgaros que se tornaram mundialmente co-
nhecidos não o foram pelo uso desse idioma eslavo. O linguista 
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e pensador Tzvetan Todorov (1939-), discípulo de Roland Barthes, esta-
beleceu-se em Paris, em 1963, onde fez carreira e tornou-se conhecido 
por intermédio de suas obras escritas em francês. Julia Kristeva (1924-), 
linguista, crítica literária, também estabelecida em França desde o início dos 
anos 60, também obteve renome mundial com sua vasta obra escrita na lín-
gua de Rabelais. Por fim, Elias Canetti (1905-1994), romancista, Prêmio 
Nobel de 1981, nascido na Bulgária; porém, durante a infância, mudou-se 
para a Grã-Bretanha, depois Suíça e Alemanha, e redigiu toda a sua obra no 
idioma de Goethe.

O poeta, dramaturgo e romancista Ivan Vazov (1850-1921), que em-
presta o nome ao Teatro Nacional, em Sófia, pode ser considerado patriarca 
da moderna literatura de seu país. Seu ciclo de poemas épicos Епопея на 
забравените (Epopeia dos esquecidos), de 1881-84, figura como marco do re-
nascimento cultural búlgaro. De modo similar, Khristo Botev (1848-1876), 
poeta e revolucionário, ocupa um posto no panteão em virtude do papel de-
sempenhado na libertação de sua pátria. Muitos de seus escritos receberam 
o sopro do insurreto, tais como Борба (Luta), de 1871, ou Моята молитва 
(Minha prece), de 1873. O poeta Pentcho Slaveikov (1866-1912) visitou e 
viveu em vários países e que faleceu na Itália, é outro nome quase sempre 
lembrado na Literatura búlgara. Ainda como membro do grupo de poetas 
revolucionários, figura o simbolista Peio Iávorov (1878-1914), que integrou 
movimentos políticos de seu país e apoiou, ainda, revolucionários armênios.

Por seu turno, o poeta Gueo Milev (1895-1925), que, a exemplo de Slavei-
kov, chegou a estudar em Leipzig, tomou conhecimento do Expressionismo 
alemão. Devido à sua atividade política, foi preso e sumariamente executado. 
Dentre os seus poemas, cabe mencionar Жестокият пръстен (O anel cruel), de 
1920, e Иконите спят (Os ícones dormem), de 1922.

Já o poeta Liubomir Lévtchev, nascido em 1935, estudou Biblioteconomia, 
na Universidade Kliment Okhridski, em Sófia. Trabalhou como editor na 
revista Frente Literária (Литературен фронт) no começo dos anos 70 do sé-
culo passado; entre 1979 e 1988 foi presidente da Associação dos Escritores 
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Búlgaros. Tornou-se uma das vozes mais importantes da poesia em sua língua. 
A exemplo de outros poetas modernos de línguas da Europa Centro-Oriental, 
Lévtchev caracteriza-se por ter dado lugar à linguagem quase-coloquial na Li-
teratura, pelas metáforas surpreendentes e pela tematização de assuntos que, 
antes, escapavam ao domínio poético. Pode ser considerado a grande voz da 
poesia búlgara no século XX. Estreou em 1957, com o volume Звездите са 
мои. Стихотворения (As estrelas são minhas. Poemas) e publicou mais de duas 
dezenas de obras poéticas desde então.
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И ЕТО

На Бистра

И ето аз отново чакам
голямата любов.
И ето аз отново гледам
големия часовник.
Върху голямата стрелка
Е кацнал гълъб
самичък
като мен...
Червени облаци димят
В следобедната тишина.
И ето 
траква
голямата стрелка
Чертичка по-надолу пада.
Избухват гълъбовите крила.
Уплашената птица литва
като египетска душа.
Аз гледам как над покривите пърха
Една изгубена минута
и се изгубва...
И остава
страхът  на гълъба
в сърцето ми.
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E eis
Para Bistra

E eis que aguardo o grande amor
uma vez mais.
E eis que contemplo o grande relógio
uma vez mais.
Sobre a longa flecha
uma pomba pousou
solitária
assim como eu.
Nuvens rubras fumegam
no silêncio da tarde.
E eis
que a longa flecha
golpeia;
o mostrador desliza para baixo.
As asas da pomba explodem.
A assustada ave voa
feito alma egípcia.
Observo sobre os telhados
um instante perdido que esvoaça
e fenece.
E resta
o medo da pomba
em meu coração.



