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Editorial
M a rc o L u cches i

Ocupante da
Cadeira 15
na Academia
Brasileira de
Letras.

O

riente e Ocidente: o tema deste número, no campo generoso da Weltliteratur, para além dos confins da velha – e desejada
– parte oriental. Tema que aposta numa visão diversa do Oriente, livre
da projeção narcisista que criamos deste canto do mundo (segundo
Edward Said), como se o Oriente não fosse mais que uma realidade
homogênea, sem plural, desprovida de sentido e autonomia.
Urge aprofundar a interlocução Leste-Oeste sem a barreira intelectual que se mostra redundante e sofre de entropia.
Os ventos novos do humanismo dos últimos anos reúnem num
mesmo concerto Guimarães Rosa e Aurobindo, Farias Brito e Ibn
Arabî, Cecília Meireles e Tagore. Já não podemos apostar numa dimensão endógena, mas no espelho das culturas, para se chegar ao
oriente profundo que nos constitui.
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Gilberto Freyre dedicou páginas de grande beleza ao fenômeno da dissolução das tradições orientais no Brasil (o chamado desassombro), desde a primeira metade do século XIX.
Apagaram-se as velhas tradições de fundo oriental, é bem verdade, mas boa
parte dela resiste e se difunde nas múltiplas camadas da cultura brasileira.
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Gringo Cardia

E

ste número é enriquecido com as obras de Gringo Cardia.

Gringo Cardia é designer, arquiteto, cenógrafo, artista gráfico,
diretor de arte, diretor de videoclipes, teatro, óperas, desfiles de
moda, curador de museus e exposições no Brasil e no exterior.
Em música, fez a direção de Arte de capas de disco como Tom
Jobim, Maria Bethânia, Gilberto Gil, Marisa Monte, Chico Buarque, dentre outros; criou cenários de shows, dirigiu videoclipes e prêmios, como o Prêmio de Música Brasileira desde 2003.
Em teatro, fez cenários de várias peças, onde trabalhou com renomados diretores brasileiros, Mauro Rasi, Miguel Falabella, Hector Babenco e José Celso Martinez Corrêa.
É o cenógrafo de todos os trabalhos da Cia. de Dança Deborah
Colker e criou, junto com Deborah, o espetáculo “O Ovo” do Cirque du Soleil, em turnê mundial.
Nos museus, faz a curadoria, o projeto de museografia e os vídeos.
Foi selecionado pela Cruz Vermelha Internacional para projetar a
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nova exposição permanente do Museu da Cruz Vermelha em Genebra na Suí
ça, inaugurada em 2013.
Foi o curador do Memorial Minas Gerais/Vale, em Belo Horizonte, e do
Museu das Telecomunicações Oi Futuro, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte.
Projetou junto com a Universidade Federal de Minas Gerais o Museu
Caminhão Sentimentos da Terra, um parque temático que percorre todo o
Brasil.
Dirige o estúdio ACASAGRINGOCARDIA Design com sua irmã, Gringa
Cardia.
É diretor da ONG Escola Fábrica Spectaculu, junto com a atriz Marisa
Orth, o artista Vik Muniz e a produtora de eventos de Arte Malu Barretto.
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Diálogos Índia & Brasil
So nya G u pta

– Professora Sonya Surabhi Gupta – devemos limitar as relações entre a Índia e a América Latina ao
âmbito estrito dos BRICS ou é possível pensar em uma dimensão
para além do econômico?
Sonya Gupta – Os BRICS têm apresentado um quadro importante dentro do qual o Brasil e a Índia têm feito grandes avanços no
sentido de desenvolver laços econômicos e políticos. O potencial
para implementar os laços sociais e culturais permanece enorme e
há muito ainda a se realizar em conjunto nesta arena. O objetivo
dos BRICS – que é reformular a ordem econômica mundial desafiando o domínio histórico do Norte desenvolvido com um bloco
composto em grande parte pelos países do sul global – não pode
ser atingido apenas na dimensão econômica. Ele clama por uma
mudança epistemológica, por um outro modo de conceber a vida
humana, outros paradigmas culturais.
Revista Brasileira

* Tradução

Ensina Estudos
Latino-Americanos
na Jamia Millia
Islamia, New
Delhi. Desenvolve
pesquisas na
área de Estudos
Literários
e Culturais
pós-colonial
e Estudos de
Tradução.

de Marcus Salgado.
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– Um banco dos BRICS já foi inaugurado. Como lhe parece a ideia
de inaugurar, também, uma universidade multilateral entre nossos países,
onde, talvez, fosse possível obtermos um maior espaço?
SG – Uma universidade multilateral entre nossos países seria fundamental
para se alcançar a mudança epistêmica a que mencionei. A crença de que o
conhecimento é produzido apenas no Ocidente decorre da oclusão de epsitemes não europeias que foram expropriadas pelo colonialismo europeu. Nós
tínhamos nossas próprias formas de conhecimento. A Universidade Nalanda,
no centro da Índia, já existia há seiscentos anos quando a mais antiga universidade europeia, nomeadamente Bolonha, estava sendo fundada. Nalanda sobreviveu por setecentos anos; foi destruída por invasores na década de
1190, pouco depois da fundação de Oxford e pouco antes da de Cambridge.
Os alunos vinham, em ampla quantidade, do Japão e da Coreia, da China e
da Mongólia, a fim de estudar nessa extraordinária sede de ensino superior.
Então por que não uma Universidade BRICS hoje – para que possamos conhecer uns aos outros e criar conhecimento adequado às nossas necessidades?
No entanto, mesmo criticando a epistemologia eurocentrada, não devemos
deixar de salientar que fomos coprodutores da modernidade europeia. A Espanha medieval, por exemplo, foi um local fértil para a tradução de textos indianos. Tradução, linguagem, conhecimento e poder estavam, de fato, no coração
da produção da modernidade europeia: a Escola dos Tradutores em Toledo diligentemente traduziu, para o incipiente vernáculo, clássicos indianos como o
Panchatantra (traduzido em 1257 como Calila e Dimna), vários tratados sobre
xadrez, alquimia e matemática, trazidos para a Espanha pelos viajantes árabes
incansáveis nesse milagre chamado Al-Andalus, e de lá transmitidos para o resto
da Europa. A copresença da América Latina na formação da modernidade na
Europa é muito conhecida. A modernidade, portanto, não foi uma invenção
puramente europeia. A noção de modernidade tem de ser expandida para incluir
seu próprio outro e lugar dessa expansão tem que ser o Sul Global.
RB

– Poderíamos nos referir a nossos dois países como uma invenção
europeia, segundo a qual o Brasil começou como uma Índia refletida no

RB
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espelho por meio de seus bens, por meio de questões utópicas. Penso, aqui,
em como Santo Tomás poderia tanto ter estado na Índia como no Brasil. A
chave utópica é algo que nos une?
SG – Desde o equívoco colossal dos primeiros descobridores europeus, que,
acreditando que haviam chegado ao Oriente, chamaram aquelas terras de
“Índias”, e os habitantes “índios”, nossas identidades têm sido uma projeção
do imaginário europeu, uma contraimagem da Europa. Na verdade, muito
antes que o Oriente – isto é, o Leste – crescesse como um conjunto de alternativas para a Europa e como um lugar para consumir e fantasiar a respeito, a
América já tinha sido o Outro da Europa.
Mas as esperanças do colonizado para um futuro independente e emancipado são um impulso utópico positivo baseado no que Ernst Bloch chama de
“princípio da esperança”. Paulo Freire, em sua Pedagogia da esperança, descreveu a
esperança como uma necessidade ontológica que deve estar ancorada na prática, a fim de tornar-se concretude histórica. Sem esperança, não teremos pelo
que esperar e, assim, não pode começar a luta pela mudança. É esse impulso
utópico que nos une.
RB –

Podemos concordar com Homi Bhabha, no âmbito dos estudos pós-coloniais? É esse todo o horizonte possível?
SG – O legado dos estudos pós-coloniais, mais especificamente os estudos
sobre subalternidade, foi o de fornecer uma alternativa para a modernidade
europeia. Isto implica que as diferentes trajetórias que os países do Terceiro
Mundo tiveram no decorrer de sua história tornaram insustentável o projeto de uma modernização única. Na esteira desse fracasso da modernização,
temos a emergência da América Latina e da Índia como
uma visão alternativa do passado e do futuro. A única
maneira de transcender o pós-colonial é aceitar que os
projetos nacionalistas que tomaram a batuta dos colonizadores foram constrangidos pelas circunstâncias geo
políticas a universalizarem no interior da configuração
geopolítica o que havia de particular na nação. A este
11
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respeito qualquer outro projeto deve trabalhar com o pós-colonial e não pode
ser uma crítica a partir de uma posição externa.
RB –

Qual é o espaço para a língua e a cultura do Brasil nas universidades
de Nova Délhi? A coisa toda ainda se resuma a Cecília Meirelles e Tagore
ou estamos avançando por meio de outras janelas e abordagens?
SG – O aumento do comércio e o aprimoramento dos laços econômicos e
políticos criaram, sem dúvida, uma maior visibilidade para o Brasil na Índia, e
assim houve uma interação mais profunda entre os especialistas em diferentes
campos. Planejadores de estratégias na academia indiana têm olhado atentamente para o recente sucesso do Brasil com a redução da pobreza por meio de
programas de assistência social como o Bolsa Família e outros.
Este aumento do contato e do interesse refletiu-se em termos de melhor
conhecimento da língua, da literatura e da cultura do Brasil em nossas universidades? Eu diria que o processo está se encaminhando. As visitas recentes de
poetas brasileiros e escritores como Luiz Ruffato, Marco Lucchesi e Bernardo
Carvalho, a universidades e instituições culturais em Nova Délhi, promovido
pela Embaixada do Brasil na Índia, certamente geraram enorme interesse entre
os círculos literários indianos a respeito da literatura brasileira contemporânea
e de sua cultura. Mas precisamos construir institucionalmente a partir desse
interesse, por meio de pesquisas focadas, projetos de tradução específicos, e
também o intercâmbio de estudantes, acadêmicos e littérateurs entre os nossos
dois países, a fim de abrir novas abordagens e janelas.
RB – A presença da América Latina e do Brasil se faz diferente na Índia ou

preenche um espaço análogo ao, digamos, aquele que diz respeito às literaturas do universo de língua espanhola e a nossa?
SG – O Brasil tem estado ausente dos programas de estudos culturais e de
estudos literários sobre a América Latina nos departamentos universitários
na Índia. De qualquer forma, há quando muito três ou quatro desses departamentos em toda a Índia devotados ao estudo da cultura e da Literatura
da América Latina, que geralmente é focalizado nas literaturas hispânicas da
12
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América Latina. No entanto, tenho certeza de que esse é um quadro a ser
alterado num futuro próximo, pois o Brasil emerge como parceiro estratégico
da Índia em escala global.
RB – Você tem atuado como uma importante ponte para o diálogo Sul-Sul.

Quais são seus planos e como você vê a questão do diálogo entre nossas
culturas?
SG – Penso que teremos que conversar em termos de planos concretos se
estivermos de fato interessados na manutenção desse diálogo. No âmago desse projeto, situa-se a competência linguística. No Centro de Pesquisas sobre
Estudos Latino-Americanos que dirijo na Universidade Jama Millia Islamia,
em Nova Délhi, o que tentamos é criar um corpus de estudantes das línguas
portuguesa e espanhola, alguns dos quais, com esperança, seguirão pesquisas
em assuntos relacionados às sociedades e culturas latino-americanas.
A tradução é uma outra área que pretendemos focalizar. Há um imenso
interesse pela literatura latino-americana na Índia, e a tradução que fiz para o
híndi, de Cem anos de solidão, de Gabriel García Marquez, em 2003, foi muito
bem recebida. Pessoalmente, nesse momento gostaria de começar a traduzir
para o híndi algumas das obras da Literatura brasileira contemporânea. Creio
que, por meio desses diálogos, podemos ter esperança de construir solidariedades sustentáveis.
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Pa r s O r i e n ta l i s

Traduzindo o Divan de Goethe:
um encontro com a Weltliteratur
Dani el M a rti nes chen
Como o caldo vem da cana
E adoça a todo o mundo,
Flua amor de minha pena
Sem parar nem um segundo
            Goethe – “Anelo”

ȄȄ 1. Poesia e Weltliteratur
É tido por muitos que poesia seja coisa intraduzível, pois
enraizada tão profundamente na sua língua que encarna a expressão
desta inteira, incomensurável como entendiam Sapir e Whorf. Por
outros, é tida como a mais difícil de se traduzir, e exigiria para sua
fatura um “poeta do poeta” (Novalis), um “tríceps: filósofo, historiador e poeta” (Herder), um “transcriador” (Haroldo de Campos).
Eppur si traduce: malgrado as dificuldades, traduz-se poesia desde sem
pre, e sempre se traduzirá, e sempre se poderá traduzi-la novamente,
fazer funcionar em outros contextos a máquina de sentidos que é o

Tradutor
literário e
juramentado
do idioma
alemão, traduziu
a biografia da
psicanalista
Sabina Spielrein,
a novela Travessia
de Anna Seghers,
a biografia de
Béla Guttmann
e atualmente
faz doutorado
na UFPR sobre
a tradução do
West-östlicher Divan
de Goethe.
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poema, com outras e novas peças, renovadas lubrificações, tensões convertidas. Assim, a obra traduzida sobrevive, pervive, no dizer romântico de Walter
Benjamin, enfim: vive.
Olhando por outro lado, a poesia também é tradução: de pensamentos,
ideias, sentimentos, impressões etc. em sons, sílabas, palavras, signos, imagens
etc., que trazem à superfície dum texto o mar de sensações que o move. A
poesia pode traduzir (no sentido de repoetizar) a presença de um outro, fazendo reviver (ou, novamente, perviver) esse outro de maneira renovada na cultura que o recebe. Assim se constroem relações entre culturas, enriquecem-se
literaturas, forma-se a Weltliteratur: a Literatura do mundo, que transpõe e faz
permeáveis todas as fronteiras, temporais, espaciais, culturais.

ȄȄ 2. O West-östlicher Divan
Inspirado no contexto de ebulição weltliterária do século XIX e em parte
influenciado pelo “prazer de traduzir”1 dos Românticos, Johann Wolfgang
Goethe (1749-1832) se lançou na velhice com intensidade ao estudo e à
divulgação da poesia de outros povos, do Ocidente e do Oriente, no original
e em tradução. Seu interesse por poesia e cultura do Oriente remonta, de fato,
à sua juventude, quando se empenhou no estudo do árabe e do hebraico e traduziu trechos do Corão e do Cântico dos cânticos (textos religiosos e de expressão
poética). Goethe também leu com avidez relatos de viagens e peças históricas
sobre o “Oriente próximo”, e teve intenso contato com os Muallaqat ou “Poemas suspensos”, coletânea de poemas pré-islâmicos de língua árabe que já no
século XIX era de ampla leitura na Alemanha.2 Tais experiências interculturais marcaram fortemente tanto a obra quanto a concepção de Goethe sobre
Weltliteratur e sobre o Oriente.3
1 Cf.

Bernhard Zeller. Weltliteratur. Die Lust am Übersetzen im Jahrhundert Goethes (1982).
Os poemas suspensos: Al-Muallaqat. Trad. de Alberto Mussa (2006).
3 Hartmut Reinhardt, eminente goetheanista, chega a afirmar, em seu livro Dem Fremden freundlich zugetan (2012), que “a obra literária de Goethe é como que feita para se levantar questões interculturais”
(p. 13). Sobre Goethe e o Islã, cf. Katharina Mommsen. Goethe und der Islam.
2 Cf.
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É em 1814, quando Goethe é presenteado pelo seu editor Cotta com os recém-publicados volumes da primeira tradução integral do Divã do poeta persa
Hāfez de Chiraz (séc. XII) para o alemão,4 que seu interesse pelo Oriente se
intensifica e seu ânimo se rejuvenesce. O encontro com o poeta persa – chamado por Goethe de “mestre” e de “irmão gêmeo” – como que o desperta de
um torpor em que se encontrava desde a morte de Schiller em 1805, torpor
esse intensificado pelos afazeres burocráticos da corte de Carl August e pelo
temor das invasões napoleônicas. Comenta Hendrik Birus que a leitura do
Divã, de Hāfez, teria dado o impulso desejado para a fuga dessa atmosfera
limitante, como expressa o poema que abre o West-östlicher Divan5:

Hégira
Norte e oeste e sul se espalham,
tronos racham, reinos falham.
Foge à terra oriental,
sorve o ar patriarcal,
E no amar, beber, cantar,
Quíser vai te remoçar.
Onde tudo é justo e puro
Vou buscar com muito apuro
a raça humana, lá na origem,
quando ouvia – sem vertigem –
na sua língua o tom de Deus,
claro outrora para os seus.

4 Feita

por Joseph von Hammer-Purgstall (1774-1856) e publicada em 1814.
para este trabalho da edição da Deutscher Klassiker Verlag em dois volumes organizada por
Hendrik Birus, de 2010, mas há várias edições on-line. Citarei essa edição como DIVAN, com número
do volume e da página. As traduções são minhas, salvo indicação em contrário. Este poema se encontra
em DIVAN, I, 12-13.

5 Vali-me
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Onde os pais ainda honrava,
e outros cultos rejeitava,
vou gozar do desatino,
com fé ampla e pouco tino,
já que o forte era a palavra,
pois falada era a palavra.
Aos pastores vou mesclar-me,
num oásis saciar-me;
quando em caravana e a pé:
há xale, almíscar e café.
Quero andar pelas picadas
do deserto até as muradas.
Nos rochedos, pela trilha,
com sua mula vai o guia;
às estrelas canta alto,
e medo assoma os maus de assalto.
Ó Hāfez! Sem teus poemas
esta terra tem problemas.
Pelas termas e tavernas
tuas honras canto eternas:
meu benzinho sopra o véu,
cachos d’âmbar solta ao léu.
Sim, o poeta, sussurrando,
deixa as huris se corando.
Saibam todos que o invejam
ou que seu caminho pejam,
que as palavras do poeta
fazem súplica discreta
na portada do Eterno
por um dia sempiterno.
18
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Com esse poema, Goethe convida o leitor para uma “viagem poética à terra
do sol nascente” (uma “fuga”, como a de Maomé a Medina), a uma terra em
que opostos se conciliam e se temperam: devoção religiosa e o deleite do vinho, o amor elevado e o sensual, o deserto inóspito e as cidades florescentes,
a erudição corânica e a sabedoria mística. Uma viagem que aproxima duas
metades do mundo e reforça que estão mais perto do que parece.6
O West-östlicher Divan de Goethe veio a lume em 1819,
e teve uma segunda edição em 1827. O título alemão
é irmanado por um título em árabe, escrito em letras
decoradas na página que espelha o frontispício da edição original: “O divã oriental do poeta ocidental”.7 Esse “duplo título” denuncia o caráter híbrido do Divan: uma “Coletânea de poemas alemães em
relação direta com o Oriente” – um dos títulos na fase de gestação – que
representam a apropriação dessa poética pelo poeta alemão.
O Divan está segmentado em doze livros, cada um com um título em persa
e um em alemão, e muitos com um poema-epígrafe. O poema “Hégira” acima
encontra-se no Moganni Nameh, o Livro do cantor. Essa estrutura em “livros” é
típica da poesia persa e árabe, na qual poemas de um poeta são coletados num
livro (um “divã”) e organizados em ordem alfabética segundo a rima ou uma
temática comum; é, portanto, a antologia de todos os poemas de um autor, e
cresce até a morte deste.8
Além dos doze livros de poemas, a edição de 1819 incluía uma parte em
prosa, intitulada originalmente “Para a melhor compreensão”, que acabou
ficando conhecida pelo título tardio “Notas e reflexões para melhor compreensão do Divã ocidental-oriental”. Nessa parte em prosa encontra-se o
capítulo “Traduções” [“Uebersetzungen”], que contém a famosa classificação
6 Proximidade

que se vislumbra no duplo monumento a Goethe e Hāfez erigido em Weimar em 2000
e na orquestra internacional West-eastern Divan, regida por Daniel Barenboim (www.west-eastern-divan.
org).
7 DIVAN, II, 876.
8 Poderíamos entender as Folhas de relva de Walt Whitman – livro mexido e ampliado durante toda a vida
do poeta – como uma espécie “moderna” de divã.
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tripartite de Goethe das traduções. Essas três fases corresponderiam a etapas
de um processo de apropriação ou de adaptação quanto a um outro. A terceira
delas, para Goethe “a última e mais elevada”, procuraria nesse ímpeto “tornar
a tradução idêntica ao original, não de modo que um deva vigorar ao invés do
outro, mas no lugar do outro”9; é como se a obra traduzida substituísse o original, “fechando o círculo no qual se move a aproximação entre o estrangeiro
e o caseiro, entre o conhecido e o desconhecido”.10
O Divan, com poemas e “Notas”, é, portanto, obra de estrutura complexa,
que, além de manifestação literária (ou weltliterária), é um tratado sobre tradução com o aporte de um longo e profundo estudo de poesia, história, religião,
ciência e cultura de vários povos do Oriente, resultado de anos de convivência11 do poeta alemão com tradições poéticas outras e em especial com Hāfez.
Apesar de inserido na Literatura alemã, o Divan é a resposta de Goethe a essa
convivência intelectual, não por meio de poemas traduzidos com cuidado
formal e acadêmico,12 mas sim por recriações com a intenção de se fazer uma
“terceira” obra, para a qual “o gosto da multidão ainda deve ser formar”, tal
qual a “última e mais elevada” fase das traduções. É, então, sobre o Divan, sua
tradução e as possibilidades desta que gostaria de refletir nas seções que se
seguem, a exemplo de alguns poemas e trechos traduzidos.

ȄȄ 3. Traduzindo o Divan: o título
O West-östlicher Divan é a obra menos compreendida e menos famosa de
Goethe, e teve uma recepção problemática desde a edição de 1819. A temática
“exótica”, os termos transcritos diretamente do persa, a linguagem cifrada de
9 Cf.

HEIDERMANN, Werner. Clássicos da teoria da tradução. Vol. 1. 2ª ed. (2010), pp. 28-35, aqui p. 33
(trad. de Rosvitha Friesen Blume).
10 DIVAN, I, 283.
11 Guimarães Rosa diria mais tarde a Curt Meyer-Clason que “traduzir é conviver”.
12 Como foi o caso das traduções de Rückert da poesia de Rûmî e de Hāfez. Na verdade, o Divan de
Goethe contribuiu significativamente à fortuna crítica da orientalística alemã, sendo referência e influência para as traduções da poesia de Hāfez que se sucederam (cf. Encyclopaedia Iranica online, http://www.
iranicaonline.org/articles/hafez-xi, acesso em 25/1/14).
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muitos poemas,13 bem como a reação da incipiente Orientalística alemã sobre
a abordagem de Goethe à Índia,14 estigmatizaram o Divan como uma obra
obscura e de difícil decifração, de leitura reservada a germanistas ou estudiosos
de culturas orientais. Não obstante essa dificuldade de acesso, o Divan foi traduzido para 22 línguas (para algumas mais de uma vez), incluindo azerbaidjano, gujarati, árabe, estoniano, japonês e persa.15 Em Língua Portuguesa, porém, não se tem nenhuma tradução do Divan, com alguns poemas esparsos em
antologias,16 revistas e no paideuma de alguns poetas como Manuel Bandeira.
Além desses problemas de recepção, verter o Divan para o Português envolve
muitos desafios mais diretamente de tradução, desde os de nível “micro” como
metro, rimas e algumas palavras “exóticas”, até os de nível “macro”, relacionados à abordagem goethiana da poesia persa e à configuração weltliterária que
instrui a relação entre a cultura de chegada, de um lado, e o Divan e a poesia
persa, de outro.17
Um primeiro problema se refere ao título West-östlicher Divan. A palavra divã
como coletânea de poemas já está dicionarizada há muitos anos, e não implica maiores problemas. O adjetivo west-östlich, por outro lado, oculta mais do que
aparenta. Ele é uma sutil criação do magistral domínio de Goethe sobre a Língua
Alemã, que transgride a norma gramatical segundo a qual seriam necessários um
espaço e uma conjunção (“west-und östlich”, como em “ocidental e orientalmente”).
13 Vários

dos poemas são mensagens cifradas entre Goethe e Marianne von Willemer (1748-1860),
esposa de um amigo banqueiro com quem teve uma relação intensa, e que contribuiu de própria pena
para o Divan.
14 Goethe respeitava somente as “religiões de revelação”, e considerava o Hinduísmo e o Budismo “idolatrias”. Friedrich Schlegel escreve a seu irmão August Wilhelm, convocando-o à reação quanto ao que
Goethe fala da Índia: “O que dizes do ‘Divã’ de Goethe? Vais permitir a ele que se saia assim, depois de
falar mal abertamente, sem conhecimentos e com tanta violência, contra tudo o que é da Índia? (...)”
(REINHARDT, op. cit., p. 124).
15 Segundo informa o catálogo online www.worldcat.org.
16 GOETHE. Poesias escolhidas. Org. de Samuel Pfromm Neto (2005).
17 Se a poesia árabe ainda é pouco traduzida para o Português, a Persa padece ainda mais desse mal. De
Omar Khayyam (sécs. IX-X) têm-se os Rubaiyat; de Hāfez não se tem coletânea conhecida em Português; de Rûmi (séc. XI) citem-se os belos volumes traduzidos por Marco Lucchesi (A sombra do amado e
O canto da unidade: em torno da poética de Rûmî); de Nisami, Djami, Ferdusi, menos ainda há.
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Essa simples omissão produz um composto poderoso que encerra em si tanto um
paralelismo18 quanto um deslocamento entre Ocidente e Oriente.
Em Português (e de maneira análoga em outras línguas românicas), tem-se
traduzido o título como Divã ocidental-oriental ou Divã do Ocidente e do Oriente. A
primeira opção sugere um deslocamento, mas a justaposição de “ocidental” e
“oriental” dá destaque ao paralelismo, além de não se ocupar da sutil ousadia
gramatical comentada. A segunda opção claramente privilegia o paralelismo, e
transforma o adjetivo de “Divã” em uma localização puramente espacial, com
uma precedência ao Ocidente sobre o Oriente. Creio que ambas as dimensões (paralelismo e deslocamento) do adjetivo west-östlich devem ser levadas em
conta na tradução do título, bem como a torção gramatical de Goethe. Uma
proposta de tradução, na tentativa de conciliar essa polissemia com uma leve
ousadia gramatical, é Divã ocidento-oriental.

ȄȄ 4. Traduzindo poesia e prosa no Divã
Depois do título, há uma questão que envolve o recorte a se traduzir.
Identifico um entendimento disseminado, tanto em alemão quanto nas
traduções, de que as “Notas” seriam acessórias à fruição dos poemas e,
portanto, dispensáveis. Muitas edições alemãs as suprimem, e, das traduções a que tive acesso, todas as suprimem, mesmo eventualmente fazendo
referência a elas. Segundo entendo, as “Notas” da edição de 1819 foram
escritas para servir “À melhor compreensão” [Besserem Verständnis] da obra,
e uma tradução do Divã ocidento-oriental que procure oferecer ao leitor uma
ampla experiência de leitura deve vertê-lo na integralidade. Essa escolha
traz em si o desafio de lidar com dois modos de expressão textual de Goethe, mas igualmente carrega o desejo de desfazer o estigma de “acessório”
que as “Notas” carregam nesses quase dois séculos de Divã. Além disso,
considerando-se a obra de Goethe como orgânica,19 uma tradução do Divã
18 Que

se lê nos seguintes versos do espólio: “Oriente e Ocidente / já não se separam mais”.
ao modo como Magali Santos Moura avalia a relação entre Ciência e Arte na sua tese
de 2006, A poiesis orgânica de Goethe: A construção de um diálogo entre Arte e Ciência.
19 Analogamente
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não poderia separar essas duas partes como se tem feito, mas sim constituir
um movimento único instruído pela retroalimentação entre elas – que por
sua vez densifica poetologicamente a obra.
Minha proposta de tradução do Divã, portanto, não abre mão da parte
em prosa, cuja densidade reflexiva (sobre Literatura, Cultura e Tradução) se
estende para além do famoso capítulo “Traduções” e que, se considerada em
sua integridade, pode esclarecer melhor a relação entre essa classificação das
traduções e o Divã em si.

ȄȄ 5. Traduzindo a poesia do Divã: formas,

dicção, rimas
Levando em conta a poesia do Divã, esta se coloca como um desafio de
recriar um híbrido. Além de caracterizada por constante tom lírico e relativa
liberdade formal, ela parece se alinhar tanto à poesia alemã quanto à persa. A
presença da imagética persa, de termos e de personagens da cultura islâmica,
árabe e persa dá à poesia do Divã um caráter exótico20 que causa estranhamento desde o leitor alemão contemporâneo a Goethe até o leitor de hoje.
Deve-se, portanto, tentar responder a essa mescla de tradições e tirar o leitor
de sua zona de conforto, incitando-o à reflexão: esta poesia é alemã? É persa
ou árabe em tradução? Ou algo diferente?
Já na abertura do Livro do cantor o leitor depara com versos que confrontam:
Zwanzig Jahre ließ ich gehn
Und genoß was mir beschieden;
Eine Reihe völlig schön
Wie die Zeit der Barmekiden.21
20

A ideia de “exótico” é problemática, pois implica uma caricaturização do Oriente, uma redução
– como critica Edward Said em seu Orientalismo. Uma tradução do Divã deve tomar cuidado com os
percalços desse exotismo – sobretudo para o Brasil, que ironicamente também é uma terra exótica a
olhos europeus.
21 DIVAN, I, 11.
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Esta quadrinha é composta de tradicionais tetrâmetros trocaicos e com
esquema rímico tradicional. O último verso, porém, dá o tom da viagem ao
Oriente e quebra essa tradição ao rimar um estrangeirismo: Barmekiden foram
nobres persas que viveram o reinado dos califas abácidas (séc. VIII), e esse
termo força uma pausa mesmo ao leitor erudito. Ao verter essa quadra para o
Português, tentei reproduzir tanto o ritmo alemão quanto o “mistério” que a
palavra “Barmecida” encerra:
Vinte anos fiz fluir
De uma vida bem vivida;
Maravilhas a fruir
Como na era Barmecida.
Goethe poderia ter usado da ampla liberdade formal da época, mas os
poemas do Divã são tanto tipicamente alemães quanto flertantes com as formas persas (como o gazel), porém sem se deixar classificar em nenhum dos
extremos. Essa sutil manipulação da tradição, resultado da convivência mas
ainda com respeito ao caráter nacional [Landesart] próprio, é algo que se realiza
só “até um certo grau”, como se lê nas “Notas” ao se reiterar o perdão ao
poeta, “se ele permanecer declaradamente um estrangeiro, devido a um acento
próprio e a uma inflexibilidade indomável de seus conterrâneos”.22
Com relação à forma, deve-se ainda levar em consideração o que se costuma chamar de “acordo métrico”: opta-se por um metro poético (ou um
sistema) e tenta-se mantê-lo consistentemente na tradução. Essa escolha influencia todo o processo tradutório, podendo facilitá-lo ou dificultá-lo, ainda
mais se a tradução relaciona tradições (a princípio) pouco permeáveis devido
a pouco contato. Em Português, conhecem-se já as formas e elementos poéticos da tradição alemã (aliás, influente para muitas de nossas vanguardas), e a
poesia persa já nos trouxe suas formas clássicas, como atesta Manuel Bandeira
em sua obra (“Gazal em louvor de Hafiz”). Como, então, responder à mescla
cultural que marca a criatividade do legado lírico de Goethe?
22 DIVAN,

I, 139.
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A solução pode ser mais clara do que parece,
apesar de não simplificar o trabalho de maneira alguma. Se observarmos a proximidade sonora entre
o tetrâmetro trocaico alemão e a redondilha maior, notaremos também que
são formas enraizadas na tradição da música e da poesia popular – portanto, versos “irmãos”. Como opção métrica, a redondilha oferece tanta
“maleabilidade tradutória” quanto o decassílabo, por ter até duas sílabas
de sobra. A redondilha maior responde ritmicamente à cadência do poema
em alemão (como veremos abaixo), e, ao exigir uma grande condensação
(considere-se a pujança de monossílabos no alemão) abre possibilidades
criativas à tradução.
Os seguintes versos, que servem de epígrafe às “Notas”, permitem visua
lizar os fatores levantados acima, representando também, creio, de maneira
muito peculiar o problema da “quadratura do círculo” da tradução e da estrutura geral do Divã:
Wer das Dichten will verstehen
Muß in’s Land der Dichtung gehen;
Wer den Dichter will verstehen
Muß in Dichters Lande gehen.23
Primeiramente, temos a recorrência do verbo dichten, que significa “poetar”
e que é raiz para as palavras Dichten, Dichter e Dichtung, um fractal em si. A
rima única em –ehen remete ao gazel monorrímico, mas a inversão gramatical
do original licencia a sua recriação em Português. O poema todo tem uma
estrutura espiral24 ou fractal (com partes que são iguais ao todo) que se pode
notar no convite à viagem poética, que se estende desde o primeiro dístico
23 DIVAN,

I, p. 137.
Curtius comenta a “tendência espiral de Goethe” no ensaio de 1950 “Goethe como crítico”,
como dá notícia Marcus Mazzari em seu ensaio “Natureza ou Deus: afinidades panteístas entre Goethe
e o ‘brasileiro’ Martius” (2010). Essa “tendência espiral” também está presente na mística sufi, na dança
circular dos dervixes e na poesia de Rûmî e de Hāfez.
24 Ernst
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(“da poesia”), inclui o segundo (“do poeta”) e por fim remete ao poema todo,
este uma representação em microcosmo da viagem poética do Divã.
Gostaria de terminar esta reflexão com duas tentativas de tradução dessa
quadrinha, na esperança de me aproximar dessa viagem poética à Weltliteratur, à qual Goethe convida, em seu Divã ocidento-oriental, a todos que quiserem
acompanhá-lo:
É na terra da poesia
Que se entende a poesia;
É nas terras do poeta
Que se entende o poeta.
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Quer o poema entender?
Sua terra tem que ver.
Quer o poeta entender?
Suas terras tem que ver.

Pa r s O r i e n ta l i s

Encruzilhada, assassinato à
distância e tradução: sobre a
ética e a política da comparação
Z ha ng L o ng x i
O Tao do Céu: como se assemelha ao arqueiro!
Ele empurra para baixo o que está no alto
e levanta para o alto o que está embaixo.
Ele diminui o que existe em demasia
e completa o que é insuficiente.
Cabe ao Tao do Céu
reduzir o que é demais e completar o que é insuficiente.
O Tao do homem não é assim:
tira do que não tem bastante
para dar ao que tem demais.
Mas quem é capaz de
dar ao mundo o que tem de supérfluo?
Só o possuidor do Tao.1
* Tradução

de Marcos Salgado.
Lao. Tao-Te King. O Livro do Sentido e da Vida, tradução de Margit Martincic. São
Paulo: Pensamento, 1994, p. 16. [No texto original, o autor cita a seguinte edição: Wang
Bi (226-249), Laozi zhu (Laozi with Annotations), in: Zhuzi jicheng (Collection of Master Writings),
oito volumes (Beijing: Zhonghua, 1954), 3:45. Faz, ainda, referência às diversas traduções
do Tao-Te King para a Língua Inglesa, entre as quais as de D. C. Lau e de Richard John
Lynn. (Nota do Tradutor.)]
1 TZU,
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omparar ou não comparar – diferente de ser ou não ser: essa não é a
questão. Em um nível mais básico, ontologicamente falando, não podemos deixar de comparar, e comparamos o tempo todo, a fim de diferenciar,
reconhecer, entender, fazer julgamentos ou tomar decisões e agir a partir de
nossas decisões. Todas as nossas ações – em termos cognitivos e físicos – dependem de comparações, e não temos outra alternativa a não ser comparar,
pois, como seres humanos, lançamo-nos à existência in media res, com nossas
condições de vida e ambiente social (incluindo a língua e a cultura), já apresentadas em seus lugares, e nossa vida está sempre presa entre o que é dado
e o que ainda é possível, entre a realidade exterior e nossos sonhos, desejos e
escolhas. Alto ou baixo, superfluidade ou destituição, tudo isso é impossível
de se conceber sem a comparação, e é impossível atingir o equilíbrio apropriado entre ter em demasia e não ter o bastante sem fazer a escolha certa em
termos de comparação. É uma das ironias menores da vida que não tenhamos
escolha se não escolher, e que, quando escolhemos, somos levados a comparar.
O contraste entre a autoplenitude da identidade e a múltipla dependência da
diferença é uma ilusão, pois o próprio conceito de identidade é estabelecido
por meio de comparação e diferenciação, como Sigmund Freud argumentou
no âmbito da Psicanálise e Ferdinand de Saussure no da Linguística.
Freud descreve o ego se desenvolvendo em consonância com o “princípio
de realidade” por meio de constante comparação e interação entre os desejos
e os impulsos do id, por um lado, e o que está disponível no mundo exterior,
por outro. Para ilustrar o que digo aqui, cito um breve fragmento de Freud
que lida com o problema da identidade e da diferença com referência direta
à linguagem de uma forma que nos faz lembrar do entendimento linguístico
de Saussure. “Nossos conceitos devem sua existência a comparações”, diz
Freud numa resenha de Über den Gegensinn der Urworte, obra de Karl Abel. “Se
sempre houvesse luz, não seríamos capazes de distinguir a luz da escuridão,
e, consequentemente, não seríamos capazes de ter nem o conceito de luz
nem a palavra para ele...”, Freud nos lembra, junto com Abel. “‘É claro que
tudo neste planeta é relativo e tem uma existência independente apenas na
medida em que se diferencia quanto a suas relações com as outras coisas...’
28
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... ‘O homem não foi, de fato, capaz de adquirir seus conceitos mais antigos e mais simples, a não ser como os
contrários dos contrários, e só gradativamente aprendeu
a separar os dois lados de uma antítese e a pensar em um
deles sem a comparação consciente com os outros.’”2 Para a Psicanálise,
nada existe sem estar em comparação com – e em contradição a – seu oposto. A crença ingênua em sua própria plenitude é mero “narcisismo”, típico
de crianças e “primitivos”, que Freud percebe ser gradualmente desmontada
pelo progresso da Ciência: “O amor-próprio da Humanidade sofreu o seu
primeiro golpe, o cosmológico”, quando a teoria heliocêntrica copernicana foi
aceita e admitida; a evolução darwiniana profere “o segundo, o golpe biológico,
no narcisismo do homem”; ao que a Psicanálise de Freud se constitui o terceiro golpe, “de natureza psicológica”.3 O eu humano é fundamental e dinamicamente construído em comparação e diferenciação, e seu desenvolvimento
é um processo de Bildung que procede por meio de um ciclo constante de
alienação e retorno, um processo infindável de aprendizado com aquilo que é
diferente e alienígena.
Encontramos uma formulação – eminentemente comparável – de identidade e diferença na linguística estrutural de Saussure. “O mecanismo linguístico
gira todo ele sobre identidades e diferenças”, diz Saussure, “não sendo estas
mais que a contraparte daquelas.” Ele considera a língua como um sistema de
termos mutuamente definidores, nos quais o valor de cada signo é determinado em comparação com os valores de outros signos, e o que é visto como
idêntico é, na verdade, equivalente – ou seja: de iguais valores em comparação.
Saussure ilustra essa característica do signo linguístico traçando comparações
a partir de exemplos não linguísticos. “Assim, falamos de identidade a propósito de dois expressos ‘Genebra–Paris, 8h45 min. da noite’, que partem com
vinte e quatro horas de intervalo. Aos nossos olhos, é o mesmo expresso, e, no
2 FREUD,

Sigmund. “A significação antitética das palavras”, tradução de Paulo Dias Correia. In: Obra
completa. Volume XI. Rio de Janeiro: Imago, 1970, p. 143.
3 _____. “Uma dificuldade no caminho da Psicanálise”, tradução de Eudoro Augusto de Souza. In:
Obra completa. Rio de Janeiro: Imago, 1976, pp. 174-175.
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entanto, provavelmente locomotiva, vagões, pessoal, tudo é diferente. Ou, então, quando uma rua é arrasada e depois reconstruída, dizemos que é a mesma
rua, embora materialmente nada subsista da antiga.”4 Os exemplos chamam
a atenção para o fato de que o que consideramos ser igual ou idêntico pode,
na verdade, ser bem diferente, e o que tomamos como igual ou diferente é determinado por toda uma rede de signos em mútua diferenciação. “Na língua
só existem diferenças”, diz Saussure. “E mais ainda: uma diferença supõe em
geral termos positivos entre os quais ela se estabelece; mas na língua há apenas
diferenças sem termos positivos.”5 A conclusão é que a identidade não é autossuficiente, e, sim, definida mais pelo que não é do que por aquilo que é. Em
outras palavras: a identidade é estabelecida nas e por meio das comparações.
A existência humana é relacional, e a necessidade de comparação é um fato
óbvio na vida, que se apresenta, ao mesmo tempo, como uma boa oportunidade e um sério desafio.

ȄȄ 1. Encruzilhada e paralelismos
A dificuldade em comparar e fazer escolhas é bem ilustrada por uma história envolvendo o antigo filósofo chinês Yang Zhu, que “chorou diante de
uma encruzilhada, pois ela poderia conduzir tanto ao sul como ao norte”.6
Isso pode soar estranho, mas leva um filósofo a chorar diante do cruzamento
de possibilidades incertas, embora a Angst filosófica diga respeito tanto a fazer
uma comparação quanto literalmente a escolher o caminho certo. Encarar
uma encruzilhada é, com certeza, uma metáfora conceitual de encarar o dilema das possibilidades incertas e das escolhas difíceis. Como George Lakoff
e Mark Turner argumentam, “a metáfora reside no pensamento, e não apenas
4

SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de linguística geral, tradução de Antonio Chelini, José Paulo Paes e
Izidoro Blikstein. São Paulo: Cultrix, 1995, p. 126.
5 Ibid., p. 139.
6 Liu An (?–122 a.C.), Huainanzi [Master Huainan], In: Zhuzi jicheng [Collection of Master Writings],
7:302. Uma versão levemente diferente dessa história pode ser encontrada num texto até mais
velho, Xunzi, e podemos informar-nos sobre vida e pensamentos de Yang Zhu em vários outros,
notavelmente Liezi.
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em palavras”.7 As metáforas conceituais revelam a metaforicidade arraigada
da mente, que constantemente coloca as coisas em comparação e as representa
umas sobre as outras. Seria pura tolice tomar um caminho que pode conduzir
ao sul ou ao norte sem considerar o que pode estar adiante, mas é o sentido
figurativo ou metafórico da encruzilhada que nos torna capazes de entender a
ansiedade de Yang Zhu – não porque ele tenha ficado perplexo com os caminhos seguindo em direções diferentes, mas porque ele temia as consequências
de fazer um movimento errado.
Ao deparar com caminhos que divergiam numa floresta, Robert Frost talvez
tenha mostrado, em comparação com o filósofo chinês, um senso de determinação mais robusto, ao dizer simplesmente que “E eu – /Escolhi o menos
viajado,/E isso fez toda a diferença”.8 O último verso parece uma afirmação
factual sobre as consequências do caminho tomado ou da escolha feita – mas,
o que dizer sobre o caminho não tomado (que é, afinal de contas, o título desse
poema famoso)? A afirmação não é feita “com um suspiro”? Não há a sugestão
de um sentido de perda ou arrependimento, um tom de tristeza talvez nessas
palavras? Ou nos termos de um outro poeta norte-americano, John Whittier:
“De todas as palavras tristes da língua e da pena,/as mais tristes são essas: ‘poderia ter sido’.”9 É na comparação com o que “poderia ter sido”, a oportunidade
7 Lakoff.

George e Turner. Mark, More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor (Chicago: University of Chicago Press, 1989), p. 2. O conceito de identidade não é “autônomo”, insistem Lakoff e Turner, apresentando sua argumentação contra a “pretensão de autonomia” da língua – isto é, a visão de que
a linguagem convencional é semanticamente autônoma e não metafórica. Em vez disso, eles sustentam que
“a linguagem convencional e nosso sistema conceitual convencional são fundamental e inerradicavelmente
metafóricos” e que “há traços gerais que atravessam tanto a linguagem poética como a convencional”. Citando os versos de Robert Frost sobre caminhos tomados ou não tomados, argumentam que, se a metáfora
não fosse fundamentalmente conceitual, “não haveria um modo de explicar por que entendemos que essa
passagem trata da vida ou por que refletimos sobre ela, como ora fazemos” (p. 116).
8 Frost, Robert, “The Road Not Taken”, Selected Poems (New York: Gramercy Books, 1992), p. 163.
[Há uma tradução prévia do poema para o Português, em que, no lugar de “caminhos”, a tradutora
opta por “estradas”, obtendo o seguinte resultado: “E eu/ Tomei a que era menos frequentada/ E foi
isso a razão de toda a diferença”. In: FROST, Robert. Poemas escolhidos, tradução de Marisa Murray. Rio
de Janeiro: Lidador, 1969, p. 39).
9 Whittier, John Greenleaf, “Maud Muller”, in: Percy H. Boynton (ed.), American Poetry (New York:
Charles Scribner’s Sons, 1918), p. 254.
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perdida de uma imaginada condição melhor, que a tristeza se instala. Felicidade
ou tristeza são, com toda certeza, uma questão de percepção quando se trata
de comparação. “Todas as famílias felizes se parecem, as famílias infelizes são
infelizes cada qual a seu modo”10 – como Tolstói começa sua grande novela
Anna Karenina, em um exato paralelismo. De forma semelhante, a obra chinesa O
romance dos três reinados começa com uma comparação, uma noção cíclica da história que apresenta a unidade e a divisão como as duas escolhas alternadamente
feitas ao longo do desenrolar da história dinástica: “Falando sobre a condição
geral de tudo sob o céu, tudo tende rumo à unidade após a divisão prolongada,
e à divisão após a unidade prolongada.”11
Seria instrutivo perceber quantos memoráveis inícios de grandes romances
nos falam a respeito do mundo – real ou ficcional – por meio da comparação.
Eis um dos mais conhecidos, o começo de Um conto de duas cidades, de Charles
Dickens:
“Aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos; aquela foi a
idade da sabedoria, foi a idade da insensatez, foi a época da crença, foi a
época da descrença, foi a estação da luz, a estação das trevas, a primavera da
esperança, o inverno do desespero; tínhamos tudo diante de nós, tínhamos
nada diante de nós, íamos todos direto para o Paraíso, íamos todos direto
no sentido contrário – em suma, o período era em tal medida semelhante
ao presente que algumas de suas mais ruidosas autoridades insistiram apenas no grau superlativo de comparação.”12
10 TOLSTÓI,