 Aleksandar Jovanović

242

Стъклени състояния
Една птица се удари во мен
и разбрах, че ставам прозрачен,
прозирен,
прогледен...
Я виж ти! А бях
само проницателен.
И то не винаги.
Сега
като че ли ме разпитват:
Казвай какво видя?
Какво прозря?
И защо?
И аз вече съм престанал да се гърча
под бича на свободната си воля.
Няма какво да признавам.
Тайните падат сами от мен –
сърцевидни листа.
пронизани с луч купидонов.
И аз съм листопаднал.
А над мене през клони студени
родословно ме гледа
гола вис...
Не се окайвам,
нито тържествувам.
Чувствам се прозорец
между този и онзи светоглед.
След птицата
чакам камъка.
Тогава ще стана система, напълно отворена
под звън на счупено
Битие,
Небитие, 
само  Не...
И други стъклени състояния.
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Estados vítreos
Um pássaro choca-se comigo
e tomo consciência de que fiquei diáfano,
transparente,
penetrável...
E vejam só! Era apenas
sagaz.
Mas nem sempre.
E agora
como haverão de indagar-me:
Diga: o que você viu?
O que você previu
e por quê?
E eu já deixei de crispar-me
sob o látego de minha livre vontade.
Nada tenho a confessar.
Os segredos por si só despencam de mim –
folhas cordiformes,
atravessadas pela flecha de Cupido.
E estou esfolhado.
E acima de mim entre ramos gélidos
o firmamento contempla-me
genealógico.
Não me lamento
Nem triunfo.
Sinto-me uma lacuna
entre esta e aquela percepção do mundo.
Depois do pássaro
aguardo a pedra.
Então tornar-me-ei sistema escancarado
sob o som da estilhaçada
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Жени, които чакат кораби
Малките бели кули,
накацали по покривите, някога са правени
за чакане на някогашни кораби.
Приличат на фенери.
Разбити клетки, от които светлината е избягала.
Небесни стъкленици за сълзи...

Но чувствам, че и тези образи са празни,
защото ние сме престанали
да забеляваме
малките бели кули,
предназначени за самотни,
за вечно чакащи
жени на капитани.

Ний сме обхванати от други океани.
Подводниците  атомни лежат отсреща
на дъното на Гротън.
Но сигурно и те са вече 
напразни образи на изтощено време...

Какво се пак остана,
да ни изпълва и да свети в нас,
докато порим дългите вълни
и след това?

Останли сте само вие – 
жени  безмълвни, тъжни и великолепни – 
жени, 
които чакат китобойни кораби...
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Mulheres que aguardam navios
As pequenas torres alvas,
postadas sobre os telhados, feitas certa vez
para esperar navios de outrora.
Parecem lanternas,
Gaiolas partidas de onde a luz escapou.
Recipientes celestiais para lágrimas....

Sinto que essas figuras também estão vazias
Porque deixamos
de notar
as pequenas torres alvas,
destinadas às solitárias,
às eternamente à espera,
às mulheres dos capitães

Estamos cercados por outros oceanos.
Os submarinos atômicos estendidos atravessados
no fundo de Groton.
Mas por certo eles também já se tornaram
figuras esvaziadas de um tempo exaurido...

Ainda assim, tudo permanece
para preencher-nos, brilhar em nós,
enquanto rechaçamos longas ondas,
mas e depois?

Sobrevivestes apenas vocês,
mulheres silentes, tristes e formosas,
mulheres
que aguardam baleeiras...
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Видения на старото пристанище.
Ний ще потънем.
Вие няма да повярвате.

О, скъпа, 
отвори  вратата на съня –
аз ида.
Аз се завръщтам доброволно
В клетката за огън.

И пак изгрява космос звездно-личен
Сърцето ми ти праща своя знак.

Морският фар пулсира дактилично – 
В две кратки светлини и дълъг мрак.



Liubomir  Lévtchev,  voz única  na poes ia  búlgara contemporânea 

247

Aparições do antigo porto,
Afundaremos.
Vocês não são capazes de acreditar.

Querida,
abre as portas do sonho –
vou-me.
Retorno voluntário
à gaiola para as labaredas.

Desponta, no entanto, um cosmos estrelado.
Meu coração envia o seu sinal a você.

O farol marinho pulsa em dactílicos –
Duas luzes curtas e uma longa treva.
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Предположение

Аз няма да умра като хората.
Аз просто ще престана
да те сънувам.
А това е немислимо...