Leon. Ana Karenina, tradução de Lúcio Cardoso. Rio de Janeiro: Tecnoprint, 1990, p. 15.
[Ressalte-se que Lúcio Cardoso não traduziu diretamente do russo, mas sim com a mediação de uma
tradução em francês. A tradução de Rubens Figueiredo, feita a partir do texto em russo, não se distancia
da solução proposta pelo escritor mineiro: “Todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz
é infeliz à sua maneira” (TOLSTÓI, Leon. Anna Karenina. São Paulo: Cosac Naify, 2011) – Nota do
Tradutor.]
11 Guanzhong, Luo (1330?–1400?), San guo yanyi [The Romance of the Three Kingdoms] (Beijing: Renmin wenxue, 1985), p. 1. Para uma tradução em Inglês, vide Three Kingdoms: A Historical Novel, atribuído a
Luo Guanzhong, tradução de Moss Roberts (Berkeley: University of California Press, 1991).
12 DICKENS, Charles. Um conto de duas cidades, tradução de Sandra Luzia Couto. São Paulo: Nova Cultural, 2003, p. 15.
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A estrutura paralela dessa passagem é fundamentalmente comparativa, e
a comparação é, como se nota acima, não apenas um dado estrutural na linguagem, mas na própria mente. “Ao dar formas aos seres humanos, a natureza sempre faz seus corpos em simetria, com os membros aos pares. Pelo
uso dos princípios divinos, nada é deixado em isolamento”, diz Liu Xie
(465?–522), um crítico chinês do século V, ao traçar um
paralelismo entre linguagem e pensamento no tocante à
origem natural ou mesmo divina. “A mente cria expressões literárias e coloca uma centena de pensamentos no padrão correto. O
alto e o baixo são mutuamente dependentes, assim, um a um, os paralelos
são naturalmente formados.”13 As palavras de Liu Xie parecem perfeitamente
adequadas ao que experimentamos com a leitura da passagem de Dickens.
A justaposição retórica, a antítese e o paralelismo são todos previstos no trabalho mental de pensar por comparações, e, ao lermos a descrição de Dickens
de uma idade plena em contradições, parecemos detectar um forte impulso
rítmico que revela uma tendência natural para a comparação.
Para Roman Jakobson, o paralelismo incorpora o legado de Saussure, sua
“distinção radical entre os planos sintagmático e associativo da língua”, uma
“dicotomia fundamental”.14 Jakobson desenvolve mais além essa dicotomia,
com os dois eixos de “contiguidade posicional (nomeadamente, sintática)”
representados pela metonímia e pela “similaridade semântica” representada
pela metáfora, cuja interação pode ser percebida em qualquer parte da língua,
mas que é particularmente acentuada no paralelismo literário. “Rico material
para o estudo dessa relação pode ser encontrado em padrões de verso que
requerem um paralelismo compulsório entre os versos adjacentes”, diz Jakobson, mencionando exemplos “na poesia bíblica ou nas tradições orais fínico13

Jakobson, Roman e Halle, Morris, Fundamentals of Language (The Hague: Mouton & Co.,
1956), p. vi.
14 Liu Xie (465?–522), Wenxin diaolong zhu [The Literary Min dor the Carving of Dragons with Annotations],
dois volumes, anotada por Fan Wenlan (Beijing: Renmin wenxue, 1958), 2:588. Para uma tradução em
Inglês, vide: Liu Hsieh, The Literary Mind and the Carving of Dragons: A Study of Thought and Pattern in Chinese
Literature, tradução de Vincent Yu-chung Shih (New York: Columbia University Press, 1959).
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bálticas e, em certa medida, russas”.15 Se Jakobson soubesse chinês, provavelmente teria acrescentado a poesia chinesa como a mais exemplar, pois a
segunda e a terceira estrofes em um lü shi chinês ou em verso regular – também
conhecido como “poesia do estilo recente” – requerem a estrutura paralela
de uma antítese bem mais rigorosa que na maioria das outras prosódias. Um
poema famoso do grande poeta Tang, Du Fu (712-770), é singular por conta
do paralelismo encontrado em todas as estrofes, o que nos pode dar uma ideia
das rigorosas regras prosódicas para a composição do verso regular na poesia
chinesa clássica:
O vento é forte, o céu alto, tristemente os gibões estão a chorar
As ilhotas são nítidas, as areias brancas, em círculos os pássaros estão a voar.
Florestas sem limites se despojam de suas folhas, que caem em redemoinho
O rio sem-fim flui com suas ondas rolando e correndo bem pertinho.
Por milhas e milhas, no outono cheio de pesar, muitas vezes como um andarilho
[suspiro,
Cem anos, velho e doente, o alto terraço sozinho pulo e me viro.
Na miséria e nas dificuldades, odeio ver meu cabelo a embranquecer,
Por conta da má sorte e da saúde precária, vinho ultimamente não posso beber.16
Na tradução acima, procurei manter a ordem das palavras o mais próxima
do original possível, a fim de que o paralelismo possa ser percebido com nitidez. Cada palavra nas linhas adjacentes do dístico é posta em comparação
com sua contraparte – assim, “o vento é forte” e “as ilhotas são nítidas”, o
“céu alto” e “as areias brancas”, “os gibões estão a chorar” e “os pássaros
estão a voar”, “florestas sem limites” e “o rio sem-fim”, “milhas e milhas”
15 Ibid.,

p. 77.
Fu, “Escalando o terraço”, in: Qiu Zhao’ao (fl. 1685), Du shi xiangzhu [Du Fu’s Poems with Detailed
Annotations], cinco volumes. (Beijing: Zhonghua, 1979), 4:1766-67.

16 Du
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e “cem anos” – tudo em rigoroso paralelismo, devendo ser contrastado um
com o outro em significado, categoria gramatical e tom particular (pois o
chinês tem quatro tons e o padrão tonal forma a base da qualidade musical
da língua). Como Yu-kung Kao e Tsu-lin Mei observam, “a teoria de Jakobson pode explicar os fatos da “poesia [chinesa] do estilo recente” com maior
facilidade que os da poesia ocidental, para a qual essa teoria foi originalmente destinada”.17 Ao discutir a formação das frases na Língua Chinesa, bem
como a necessária estrutura antitética do verso regular, James J. Y. Liu afirma
que “há uma tendência natural no Chinês na direção da antítese”. Ele faz
uma distinção entre a antítese na poesia chinesa e o paralelismo em outras
literaturas e argumenta que “a antítese, conhecida como tuei em Chinês, se
difere do ‘paralelismo’, tal como ocorre na poesia hebreia. A antítese consiste
em antônimos estritos, sem permitir a repetição das mesmas palavras, como
se dá no paralelismo”.18 É verdade que a poesia chinesa requer uma estrutura
mais estritamente antitética que o paralelismo bíblico, mas o princípio de sua
estrutura é comparativo e, nesse sentido, a antítese pode ser vista como uma
subespécie de paralelismo e não algo inteiramente distinto. A bem da verdade,
seja a identidade por meio de diferenciação no sentido psicológico ou linguístico, ou a encruzilhada como uma metáfora conceitual ou contradições
justapostas no início de um romance, ou ainda a antítese num verso regular
chinês ou o paralelismo na poesia bíblica, todos esses casos são fundamentalmente relacionados com o ato de comparar, que prova ser o modus operandi do
pensamento e da linguagem.
Na crítica pós-moderna dos fundamentais, somos instados a não essencializar as coisas e a não as manter em hierarquia metafísica, como se qualquer tipo de comparação ou diferença, qualquer juízo de valor ou qualquer
ordenação das coisas resultasse em um regime repressivo que privilegia uma
17 Yu-kung

Kao e Tsu-lin Mei, “Meaning, Metaphor and Allusion in T’ang Poetry”, Harvard
Journal of Asiatic Studies 38:2 (1978): 287.
18 Liu, James J. Y. , The Art of Chinese Poetry (Chicago: University of Chicago Press, 1962), p. 146. Para
um estudo clássico sobre o paralelismo na poesia bíblica, vide: James L. Kugel, The Idea of Biblical Poetry:
Parallelism and Its History (New Haven: Yale University Press, 1981).
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alternativa e, necessariamente, exclui todas as outras. Isso talvez explique por
que alguns se sentem desconfortáveis em relação à comparação e questionam
sua validade; no entanto, se não compararmos e priorizarmos algo dentre
um número de possibilidades, não conseguiremos nos mover, e, com isso,
não haverá ação, narrativa, literatura ou história. Chorar diante da encruzilhada, como o filósofo Yang Zhu fez, pode ser, em si mesma, uma escolha
temporária, mas no final será necessário escolher um caminho e mover-se.
Caso contrário, podem-se derramar muitas lágrimas, mas a vida permanecerá
uma possibilidade vazia e não uma experiência vivida. Novamente, a questão
não diz respeito a podermos escolher comparar ou não comparar, e sim ao
fato de que precisamos fazer comparações razoáveis e boas escolhas em vez
de más: bom e mau tomados num sentido profundamente ético e político,
já que a comparação e a escolha que fazemos têm consequências que afetam
nossas vidas e as dos outros. Uma vez que a comparação é algo que sempre
fazemos, de qualquer forma, toda a discussão sobre se devemos comparar ou
não comparar é irrelevante. A questão não é se, e sim como; é uma questão de
relevância ou razoabilidade da comparação que fazemos, bem como de suas
consequências e implicações.

ȄȄ 2. Matar um mandarim chinês
Kwame Anthony Appiah apresenta o cosmopolitismo como uma escolha
moral, a ideia de que “nenhuma lealdade local pode, em momento algum,
justificar que se esqueça que cada ser humano tem responsabilidades para com
todos os outros”.19 Aqui, a proximidade local é comparada ou contrastada
com a distância do “outro”, cujo destino e condição podem parecer distantes
das preocupações imediatas. A distância no tempo e no espaço é uma questão
de comparação: até que ponto a obrigação ou responsabilidade de alguém se
estende a um estranho, em comparação com familiares e amigos? Como se
trata alguém nunca visto ou mesmo desconhecido em comparação com seu
19

Appiah, Kwame Anthony, Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers (New York: W. W. Norton,
2006), p. xvi.
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grupo ou sua comunidade? Nesse contexto, Appiah relembra uma cena em
O Pai Goriot, de Balzac, na qual Eugène Rastignac fala com um amigo e apresenta um problema que ele atribui, erroneamente, a Jacques Rousseau. “Leste
Rousseau? Lembras-te daquela passagem em que ele pergunta ao leitor que
faria se pudesse enriquecer matando, apenas pela vontade, um velho mandarim da China, sem sair de Paris?”20 O assassinato de um mandarim chinês,
longe da França, pela mera volição, sem chegar perto ou sujar as mãos – e,
consequentemente, sem o perigo de ser descoberto e punido – é algo que
presumivelmente um francês pode fantasiar tendo em vista obter a riqueza
do mandarim. Como Yang Zhu a chorar diante da encruzilhada, imaginar até
que ponto assassinar um mandarim na China pode servir como uma outra
metáfora conceitual com implicações filosóficas.
“A pergunta de Rastignac é esplendidamente filosófica”, observa Appiah. “Quem, se não um filósofo,
colocaria o assassinato mágico num prato da balança
e um milhão de luíses no outro?”21 Pesar na balança
a vida de um estranho contra “um milhão de luíses”
evoca, de forma vívida, uma questão de escolha moral,
desafiando a considerar as implicações éticas e políticas da comparação, e também a própria ideia do cosmopolitismo como extensão das responsabilidades
morais de um ser humano para com estranhos e estrangeiros.
A pergunta de Rastignac, entretanto, não vem de Rousseau, mas, mais provavelmente, de uma passagem de Adam Smith em The Theory of Moral Sentiments
(1760). Ao discutir as limitações da imaginação moral, Smith especula como
um europeu pode reagir à notícia de um terremoto imaginado, que subitamente varresse da Terra “o grande império da China”. Embora um europeu decente possa condoer-se pelo “infortúnio daqueles infelizes” e refletir
sobre “a precariedade da vida humana”, no final ele retornará a sua rotina,
“com o mesmo desembaraço e tranquilidade, como se o acidente não tivesse
20 BALZAC,

Honoré de. “O Pai Goriot”, tradução de Paulo Rónai. In: A comédia humana. Volume IV.
São Paulo: Globo, 1989, p. 124.
21 Appiah, Cosmopolitanism, p. 156.
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acontecido”. A morte de milhões de chineses pareceria insignificante em comparação com a mínima dor que pudesse acometer sua própria pessoa. “Se ele
tiver que perder o dedo amanhã, não dormirá hoje; mas, como ele nunca viu
aquelas pessoas, ele roncará com a mais profunda segurança sobre uma ruína
de centenas de milhares de irmãos, e a destruição daquela imensa multidão
parece francamente um objeto menos interessante para ele do que seu irrisório infortúnio pessoal.”22
Para Appiah, tanto Smith como Balzac posam uma questão sobre as implicações morais da distância física e psicológica, da responsabilidade e do
envolvimento emocional, todas elas baseadas na comparação entre ganhos e
perdas. “Se fôssemos partilhar nossos esforços na medida da força de nossos
sentimentos, sacrificaríamos centenas de milhões para salvar nosso dedinho
(inferência de Smith); e se o fizéssemos (e esse é o corolário de Rastignac),
certamente sacrificaríamos uma simples vida distante para ganhar uma imensa
fortuna.”23 Ética diz respeito a fazer a escolha moral correta, e o que constitui
a escolha correta é baseado na comparação entre bom e mau, e por vezes o
mau e o menos mau. Para Appiah, o cosmopolitismo implica deixar de lado
a ideia de matar um mandarim na China, mesmo que isso também signifique
deixar de lado a oportunidade de enriquecer sem muito esforço ou risco. É
uma escolha moral feita não por conta de um sentido simples de simpatia,
mas porque “somos receptivos ao que Adam Smith chamava ‘razão, princípio,
consciência, o habitante do peito’”.24 Por conseguinte, o cosmopolitismo não
é algo natural ou intuitivo, requerendo, antes, um bocado de pensamento
saudável e de comparação razoável, uma escolha conscientemente feita após
deliberações cuidadosas.
Em um erudito ensaio sobre o tema de assassinar um mandarim chinês,
Carlo Ginzburg traça a ideia das implicações morais da distância para Aristóteles e, depois, principalmente nas obras de Diderot e Chateaubriand,
22 Smith,

Adam, The Theory of Moral Sentiments, ed. Knud Haakonssen (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), p. 157.
23 Appiah, Cosmopolitanism, p. 157.
24 Ibid., p. 174.
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estabelecendo, assim, uma linhagem francesa para a pergunta de Rastignac em
O Pai Goriot. Ao falar da piedade como uma resposta emocional a algo terrível
que ocorre às pessoas, Aristóteles usou a expressão “dez mil anos” como uma
figura extremamente ampla “a sugerir um tempo, passado ou futuro, tão remoto
que nos impedia de identificar, num modo positivo ou negativo, com as emoções dos outros seres humanos”.25 A distância diminui a intensidade de nossa
resposta emocional e isso foi ulteriormente desenvolvido na discussão de Diderot sobre um homem levando embora, ilicitamente, uma quantia de dinheiro,
longe de casa. “Concordamos”, diz Diderot, “que talvez a distância no espaço e
no tempo tenha enfraquecido todos os sentimentos e todas as formas de consciência culpada, mesmo para o crime. O assassino, distante, nas praias da China,
não mais pode ver o cadáver que deixou sangrando nas margens do Sena. O
remorso talvez irrompa menos do horror de si mesmo do que do medo dos outros; menos da vergonha pelo que foi feito do que pela culpa e pela punição que
acarretaria se descoberto. Como ressalta Ginzburg, Diderot aqui parece ecoar a
ideia de Aristóteles, mas “ela é levada ao extremo”.26 É interessante que tanto
Adam Smith como Diderot tenham usado a China para sugerir uma distância
imensa. No século XVIII, por conta das cartas e relatórios dos missionários
jesuítas, para grande parte da mentalidade dos pensadores europeus, e mesmo
para o cidadão médio, a China ainda era um lugar distante, provavelmente nas
margens de algum mapa-múndi imaginário, e, deste modo, adequado para ser
um símbolo da máxima distância possível.
Ginzburg salienta que o assassino que, na obra de Diderot, deixa Paris
rumo à China, reemergiu em O gênio do Cristianismo, obra popular de François-René de Chateaubriand, na qual o autor escreveu: “Interrogo a mim mesmo,
pergunto-me: se tu pudesses, por um desejo apenas, matar um homem na China e herdar sua fortuna na Europa, tendo a certeza de que nada jamais seria
25

Ginzburg, Carlo, “Killing a Chinese Mandarin: The Moral Implications of Distance”, Critical
Inquiry 21:1 (outono 1994): 48.
26 Diderot, Denis, “Conversation of a Father with his Children”, in: This Is Not a Story and Other
Stories, traduzido por P. N. Furbank (Oxford: Oxford University Press, 1993), p. 143; citado por Carlo
Ginzburg, “Killing a Chinese Mandarin”, p. 50.
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conhecido, consentirias em executar esse desejo?”27 Obviamente, a pergunta
responde à situação hipotética de Diderot e é quase idêntica à de Rastignac
no romance de Balzac. Chateaubriand, como observa Ginzburg, “criou uma
nova história: a vítima é um chinês; o assassino, um europeu; o motivo do
crime – ganho financeiro”.28 Chateaubriand, no entanto, se utilizou daquele
assassinato hipotético de um chinês para provar a presença ubíqua da razão,
especificamente a partir de um ponto de vista cristão. Embora ele tenha tentado racionalizar o assassinato à distância de um chinês, no final, diz Chateaubriand, “apesar de tais subterfúgios, ouço no fundo do meu coração uma
voz que tão fortemente grita contra o pensamento de tal desejo, que não
posso duvidar, um instante, da realidade da consciência”.29 No romance de
Balzac, o amigo de Rastignac, de igual forma, rejeita, enfim, a tentação e escolhe estender sua responsabilidade moral para um estranho, apesar da enorme
distância. Na verdade, tuer le mandarin foi um tema bastante popular no século
XIX com um propósito filosófico, e podemos encontrar variações do tema
em obras tão diferentes, como O Mandarim, do português Eça de Queiroz, na
qual a riqueza subitamente adquirida por meio de um assassinato mágico cria
27 Apud:

BALZAC, Honoré – op. cit., p. 124. [Não é por acaso que nos utilizamos, aqui, da inserção que
Paulo Rónai faz do fragmento de Chateaubriand numa nota aposta no quarto volume da edição brasileira de A comédia humana, quando trata exatamente da genealogia do “assassinato do mandarim”. Segundo a nota preparada por Rónai, “balzaquianos e rousseaunistas procurararm em vão essa pergunta em
toda a obra de Rousseau. O que se encontrou de mais semelhante foi um trecho no Gênio do Cristianismo,
de Chateaubriand (o que não deve surpreender, pois a Balzac lhe acontece mais de uma vez fazer uma
citação errada) (...) Trata-se aqui do resumo pitoresco de um problema moral que vem preocupando os
moralistas desde muito antes de Chateaubriand, desde a Antiguidade, e que, depois da fórmula pitoresca que lhe deu Balzac, exerceu influência extraordinária sobre vários escritores da literatura mundial, em
particular Dostoiévski, Eça de Queiroz, Arnold Bennett etc”. Paulo Rónai já tratara do assunto também
em Balzac e a comédia humana e tal pesquisa lhe era mesmo anterior, já que a edição da Garnier de Le Père
Goriot, na passagem em que se insere a discussão sobre o “assassinato do mandarim”, apresenta uma
nota preparada por Pierre-Georges Castex remetendo a um artigo de Paulo Rónai, “Tuer le mandarin”,
publicado na Revue de Littérature Comparée, julho-setembro, 1930. (Nota do Tradutor).]
28 Ginzburg, “Killing a Chinese Mandarin”, p. 54.
29 Apud: BALZAC, p. 124. [Servimo-nos, mais uma vez, da tradução do texto de Chateaubriand oferecida na nota preparada por Paulo Rónai, no quarto volume da edição brasileira de A comédia humana
(Nota do Tradutor).]
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um enorme problema, ou The Grim Smile of the Five Towns, de Arnold Bennett,
em que Vera, uma elegante dama, contemplava matar um mandarim por meio
da mera imaginação, a fim de comprar para si um broche para seu robe.30
Todas essas histórias têm um propósito ético que diz respeito à comparação
enquanto escolha moral.
Em The Hypothetical Mandarin, Eric Hayot considera “assassinar um mandarim chinês” como “um filosofema genérico para a questão de como melhor
ser, ou tornar-se, um ser humano moderno e solidário”.31 No processo civilizatório da vida e dos sentimentos europeus durante os séculos XVIII e XIX,
a China era tanto algo situado na margem (como símbolo de um “Outro”
distante) como um “império de crueldades”, um contraponto barbárico para
contrastar com a Europa civilizada, “um horizonte de horizontes”.32 Em um
artigo sobre o mesmo assunto, Iddo Landau discute matar um mandarim
como um experimento de pensamento, uma hipótese filosófica que revela o
autoengano arraigado de todos os seres humanos, de que as pessoas são, com
frequência, piores do que pensam ser, que a maioria das pessoas está “pronta
para, ou tem uma significativa dificuldade em recusar-se a matar um ser humano se fosse certo que nunca seria apanhado”, salientando, assim, “a importância, ou centralidade, da supervisão da sociedade sobre nós”.33 Do ponto de
vista de um europeu ou de um norte-americano, um mandarim chinês significa uma pessoa desconhecida, de um lugar distante, mas o sentido filosófico
desse experimento de pensamento não precisa limitar-se apenas a europeus e
norte-americanos. Na verdade, a fantasia de matar uma pessoa a longa distância sem o risco de terríveis consequências não é, de forma alguma, uma
ideia alienígena à imaginação chinesa. Em um ensaio satírico sobre “fantasias
chinesas”, o importante escritor moderno Lu Xun observa: “Há uma outra
30 Vide:

Eça de Queiroz, The Mandarin and Other Stories, traduzido por Margaret Jull Costa (Sawtry: De
dalus, 2009) e Enoch Arnold Bennett, The Grim Smile of the Five Towns (London, Penguin: 1946).
31 Hayot, Eric, The Hypothetical Mandarin: Sympathy, Modernity, and Chinese Pain (Oxford: Oxford University
Pressm 2009), p. 8.
32 Ibid., p. 10.
33 Landau, Iddo, “To Kill a Mandarin”, Philosophy and Literature 29 (abril, 2005): 94.
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pequena fantasia: de que com um leve sussurro um homem possa enviar um
raio de luz branca de suas narinas e matar seu odiado inimigo ou oponente,
não importante quão longe dele esteja. A luz branca retornará e ninguém irá
saber quem cometeu o assassinato. Quão atraente e despreocupada é a capacidade de matar alguém e não ter problemas por isso”.34 A semelhança entre
essa fantasia chinesa de assassinato mágico e a ideia europeia de assassinato à
distância é surpreendente. Em seu estudo da ficção clássica chinesa, Lu Xun
observa que tais fantasias históricas de “cavalgar nuvens e punhais que voam”
já eram bastante antigas e tornaram-se populares na literatura da dinastia
Song, do século XII à metade do século XIII.35 Tais fantasias de assassinato
à distância parecem antecipar a fantasia ocidental de matar um mandarim
chinês, com a diferença significativa de que a fantasia chinesa não tem um
francês ou inglês como alvo. Essa falta de particularidade revela algo específico a respeito da colonialidade moderna e europeia que não se pode detectar
nas histórias clássicas das fantasias chinesas.
Hayot se refere a uma versão do assassinato de um mandarim chinês em
Everybody’s Autobiography, de Gertrude Stein, onde ela comenta que “muita gente
achou engraçado quando, em sua ópera Four Saints in Three Acts, ‘perguntaram a
Santa Teresa o que ela faria se ao simples toque de um botão pudesse matar
três mil chineses, e o coro disse que Santa Teresa não tinha interesse’”.36 Aqui,
Santa Teresa mostra sua santidade e sua consciência moral, mas graças ao progresso da Ciência e da Tecnologia, particularmente na produção de modernos
armamentos cada vez mais sofisticados e poderosos, o assassinato à distância
de milhares de pessoas por meio do aperto em um botão em um bombardeio
ou uma base de mísseis já não é mais uma hipótese filosófica abstrata ou uma
fantasia literária, mas uma escolha real – disponível a políticos e comandantes
militares – a ser feita (e assim o tem sido) no mundo de hoje. Por um lado, o
34 Xun,

Lu, “Zhongguo de qixiang” [Chinese Fantasies], Lu Xun quanji [Lu Xun’s Complete Works], 16
volumes [Beijing: Renmin wenxue, 1981], 5:239.
35 Vide Lu Xun, Zhongguo xiaoshuo shi lue [A Concise History of Chinese Fiction], Lu Xun quanji [Lu Xun’s Complete
Works], 9: 100.
36 Stein, Gertrude. Everybody’s Autobiography (New York: 1971), pp. 89-90.
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desenvolvimento da Ciência tornou possível matar a distância; por outro, devido ao fato de a fantasia de matar a distância ter-se tornado uma possibilidade real e letal, e, mais importante, uma possibilidade não mais exclusivamente
europeia e norte-americana, matar um mandarim chinês perdeu sua garantia
de segurança presente na forma imaginária original. Em comparação com o
tempo de Diderot e de Balzac, então, a Ciência e a sensibilidade moral de nosso tempo quase eliminaram a distância – física e psicológica
– entre a China e o Ocidente, e conferiu à metáfora de matar
um mandarim chinês uma nota definitivamente datada, um sabor desagradável de racismo e imperialismo ocidentais, que a
metáfora original se propõe a questionar e desafia nas obras de
Adam Smith, Diderot, Chateaubriand, Balzac e outros.
Quando Adam Smith imaginou um terremoto que destruísse
“o grande Império da China”, ele provavelmente tinha em mente
o real e devastador terremoto que destruiu a Cidade de Lisboa
em 1755, que inspirou Voltaire a escrever seu Poème sur le desastre
de Lisbonne e Candide, no qual satiriza a ideia otimista de Leibniz de “o melhor
dos mundos possíveis”. O famoso terremoto teve uma profunda influência sobre os filósofos do Iluminismo e ajudou a mudar o pensamento e a sociedade
europeias de muitas formas. Se o terremoto de Lisboa foi, na realidade, o pano
de fundo para o terremoto imaginário na China – já que naquela época a China
parecia tão distante da Europa que tais desastres naturais só poderiam ser imaginados por europeus –, então podemos comparar o terremoto imaginário de
Smith ao real e imensamente destrutivo terremoto Sichuan que sacodiu a China
em maio de 2008, ou aos horríveis terremoto e tsunami, seguidos de perigosos
vazamentos radioativos, na usina nuclear de Fukushima, no Japão, em março
de 2011. Esses dois terremotos na Ásia foram imediatamente noticiados pelo
mundo todo por satélites de televisão e extensa cobertura jornalística internacional, que os tornaram uma realidade emocionante sentida por muito além da
China e do Japão (pelo menos na consciência das pessoas), de uma tal forma
que ficou difícil para um europeu ou norte-americano médio, dotado do mínimo grau de decência, varrer isso de lado como se nada tivesse ocorrido. Viagens
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intercontinentais, internet, e-mail, Facebook, Twitter, televisão e os programas de notícias mundiais – todas essas marcas comuns da era digital – fizeram o mundo
parecer muito menor. O que era distante há cem anos, hoje parece próximo de
casa na assim chamada aldeia global.
Se a distância faz diminuir a intensidade das respostas emocionais, então,
comparada com a época de Adam Smith e Balzac, terão conseguido a Ciência
moderna e a Tecnologia diminuir a distância entre as diferentes partes do
mundo, digamos, entre China e Europa? O fato de que, em nosso tempo, a
ideia de matar um mandarim chinês esteja fora de circulação pode sugerir uma
resposta positiva. E mais: estender as responsabilidades morais a estranhos
distantes como se comparados a familiares e vizinhos próximos é ainda uma
escolha a ser feita, o que implica, ainda, uma comparação cada vez que encaramos um problema real. Encontramo-nos ainda diante de uma encruzilhada
que demanda comparações cuidadosas e decisões razoáveis.

ȄȄ 3. Uma crítica da intradutibilidade
A tradução diz respeito exatamente à comparação: encontrar expressões
comparáveis ou equivalentes de uma língua para outra, e, nas recentes reflexões teóricas, a tradução é com frequência tomada como um modelo para
a Literatura Comparada. “Tradução global é o outro nome para Literatura Comparada”, como Emily Apter propõe.37 Até aqui, eu argumentava em
prol da necessidade de comparação; assim, a tradução como inerentemente
comparativa é também, eu argumentaria, sempre necessária e possível. Muito da recente teorização ocidental, no entanto, tem focalizado na noção de
intradutibilidade, na ideia de que a tradução é impossível. O texto de Apter,
“Twenty Theses on Translation” [“Vinte teses sobre tradução”], começa com
“nada é traduzível”, ainda que, paradoxal ou dialeticamente, se encerre com
postura exatamente oposta: “tudo é traduzível”.38 Na argumentação de Apter,
37 APTER, Emily, The Translation Zone: A New Comparative Literature (Princeton: Princeton University Press,

2006), p. xi.
38 Ibid., pp. xi e xii.
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entretanto, a intradutibilidade não significa nem incomparabilidade nem impossibilidade de tradução. Intradutibilidade é um termo impróprio.
Sempre houve esse sonho da intradutibilidade, aquilo que John Sallis “o
sonho da não tradução”: “O que significaria não traduzir?”, indaga Sallis. “O
que significaria começar a pensar para além de toda tradução?”39 Se pensar
é falar consigo próprio, como Platão e Kant afirmaram, então o pensamento
se faz em linguagem e, consequentemente, como Sallis assevera, “ele nunca
superará tal tradução... Em outras palavras: pensar para além dessa tradução
significaria, para o pensamento, seu colapso numa mudez sem qualquer significado; incapaz de significação, deixaria mesmo de ser – se pensar é falar
consigo próprio – pensamento. Arriscar-se-ia um encantamento aquém do
silêncio, se é, a bem da verdade, possível o silêncio para um ser que fala”.40
Mas os místicos e o misticismo filosófico têm, desde sempre, sonhado com
aquele silêncio e, apesar de seu esforço em refutá-lo, Sallis é forçado a admitir
que “atestações de intradutibilidade abundam”.41 Elas abundam particularmente nas recentes teorizações na área de estudos da tradução, onde a ideia de
intradutibilidade nega às línguas sua comparabilidade básica.
Em sua introdução a um volume de ensaios sobre tradução, Sandra Bermann
nos lembra que a “convergência” semântica em diferentes línguas na qual a
tradução é baseada só pode ser parcial, e que palavras aparentemente sinônimas
são, na verdade, intraduzíveis, “como é atestado pelo famoso exemplo de Benjamin do Brot versus pain ou igualmente conhecida discussão de Saussure de mouton
versus mutton e sheep ou, ainda, ‘ovelha’”.42 Que não há convergência total em duas
línguas ou expressões linguísticas é um fato básico que demanda, em primeiro
lugar, a comparação e a tradução; mas quando Benjamin postula que “nas palavras Brot e pain o que se quer dizer é o mesmo, mas não o modo de o querer dizer.
É devido a esse modo de querer dizer que ambas as palavras significam coisas
39 Sallis,

John, On Translation (Bloomington: Indiana University Press, 2002), p. 1.
p. 2.
41 Ibid., p. 112.
42 Bermann, Sandra, “Introduction”, in: Sandra Bermann et Michael Woods (eds.), Nation, Language
, and the Ethics of Translation (Princeton: Princeton University Press, 2005), p. 5.
40 Ibid.,
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diferentes para um alemão e um francês, que elas não são permutáveis, que,
em última análise, tendem para a exclusão mútua”, ele está fazendo uma nítida
distinção, distinguindo “o que se quer dizer (das Gemeinte) do modo como se
quer dizer (die Art des Meinens)”. Como se quisesse prevenir equívocos, Benjamin
imediatamente segue adiante, acrescentando: “É por via do que querem dizer
que elas, tomadas em absoluto, significam algo que é o mesmo e idêntico.”43
Para Benjamin, “o modo como se quer dizer” ou o modo pelo qual o objeto
pretendido se manifesta é sempre expresso em uma língua particular e faz sentido apenas naquela língua. Brot faz sentido em alemão e se difere do francês
pain, mas, usando conceitos da fenomenologia alemã, ele também argumenta
que línguas diferentes com seus diferentes “modos como se quer dizer” podem
pretender “o mesmo e idêntico”, ou dizer respeito à mesma intencionalidade
referencial. Em outras palavras: Benjamin não endossa a ideia de intradutibilidade. Pelo contrário, ele afirma enfaticamente que “deveria considerar-se a
tradutibilidade de configurações de linguagem, mesmo nos casos em que elas se
revelassem intraduzíveis aos homens”.44 Benjamin argumenta que, para além de
seus diferentes idiomas e “modos como se quer dizer”, todas as línguas querem
expressar uma intenção profunda realizada em uma “língua pura”.45 É essa
língua pura que se tenta traduzir e é nessa língua pura que a tradução encontra
sua suprema legitimidade.
A ideia de Benjamin da tarefa do tradutor, como Antoine Berman comenta,
“consistiria em uma busca, além do rumor das línguas empíricas, pela ‘língua
pura’ que cada língua carrega dentro de si como seu eco messiânico. Tal objetivo, que não tem nada a ver com um objetivo ético, é rigorosamente metafísico no sentido de que platonicamente ele busca uma ‘verdade’ para além das
línguas naturais”.46 Para Benjamin, a tradutibilidade é enraizada na própria
natureza das línguas e sua intencionalidade comparável é a confirmação da
43

BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor, tradução de João Barrento. Belo Horizonte: Faculdade de
Letras da UFMG, 2008, p. 88.
44 Ibid., p. 88.
45 Ibid., p. 87.
46 Berman, Antoine, The Experience of the Foreign: Culture and Translation in Romantic Germany, traduzido por
S. Heyvaert (Albany: State University of New York Press, 1992), p. 7.
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possibilidade de tradução em um nível conceitual, ainda que em um nível
técnico algumas palavras ou expressões possam provar-se intraduzíveis. “O
próprio objeto da tradução – abrir, na escrita, uma certa relação com o Outro,
fertilizar o que é nosso por meio da mediação daquilo que é Estrangeiro”, diz
Berman, “é diametralmente oposto à estrutura etnocêntrica de toda cultura,
aquela espécie de narcisismo pelo qual toda sociedade quer ser um Todo puro
e não adulterado”.47 A ideia da intradutibilidade é errônea, pois é baseada,
propositadamente ou não, no desejo narcisista de pureza cultural e linguística,
a ilusão etnocêntrica de que as nossas próprias língua e cultura são únicas,
superiores e incomparáveis a qualquer outra. Ou, de forma distinta, é errônea
por manter o Outro como um Outro absoluto, como totalmente diferente
de mim mesmo, sem qualquer possibilidade de comparação, entendimento e
comunicação. A tradução como comparação entre o Outro e o que é meu se
revela, assim, profundamente ética enquanto ato de comunicação e estabelecimento de uma relação humana.
No entanto, na discussão sobre a ética da tradução, Robert Eaglestone deliberamente se posiciona contra a visão amplamente aceita de que “a tradução
é central à filosofia ética de Emmanuel Levinas” e põe em evidência sua própria contra-argumentação que desafia tal consenso. “A obra de Levinas”, diz
Eaglestone, “oferece um entendimento da ética que sugere a impossibilidade
da tradução”.48 De acordo com Eaglestone, “o pensamento de Levinas diz
respeito à tradução – mas o movimento se faz de fora da comunidade para o
outro, precisamente onde a tradução é impossível. Levinas defende uma incessante (logo, infinita) responsabilidade ética incumbente a cada um de nós. A
conclusão contraintuitiva é a de que cada um de nós é responsável por aqueles que não entendemos, que não podemos entender e que não poderíamos
entender”.49 Porém, com uma total alienação e ausência de entendimento,
como estabelecer uma relação ética com o Outro em um compromisso inten47 Ibid.,

p. 4.
Eaglestone, Robert, “Levinas, Translation, and Ethics”, in: Berman and Wood (eds.), Nation,
Language and the Ethics of Translation, p. 127.
49 Ibid, p. 127.
48
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so, naquilo que Levinas chama de “face a face com o Outro”? 50 O que Levinas chama de “face” denota a presença e a alteridade do Outro, mas ele trata
de relações humanas, e não de autômatos. “Face a face com o outro homem
a quem um homem pode, realmente, abordar como presença”, o sujeito pensante é exposto, diz Levinas, “à nudez indefesa da face, a sorte ou a miséria
do humano”, “(...) à solidão da face e, consequentemente, ao imperativo categórico de assumir a responsabilidade por aquela miséria”. Para Levinas, é a
“Palavra de Deus” que nos empenha na direção dessa responsabilidade moral,
consequentemente “uma responsabilidade impossível de contrariar”.51 Com
esse comando moral absoluto, a ética é injetada no interior da hermenêutica
e a relação dialógica com o Outro no entendimento é remodelada como as
reais e práticas questões atinentes às relações humanas e às responsabilidades:
questões de comparação e de escolha moral. Negar o entendimento é, destarte, negar reconhecimento à face do Outro, a seu sofrimento e a sua miséria,
a sua humanidade fundamental; é colocar o Outro no extremo fantástico do
exotismo como pura diferença ou na distância infinitamente remota onde a
intradutibilidade se transforma em total indiferença. A implicação ética da
tradução enquanto comunicação é a comparação do Outro com nós mesmos,
a extensão das responsabilidades morais em relação ao Outro em comparação com aquela que temos perante nossos próprios parentes e nossa própria
comunidade.
Quando Emily Apter se vale de Alain Badiou para “repensar os estudos de
tradução sob o ponto de vista da presunção de que “nada é traduzível”, ela
reconhece que sua noção de zona de tradução “é estabelecida a partir da relação
filológica”.52 No entanto, limitar a comparação às relações filológicas com
étimos comuns em línguas e condições sócio-históricas comuns revela uma
visão muito limitada, quase aquela da littérature comparée, fora de moda, com
50 Levinas,

Emmanuel, Time and Other [and Additional Essays], traduzido por Richard A. Cohen (Pittsburgh: Duquesne University Press, 1987), p. 79.
51 _____, Outside the Subject, traduzido por Michael B. Smith (Stanford: Stanford University Press,
1994), p. 158.
52 Apter, The Translation Zone, p. 85.
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sua ênfase positivista nos rapports de fait. O que Badiou faz é descartar todas as
relações filológicas e culturais que compõem a zona de conforto e comparar
um poeta árabe clássico (Labîd bem Rabi’a) com um poeta francês (Mallarmé), atravessando enormes fendas e abismos culturais e linguísticos. Badiou
não tem muita fé na Literatura Comparada da velha guarda, nem considera
muito adequada a tradução de grandes poetas; porém, não é hostil à comparação. Pelo contrário, ele acredita que “na universalidade dos grandes poemas,
mesmo quando são representados na aproximação quase invariavelmente desastrosa que a tradução representa”. “A comparação”, diz Badiou, “pode ser
uma espécie de verificação experimental dessa universalidade.”53 A tradução
pode ser miseravelmente inadequada enquanto “aproximação desastrosa”,
mas certamente não é impossível. Aqui podemos lembrar-nos da observação
de Benjamin de que “deveria considerar-se a tradutibilidade de configurações
de linguagem, mesmo nos casos em que elas se revelassem intraduzíveis aos
homens”. Para Badiou, é a comparação que torna o entendimento possível,
a despeito das traduções desastrosas. Em seu trabalho comparativo, como
Apter bem descreve, “por todos os obstáculos apresentados pela tradução,
‘grandes poemas’ elevam-se acima da dificuldade de serem mundos à parte e
conseguem atingir significação universal. Essa singularidade poética contra
todas as evidências desafia as leis da territorialização linguística que isolam
em quarentena os grupos de línguas em comunidades de ‘seu próprio tipo’
(como nas línguas românicas ou do Leste asiático) ou impõem uma condição
em que os monolinguismos coexistem sem relação”.54 Isso é exatamente o que
deveria ser a Literatura Comparada em nosso tempo: comparação não apenas
no interior, mas também além e através de grupos linguísticos filologicamente relacionados, cruzando línguas românicas e línguas do Leste asiático. “O
universalismo literário de Badiou, construído a partir de afinidades de Ideia
(‘uma proximidade no pensamento’) e não de conexões filológicas ou trajetórias socioculturais partilhadas”, escreve Apter, “define um tipo de comparatisme
53

BADIOU, Alain. Pequeno manual de inestética, tradução de Marina Appenzeller. São Paulo: Estação
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quando même que complementa o credo militante de sua filosofia política.”55
Para Badiou, o próprio ato da comparação testemunha e serve como “verificação experimental” da universalidade de obras literárias radicalmente diferentes
quando tidas em comparação. Isso, em minha visão, abre uma perspectiva
promissora e estimulante para a Literatura Comparada mais efetivamente que
a tradutibilidade de qualquer coisa em qualquer outra coisa por meio de, para
o interior de, ou através de, códigos digitais em uma era de avançadas tecnologias de computação.

ȄȄ 4. Observações finais: a inevitabilidade

da comparação
O Eu e o Outro estão invariavelmente correlacionados como identidade e
diferença, ou, mais precisamente, como identidade por meio de comparação e
diferenciação. Encontramos outra formulação disso no famoso motto de Spinoza, omni determinatio est negatio – “determinação é negação”.56 Determinar ou
precisar o próprio Eu implica, necessariamente, relacionar-se com o Outro em
um ato de comparação e diferenciação; assim, Spinoza apresenta a seguinte
proposição ética: “Nenhuma coisa singular, ou seja, nenhuma coisa que é finita
e tem uma existência determinada, pode existir nem ser determinada a operar,
a não ser que seja determinada a existir e a operar por outra causa que também
é finita e tem uma existência determinada.”57 Freud e Saussure fizeram a mesma argumentação na Psicanálise e na Linguística, confirmando que a comparação ou a diferenciação é ontológica e epistemologicamente necessária,
inevitável, sempre em ação. Esse é, também, o núcleo duro da argumentação
do presente ensaio.
O paralelismo e a antítese são obviamente asseverados pela comparação,
enquanto as metáforas conceituais da encruzilhada e do assassinato à distância
55 Ibid,
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ajudam a realçar a necessidade – bem como o desafio – da comparação como
algo arriscado com implicações morais e políticas. O cosmopolitismo como
uma escolha moral é visto como profundamente comparativo no sentido em
que mede a distância do Outro em oposição à nossa lealdade para com parentes e a comunidade local, e discute a extensão de nossas responsabilidades
para com estranhos e estrangeiros distantes. Finalmente, a tradução é inerentemente comparativa, vez que ela envolve o Eu e o Outro, o que é propriamente
meu e o que é Estrangeiro, o próximo e o distante, o local e o global. É essencial não apenas porque se ocupa de línguas diferentes e sua comparabilidade,
como também porque o entendimento e a comunicação são, em amplo sentido, necessários para formar quaisquer relações humanas. A tradução, nesse
sentido, é, então, uma forma fundamental de comunicação, como o diálogo,
e, destarte, uma forma tão essencial para Bakhtin como para Levinas. Bakhtin
formula muito bem: “Ser significa comunicar-se pelo diálogo. Quando termina o diálogo, tudo termina. Daí o diálogo, em essência, não poder nem dever
terminar.”58 No mesmo diapasão, podemos dizer que a comparação, por sua
própria essência, não pode nem deve terminar. A insistência de Bakhtin com
o diálogo se torna, assim, um imperativo moral tanto quanto a insistência de
Benjamin com a tradutibilidade ou a insistência de Badiou com o comparatisme
quand même. Compreendemos que a tradução é o que sempre precisamos fazer,
a fim de existir e de agir, e, por conseguinte, o que e como comparamos – e
o que se segue como consequências de nossa comparação – verdadeiramente
merecem nossa atenção crítica.

58 BAKHTIN,

Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski, tradução de Paulo Bezerra. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 293. Katerina Clark e Michael Holquist fizeram, anteriormente, a conexão
entre Bakhtin e Levinas. Eles enfatizam a cética atitude de Bakhtin no que diz respeito à sistematização
e o colocam em uma tradição de pensadores que, “de Heráclito a Emmanuel Levinas, preferiram os
poderes inerentes às forças centrífugas”. Vide: Clark et Holquist, Mikhail Bakhtin (Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1984), p. 8.
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T

oda interpretação crítica de um texto literário parte, implícita ou explicitamente, de uma certa visão do mundo. É
assim que os autores medievais liam Virgílio como se ele fosse um
precursor do Cristianismo. Sainte-Beuve achava que a vida de um
autor explicava sua obra, o que o levou a um biografismo implacável, para grande desprezo de Proust, que discordava tanto desse
método que escreveu um livro chamado Contre Sainte-Beuve. Os marxistas liam Balzac, apesar de suas opiniões conservadoras, como se
o Pai Goriot fosse uma antecipação do Manifesto comunista. Um crítico
como Taine achava que a obra devia ser compreendida e avaliada em
função de três elementos: a raça, o meio e o momento.
Diante dessa proliferação de grades extraliterárias de leitura, compreende-se que o chamado new criticism tenha exigido do
intérprete uma exclusão metódica, em seu trabalho, de fatores
* Conferência proferida na ABL, em 11 de março de 2014.
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psicológicos e sociológicos, mas isso mesmo faz-nos suspeitar, subjacente aos
preceitos dessa corrente, de uma ideologia latente, que poderíamos chamar
purismo, ou ascetismo, do texto – não teria a nova crítica levado longe demais
sua rejeição da Sociologia e da Psicologia?
Pretendo explorar aqui essa questão, concentrando-me numa das mais
prestigiosas dessas grades de leitura: a Psicanálise.
Começarei com um rápido esboço da relação entre o Freudismo e a Li
teratura.
Numa das suas cartas a Martha Bernays, Freud confessou à noiva que tinha
escrito um conto oriental. Não creio que o manuscrito apareça um dia num
leilão de raridades bibliográficas, mas não precisamos dessa prova documental
para afirmar que Freud sempre teve um especial interesse pela Literatura.
Essa relação excepcionalmente próxima entre o campo literário e o psicanalítico pode ser estudada sob três aspectos. São eles (1) a Literatura na
Psicanálise, (2) a Psicanálise do autor e (3) a Psicanálise da obra.
Sob o primeiro aspecto, a Literatura aparece frequentemente na vida psíquica dos analisandos e do próprio analista. Os pacientes de Freud recorriam
muitas vezes a obras literárias em seus processos associativos, e os usavam
para construir seus sonhos, seus lapsos, seus chistes. Quase todos oriundos da
Bildungsbourgeoisie, da burguesia culta de Viena, citavam constantemente os clássicos alemães. O próprio Freud era obcecado por Goethe. Publiquei há tempos uma análise minuciosa das várias aparições de Goethe na vida mental de
Freud, principalmente em seus sonhos e atos falhos. Goethe e outros clássicos
também aparecem com notável regularidade nos trabalhos escritos de Freud.
É que existe uma livre circulação entre os processos psíquicos inconscientes
e a Literatura. Para Freud, a Literatura e a Psicanálise lidam com os mesmos
materiais, e chegam aos mesmos resultados, ainda que por outros caminhos.
O analista observa processos psíquicos anormais nos outros, e o escritor dirige sua atenção para os fenômenos inconscientes em sua própria mente, e, em
vez de reprimi-los pela censura, elabora-os esteticamente, criando uma obra
de arte. Ele apreende, partindo de si mesmo, o que o analista apreende a partir
do estudo do psiquismo alheio. Se os escritores exploram o mesmo terreno
54