Иначе ще изглеждам замислен.
И времето ще се нарича Големия Сън.
И изведнъж ще разбера всичко.
И ще въздъхна: Не можа ли
някоя по-прилична смърт
да ме избере.
Ти от кой край си?  
ще започне тя.
Аз съм от края на света  
ще завърша аз.

Но преди да се случи всичко,
ела още веднъж, мое вечно момиче.
Донеси ми наглата усмивка,
с която те гледах
първия път.
Тя е скрита в тенекиената кутия
от бисквити,
кръгла като нашия лунен вятър,
ръждясала като ветропоказател  
кутията, в която крия
пистолета на баща ми,
защото...

Аз няма да умра като хората.
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Proposta

Não preciso morrer como se deve.
Simplesmente deixarei
de sonhar-te.
E isso é inconcebível...

De outro lado, parecerei absorto.
E o tempo será chamado de O Grande Sonho.
E de repente compreenderei tudo.
E suspirarei: será que
uma morte mais decente
não poderia escolher-me?
De que lugar você é?
começará ela.
Sou de um lugar do mundo,
concluirei.

Mas antes que tudo aconteça,
vem outra vez, minha perpétua donzela.
Oferece-me um rápido sorriso,
com o qual te vi
pela primeira vez.
Ele está oculto numa lata
de biscoitos,
redonda como o nosso vento da lua,
enferrujada como a caixa de cata-vento
em que está escondido
o revólver de meu pai,
por que...

Não preciso morrer como se deve.
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Утрешен Хляб

Някога упреквах своя син,
че не знае откъде
се купува хляба.
А сега...
Той продава хляб.
В Америка.
Във Вашингтон.
През обикновените работни дни
преподава в университета.
Нощем пише стихове.
А във съботите и неделите
продава хляб
на пресечката на авеню Небраска и Кънетикът.

Българската нива запустява.
Земните жени, които
жънеха и хранеха потомствата,
си отиват, както свършва песен.
Политици разиграват мелодрамата
“Кой открадна родната пшеница?!”
Но остава приликата между хляба и човека,
скрита зад различни имена,
различен вкус,
а също и цена различна.

Моят син продава хляб за сандвичи,
питки розмаринови и бул маслинов,
пита “заатар”,
испанска “семолина” със сусам,
орехов, пшеничен хляб, поръсен със стафиди,
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O pão de amanhã

Certa vez recriminei meu filho,
porque não sabia onde
se comprava pão.
E agora....
Ele está vendendo pães.
Na América.
Em Washington.
Geralmente nos dias úteis
leciona na universidade.
À noite escreve poesias.
E aos sábados e domingos
vende pão
na esquina das avenidas Nebraska e Connecticut.

Os campos búlgaros despovoam-se.
As mulheres da terra que
colhiam e alimentavam gerações
foram-se embora, feito canções morrediças.
Os políticos encenam um melodrama:
“Quem está roubando o trigo nacional?”
Mas o que permanece entre o pão e o homem,
fica oculto por diversos nomes,
diferentes sabores,
e preços também distintos.

Meu filho vende pães para sanduíches,
fogaças com alecrim, roscas com azeitonas,
pão “zaatar”, com orégano, tomilho, hortelã e gergelim,
pães espanhóis de semolina com gergelim,
pães com nozes, pão de trigo, salpicados com uvas-passas,
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итлиански “пане белло”,
“паладин”, замесен със зехтин, мая и мляко,
царевичен хляб и хляб със семенца от тиква,
турски хляб и хляб от облаци...
Само български 
и вчерашен хляб няма!

¬- Всеки ден остава непродаден
хляб -¬ разказва моят син. ¬
Дават да си вземеш за вечеря.
Другият завързват 
в пликове... 
И го изхвърлят...

И умората оборва моя син.
Хлябът го продава на съня американски.
(Тези думи значат и “Американската мечта”.)
Господи, не чуваш ли, че моят син те моли нещо!
А опасното проклятие като аура го опасва.

Ако имам право на една молба и аз ¬
на желание последно, Господи,
направи това, което иска моят син!
После можеш и да го осиновиш!
В София
в сумрака бродят
сенки на старици.
Ровят кофите за смет -¬ събират хляб.
Сочат ми една -¬ била учителка
по история и български език.
¬- Но не бързай! ¬- казват. -¬ Не избухвай!
Тя не търси хляб за себе си.



Liubomir  Lévtchev,  voz única  na poes ia  búlgara contemporânea 

253

“pane bello” italiano,
pão “paladino”, de massa feita com azeite de oliva, fermento e leite,
pão de milho e pão com sementes de abobrinha,
pão turco e pão de nuvens....
Só não há pães búlgaros
e pães amanhecidos!