Caminhos e descaminhos da crítica psicanalítica

que os psicanalistas, suas intuições podem coincidir com as observações da
Psicanálise, e por isso muitas vezes Freud os vê como precursores, e mesmo
aliados, Bundesgenossen, porque no que diz respeito à Seelenkunst, à ciência da
alma, estão à frente do homem comum e mesmo da ciência oficial, que não
reconhece a existência do inconsciente.
Sob o segundo aspecto, o escritor não é mais nem precursor nem aliado,
e sim objeto de interpretação. Freud fala nos erdichete Träume, nos sonhos imaginados pelos escritores, nos quais, como quaisquer sonhos, funcionam os
mecanismos do trabalho onírico, também têm que se compor com a censura,
e a interpretação significa desfazer o trabalho da censura, decifrando o desejo
inconsciente do autor. É assim que Freud decifra a Juíza, de Conrad Ferdinand Meyer, interpretando psicanaliticamente os elementos da novela à luz
da biografia do autor. É também assim que ele interpreta Werther (fusão de
uma experiência vivida, o amor de Goethe pela jovem Lotte Kastner), com
algo ouvido, o suicídio do poeta Jerusalém, com o qual Goethe talvez tivesse
se identificado. Em mãos menos hábeis, essa modalidade degenerou num tipo
de Psicanálise aplicada em que se faziam Psicografias e Patografias, procurando descobrir os condicionamentos inconscientes que teriam levado o autor a
escrever a obra.
Por isso, sentimo-nos mais confortáveis hoje com o terceiro enfoque, em
que se deixa de lado a Psicanálise do autor, e se procura interpretar psicanaliticamente a obra, não à luz da biografia singular do autor, mas recorrendo a
categorias universais do psiquismo humano, apreendidas intuitivamente pelo
escritor, quando examina sua própria psicologia.
Também aqui o exemplo foi dado por Freud. Ele interpretou a Gradiva sem
se preocupar em fazer a Psicanálise de Jensen, e Hamlet, mencionando apenas
de passagem certos aspectos biográficos de Shakespeare. Sua preocupação era
apenas rastrear a presença nesses autores de temas universais como o complexo de Édipo, a sublimação e o sonho.
Vejamos agora como se aplicam ou poderiam aplicar-se essas três modalidades de leitura psicanalítica ao maior dos nossos escritores, Machado de
Assis.
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Quanto à primeira modalidade – a Literatura na Psicanálise, especialmente
na clínica psicanalítica – só os psicanalistas presentes aqui podem dizer se
Machado de Assis aflora ou não no material patogênico dos doentes brasileiros. Há sonhos machadianos? Chistes? Lapsos? Em meu projeto de publicação da correspondência inédita de Machado de Assis, estou trabalhando
com duas pesquisadoras apaixonadas por Machado de Assis. Elas só pensam
em Machado, dia e noite. Uma delas confessou sentir uma forte atração por
Machado, com quem tem sonhos eróticos. Talvez não seja um caso único.
Outros admiradores do Bruxo também devem ter sonhos machadianos, subdivididos, conforme o caso, em sonhos kleinianos, winnicotianos ou lacanianos. De qualquer modo, não há muito que se possa dizer a respeito aqui. Isso
é assunto para ser tratado entre profissionais, e não num foro como este, em
que há amadores como eu.
Que dizer, agora, do segundo enfoque: a Psicanálise de Machado de Assis? Infelizmente, ela tem sido feita de modo bastante reducionista, usando
as categorias da Psicanálise mais vulgar. Foi o caso de Gondim da Fonseca.
Para ele, a figura do pai de Machado, pintor de paredes, é tematizada sob a
forma dos medalhões de César, Augusto, Nero e Masinissa que ornavam a
chácara de Mata-Cavalos, em Dom Casmurro. Diz Machado: “Não alcanço a
razão de tais personagens.” Mas Gondim, sim, alcança essa razão. São quatro
reis, simbolizando, sob ângulos distintos, o formidável poder paterno. Brás
Cubas tinha temperamento sádico-anal, revelado em contos como Causa secreta
e Conto alexandrino. Menino-diabo – é como o velho Cubas chamava o filho.
No entanto, sublimando seu sadismo na Arte, Machado não foi sádico na
vida. Era um Calígula in petto. E por que há tanta viúva em Machado? Porque
ele desejava que a mãe o fosse. D. Glória decide castrar Bentinho, para puni-lo
por seus desejos incestuosos, fazendo-o padre. Ele sonha ser salvo por uma
intervenção do superpai, D. Pedro II, imperador (e também de José Dias, pai
substituto). Por que Bentinho é ciumento? Porque o menino Machado, órfão
de mãe, sentiu ciúmes de Maria Inês, a madrasta, que suplantara a verdadeira
mãe de Machado, a açoriana Maria Leopoldina. Carolina era Maria Leopoldina ressuscitada (até os nomes rimavam). Como a mãe, Carolina era mais
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velha que ele, era branca, e tinha o mesmo sotaque luso. Na cena do delírio de
Brás, a brancura da neve (mãe) contrasta com a negrura do hipopótamo (pai).
Pandora era a mãe – a prova é que todas as letras dessa palavra se encontram
em Maria Leopoldina. O hipopótamo vira um gato – ora, chatte é o nome
vulgar, em francês, do órgão feminino.
Mas a situação mais interessante é a terceira. O crítico aplica categorias
psicanalíticas universais para entender os personagens e a ação. Não é mais a
Psicanálise de Machado, mas a de Brás Cubas e do Conselheiro Aires, tenham
ou não relação com experiências biográficas de Machado. Em livro recente,
Luiz Alberto Pinheiro de Freitas publicou Freud e Machado de Assis, que vai nessa
direção. O autor tentou mostrar o quanto Machado, que obviamente desconhecia Freud, captava, de forma aguda, as sutilezas do discurso do desejo
inconsciente. Freitas analisou, para isso, o discurso das personagens femininas
em Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro e Memorial de Aires. Os que defendem essa posição pressupõem que Machado era uma espécie de psicanalista
espontâneo, um Bundesgenosse do crítico, no mesmo sentido em que Freud considerava Goethe um Bundesgenosse do analista.
Tentarei explorar essa terceira trilha, usando como estudo de caso o Dom
Casmurro. Neste livro, como em outros da segunda fase do autor, o gênio
narrativo de Machado de Assis alimentou-se em grande parte do seu conhecimento intuitivo de certos mecanismos e processos que a Psicanálise estava
descobrindo quase na mesma ocasião: afinal, Dom Casmurro e A interpretação dos
sonhos foram publicados no mesmo ano (1900).
Não são muito comuns, fora da história da Ciência, as
“revoluções de Copérnico”. Kant foi autor de uma delas,
mas a Filosofia Crítica é estreitamente aparentada à Ciência Natural. Razão de sobra para admirarmos a façanha de
Helen Caldwell, que conseguiu, em 1960, fazer uma revolução de Copérnico numa área pouco sujeita a cataclismos dessa natureza: a crítica literária.
Como se sabe, ela defendeu, em O Otelo brasileiro de Machado de Assis a tese
escandalosa de que Capitu era inocente do adultério que lhe fora imputado por Dom Casmurro. Segundo ela, o narrador, Bento Santiago, não tinha
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nenhuma credibilidade, porque era movido pelo ciúme, e advogava em causa
própria, tentando demonstrar, com base em indícios arbitrários, a culpabilidade de sua namorada de infância. Assim como a revolução astronômica
colocara o Sol, e não a Terra, como centro do sistema solar, a revolução crítica provocada pela autora americana tirou Capitu do banco dos réus, pondo
Bentinho em seu lugar.
É certo que não era a primeira vez que se lançava dúvida sobre a integridade de Dom Casmurro como narrador. No mesmo ano do aparecimento
do romance, em 1900, José Veríssimo teve a intuição de que Dom Casmurro
escrevera “com amor e com ódio, o que pode torná-lo suspeito”. Em sua biografia de Machado, publicada originalmente em 1936, Lucia Miguel-Pereira
já se atrevera a escrever que “a dúvida nasce no espírito do leitor, sem que o
autor diga nada. E, aliás, ele passa todo o livro sem dizer nada. Capitu teve
um filho parecido com o amigo do marido; mas também ela apresentava uma
estranha semelhança com a mãe de sua amiga Sancha”. E no mesmo ano de
1960 em que Caldwell publicava seu livro, Gondin da Fonseca lembra que
não foi Capitu quem abandonou Bentinho, e continua: “Nem o abandonas,
nem talvez o tenha traído. Ele é que infere a traição da parecença de Ezequiel
com Escobar – acentuando, todavia, que as feições da moça lembravam as
da mãe de Sancha... Eram semelhantes, não existindo, contudo, entre ambas,
sombra de parentesco lícito ou ilícito.”
Não importa: a questão da culpa de Capitu só passou a ocupar o centro da
reflexão teórica e do interesse dos leitores depois do livro de Caldwell. Houve
reações indignadas, como as de Oto Lara Rezende e a de Dalton Trevisan,
para as quais absolver Capitu configurava um novo ato de traição, agora não
mais contra Bentinho, mas contra o próprio Machado de Assis, que não deixara dúvidas quanto à realidade do adultério. E houve reações de aprovação,
tão numerosas que hoje em dia há quase um consenso em torno da inocência
de Capitu – pelo menos um consenso de público. Atualmente é tão difícil encontrar leitores (e sobretudo leitoras) convencidas da culpa de Capitu, como
há meio século atrás descobrir quem a considerasse inocente. Mas os críticos
estão chegando à conclusão de que a questão é insolúvel. Pois, se por um lado
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Dom Casmurro só dá provas circunstanciais contra sua mulher, por outro
lado a fragilidade desses indícios não exclui a possibilidade de que, apesar de
tudo, as suspeitas de infidelidade tenham fundamento.
Em que se baseia o libelo de Dom Casmurro contra Capitu? Como se sabe,
ele a acusa de ter cometido adultério com seu colega de seminário Ezequiel
Sousa Escobar, e prova essa acusação (a) remontando ao passado, para mostrar que a Capitu menina tinha características físicas e morais que a predispunham para a sexualidade, para a dissimulação, para a hipocrisia, para o cálculo,
e (b) vasculhando o presente, para encontrar indícios capazes de provar que
a predisposição infantil para a traição se tinha tornado real na Capitu adulta.
Todos os episódios passados têm como objetivo mostrar que a Capitu
menina “estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca”. Pertencem a
esse grupo, entre outras, as famosas alusões aos olhos de ressaca de Capitu,
ou, como prefere dizer José Dias, olhos de cigana oblíqua e dissimulada; as
manobras de sedução sexual por parte de Capitu, como quando ela oferece os
lábios a Bentinho, durante a cena do penteado; a maneira maquiavélica pela
qual ela enfrenta a ameaça de perder o namorado – não pela oposição direta,
mas aliciando para sua causa o antigo inimigo, José Dias, e aconselhando
Bentinho a ir por enquanto para o seminário, enquanto ela agiria junto ao
espírito influenciável de D. Glória; seu amor ao dinheiro e às joias, evidenciado pela admiração que passou a sentir por César, quando soube que ele tinha
dado a uma senhora uma pérola no valor de seis milhões de sestércios; e seu
interesse pelos “peraltas da vizinhança”, que passeavam a cavalo em frente da
sua janela.
Vamos agora ao segundo grupo: as “provas” atuais do adultério.
Certa noite, já casado, Bentinho está dando a Capitu uma aula de Astronomia. Ela se distrai, e confessa que estava pensando num pedido que fizera
a Escobar: a de trocar uma pequena soma em libras esterlinas. Escobar tinha
atendido ao pedido, e estivera na casa, pouco antes, trazendo-lhe as libras.
Outra prova: quando crianças, tinham ouvido o pregão de um preto vendedor de cocadas. Os namoradinhos tinham jurado não se esquecer da toada
e das palavras, mas uma dia, já casados, Bento se refere ao assunto, e Capitu
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confessa que se tinha esquecido do pregão. Na ótica de Bento, o esquecimento de Capitu estava ligado às palavras do pregão, que falava de uma menina
sem vintém. Assim, o ressentimento de Bento é sobredeterminado: ele está
renovando contra Capitu a velha acusação de que ela se casara por interesse, e
acusando-a de perjúrio, acusação grave, pois nada garante que o perjúrio não
atingiria também os votos conjugais.
Nova prova: certa noite, Bentinho vai sozinho ao teatro, porque Capitu
disse que estava indisposta, mas volta antes de terminar a peça, e encontra
Escobar no corredor da casa. Tinha vindo para entregar-lhe uns embargos de
terceiros. Capitu confessa que tivera apenas uma pequena dor de cabeça, mas
exagerara seu sofrimento para não privar Bentinho do prazer de ir ao teatro.
Outra: Dona Glória passa a tratar com frieza tanto Capitu como Ezequiel,
o que sugere que sua intuição materna a fizera antever a verdade.
Vem a tragédia da morte de Escobar. O velório fornece mais uma prova:
Capitu chora, o que seria talvez natural, mas olha o defunto com os mesmos
olhos de ressaca com que olhara Bentinho adolescente, o que provava que ela
não estava chorando apenas a morte do amigo, mas a do amante.
Depois vem a prova definitiva: a semelhança do filho Ezequiel com Escobar, prova tão forte, que diante dela Capitu renuncia a defender-se, o que para
Dom Casmurro equivalia a uma confissão explícita.
O leitor experiente de hoje percebe a fragilidade de todas essas provas.
Quanto à rememoração do passado, Dom Casmurro não tem credenciais
para ser um memorialista confiável. Não poderá, por mais que cite Goethe –
“aí vindes outra vez, inquietas sombras” – reencontrar esses personagens de
sua adolescência. Movido pelo ciúme, o falso memorialista não poderá chegar
ao passado autêntico, atando “as duas pontas da vida”. Suas reminiscências
são distorcidas pelo ressentimento e pelo desejo de vingança. Atribui a motivações subalternas os gestos e palavras mais inocentes. Vê no olhar apaixonado de Capitu um “fluído misterioso e enérgico, uma força que arrastava para
dentro, como a vaga que se retira da praia, nos dias de ressaca”. Impressiona-se com a reflexão de José Dias de que ela tinha olhos de cigana oblíqua e
dissimulada. Agora ela não era mais a sereia, era a cigana, como Cármen,
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pertencente a essa raça nômade, vadia, como ele classificaria mais tarde o
filho Ezequiel – vadio, sim mas no bom sentido . Vê na inteligência prática
com que ela tenta remover os obstáculos ao seu casamento com Bentinho uma
prova do seu espírito interesseiro. Ela quer-se casar por ambição social, e não
por amor. Uma observação de José Dias sobre “um peralta da vizinhança”
faz Bentinho desconfiar da fidelidade de Capitu, sem se dar conta de que o
comentário vinha de alguém notoriamente adverso à filha de Pádua. A passagem de um cavaleiro diante da janela de Capitu confirma as suas suspeitas.
As “curiosidades”de Capitu, que incluem seu desejo de aprender latim e de se
informar sobre a História Romana, são vistas com desconfiança, e sua admiração pela generosidade de César reforça a imagem de interesseira da menina.
As provas “atuais” do adultério, no segundo grupo, são igualmente inconsistentes. De novo, Bento atribui significações extravagantes a ações que
podem ser explicadas de um modo perfeitamente inocente. A distração de
Capitu com a lição de Astronomia é compreensível. Sua preocupação com as
dez libras prova, no máximo, que a moça tinha uma tendência à economia. A
presença ocasional de Escobar na casa não tinha em si nada de estranhável,
porque os dois casais se frequentavam quase diariamente, e também Bento
podia aparecer na casa de Escobar sem que este tivesse sido avisado. A frieza
de D. Glória pode-se dever a uma cisma do filho mimado, ou a uma crise de
ciúme da mãe diante da felicidade do filho. E é verdade que o acaso pode
produzir semelhanças inexplicáveis entre duas pessoas.
Acontece que a tese da inocência não se baseia apenas na fragilidade das
alegações de Dom Casmurro, mas num depoimento totalmente inesperado: o
do próprio Dom Casmurro. Ele testemunha contra si mesmo, multiplicando
avisos para que o leitor desprevenido não caia nas ciladas que ele armou ao
longo de texto.
Ele deixa claro, desde o início, que não é um narrador confiável, porque
começa por uma mentira. Ele diz que casmurro, apelido pelo qual veio a ser
conhecido na velhice, não devia ser tomado no sentido do dicionário, e sim no
sentido que lhe deu o vulgo, significando pessoa calada, metida consigo. Ora,
o sentido do dicionário – pessoa teimosa, cabeçuda – é o que melhor se ajusta
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à personalidade de Bento. Ele mente, distanciando-se dessa acepção, para que
não o suspeitem de ter sido irracional em seu comportamento com Capitu,
fechando-se, obstinadamente, a argumentos que demonstrassem a inocência
da mulher.
Em seguida, ele mente ao dizer que não entende a razão pela qual ao centro
das paredes da casa de Matacavalos, reproduzida na casa do Engenho Novo,
havia quatro medalhões: o de César, o de Augusto, o de Nero e o de Massinissa. Ora, a sequência do livro mostra claramente que enquanto membro
da classe dirigente brasileira ele se identificava com os três primeiros personagens, todos imperadores romanos, e que sabia muito bem o significado de
Massinissa, rei númida, aliado de Roma durante uma das guerras púnicas.
Massinisssa era casado com a cartaginesa Sofonisbe, inimiga de Roma. Massinissa a convence a envenenar-se, por motivos que variam segundo a versão.
Segundo uma delas, Sofonisbe é inocente, mas mata-se para preservar sua
integridade, nem traindo Cartago nem se insurgindo contra Roma. Segundo
outra versão, Sofonisbe teria participado de uma cerimônia em honra do general romano, Cipião, e por isso era culpada enquanto cartaginesa, expiando
sua culpa com o veneno. Nos dois casos, segundo uma fina análise da Marta
de Senna, o narrador estava aludindo desde as primeiras páginas ao destino de
Capitu. Se a primeira hipótese fosse verdadeira, Capitu era tão inocente quanto Sofonisbe e Desdêmona. Pela segunda hipótese, era culpada, e merecia, se
não a morte – foi Ezequiel que quase morreu envenenado – pelo menos o repúdio e o exílio. Quando Ezequiel adulto volta para visitar o pai, anos depois,
põe-se a contemplar o busto de Massinissa pintado na parede, cena ambígua
que deixa em suspenso a questão da culpa: seria para enfatizar a inocência da
mãe e com isso a legitimidade de sua filiação, ou o contrário?
Como se isso não bastasse, o narrador se autodesqualifica enquanto memorialista. Ele diz ter memória fraca, comparável “a alguém que tivesse vivido por
hospedarias, sem guardar delas nem caras nem nomes, e somente raras circunstâncias”. Por isso, o livro está cheio de lacunas, segundo o hábito do narrador,
que costuma evocar em suas leituras tudo o que não está nelas. Fechado o livro,
quantas ideias finas lhe acodem então! “Os generais sacam das espadas que
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tinham ficado na bainha, e os clarins soltam as notas que dormiam
no metal, e tudo marcha com uma alma imprevista. É que tudo se
acha fora de um livro falho, leitor amigo. Assim preencho as lacunas
alheias... assim também podes preencher as minhas.”
Mas não é só por causa das falhas de memória do narrador que
o relato tem que ser visto com desconfiança, mas por um impedimento mais
grave, ligado aos próprios limites do entendimento humano. Para Bento, com
efeito, a verdade absoluta não pode ser alcançada. É o que ele diz a propósito
da teoria de um velho maestro, que compara a vida a uma ópera. Bento a
aceita, não por ser verdadeira, mas por ser verossímil, e a verossimilhança “é
muita vez toda a verdade”. Por exemplo, não se pode saber se de fato Capitu
era culpada, mas isso não importa: num mundo em que as aparências são
decisivas, basta que a acusação seja verossímil.
O narrador chega ao extremo de dar argumentos para os que querem fazer
carga contra Bentinho. Assim, ele insinua que seu ciúme mórbido, desde a
infância, fora um fator responsável pela tragédia. Por exemplo, nosso jovem
herói imagina que sua namorada tivesse trocado beijos com o cavaleiro que
passara em frente da janela de Capitu, e sente ímpetos de atirar-se “pelo
portão afora, descer o resto da ladeira, correr, chegar à casa do Pádua, agarrar
Capitu e intimar-lhe que confessasse quantos, quantos, quantos já lhe dera o
peralta da vizinhança.”(DC, capítulo 62). Mais tarde o ciúme do jovem Otelo
se torna quase homicida, pelo menos na imaginação. A vontade que tinha era
agredir Capitu, “cravar-lhe as unhas no pescoço, enterrá-las bem, até ver-lhe
sair a vida com o sangue...”(DC, capítulo 75). Morto Escobar, Bento tem
um impulso semelhante, agora dirigido contra o traidor: “Atirar à rua caixão,
defunto e tudo.”(DC, capítulo 124). No final, o narrador chega a um passo
de reconhecer que a causa do drama talvez fosse o seu ciúme. Citando Jesus,
filho de Sirach, ele recomenda a futuros Bentinhos: “Não tenhas ciúme de tua
mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de
ti.” (DC, capítulo 148).
Como se recorda, Dom Casmurro censura Capitu por não se lembrar do
juramento feito pelos dois namorados de não esquecer o pregão do vendedor
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de cocadas. Mas Bento confessa ao leitor que ele próprio se esquecera disso,
e só pôde avivar suas recordações depois de ter consultado o papel em que
estavam anotadas tanto a melodia como as palavras. A má-fé de Dom Casmurro tinha sido óbvia, mas também foi óbvio seu desejo de reabilitar-se,
reconhecendo o erro.
O narrador vai mais longe ainda. Ele fornece argumentos para esvaziar o
principal indício do adultério: a semelhança entre Ezequiel e Escobar. Um
desses argumentos é o acaso. Assim, Gurgel, pai de Sancha, mostra a Bentinho, ainda seminarista, o retrato de sua finada esposa, e pergunta se não a
achava parecida com Capitu. Antes de examinar o retrato, Bentinho foi respondendo que sim. Gurgel afirmou que de fato as feições, a testa e os olhos
eram semelhantes, e concluiu: “Na vida, há dessas semelhanças inexplicáveis.”
Outro argumento é que Ezequiel gostava de fazer imitações. Com isso, ficar
parecendo com Escobar não tinha nada de mais, porque também ficava parecido com as outras pessoas que imitava. “Imita prima Justina, imita José
Dias”, diz Bento, “já lhe achei até um jeito dos pés de Escobar e dos olhos.”
A observação é repetida por José Dias: “Tem muita graça. A mim, quando ele
copia os meus gestos, parece-me que sou eu mesmo, pequenino. Outro dia,
chegou a fazer um gesto de D. Glória, tão bem que ela lhe deu um beijo em
paga.”(capítulo 116).
O ineditismo dessa mistura, no mesmo texto, de libelo e de exoneração, é
tão desconcertante, que nos sentimos tentados a procurar no texto outra voz,
além da voz de Dom Casmurro. Seria a voz do autor, Machado de Assis. A
acusação tendenciosa viria de Dom Casmurro. Os sinais de alerta viriam de
Machado de Assis.
Mas é claro que só existe uma intenção: a de Machado de Assis. Ele queria
produzir um texto híbrido, acusação e defesa ao mesmo tempo. É seguindo
a intenção autoral de Machado de Assis que Dom Casmurro produz uma obra
que contém num só texto o texto e o avesso do texto.
O romance como um todo pode ser comparado a um grande depoimento
feito ao leitor, convertido em juiz. Mas o bom juiz sabe que muitas vezes o
depoimento é minado por contradições internas. Cabe-lhe descobrir essas
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contradições, com a finalidade última de pôr o depoente em contradição
consigo mesmo. Esse magistrado ideal é parente do leitor ideal. Este deve
ser adestrado na arte de descobrir trilhas discursivas latentes, subjacentes ao
discurso manifesto, de escutar o que não é dito, ou não é dito de modo direto, de surpreender gestos que desmintam a fala. Mas só pode fazer isso se o
texto contiver indícios que permitam identificar os erros e contradições do
depoimento. A suprema arte de Machado de Assis em Dom Casmurro foi ter
proporcionado esses indícios ao longo de todo o texto, dissimulando-os com
extraordinário virtuosismo.
Mas por que temos a impressão de já ter habitado esse universo surreal em
que as coisas são e não são, em que queremos e não queremos algo, em que
amamos e odiamos a mesma pessoa?
Porque esse dualismo conflitivo é o modo habitual de funcionamento dos
nossos processos psíquicos, em que interagem a vida mental consciente e a
inconsciente, com a qual nos comunicamos todas as noites, durante o sonho.
O dualismo está presente no próprio arcabouço teórico da Psicanálise, especialmente na Teoria das Pulsões, que em sua última versão se transforma na
polaridade Eros – Tanatos. Está presente igualmente em todas as formações
de compromisso, que se originam da confluência de uma vontade e de uma
contravontade, como o lapso e o sintoma. Está presente durante o tratamento,
em que o analisando projeta sentimentos positivos (amor de transferência)
e hostis (ódio de transferência) na pessoa do analista, e este reage desenvolvendo por sua vez sentimentos e ações contratransferenciais com relação ao
paciente. Está presente na comunicação verbal entre terapeuta e analisando. A
fala do analisando, com efeito, é um relato cheio de lacunas, em que o esquecimento às vezes desempenha um papel tão estruturante quanto a rememoração. Essa fala é uma colcha de retalhos, composta de afirmações e negações
entrecruzadas. A denegação, Verneinung, é um não que significa sim. A Bejahung,
afirmação, pode ser uma forma insincera de concordar com a interpretação do
analista, e nesse caso é um sim que significa não.
Não é difícil aplicar essas categorias ao depoimento de Dom Casmurro. Se
é verdade, como disse José Veríssimo com excepcional agudeza, que Bentinho
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desenvolve com sua mulher uma relação de amor-ódio, estamos em pleno
terreno psicanalítico, o da contradição, com relação a mesma pessoa, entre
sentimentos hostis e positivos. Tecnicamente, trata-se do que Eugen Bleuler
chamara em 1910 de ambivalência: presença simultânea e conflitiva de sentimentos e tendências opostas relativamente a um objeto ou a uma pessoa.
O conceito adquiriu depois uma ampla aplicação em Psicanálise, sobretudo
associado a certos distúrbios mentais, como a esquizofrenia, a melancolia e,
sobretudo, a neurose obsessiva. Um dos principais sintomas dessa neurose é
a dúvida. O filósofo e psicólogo Théobulle Ribot definiu a dúvida como um
conflito entre duas tendências do pensamento, incompatíveis e antagonísticas,
sem conciliação possível, em uma sucessão de julgamentos afirmativos e negativos sobre o mesmo assunto, sem que se possa chegar a uma conclusão. Num
texto de 1909, Freud é categórico: uma necessidade psíquica comum a todos
os obsessivos é a da incerteza ou dúvida.
Com essas indicações psicanalíticas, temos os elementos para compreender
a natureza do depoimento de Dom Casmurro. O texto, que comparamos a
um depoimento judicial, é, na verdade, o delírio de um obsessivo, inteiramente
estruturado pela oposição insolúvel entre o ódio a Capitu (sentimento manifesto) e o amor (sentimento latente). Daí os indícios apontando para direções
opostas: a culpa ou a inocência de Capitu. O ódio condena, o amor absolve.
Não se trata, portanto, de efetuar uma simples inversão da leitura tradicional, proclamando a inocência de Capitu, como fez Helen Caldwell, mas de
manter uma atitude de suspeição sistemática com relação à boa-fé do narrador. O depoimento de Dom Casmurro é sempre tendencioso, quer quando
acusa, quer quando exonera. Sua preocupação não é expor a verdade, mas convencer o leitor, seja da culpa de Capitu, justificando com isso sua brutalidade
com a suposta adúltera e o suposto filho adulterino, seja da eventual inocência
da mulher, ganhando, com isso, a aprovação da parte mais ilustrada do seu
público. Por isso, o princípio fundamental do texto não deveria ser o ciúme, e
sim a dúvida. O leitor é convidado a partilhar essa dúvida num capítulo intitulado “dúvidas sobre dúvidas”. “Eu era um poço delas,” diz Dom Casmurro.
“Elas coaxavam dentro de mim, como verdadeiras rãs, a ponto de me tirarem
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o sono algumas vezes.” Já se observou, aliás, que a tragédia shakespeariana
relevante para a compreensão do livro não deveria ser Otelo, mas a tragédia da
dúvida, Hamlet.
Sob o signo da dúvida, não há mais cumplicidade do leitor com o narrador, como havia no tempo de Machado. Agora as armadilhas inventadas para
seduzir o leitor, cooptando-o para que ele dê crédito a uma versão unilateral
dos fatos, perderam sua eficácia. O leitor se distancia de Dom Casmurro, em
vez de ser capturado por sua retórica. O equivalente dramático desse distanciamento seria uma relação com a tragédia que não fosse regida pela mimese
aristotélica, que supõe uma identificação com a ação, e sim pela Verfremdung
brechtiana, que se funda, ao contrário, na desidentificação.
A suma das sumas, ou o resto dos restos, não é que a primeira amiga de
Bentinho e seu maior amigo se tivessem unido para enganá-lo, porque nunca
saberemos ao certo se o adultério ocorreu, mas que Machado de Assis nos
deixa livres para acreditar tanto na culpa como na inocência de Capitu. Posto
na posição de juiz, o leitor imparcial não pode condenar Capitu, porque as
provas de Dom Casmurro não provam nada, e porque o próprio acusador
fornece elementos para pôr em dúvida a culpabilidade de sua mulher. Mas
não pode tampouco inocentá-la, porque as provas foram rebatidas com base
em meras conjeturas, e porque o próprio narrador, acumulando indícios de
ser inconfiável, tirou a credibilidade até do que ele diz em favor da acusada.
O resultado justo, do ponto de vista judicial, seria a absolvição por falta de
provas. Do ponto de vista literário, o livro é uma obra aberta, no sentido de
Umberto Eco, uma obra ambígua, que deixa ao leitor a liberdade de aceitar
qualquer das versões, ao contrário dos adultérios perfeitamente explícitos do
romance realista, como os que foram consumados em Madame Bovary, de Flaubert, Anna Karenina, de Tolstói, Effi Briest, de Theodor Fontane, e Primo Basílio,
de Eça de Queiroz.
Nessa ambivalência, Machado criou uma obra muito mais enigmática que
todos os romances de amor e traição da ficção realista ou naturalista. À sua
moda, ele também quis fazer um romance realista, porque a ambivalência é
a lei de nossa realidade interna. Ele delegou a execução desse projeto a um
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obsessivo genial, dono de um estilo sinuoso, cheio de meios-tons, de ziguezagues, de desvios, de lacunas, e por isso mesmo apto, por sua estrutura não
linear, a captar a ambiguidade de uma Circe infinitamente sedutora, cujos
olhos de ressaca significam a vida e a morte ao mesmo tempo.
Espero ter contribuído para mostrar que a crítica psicanalítica pode ser
válida, quando praticada sem dogmatismo e sem pretensão de excluvidade.
Escrevendo a Engels, Marx disse: “Quanto a mim, não sou marxista.” Freud
poderia ter escrito algo de semelhante: “Quanto a mim, não sou freudiano.”
Ele preferia ler Goethe a fazer a psicanálise de Goethe. Façamos o mesmo.
Vamos, não à história dos subúrbios, mas a Machado de Assis.
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ȄȄ Caracterização da cena atual
Nos últimos anos, teóricos e críticos parecem particularmente
dispostos tanto a decretar a morte da crítica literária quanto a diagnosticar a crise da Literatura Brasileira contemporânea. Contudo,
essa proliferação nada prudente de obituários transformou o previsível exercício num epitáfio involuntário. Críticos e teóricos convertidos em apressados coveiros, nem sempre com o bom humor do
personagem shakespeariano, revelam que seus critérios encontram-se ultrapassados.
É isso mesmo: literalmente, seus critérios pertencem ao século
passado, pois os pressupostos que ajudaram a estabelecer os princípios da teoria e da crítica literária foram desenvolvidos a partir da
revolução modernista e das conquistas das vanguardas históricas.
* Conferência proferida na ABL, em 18 de março de 2014.
1 Neste texto, aproveito formulações de artigos anteriores.

69

João Ce zar de Castro Rocha

Vale dizer: boa parte dos nossos críticos permanece presa a noções formuladas nas primeiras décadas do século XX.
A reinvenção da crítica literária hoje em dia assim como o reconhecimento da
Literatura Brasileira contemporânea exige uma nova perspectiva, capaz de descobrir a potência da circunstância que nos cabe entender e, talvez, transformar.
Ou seja: necessitamos plasmar noções novas, a fim de dialogar com as condições definidoras das primeiras décadas do século XXI.
O primeiro passo demanda a reavaliação do sentido da inegável perda de
centralidade da Literatura e da Crítica Literária na transmissão de valores
num universo dominado por meios audiovisuais e digitais.
Penso num exemplo definitivo de uma época marcada pela absoluta centralidade da experiência literária. Em busca do tempo perdido, Proust alinhava uma
sucessão de análises de corte fenomenológico sobre a Arte, em geral, e o ato
de leitura, em particular. Nesse contexto, a leitura se destaca como experiência
existencial decisiva e sua forma mais radical é propiciada pelo corpo a corpo
com a Literatura.
Recorde-se a reflexão do narrador proustiano acerca do texto que o consome:
... eis que então ele [o livro] desencadeia em nós, durante uma hora, todas
as venturas e todas as desgraças possíveis, algumas das quais levaríamos
anos para conhecer na vida, e outras, as mais intensas dentre elas, jamais
nos seriam reveladas, pois a lentidão com que se processam nos impedem
de as perceber (assim muda nosso coração, na vida, e esta é a mais amarga
das dores, mas é uma dor que só conhecemos pela leitura, em imaginação).2
Em 2014, quase não é necessário dizê-lo, tal papel formativo é antes
ocupado pelo cinema, pela internet e pelas redes sociais, como se o conceito
de Bildung tivesse conhecido um deslocamento decisivo.
O fato é incontestável, mas sua interpretação melancólica deve ser questionada – eis o ponto central de meu argumento.
2 PROUST

MARCEL. Em busca do tempo perdido. Volume I. No caminho de Swann. Tradução de Mário
Quintana. São Paulo: Editora Globo, 2011, pp. 118-119.
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Proponho, então, a primeira hipótese para nossa reflexão: no fundo, a
perda da centralidade “libertou” a Literatura do pálido papel de arquivo
da nação – empenho que dominou a disciplina História da Literatura no
século XIX e na primeira metade do seguinte. O compromisso com a afirmação da nacionalidade foi o passaporte que abriu as portas da profissionalização acadêmica no século XIX. Os estudos literários se converteram em
respeitável disciplina universitária, mas sob a condição de valorizar o verbo
pátrio; aliás, expressão que recorda a dicção grandiloquente dos professores
oitocentistas.
De igual modo, a perda da centralidade também “libertou” a Literatura da
obrigação de observar o eterno retorno da literariedade. Eis o autêntico fantasma que assombra a disciplina Teoria da Literatura. Confundiu-se, contudo, a
necessária preocupação teórica com determinação dogmática do que deveria
constituir a “melhor” literatura, fenômeno que resultou na redução drástica
do repertório de leitura dos professores universitários – curiosa grei, cujo hábito definidor é a procura exclusiva de textos que confirmem os pressupostos
defendidos por este ou aquele grupo.
Compreenda-se, porém, que não se trata de demonizar a disciplina Teoria da
Literatura! O eloquente testemunho de Sergio Pitol, um dos mais destacados
escritores mexicanos contemporâneos, reconhecido pelo caráter inovador de sua
obra, ajuda a compreender o vínculo produtivo que se criou entre os experimentos de vanguarda e a reflexão sistemática acerca do discurso literário:
A bagagem teórica foi, durante minha vida, lamentavelmente parca. Só
em idade avançada, durante uma temporada diplomática em Moscou, conheci a obra dos formalistas russos e de seus discípulos. Conheci a Víctor
Sklovski, que me convidou para o seu apartamento e o escutei. Fiquei deslumbrado! Não podia compreender como até então pude prescindir desse
mundo carregado de incitações luminosas.3
3 PITOL

SERGIO. Una autobiografía soletrada. (Ampliaciones, rectificaciones y desacralizaciones.) Oaxaca: Almadía, 2010, pp. 101-02.
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Portanto, não se trata de ignorar o que se aprendeu com métodos de investigação, típicos da História da Literatura, tampouco negligenciar, de forma
conservadora, o que se esclareceu com a reflexão metalinguística, definidora
da Teoria da Literatura.
Contudo, é chegada a hora de dizê-lo claramente: apenas poderemos reinventar a crítica literária na era digital ao reconhecer que essas modalidades de
crítica pertencem ao passado, respectivamente, aos séculos XIX e XX.
Hoje em dia, pelo contrário, o caráter decididamente marginal da Literatura talvez assegure a criadores, críticos e teóricos uma liberdade inédita, cujo
aproveitamento exige a recusa de posições nostálgicas ou ressentidas.
Ao mesmo tempo, tal liberdade permite valorizar um público crescente e
que comparece às inúmeras feiras literárias que ocorrem em todo o país. Trata-se de fenômeno inédito na história cultural brasileira e devemos abandonar
todo preconceito, levando a sério a necessidade de dialogar com esse público.
(No final da palestra retomo essa circunstância, que representa tanto uma
promessa quanto um impasse.)
Dada a pluralidade da produção atual, é impossível decretar a morte da
crítica ou o impasse definitivo da Literatura, simplesmente porque há muito
tempo não mais existe uma única forma de poesia, prosa ou crítica.
Por isso, a tarefa atual da crítica é realizar uma arqueologia das formas do
presente, a fim de descrever os movimentos novos esboçados na prosa, na poesia,
no ensaio e na interlocução crescente com os meios audiovisuais e digitais. O
único modo de fazê-lo é dedicar-se à leitura atenta da produção contemporânea,
em lugar de proferir sentenças magistrais.

ȄȄ Uma pequena fábula
A fim de esboçar uma alternativa à monotonia dos juízos melancólicos,
recordo a Biblioteca de Alexandria.
Melhor dito: recupero uma pequena fábula para apresentar o segundo círculo de minha hipótese.
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Fundada por Ptolomeu Filadelfo, no início do século III a.C., o mito da
Biblioteca de Alexandria e especialmente seu enigmático desaparecimento representam uma introdução perfeita para a reflexão que proponho. Um dos
maiores tesouros da Antiguidade, as escavações para sua localização atraíram
inúmeras gerações de arqueólogos.
Inutilmente, porém.
A história da Biblioteca parecia contradizer o poeta: o mito seria mesmo o nada.4 Tratava-se, então, de uma biblioteca imaginária,
cujos livros talvez nunca tivessem existido? Persistiam, contudo, numerosas fontes clássicas que inclusive descreviam o lugar em que se
encontrava a Biblioteca na tumba de Ramsés. Hecateu de Abdera
(séc. IV a.C.) deu-se ao trabalho de registrar o caminho que conduzia à “biblioteca sagrada, por cima da qual estava escrito LUGAR DE
CURA DA ALMA”.5
Portanto, como deixar de procurá-lo?
E não é tudo.
O mapa de Hecateu, publicado em suas Histórias do Egito, somente foi preservado porque Diodoro da Sicília (séc. I a.C.) resolveu transcrevê-lo na Biblioteca Histórica, espécie de história universal, principiando no início dos tempos
até alcançar o presente do narrador.
Difícil imaginar que um monumento como a Biblioteca de Alexandria não
constasse desse onívoro arquivo do Universo.
Por isso mesmo, o texto de Diodoro serviu de guia a Jean-François Champollion na época de sua expedição ao Egito, em 1828-29. Como tantos, ele
buscou identificar o local preciso da célebre “sala de livros”, como o decifrador da Pedra de Roseta denominava a Biblioteca de Alexandria.6
4 Penso nos conhecidos versos:

“O mito é o nada que é tudo. / O mesmo sol que abre os céus / É um mito
brilhante e mudo – / O corpo morto de Deus, / Vivo e desnudo. [...]”. Versos do poema “Ulysses”, em
Mensagem. Fernando Pessoa. Obra poética. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1983 [1934], p. 6.
5 Luciano Canfora. A biblioteca desaparecida: histórias da Biblioteca de Alexandria. São Paulo: Companhia das
Letras, 1989 [1986], p. 14.
6 Ibid, p. 137.
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Contudo, eis aqui, pelo avesso, a solução do claro enigma: o acervo da
Biblioteca não era composto por livros, mas sim por rolos! O equívoco deveu-se a uma pressuposição ingênua, isto é, fruto da atribuição anacrônica da
materialidade contemporânea para épocas diversas. O anacronismo da denominação “salle des livres” reduziu a materialidade da Biblioteca de Alexandria
à experiência moderna que associa automaticamente Literatura e Tecnologia
dos tipos móveis.
Ora, a estrutura de uma biblioteca naturalmente corresponde à materialidade do meio de comunicação dominante no período. Desse modo, em lugar
de um conjunto de salas com estantes dispostas paralelamente e enfeixadas
num edifício próprio, a Biblioteca de Alexandria consistia na série de estantes
escavadas nas paredes da tumba de Ramsés. Tratava-se da melhor forma de
colecionar rolos, preservando-os contra as intempéries. Além disso, esclarece
Luciano Canfora, “‘Biblioteca’ (bibliothéke) significa ‘estante’: estante em cujas
prateleiras se colocam os rolos, e, portanto, evidentemente, o conjunto dos
rolos, e apenas por extensão as salas (quando começaram a ser construídas)
em que eram colocadas as ‘bibliotecas’”.7
Em outras palavras, os arqueólogos que passaram anos não encontrando
a Biblioteca de Alexandria sempre a tiveram diante dos olhos, mesmo ao
alcance das mãos. No entanto, jamais poderiam identificá-la, pois ignoravam a materialidade do meio de comunicação dominante na época. Na
verdade, eles procuravam uma biblioteca estruturada para colecionar livros
e não rolos!
Se não vejo mal, uma concepção renovada de Literatura hoje em dia, tarefa urgente num momento de predomínio dos meios audiovisuais e digitais,
exige uma atenção igualmente inédita para a potência, e os impasses, do
momento atual. Sem tal precaução, mesmo um extraordinário pesquisador
como Champollion falhou na decifração do mistério que não estava nada
oculto, sobretudo, para um exímio conhecedor do grego. Pelo contrário,

7 LUCIANO
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como a carta roubada na história de Edgar Alan Poe, as estantes estavam
diante de todos.8
Quantas Bibliotecas de Alexandria permanecem ignoradas devido à negligência com a materialidade dos meios de comunicação?
Reformulo a pergunta com base no tema desta palestra: o que perdemos ao
ignorar a potência da circunstância contemporânea?

ȄȄ Etimologias
Proponho, então, que é indispensável “desdramatizar” a ideia da crise atual
da Crítica e da Literatura.
De um lado, recorde-se o clássico estudo de Reinhart Koselleck: Crítica e
crise. Como se sabe, a Etimologia das duas vozes é aparentada, assim como a
da palavra análise. Crítica, crise e análise, portanto, são palavras da mesma
família.
Derivo dessa constatação uma nova hipótese: o estado natural da crítica é
o estado crítico.
Retornemos, contudo, ao marco definitivo da modernidade da noção de
crítica, a fim de justificar a tautologia da formulação anterior.
O próprio da crítica, na lição de Immanuel Kant, é viver em crise. O
crítico deve principiar pelo estabelecimento dos seus próprios limites para o
conhecimento de um objeto determinado. Em sentido kantiano, portanto, o sujeito
deve começar pelo esclarecimento das suas limitações. Por isso, toda análise
que não produza crise não é suficientemente crítica. E a primeira crise afeta
o sujeito do conhecimento. Em termos atuais, nem sempre ele saberá ler o
romance que começou, a tela que contempla, o filme que assiste. Diante de
8 Ver

“A carta furtada”, em Edgar Allan Poe, Ficção completa, poesia & ensaios, Rio de Janeiro: Editora Nova
Aguilar, 1986 [1844], pp. 171-186. A seguinte passagem bem poderia ter servido de orientação às gerações de arqueólogos em busca da biblioteca perdida: “Mas justamente o radicalismo dessas diferenças,
que era excessivo; o sujo; o estado do papel, manchado e amassado [...] estas coisas, juntamente com a
posição, exageradamente ostensiva desse documento, bem à vista de qualquer visitante.” (pp. 184-185,
grifos do autor).
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uma obra que ainda não conhece, talvez ele precise se reinventar. A tarefa do
crítico exige a renovação constante do repertório, estimulando o questionamento de seus pressupostos. Caso contrário, o crítico transfere o problema
exclusivamente para o objeto, em lugar de perguntar-se se ele está preparado para ler
o que se escreve hoje em dia.
Se vejo bem, é essa ingenuidade que permite a tantos críticos e teóricos
hoje em dia dedicar-se à produção em série de obituários.
É necessário imaginar uma forma distinta de encarar o aqui e agora.

ȄȄ Crítica hoje?
Hora de concluir.
Principiei reconhecendo, sem reservas, a perda da centralidade da Literatura e da Crítica literária no mundo contemporâneo. Contudo, discordo,
com ênfase, das interpretações exclusivamente melancólicas ou apocalípticas.
Nossa tarefa é identificar a potência do contemporâneo.
Isso não significa, porém, tornar-se, por assim dizer, um “funcionário
do contemporâneo”, sempre disposto a legitimar o aqui e agora apenas em
função de sua tautológica agoridade.
Verifica-se, hoje em dia, um movimento intenso na área da Literatura,
em particular, e da Cultura, em sentido amplo. Festivais literários se multiplicam; jovens leitores criam blogs e vlogs para discutir suas leituras; autores se
desdobram em oficinas e palestras; pequenas editoras surgem com propostas
ousadas; o fenômeno da autopublicação se firma no cenário das letras brasileiras etc. etc..
Destaco, em primeiro lugar, o aspecto contraditório da circunstância contemporânea. Não importa que aspecto se privilegie; os dois lados da mesma
moeda circulam ao mesmo tempo.
Um exemplo?
Dois.
A multiplicação dos festivais literários é um fenômeno decisivo. Ora, de
um lado, ela permite um contato inédito do autor com seu público potencial
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– que deixa de ser o emblemático “Dez? Talvez cinco”, do defunto autor.
Contudo, de outro lado, não é sintoma de elitismo assinalar o risco da espetacularização do escritor em detrimento da leitura de sua obra.
De igual modo, a profissionalização efetiva do ofício do escritor é uma
conquista muito bem-vinda e que no cenário atual já se tornou irreversível.
Porém, muitas vezes, o renovado circuito das letras – composto por oficinas,
encontros e promoções de livros – demanda mais tempo do escritor do que o
processo de criação de sua obra!
No fio da navalha, portanto, desenvolvo minha reflexão.
E concluo com o grande desafio atual: tornar os frequentadores de feiras e
encontros em leitores efetivos.
O paradoxo da situação atual é que não há uma relação proporcional entre
o público ouvinte, que frequenta com entusiasmo as feiras e encontros, e o
público leitor, que idealmente seria estimulado pelo contato com os autores.
Essa é a questão-chave do momento atual. Como enfrentá-la? Como converter a potência do contemporâneo em algo mais duradouro do que os encontros que se multiplicam em todo o país?
Concluo com uma sugestão.
Segundo estatísticas recentes, a cada dois ou três dias ocorre um festival
literário no Brasil. Trata-se de fenômeno inédito e que exige uma reflexão sem
nenhum tipo de elitismo. A Literatura, assim, ocupa um espaço público de
grande importância. Contudo, o ato posterior de leitura não tem conhecido
um crescimento similar.
Ora, pode-se lamentar o fato; mas, também, podemos fabular caminhos
alternativos.
Por exemplo: imaginemos que cada encontro literário – de uma FLIP ao
mais modesto festival – estabeleça como regra uma ideia razoavelmente simples e de execução nada complexa.
Eis: cada encontro homenagearia dois escritores brasileiros; uma ou duas
edições de um de seus títulos seriam distribuídas para alunos das escolas públicas e particulares do entorno do festival. Pelo menos um semestre antes da
realização do encontro, sessões orientadas de leitura seriam conduzidas por
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professores e monitores, devidamente preparados. Uns poucos meses antes
do festival, os autores visitariam a pequena cidade ou o grande centro, a fim
de dialogar com seus leitores “locais”. Então, um concurso de redação seria
patrocinado pela organização do festival. Em sua abertura, os alunos seriam
premiados; desse modo, cada encontro literário no Brasil teria como protagonista o leitor em formação.
(Façamos justiça: recordemos o modelo da “Jornada Nacional de Literatura”, criado por Tânia Rosing, em Passo Fundo, cujo esforço merece um
reconhecimento nacional, pois antecipou em décadas a invenção de uma solução criativa para o dilema estrutural que hoje ameaça estrangular o desenvolvimento do sistema literário.)
A primeira edição da FLIP ocorreu em 2003. Uma década depois, verificou-se o milagre da multiplicação dos festivais.
Ora, por que não imaginar que o próximo passo deve ser a criação e multiplicação não mais de ouvintes, porém de leitores?
Eis a tarefa da próxima década.
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L