– Todos os dias restam pães
que não foram vendidos – conta meu filho.
Deixam você pegar alguns à noite.
Os demais são embrulhados
em sacolas de papel...
E jogados fora.

A fadiga derruba meu filho.
Vende o pão do anseio americano.
(Estas palavras significam também o Sonho Americano.)
Senhor, será que ouves que meu filho te pede algo?
Uma maldição perigosa o envolve feito aura.

Se eu também tenho direito a um pedido –
a um último desejo, Senhor,
faze o que meu filho te pede!
Depois podes até adotá-lo!
Em Sófia,
as sombras de velhas mulheres
vagueiam no crepúsculo.
Revolvem montes de lixo – recolhem pão.
Aponta-me ela – foi uma professora
de história e língua búlgara –.
– Mas não se apresse! afirma. Não exploda!
Ela não recolhe pão para si.
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Тя храни
разни кучета и птици.
Тези мои думи също са храна за кучета
и птици.

Господи! ¬
За какво живея?
За какво се скитам сам в Родопите?
За какво надничам в изоставени герани?
И се ровя в пещери, затрупани от хора?
И замръквам по оброчища, отречени от тебе?

Търся пътя 
към скривалището на последния магьосник,
който е забравил да умре,
но не е забравил тайната на хляба.
Не на днешния хляб, който се продава.
Не на вчерашния, който се изхвърля...
Тайната на утрешния хляб ми трябва.
Хлябът, който се целува.
Хлябът, който хваща за ръка децата
и ги връща вкъщи.
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Ela alimenta
Vários cães e pássaros.
Estas minhas palavras também são alimentos para cães
e pássaros.

Senhor!
Para que viver?
Por que vagueio solitário pelos Ródopes?
Por que visito furtivo poços abandonados?
E por que revolvo cavernas repletas de gente?
E pernoito em santuários abjurados por ti?

Busco caminhos
até o esconderijo do último prestidigitador,
que se esqueceu de morrer,
mas não esqueceu o segredo do pão.
Não do pão de hoje, que é vendido.
Não do pão de ontem, que se joga fora.
Preciso do segredo do pão de amanhã.
Pão de amanhã, que se beija.
Pão que toma crianças pela mão
e as leva para casa.



Fugitiva II
Madeira, tinta acrílica, vidros planos e cabos de aço
Dimensões varíáveis
Registro fotográfico: Romulo Fialdini
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M e m ó r i a  F u t u r a

Fundador da 
Cadeira 35 
na Academia 
Brasileira de 
Letras.

Dom Pedro Segundo

Rodrigo Octávio 

Foi sempre com sobressalto e exaltação patriótica que, na mi-
nha mocidade, eu via o Imperador. Ver o Imperador era, aliás, 

ver passar a galope o cortejo imperial. Na frente, dois batedores, 
de espada desembainhada; a seguir, a grande sege, puxada a quatro, 
com lacaios montados nas alimárias, tendo por trás, de pé, ainda 
outros dois, todos com uns chapéus de veludo, redondos, de pala, e, 
por fim, o grande piquete, comandado por um oficial que seguia ao 
lado da portinhola do coche

O cortejo passava; toda a gente, instintivamente, parava, olhava, 
tirava o chapéu, e como eu, sem dúvida, se inundava, com maior ou 
menor Intensidade, de um eflúvio estranho, sobrenatural. O Impe-
rador! Alguma coisa de diferente, de sobre-humano, de Inacessível. 
Geralmente, na passagem do cortejo imperial, pouco se via do Im-
perador, dele, sentado no fundo do carro sombrio, na disparada 
em que passava, quando, vista o alcançava, apenas se vislumbrava o 
branco das grandes barbas.
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Uma vez no Colégio Pedro Segundo, tinha eu 10 anos, o Imperador, de 
visita, entrou em nossa classe. Levantamo-nos todos e eu pude vê-lo, alto, cor-
pulento, de casaca, com a cartola na mão. Meu coraçãozinho ficou aos saltos 
e eu não pude tirar meus olhos do monarca. O Imperador!