ogo nas primeiras páginas de Eu, o leitor se surpreende com
o vocabulário do poeta, no qual se multiplicam as palavras
científicas. Isto que, para o leitor de hoje, parece novidade, não
era, contudo, novidade para o leitor da Belle Époque, para o leitor do
início do século XX, pois a esse vocabulário recorriam insistentemente muitos dos poetas daquele tempo. O uso de palavras científicas estava na lógica e no fundamento da chamada “Ideia Nova”,
conforme se pode ler nas notas que Valentim de Magalhães pôs
em seu Rimário, notas que são quase um manifesto de uma escola
poética que foi, entre nós, uma das raízes do Parnasianismo. Nelas,
Valentim Magalhães declarava que a poesia de seu tempo tinha de
ser necessariamente filosófica e científica. E por filosófica e científica se tem a poesia de Augusto dos Anjos. O que o separa, porém,
dos demais poetas da Belle Époque é que Augusto dos Anjos radicaliza
* Conferência

proferida na ABL, em 6 de maio de 2014.
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o uso desse vocabulário científico, que com ele ganha uma dicção personalíssima, única, e nos dá uma poesia que continua atual, com palavras que, em
grande parte, perderam a sua vigência nos livros científicos.
Augusto dos Anjos quis fazer poesia filosófica, a seguir as lições de seu
mestre na Faculdade de Direito do Recife, Laurindo Leão, segundo as quais
o conjunto das cousas que existem no mundo pode ser reduzido à unidade.
Não buscou, porém, ser apenas fiel a esse monismo; fez seus também o conceito hegeliano da Ideia e o pessimismo schopenhaueriano. Adotou, portanto,
tudo aquilo que fazia parte da bagagem, da artilharia teórica dos jovens que
começavam a escrever no Brasil do início do século XX, jovens, todos eles, influenciados por Baudelaire e por quatro poetas da língua portuguesa: Antero
de Quental, Cesário Verde, Cruz e Sousa e Antônio Nobre.
Quando lemos Augusto dos Anjos, encontramos, como primeira presença,
Antero de Quental. O seu panteísmo cientificista, com aquele desejo de ouvir
“o suspiro das cousas”, e a antevisão do despertar, “já puro pensamento”,
da matéria cativa, ligavam indiscutivelmente Augusto dos Anjos a Antero de
Quental. Até mesmo a construção do soneto decassílabo de Augusto dos
Anjos é anteriana. O seu soneto é o mesmo que Antero de Quental foi buscar
em Camões, contra a tradição de Bocage, adotada pelos nossos parnasianos.
A forma é tão semelhante, que alguns sonetos de Augusto poderiam ser transplantados para os livros de Antero e parecer que a eles pertencem. “Vandalismo”, por exemplo:
Meu coração tem catedrais imensas,
Templos de priscas e longínquas datas,
Onde um nume de amor, em serenatas,
Canta a aleluia virginal das crenças.
Na ogiva fúlgida e nas colunatas
Vertem lustrais irradiações intensas
Cintilações das lâmpadas suspensas
E as ametistas e os florões e as pratas.
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Como os velhos Templários medievais,
Entrei, um dia, nessas catedrais
E nesses templos claros e risonhos...
E erguendo os gládios e brandindo as hastas,
No desespero dos iconoclastas,
Quebrei a imagem dos meus próprios sonhos!.
A construção do soneto em Augusto dos Anjos era anteriana, ou melhor,
camoniana. Camoniana, via Antero de Quental e Cruz e Sousa. Era anteriana
até mesmo no recurso sutilíssimo às rimas internas, como nesta quadra magistral –
Na ogiva fúlgida e nas colunatas
Vertem lustrais irradiações intensas
Cintilações de lâmpadas suspensas
E as ametistas e os florões e as pratas
– uma quadra inteira erguida sobre a vogal “a”, sobre vogais abertas, onde não
somente rimam as últimas palavras dos versos, mas palavras do meio entre si.
Quanto mais Augusto do Anjos caminha no sentido do trágico – e a sua
marcha é inexoravelmente na direção do trágico –, mais ele se aproxima de
Antero. É a dor de Antero, o seu pessimismo – um pessimismo para o qual só
a morte foi saída –, o seu evolucionismo e a sua aspiração ao Nirvana, o que
atrai Augusto dos Anjos e o conduz a versos como estes, que já não poderiam
ser assinados pelo poeta português:
Creio, perante a evolução imensa,
Que o homem universal de amanhã vença
O homem particular que eu ontem fui.
            (“Último credo”)
___
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Dissolva-se, portanto, minha vida
Igualmente a uma célula caída
Na aberração de um óvulo infecundo;
Mas o agregado abstrato das saudades
Fique batendo nas perpétuas grades
Do último verso que eu fizer no mundo!
           (“Budismo moderno”)
___
No alheamento da obscura forma humana,
De que, pensando, me desencarcero,
(...) Gozo o prazer, que os anos não carcomem,
De haver trocado a minha forma de homem
Pela Imortalidade das Ideias.
           (“O meu Nirvana”)
Em Augusto dos Anjos, a piedade por tudo – da energia desaproveitada e
da matéria sem forma ao tamarindo e ao corrupião na gaiola, do micróbio do
estrume ao ser humano, do que é mineral ao que se vê morrer – só não o aproximou do ideal anteriano da santidade, porque tudo, para ele, sendo putrefação em potência, lhe causava também horror e nojo. A poesia do que é morto,
e da gosma, e do vômito, e do cuspe, e da ossada, e do engasgo, e do escarro, impôs-lhe um vocabulário tirado das ciências biológicas, do monismo de
Haeckel e do evolucionismo de Spencer. Esse vocabulário não era acidental
no seu mau gosto; funcionava como metáfora, como recurso para representar
o mundo e a si próprio no mundo.
Recorreu Augusto do Anjos à terminologia científica porque não achou
outra melhor para tentar expressar o que lhe apertava a garganta. Para ele,
a poesia foi sempre uma luta feroz com as palavras, uma luta na qual se
sentia, ainda que sem razão, quase sempre derrotado. O tema da “expressão
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que não chegou à língua” atravessa obsedante toda a sua obra. Não só lamentava ele não ter acesso ao verbo, às cousas brutas e à alma dos animais,
mas também que a ideia lhe esbarrasse, “quase morta (...) no molambo da
língua paralítica”.
Alguém dirá que esse tema do poeta a empreender a luta com as palavras
percorre toda a poesia ocidental. É uma constante na poesia brasileira, e chega
até os nossos dias com Carlos Drummond de Andrade a escrever:
Lutar com palavras
parece sem fruto.
(...)
Entretanto, luto.
     (“O lutador”)
Com Geir Campos, num soneto admirável, “Netuniana”, sobre a impossibilidade de nos transmitirem os próprios deuses um recado. Com Ferreira
Gullar, em um livro que se chama A luta corporal. Mas creio que foi a Olavo Bilac, ao Bilac de “Inania verba”, que Augusto dos Anjos procurou dar resposta
com “O martírio do artista”.
E o que lhe disse, o que nos disse, para sempre, Bilac?
Ah, quem há de exprimir alma impotente e escrava,
O que a boca não diz, o que a mão não escreve?
– para acrescentar depois:
Quem o molde achará para a expressão de tudo?
Ai, quem há de dizer as ânsias infinitas
Do sonho? e o céu que foge à mão que se levanta?
E a ira muda? e o asco mudo, e o desespero mudo?
E as palavras de fé que nunca foram ditas?
E as confissões de amor que morrem na garganta?
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Penso que é a Bilac que Augusto dos Anjos responde, porque os poetas estão
sempre dialogando entre si. A história da poesia é a história de uma longa conversação entre os poetas da mesma época e ao longo do tempo e da História. Augusto
dos Anjos responde a Bilac, mas responde com um desespero atormentado, como
se, ao descrever o poeta, falasse de si próprio em “O martírio do artista”:
Tarda-lhe a ideia! A inspiração lhe tarda!
E ei-lo a tremer, rasga o papel, violento,
Como o soldado que rasgou a farda
No desespero do último momento!...
Tenta chorar e os olhos sente enxutos!
É como um paralítico que, à míngua
Da própria voz e na que ardente o lavra
Febre de em vão falar, com os dedos brutos,
Para falar, puxa e repuxa a língua,
E não lhe vem à boca uma palavra!
Vejam bem o que separa Bilac de Augusto dos Anjos, o que distingue dois
enormes sonetos sobre o mesmo tema: o de Augusto é dilacerantemente desesperador. Como não contém o menor sinal de esperança um outro soneto,
“O último número”, sobre a nossa inexorável mudez:
Hora de minha morte. Hirta, ao meu lado,
A Ideia estertorava-se... No fundo
Do meu entendimento moribundo
Jazia o Último Número cansado.
Era de vê-lo, imóvel, resignado,
Tragicamente de si mesmo oriundo,
Fora da sucessão, estranho ao mundo,
Como o reflexo fúnebre do Incriado.
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Bradei: – Que fazes ainda no meu crânio?
E o Último Número, atro e subterrâneo,
Parecia dizer-me: “É tarde, amigo!
Pois que a minha autogênica Grandeza
Nunca vibrou em tua língua presa,
Não te abandono mais! Morro contigo!”
Mas aquele com quem, a meu ver, Augusto dos Anjos mais conversa, ao
longo de sua obra, é Cesário Verde, não por acaso o mais original e, em seu
tempo, o mais moderno de todos os poetas portugueses. Em Augusto e em
Cesário, há o mesmo modo de apresentar o desfile dos seres na paisagem, o
mesmo gosto pelo contraste entre o movimento dos homens e a quietude das
coisas, a mesma ambição de traduzir o quotidiano em sentimento, a mesma
concatenação das estrofes e das cenas, a mesma insistência num decassílabo
musicalíssimo, o mesmo apego ao vocabulário do dia a dia, a jogar com o
inesperado, o grotesco e o lirismo do feio.
Augusto do Anjos, sobretudo nos poemas longos, parece acompanhar a maneira de dizer de Cesário Verde, e de tal forma que “As cismas do destino” é
uma espécie de fala paralela ao “Sentimento de um ocidental”. Mas Augusto
não imita Cesário; ele o vira pelo avesso, como Cesário fizera, por sua vez, com
Baudelaire, ainda que a arquitetura e a música de “As cismas do destino” sejam
semelhantes às de “Sentimento de um ocidental”. Se não, ouçamos Cesário:
Nas nossas ruas, ao entardecer,
Há tal soturnidade, há tal melancolia,
Que as sombras, o bulício, o Tejo, a maresia,
Despertam-me um desejo absurdo de sofrer.
O céu parece baixo e de neblina,
O gás extravasado enjoa-me, perturba-me;
E os edifícios, com as chaminés, e a turba
Toldam-se de uma cor monótona e londrina.
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Batem os carros de aluguer, ao fundo,
Levando à via férrea os que se vão. Felizes!
Ocorrem-me em revista, exposições, países:
Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo!
Semelham-se a gaiolas, como viveiros,
As edificações somente emadeiradas,
Como morcegos, ao cair das badaladas,
Saltam, de viga em viga, os mestres carpinteiros.
E vai por aí Cesário Verde, de surpresa em surpresa. Tão grandes, se não
maiores, são as surpresas que irão avançar no poema de Augusto dos Anjos:
Recife. Ponte Buarque de Macedo.
Eu, indo em direção à casa do Agra,
Assombrado com a minha sombra magra,
Pensava no Destino, e tinha medo.
Esses versos e os da quadra seguinte poderiam ter sido escritos por um
Cesário Verde que vivesse no Recife e soubesse que se enterrava agente com os
caixões da “casa do Agra”. Mas, depois, Augusto nos diz:
Lembro-me bem. A ponte era comprida,
E a minha sombra enorme enchia a ponte,
Como uma pele de rinoceronte
Entendida por toda a minha vida!
E então o solilóquio de Augusto de Anjos começa a tomar outro rumo.
O poeta passa a fazer do quotidiano o objeto de seu escalpelo, e a entrar na
carne do mundo, e a “desvirginar o labirinto” (como escreveu num de seu
poemas), e a horrorizar-se com um universo autodevorante, e a penalizar-se
com o homem chagado que o habita:
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Ninguém compreendia o meu soluço,
Nem mesmo Deus! Da roupa pelas brechas,
O vento bravio me atirava flechas
E aplicações hiemais de gelo russo.
(...)
Ah! Com certeza, Deus me castigava!
Por toda parte, como um réu confesso,
Havia um juiz que lia o meu processo
E uma força especial que me esperava.
Sempre que retrata o real, Augusto dos Anjos fica perto da maneira de
escrever de Cesário Verde. Dela, porém, se distancia quando imagina, pensa
ou sonha. Assim:
Deito-me, enfim, ponho o chapéu num gancho,
Cinco lençóis balançam numa corda,
Mais aquilo mortalha me recorda
E o amontoado dos lençóis desmancho.
Até aqui, talvez, ainda pudesse ser Cesário, mas os versos que se seguem, não:
Vêm-me à imaginação sonhos dementes,
Acho-me, por exemplo, numa festa.
Tomba uma torre sobre a minha testa,
Caem-me, de uma vez só, todos os dentes.
Isto é puro surrealismo, tão bom quanto o melhor surrealismo francês.
Há algo mais no nosso poeta do que no lirismo duro e difícil de Cesário
Verde. Como Cesário, Augusto via as cousas e os fatos com nitidez. Mas, ao
contrário de Cesário, ele os via também como recusa, inaceitação e revolta:
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Cedo à sofreguidão do estômago. É a hora
De comer. Coisa hedionda! Corro. E agora,
Antegozando a ensanguentada presa,
Rodeado pelas moscas repugnantes,
Para comer meus próprios semelhantes,
Eis-me sentado à mesa.
          (À mesa)
Na realidade, Augusto via tudo como parte e símbolo de uma eternidade
amargurada e também putrefata. Sua grandeza, como poeta, não reside na sua
filosofia cientificista nem no seu vocabulário; nem tampouco em haver feito
da realidade quotidiana matéria de pensamento. Reside em ter-lhe enfiado
fundo a mão garganta adentro e puxado para fora, a fim de expô-las, as vísceras, e as fezes, e as cartilagens, e a bílis. Reside no haver concebido o mundo
em constante morrer, até tornar-se “a incógnita do pó”; em ter encontrado
nas palavras da aparência menos poéticas – num desafio ao mau gosto e ao
grotesco, como, na pintura, já havia jeito Goya, e fazia o expressionismo alemão – a matéria com que pôde opor epifania e desespero, como nos dois
sonetos que escreveu após a morte de seu pai.
Eis o primeiro, pura epifania:
Madrugada de Treze de Janeiro.
Rezo, sonhando, o ofício da agonia.
Meu Pai, nessa hora, junto a mim morria,
Sem gemido, assim como um cordeiro.
E eu nem ouvi o alento derradeiro!
Quando acordei, cuidei que ele dormia,
E disse à minha Mãe que me dizia:
“Acorda-o!” deixa-o, Mãe, dormir primeiro.
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E saí para ver a Natureza!
Em tudo o mesmo abismo de beleza,
Nem uma névoa no estrelado céu...
Mas pareceu-me, entre as estrelas flóreas,
Como Elias, num carro azul de glórias,
Ver a alma do meu Pai subindo ao Céu!
Já no outro, o que encontramos são inesperadas expressões e desesperada
beleza:
Podre meu Pai! E a mão que enchi de beijos,
Roída toda de bichos, como os queijos
Sobre a mesa de orgíacos festins!...
Amo meu Pai na atômica desordem
Entre as bocas necrófagas que o mordem
E a terra infecta que lhe cobre os rins!
Como homem, Augusto dos Anjos não esteve, certamente, fechado nem
desatento à luminosidade e à alegria do mundo, e alguns de seus versos provam isto. Mas o medo da morte, o pavor que para ela o atraía, o fez recusar
as floradas da vida. A vida, teve-a sempre, ou quase sempre, como a terrível
véspera da dissolução e do aniquilamento. Foi um grande elegíaco, não um
elegíaco das perdas particulares, mas da dor geral do mundo, do pranto de
tudo, dos seres e das cousas, e de sua própria condição de homem prisioneiro da morte, que na morte tem seu único e exclusivo destino. Esse grande
desesperado não foi apenas o mais original de todos os nossos poetas; talvez
tenha sido o mais contemporâneo de nosso futuro. Um poeta no qual continuamos a reconhecer um sentimento da vida e uma expressão poética que
não parecem fadados a perder vigência ou a envelhecer. Augusto dos Anjos
é absolutamente atual. Ninguém sai de seus poemas sem ferimentos e sem a
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aflição do desamparo, sem perguntar-se sobre a criatura humana, a vida e o
mundo, e a repetir para si próprio, com a voz do poeta e com a voz de todos
e cada um de nós:
Quem foi que viu a minha dor chorando?
Saio, minha alma sai agoniada,
Andam monstros sombrios pela estrada
E pela estrada, entre esses monstros, ando!
Diria melhor, todos andamos.
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Iberê Camargo, o
exercício da pintura
Paulo Vena nc i o Fi l ho
Fazer um quadro que perdure como uma obra de arte é o nosso
maior problema
Iberê Camargo1

A

pintura de Iberê Camargo surge em situações adversas, na
periferia da periferia da cultura universal. No Sul, na província, deslocada tanto dos centros universais como dos nacionais.
Vencer esse déficit a partir mesmo das limitadas condições locais e
de uma forte convicção adquirida – o ilimitado respeito pela alta
cultura, a admiração incontida pelos mestres da tradição, a consciência plena da necessidade e critério na formação artística – é a
tarefa que Iberê se impõe para se tornar pintor. É mais que evidente
que sua ambição artística era consciente dos limites da condição
cultural brasileira, do nosso atraso e isolamento. Esses ingredientes,
mistura de provincianismo e arrebatamento artístico transcendente,
* Conferência proferida na ABL, em 27 de maio de 2014.
1 Entrevista a Antônio Bento. Diário Carioca, 21 jan. 1951.
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dão, creio, o sentido particular e fundamental da obra de Iberê Camargo, que
não se encontra, com a mesma veemência, em nenhum outro artista brasileiro.
Uma deformação estrutural típica brasileira, conjugada a uma ambição
artística como poucas, estabelece o impulso e conflito por onde corre toda
a obra: a irresolvida tensão entre deficiência do ambiente local e aspiração
artística universal. Disso resulta seu destino um tanto solitário na Arte
brasileira – necessariamente solitário tanto pela atitude quanto pela poética
artísticas. O Expressionismo é uma manifestação rara entre nós, minoritária,
de uns poucos. Tudo indica que o destino de expressionista na Arte brasileira
é ser solitário. É o caso de Iberê, solitário e também revoltado. A revolta
em Iberê é índice de um impulso individualista, ambiguamente moderno,
antiprovinciano, antiburocrático, anti-establishment. Como artista, duas atitudes
agem simultâneas no mesmo homem: de um lado, o respeito pela tradição
do fazer, pelo entendimento dos meios técnicos estabelecidos, pelo ensino
convencional e, de outro, o impulso moderno inovador, mas não gratuito:
Iberê sempre foi um desconfiado das vanguardas, das atitudes de desprezo
e descaso com a tradição. Enquanto uns faziam pouco caso da transmissão
do conhecimento e do saber artístico historicamente acumulados, era isso
tudo que Iberê ansiava e buscava. Estas forças, tradição e inovação, que muito
bem poderiam ser contrárias, estabelecem juntas características um tanto
inéditas nessa obra em seu tempo e lugar; de início, cronologicamente, tardia
em relação ao desenrolar da pintura moderna desde o pós-guerra e, ao final,
plenamente contemporânea da pintura de término do século XX. Para efeito
de relação e contraste, poderíamos citar a obra de dois grandes pintores
continuadores/inovadores da tradição que teriam afinidades com Iberê:
o holandês naturalizado norte-americano Willem De Kooning e o italiano
Giorgio Morandi. Tanto um quanto o outro mantiveram estreitos vínculos
com a tradição; entretanto, não foram além do moderno como Iberê. De
certa forma, tudo indica, é o acesso tardio à modernidade que possibilita esses
confrontos entre obras de cronologias distintas como acontece nos anos 80
entre a pintura de Iberê e a de Jorge Guinle, confronto de gerações distintas.
Eis um exemplo das possibilidades inusitadas de uma certa disfuncionalidade
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histórica brasileira, pouco provável de acontecer em outras culturas mais
hierarquizadas cronologicamente.
Como poucas, a obra de Iberê atravessa irresoluta, sem vacilações nos
seus propósitos, mas não sem enormes dificuldades, o complexo percurso
histórico da pintura moderna da segunda metade do século XX, e, ainda,
o início da pós-moderna, onde se vão verificar insuspeitas e surpreendentes
relações e afinidades. Começando com Guignard, passando pela Escola de
Paris, por Giorgio de Chirico, toda a série de influências que sofreu, além
do que se passou na pintura já na sua maturidade, pop, minimal, até o retorno
generalizado à tela nos anos 80, tudo isso configura uma enorme variedade de
perspectivas que Iberê deve ter experimentado sem se abalar. Iberê é um tardomoderno que chega ao limiar da pós-modernidade
na pintura que, em alguns momentos, parece estar
mais próximo de um Anselm Kiefer, por exemplo,
do que de um contemporâneo seu. Está próximo
dos jovens que partem da pintura com algo já
totalmente exaurido, ele que exauriu a experiência
pictórica indo até o seu limite. Ao final, Iberê chega à “pobreza rica”, oximoro
com o qual definiu a natureza do Sul, e que também define existencialmente
o pintor ele mesmo.
Pobreza rica, uma rica aspiração desesperada e a consciência da pobreza
cultural que é preciso superar. Tornar-se um homem culto, eis a questão.
A disciplina e aplicação a que Iberê se impõe caracteriza, ainda mais no
ambiente desarticulado das Artes Plásticas brasileiras daquele tempo, quase
um método antibrasileiro, contrário à improvisação, ao arranjo provisório tão
frequente na vida brasileira. Não aceita contrafações, exige tudo na sua mais
absoluta integridade e autenticidade. Um artista verdadeiro, autêntico, não
pode tergiversar, não pode aceitar o falso em qualquer instância, isso a partir
da própria tinta, do elemento básico da pintura, pelo qual Iberê lutou sem
tréguas durante décadas. É algo óbvio, mas não tão claro num ambiente pouco
exigente, que todo pintor deva pintar com tinta de grande qualidade, mais
ainda aquele que se exige em alto grau. Um verdadeiro sentido do ofício vai
93

Paulo Venancio Filho

então se estabelecer junto com a vocação, e ambos permanecem indissociáveis,
a vocação não se entende sem o sentido do ofício. A vocação sem o domínio
do ofício é cega, e o domínio do ofício sem o arrebatamento da vocação é
vazio. A vocação exige um contínuo e extenuante aperfeiçoamento do ofício,
e ao final ambos se confundem no virtuosismo dos últimos anos. Ainda assim
é um virtuosismo irresolvido, insatisfeito, não aplacado, em teste contínuo,
como mostra o fazer/refazer, a constante interminável dos últimos quadros.
Ao mostrar o problema da formação do artista nas condições brasileiras, Iberê
mostra o problema dele próprio. A acumulação, saturação de conhecimento
pictórico, vai ser perseguida sem tréguas, por meio de um aprendizado sério,
metódico, orgulhoso de se adquirir. Trata-se, portanto, de uma entrega total ao
problema, que não é apenas técnico, já que o artista moderno quer-se livrar de
toda essa formação, ou colocá-la em suspenso, o que Iberê não poderia admitir
simplesmente. Para ele, a pintura é continuidade, não há separação entre pintura
moderna e os grandes mestres da tradição. Se houvesse descontinuidade, não
seria pintura, mas sim outra coisa, totalmente distinta e irreconhecível. Como
a pintura é um modo de transmissão da experiência, daí também ser professor,
isto é, transmissor. A pintura envolve todo um conhecimento sólido dos
materiais, dos meios técnicos, dos mestres, do desenho, da gravura, que é
preciso dominar em profundidade. É claro que a Europa, cultural, geográfica,
vai ter uma importância fundamental nesse processo. Simbolicamente é ainda
o grande centro artístico, mas ainda, o grande e provavelmente o único centro
da grande pintura – Iberê Camargo nunca se referiu a outra pintura que não
fosse a europeia e a brasileira, já que a última é decorrência necessária da
primeira. O que impressiona é a dimensão que Iberê dá a essa relação. Para ele,
de fato, a pintura dos mestres da tradição é matéria viva – desafio e estímulo
–, talvez como em nenhum outro pintor de sua época. Poderíamos imaginar
Iberê como um dos últimos pintores modernos a fazer cópias no Louvre, e
talvez não estivéssemos errados. O imenso respeito, um tanto convencional
e provinciano até certo ponto, que tem pela alta cultura – não só a pictórica,
como seu conhecimento literário demonstra –, seria algo de ultrapassado,
como atitude e comportamento, no ambiente europeu e norte-americano da
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época. Este último, cada vez mais influente no pós-guerra, era ignorado por
Iberê e também pelo ambiente artístico brasileiro. O tradicional prestígio
francês, do qual Iberê já percebia a decadência, embora o respeitasse, ainda
era inquestionável para nós, brasileiros. Iberê não questiona contextos e
influências, convenções ou prejuízos; acima de tudo, é o seguro discernimento
artístico que avalia e discrimina. Pois, progressivamente, o artista culto supera
o homem provinciano.
A pintura de Iberê sintetiza toda essa ordem de fatores pessoais e culturais. Artisticamente resulta numa trajetória altamente íntegra, isto é, realizada com o mesmo empenho, o que traz como consequência uma obra de
pouquíssimos desníveis, toda ela de igual qualidade, tanto nas pinturas mais
bem-sucedidas como nas demais. Existencialmente, a obra exala um desconforto com certos modos de sentir brasileiros, a inquietude, a intransigência,
a solidão pondo Iberê do outro lado da nossa sociabilidade, aquela, em tese,
do “homem cordial”. Nessa chave, não se compreende sua pintura violenta, áspera, antissentimental, agressiva. Como Goeldi, Iberê fala do “custo”
subterrâneo dessa vivência, da miséria e injustiça que se esconde atrás de
tão ameno trato social. Nesse ponto, por mais paradoxal que possa parecer,
a violência em Iberê lembra uma frase de Hélio Oiticica: “[A] violência é
justificada como sentido de revolta, mas nunca como o de opressão.”2 E a
revolta é um dos impulsos fundamentais da obra de Iberê, quem sabe o mais
fundamental.