Eu era colega do Príncipe Dom Augusto, filho da já então finada Princesa 
Dona Leopoldina, Duquesa de Saxe. Era um menino simples, louro, cabeci-
nha redonda, cabelos cortados à escovinha, olhos azuis, vivos; sentava-se na 
aula em lugar separado de nós. Ninguém, a princípio, ousava chegar-se para 
perto dele; neto do Imperador! Após alguns dias de convivência, entretanto, 
compreendemos todos que, apesar de neto do Imperador, era como nós de 
carne e osso, travesso e vadio, mesmo mais vadio do que muitos de nós.

Ficamos camaradas; um dia, deu-me um santinho, comemorativo da pri-
meira comunhão. Pedi-lhe que escrevesse o seu nome. E ele perguntou; – es-
crever meu nome? – Ora, para quê?

Mas escreveu. Guardei esse santinho; um colega, porém, m’o tirou, mais 
tarde, em outro colégio.

O meu amiguinho príncipe, entretanto, não teve sorte, apesar de neto do 
Imperador. Do Colégio passou para a Escola Naval, para seguir a carreira da 
Marinha. Continuou vadio e tinha fama de estróina. E, de que o era, tenho 
sugestivo documento em meu arquivo. É uma fotografia, que adquiri da pri-
meira vez que fui a Caxambu, em 1899, e na qual se vê meu antigo colega, 
numa orla de bosque, exibindo-se a segurar, pelo freio, uma besta em que está 
montada uma das mais famosas “hetairas” do tempo. D. Augusto era rapaz, 
a hetaira se compreende; mas ele era também príncipe da casa reinante; a fo-
tografia era demais.

Com a queda do Império, seguiu para o exílio. Perdida a perspectiva do 
fausto de sua vida, pouco se sabe aqui de sua existência, por certo infeliz, e 
que se finou em Sehladming, na Áustria, em 23 de outubro de 1922.

No dia da visita do Imperador ao Colégio, por ser minha aula a que frequen-
tava, o príncipe aluno, o Imperador ficou ali mais tempo. Conversando com 
o professor, o Cônego Amorim; foram trazidos a ele alguns alunos, dos que 
tinham tirado Banco de Honra. Eu não tinha essa distinção; era dos vadios...
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Essa visita ficou em meu espírito por muito tempo.
Em 1878, início da situação liberal, Ministério Sinimbu, meu pai fora 

nomeado presidente do Paraná; era de rigor que fosse ao Paço de S. Cristóvão 
apresentar-se a Majestade, antes de partir.

Presidente de Província também tinha farda, igual à farda simples de mi-
nistro. Meu pai teve de envergar a Sua, nesse dia, casaca verde, com bordados 
de ouro na gola e nos punhos; chapéu armado.

A vitória correu mais de uma hora para ir de Senador Vergueiro, onde 
morávamos, até a Quinta da Boa Vista. Eu, que estava muito animado com a 
visita ao Imperador, aborreci-me solenemente no interminável trajeto, duran-
te o qual meu pai me deu uma sugestiva lição de democracia. Desde alguns 
anos, era ele oficial de Cristo, por serviços que prestara, em Campinas, como 
delegado de Polícia, durante a Guerra do Paraguai. Meu avô materno, o Dr. 
Langgaard, que tinha sangue azul e apreciava esses acessórios cortesãos, fez 
com que meu pai levasse ao peito o crachá; meu pai, inteiramente avesso a 
estas coisas, afinal aquiesceu ao que queria o sogro e amigo. No carro, porém, 
logo que se afastou de nossa casa, tirou do peito a condecoração e a enfiou no 
bolso interno do fardão!

Chegados ao Paço, subimos uma escadaria e nos fizemos esperar numa com-
prida galeria envidraçada. Pouco depois, era meu pai levado por um corredor 
e sumiu-se por uma porta. Fiquei muito quietinho, todo o tempo a olhar por 
onde tinha ido meu pai, numa ingênua esperança de avistar, de longe, o Impera-
dor. Pouco depois meu pai voltou. O Imperador não apareceu. E viemos embo-
ra, acompanhados até a escada por um velho de casaca verde, que tinha, do lado, 
pendurada, uma chave dourada, original ornamento que muito me intrigou.

Tempos depois, já mais taludo, vi diversas vezes o Imperador ainda em seu 
coche, sempre a disparada, e também no velho Teatro Lírico, hoje demolido: 
Seu camarote era o da direita, próximo a palco. Ele parecia sonolento ao lado 
da Imperatriz, baixota, gorduchona, doce fisionomia, de bandós, e cercado de 
uns senhores velhos, de casaca verde, com bordados de ouro.

Cenas que passaram: miragens luminosas que ainda se me apresentam no 
horizonte do pensamento nesta hora tardia da vida.
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