2

Hélio Oiticica, op. cit., p. 121.
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H

á alguns anos, numa cerimônia de formatura, parodiando
famosa música, disse: “Alguma coisa acontece no meu coração/que só quando cruzo a Linha Vermelha e entro no Fundão.”
Eu me referia à emoção e ao prazer, sempre renovados, de chegar
à Faculdade de Letras da UFRJ, onde, durante quase quatro décadas, tive a alegria de compartilhar, para ouvintes e interlocutores
atentos e amistosos, a riqueza multissecular da poesia brasileira.
Minha história com a UFRJ não chega a ser multissecular, embora se tenha originado no milênio passado. Ela remonta a 1970,
quando, aos 17 anos, ingressei no curso Português-Literaturas, já
imbuído da convicção de aquele seria o meu mundo, o mundo das
letras, porque nele se condensavam, a meu ver, as expressões mais
intensas e extremas da experiência humana.

* Colégio

de Altos Estudos da UFRJ, 9 de outubro de 2013.
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Na graduação e na pós, tive a oportunidade de aprender com mestres admiráveis, e a todos eles homenageio, simbolizando-os aqui nas figuras exemplares de Cleonice Berardinelli e de Marlene de Castro Correia.
Em 1971, num comentário inserido em prova que eu fizera no curso de
linhas mestras da Literatura Portuguesa, Cleonice previu que meu incontornável destino seria a Literatura; desde então, venho-me esforçando em não
desmerecer tão auspicioso vaticínio.
Marlene foi a voz inteligente e entusiasmada que, em aulas inesquecíveis,
me desvelou a magia lúcida da poesia de Carlos Drummond de Andrade, e
desvelou-me a mim mesmo, no excelente prefácio que assinou para meu primeiro livro de poesia, Ária de estação, quando ainda era graduando, na Avenida
Chile.
O evento de hoje, como sabem, se faz acompanhar do lançamento de obra
publicada pela editora da universidade, congregando quase 90 textos acerca
do que me foi possível realizar nas Letras, no âmbito do magistério e, fora
dele, no ensaísmo, na poesia, na ficção e na bibliofilia.
Sou grato a todos os que abraçaram o projeto da edição, tanto às dezenas
de pessoas que nela colaboraram com depoimentos, artigos e ensaios, quanto
aos que, ademais disso, não pouparam entusiasmo e competência para tornar
o livro realidade: os professores Godofredo de Oliveira Neto e Maria Lúcia
Guimarães de Faria. Registro também, com gratidão, o empenho de Flávia
Amparo e Gilberto Araújo para levar a cabo uma versão anterior da obra que
hoje é lançada. A Maria Lúcia agradeço, igualmente, o generoso discurso de
saudação; tudo que eu aqui pudesse enumerar ainda seria pouco para o muito
a que ela se predispôs para viabilizar que a edição do livro e a cerimônia da
emerência convergissem harmônica e festivamente nesta data de 9 de outubro.
Toda minha história, de aluno e de professor, passa pelo sistema público
de educação, do antigo curso primário ao pós-doutoramento. Considero-me
um privilegiado pelo nível do ensino de que me beneficiei. Na passagem de
discente a docente, procurei ser fiel a essa herança, honrá-la com dedicação
e seriedade. Sempre busquei expor a meus alunos não um saber fixo e hierarquizado, mas um pensamento permeável à desmontagem de verdades, ao
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deslocamento de perspectivas, à incorporação do risco interpretativo – atitudes demandadas pela complexidade do objeto poético, no qual concentrei o
núcleo de minhas indagações, objeto de cuja grandeza sempre fui servidor, no
desejo de promover a disseminação da beleza – não a beleza beletrística e ornamental, mas aquela capaz de nos projetar na aventura das mais ousadas alteridades, na frequentação das paisagens inóspitas ou exuberantes do espírito,
e que somente a alta Literatura tem o dom de revelar. A Literatura nos mostra
quem não somos, ou que somos aquilo ou aquele que jamais supúnhamos ser.
Não estamos aqui a suplicar pelos vinte centavos de atenção que a mídia concede, como esmola, à poesia. Nenhum valor pecuniário mensura o poder de
transformação que a Arte exerce sobre aqueles que se predispõem a acolhê-la.
Tratar da poesia é defrontar-se com esse objeto fluido e esquivo às tentativas de imperativos categóricos. Em sala de aula, os alunos e eu investigávamos
a produção e a multiplicação de sentidos, a partir do exame atento de construção da forma. O leitor arguto de poesia tende a ser um arguto leitor do mundo, distinguindo, em meio às redes de linguagem pelas quais somos sem cessar
envolvidos, quais as que portam o vigor da mudança, e aí reside a potência da
Literatura, e quais as que inoculam informação sem veicular conhecimento,
produzindo subcidadãos submersos no conformismo das frases feitas, anestesiados pelos signos da insignificância que invadem as telas nossas de cada dia.
Nas últimas décadas, assisti, consternado, à progressiva desconsideração
da carreira do magistério. Sou inteiramente solidário às justas manifestações
docentes que, neste momento, ocupam de modo pacífico, mas firme e destemido, as ruas da cidade.
São sombrios os vaticínios acerca do futuro da Literatura, ou de sua relevância na formação do homem contemporâneo. Mas resistimos. Meu íntimo
orgulho consiste no esforço de haver colaborado para que a poesia integrasse
a cesta básica de outras vidas, nesse rastilho iluminado pela combustão da
palavra poética.
Por fim, retorno ao começo. “Alguma coisa acontece no meu coração.” E
agora o coração bate forte, no compasso da alegria pautada pela presença,
neste espaço, de tantas pessoas queridas – amigos que, com seu prestígio,
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valorizam a sessão em que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, honrosamente, me concede o título de professor emérito.
Num belo e desalentado poema, o pernambucano Alberto da Cunha Melo
escreveu sobre a indiferença do público frente à poesia:

Casa vazia
Poema nenhum, nunca mais,
será um acontecimento:
escrevemos cada vez mais
para um mundo cada vez menos,
para esse público dos ermos
composto apenas de nós mesmos,
uns joões batistas a pregar
para as dobras de suas túnicas
seu deserto particular,
ou cães latindo, noite e dia,
dentro de uma casa vazia.
Cabe a nós agir cada vez mais para impedir que o mundo seja cada vez menos. É a palavra apaixonada e transitiva do professor que vai fabricar a esperança
e deflagrar vida nova em qualquer sala vazia. Muito obrigado.
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M

agnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Professor Carlos Antonio Levi da Conceição, Senhora
Decana do Centro de Letras e Artes Profª. Flora de Paoli, Senhora Diretora da Faculdade de Letras, Profª. Eleonora Ziller Camenietski, senhores e senhoras aqui presentes:
Poucas pessoas conheci na vida tão bem-dotadas como Antonio
Carlos Secchin. São dotes ricos em si mesmos e variados, e que não
apenas se manifestaram precocemente, mas desde logo exibiram um
direcionamento claro para as Letras. Bem-dotado, portanto, e, acres
cente-se, vocacionado. Em primeiro lugar, para escritor. O gesto de,
aos oito anos, escrever um simpático bilhetinho para a professora
de Português, elogiando-lhe a competência para a cadeira, além de
gracioso em si mesmo, adquire um vulto maior se perspectivado
no montante de sua carreira. Já tão cedo se pronunciava o amante

* Cerimônia

Professora
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(2008).

de Emerência de Antonio Carlos Secchin.
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da língua, do estilo e da escrita, bem como o cavalheiro de trato cordial e
risonho, e, nele, o estudioso que discerne e valoriza a seriedade, a dedicação,
o conhecimento, a eficiência e o estudo. O menino é mesmo pai do homem,
como disse Machado de Assis, porque, daquela promissora largada inicial,
vemo-lo “florir e frutificar”, até, “ascensionalíssimo”, “repimpar-se no apogeu”, equilibrando-se em “seu eixo extraordinário”, para usar, agora, imagens
de Guimarães Rosa, muito adequadas para capturar o “pacto de puro entusiasmo” – Rosa ainda – que Secchin tratou com a vida e com a Literatura.
Felizmente, o esplendor de seus oito anos não ficou, como o de Casimiro de
Abreu, confinado à aurora de sua vida, de modo que hoje, jovem de 62 anos
– oito, ainda, por que não?, 6+2, e lembremos que 62 é apenas 26 visto pelo
ângulo menos favorável –, hoje testemunhamos e festejamos a consagração de
uma vida vitoriosa, bem-sucedida em todos os níveis, e – o que é estímulo e
motivo de orgulho para todos nós aqui, e quiçá de pasmo para os de outras
áreas – cujo sucesso hauriu-se e corporificou-se inteiramente nas Letras.
Primeiro, vieram os brilhantes anos de estudo, na graduação, no mestrado e
no doutorado – sempre na UFRJ –, acompanhados por vários dos que estão
aqui hoje, inclusive por duas de suas mestras mais queridas, que lhe concederam o tremendo privilégio de integrar sua Guarda de Honra: professoras
Eméritas Cleonice Berardinelli e Marlene de Casto Correia. Aqui, o genitivo
“de” tem duplo valor: guarda que detém a honra e que a outorga àquele que
agracia. E já que estou falando da Guarda, também a compõe seu colega e
amigo de muitos anos José Maurício Gomes de Almeida, companheiro da
sua carreira longa e exemplar, representando os colegas do Setor de Literatura
Brasileira. E como não poderia faltar neste séquito tão representativo a presença de seus alunos, aqui estão os discípulos e orientandos Gilberto Araújo e
Marcos Pasche, valendo por toda a coorte de estudantes que tiveram a oportunidade de aprender com Secchin.
Sim, porque depois dos primeiros anos de estudo e ainda cursando a graduação, inicia-se sua extensa e auspiciosa carreira docente. Antonio Carlos
Secchin conquistou inúmeras honrarias, prêmios, homenagens e tributos.
Brilhou nas centenas de conferências que proferiu, angariou admiradores no
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Brasil e no exterior, teve o reconhecimento público, o louvor e o respeito
de seus pares. Mas sei de fonte segura que as maiores alegrias que colheu
na vida e o retorno que mais intensamente o gratificou foram proventos do
magistério. Não bastasse o sólido conhecimento da Literatura Brasileira e o
olhar sempre próprio e original que voltou ao estudo do fenômeno literário,
Secchin é ainda um mago da sala de aula, que seduziu e arrebatou legiões de
alunos, de cujas fileiras saíram inúmeros mestres e doutores.
É como jovem de 23 anos que Secchin ingressa no magistério superior
como professor-horista da UFRJ. Afasta-se temporariamente para lecionar na
França, onde obtém diploma de Estudos Aprofundados pela Sorbonne. Retornando ao Brasil, torna-se professor efetivo do Setor de Literatura Brasileira
da Faculdade de Letras. Logo defende sua tese de doutorado sobre João Cabral de Melo e Neto e três anos depois a converte em livro – João Cabral: a poesia
do menos –, que célere se tornaria referência obrigatória nos estudos cabralinos,
considerado pelo próprio poeta o que de mais fiel ao espírito de sua obra se
escreveu. Daí para a frente acumulam-se publicações. Vêm a lume, além do
Secchin crítico literário que não interrompe o caudal de sua produção teórica,
o Secchin poeta, o Secchin contista, o Secchin prosador. No prosseguimento
de uma trajetória profissional de afinco e dedicação, Secchin se torna professor titular da URFJ, em 1993. E, transbordando do espaço circunscrito pela
universidade, conquista assento na Academia Brasileira de Letras, em 2004,
tornando-se à ocasião o mais jovem membro a integrá-la. Não causa, portanto, espécie a ninguém que a coroação deste percurso acadêmico-criador venha
sob a forma da Emerência que hoje oficiamos.
Sólidos laços de amizade me ligam a Secchin. Tenho irrestrita admiração,
não só pelo talento literário que o distingue, mas pela acuidade e argúcia do
seu espírito vivo, pela jovialidade que instrui sua conduta, pela criança que
nele ainda pulsa e o vibrar e arrebatar-se com cada conquista nova como se
fora a primeira. Temos grandes afinidades, um senso de humor aparentado
e inclusive rendemos graças ao mesmo santo, Santo Euplúsio, que, embora
tenha perdido a cabeça, eu convoco a participar desta festa. Seria longo relatar
como Santo Euplúsio foi despertado de um sono milenar e veio acudir às
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nossas tertúlias cibernéticas. Digo apenas que o faro do bibliófilo que desentranha preciosidades de prateleiras empoeiradas e esquecidas o norteia até em
assuntos religiosos, fazendo-o desenfurnar dos baús de alfarrábios sagrados
este santo de que ninguém nunca ouviu falar, mas cujo nome é forte e sonoro,
tem um plus secchiniano em seu centro, soa à fertilidade da chuva e ostenta a
eufonia vocálica da abundância. Abundância rima com versatilidade. Aproveito para acrescentar que Secchin é homem de Letras em outras modalidades
também: nos fervilhantes anos 70, ele inventou-se compositor e participou
como letrista em vários festivais universitários de música.
A modo de fecho desta minha saudação – e devo dizer que estou profundamente emocionada de ter tido o privilégio de fazê-la – e como culminância
e desdobramento desta cerimônia, entrego, solenemente, ao agraciado desta
noite a homenagem escrita que lhe fizemos sob a forma do livro Secchin, uma
vida em letras, do qual participam 88 colaboradores, muitos dos quais estão
presentes aqui hoje. O espantoso número de homenageantes fala por si só
do valor do homenageado. Este é, de fato, um momento solene porque é a
primeira vez que ele está vendo o livro.
Após o encerramento desta cerimônia, faremos o lançamento oficial do
livro. Por ora, concluo esta minha fala, dizendo: Antonio Carlos Secchin,
prolfaças! Pela carreira, pelas conquistas e por esta emerência!

104

Ensaio

História de escritor
Cr i stovã o Te zza

G

ostaria antes de mais nada de agradecer este convite, que me
honra, para falar sobre minha própria obra, um assunto que
sempre me parece difícil. Escritores nunca sabem bem o que fazem.
Começam a escrever, a escrita avança, e de um momento em diante
eles já estão enredados para sempre. Escrever é uma armadilha silenciosa.
Mas, de alguns anos para cá, começou a me bater o desejo de me
entender um pouco melhor. Dos anos 1990 em diante, depois de
duas décadas vivendo a vida pacata de professor, passei a ter uma
vida pública de escritor. Comecei a ser convidado para falar, viajar
para outras cidades e para o exterior, participar de eventos, e até
mesmo ganhar alguns prêmios – enfim, tudo que estimulava minha
vaidade miúda, reprimida por muito tempo. Pois bem, quem fala,
inventa; e de tanto me esforçar para responder corretamente aos
entrevistadores e achar explicações para os meus livros, acabei, quase
que inadvertidamente, por criar meu próprio passado. Naturalmente,
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toda invenção tem um fundo de verdade, e lidar com a memória pessoal é um
trabalho arqueológico que, como na melhor ciência, precisa de hipóteses, de
uma secreta teoria que dê sentido aos cacos das nossas lembranças.
Para entender minhas motivações, fui buscar o primeiro dado biográfico
– ter nascido em 1952, em Lages, na serra catarinense. Sou filho de pais
professores, caçula de uma família de quatro irmãos. Em casa havia um fogão
a lenha, que, criança, vi se transformar num fogão a gás; e assisti à chegada
da primeira geladeira, Frigidaire; e testemunhei desembarcar em casa um tocadiscos, então chamado de “eletrola”, e mais alguns discos de amostra, que
ouvi milhares de vezes. Lembro especialmente de dois: uma seleção de Pérez
Prado e uma coletânea de Altemar Dutra.
Este pequeno ponto de partida existencial permite alguns caminhos, mas
impede outros – mais ou menos como a primeira página do escritor, que,
sendo inteiramente livre na primeira linha sobre o espaço em branco, vêse enredada num destino de que não poderá mais escapar poucas sentenças
adiante. A primeira hipótese para me entender é histórico-social. Filho de pais
que penaram para sobreviver, eu já representava a nova geração de um país
que pouco a pouco se industrializava e rapidamente se urbanizava, ampliando
sua classe média, num processo que continua intenso até hoje. Um país que
passava da vida rural para a vida urbana, ainda que a nostalgia do mato nunca
nos abandone.
Neste quadro, fui uma criança bem tratada – ainda que aos modos
politicamente incorretos dos anos 1950, levando cascudos, praticando a
obediência oprimida do sistema patriarcal e frequentando missa. E, ao mesmo
tempo, absorvia valores da nova civilização urbana que a geladeira e a eletrola
anunciavam, de modo que eu já marcava o surgimento de uma outra geração
de brasileiros. Gestava-se um novo quadro mental que acabaria por pôr em
cheque justamente os seus parteiros. O que significava muito para os nossos
pais, a relativa prosperidade daquela tímida classe média emergente, otimista,
vivendo um período tranquilo de pós-guerra, passaria a representar muito
pouco para os jovens exigentes – ou mal-agradecidos, de acordo com o ponto
de vista – que surgiam nos turbulentos anos 1960.
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Assim, dos meus 14 aos 18 anos, quando todos fazemos escolhas
para decidir enfim o que somos e o que devemos ser, coincidiram
exatamente com os anos em que o mundo começaria uma guinada
radical, cujos reflexos sentimos até hoje. No Brasil, a instauração
da ditadura militar marcaria profundamente a história brasileira
contemporânea, num processo que respinga até hoje. O espírito do
tempo era de revolta generalizada, que iria dos cabelos compridos
à recusa da Igreja, do direito ao sexo livre à derrubada do governo,
do culto da liberdade do indivíduo à implosão da família nuclear.
Pois bem, a ideia de literatura, para mim, desde o início absorveu esta
atmosfera transformadora. Ser escritor significava assumir um comportamento
existencial, mais do que simplesmente produzir textos. Naqueles tempos, vida
e arte eram entendidos como processos inseparáveis; havia até mesmo um
culto deliberado do desajuste pessoal, social e mesmo político, como um
valor ético a ser seguido. Ou seja – foi um momento de raiz romântica que
encontrou naquelas circunstâncias históricas a oportunidade de emergir e
respirar. Neste caldo do tempo – prosseguindo na hipótese histórico-social
como determinante da nossa vida – misturavam-se universos distintos, em
que o desejo de universalidade chocava-se com a realidade tacanha do mundo
arcaico brasileiro. O rangido do carro de boi misturava-se às baladas dos
Beatles. E, no espectro político, havia curiosos sinais invertidos – enquanto
no então chamado Segundo Mundo sonhava-se com uma calça jeans e com a
liberdade americana, o Terceiro sonhava, na hipótese boa e jamais cumprida,
com algum centralismo científico que instaurasse o Estado perfeito sobre a
Terra.
A ser correta esta perspectiva, o escritor é fruto histórico do seu tempo e a
ele responde – mais, deve responder – diretamente, numa mecânica irresistível,
queiramos ou não. Uma explicação, aliás, que estava em voga naqueles tempos.
Muitos faziam de si mesmos exemplos de sua própria tese, forçando os fatos
a concordar com as ideias, e, nos casos mais trágicos, imolando-se ao projeto
existencial que se recusavam a mudar. Visto daqui, parece loucura, mas algum
resíduo desta visão de mundo permaneceu no meu espírito de escritor, que
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se misturava com outros ideários, mais vagos e poéticos talvez, e todos mais
ou menos incompatíveis entre si. Mas, se fosse para fazer uma síntese, como
adolescente e candidato a escritor, vivi sob o empuxo destas duas forças: a
política, que eu absorvia por influência das conversas em casa, das notícias de
jornais e leituras panfletárias, além das greves e do imperativo social daqueles
anos 60; e, ao mesmo tempo, fazendo por intuição algumas escolhas estéticas,
ou difusamente filosóficas, na esfera do imperativo individual: o culto do lobo
solitário, também marca do tempo.
Bem, vendo a distância, essas forças determinantes explicam tudo mas
não explicam nada. São apenas um pano de fundo, mas que deixou marcas,
repercutindo em alguns romances que escrevi nos anos 1990, como Uma noite
em Curitiba ou O fantasma da infância.
Mas há um outro modo talvez mais atraente de refazer o passado do escritor
além de lhe desenhar uma moldura social. É a perspectiva psicanalítica, talvez
a mais literária de todas. Ela nos arranca do conforto de alguém que apenas
vê uma paisagem explicativa, e nos coloca dentro dela. Em 1959, dos 6 aos
7 anos de idade, eu era uma criança tranquila e feliz, tanto quanto crianças
podem ser tranquilas e felizes, esses dois sonhos adultos. E então meu pai
morreu, de um acidente estúpido, como costumam ser os acidentes. Sinal dos
tempos e da era JK, a lambreta que ele comprou para se motorizar acabou por
matá-lo.
A minha vida mudou instantaneamente; e dois anos depois minha mãe
tomou a iniciativa de levar a família para Curitiba, que se tornaria a minha
cidade até hoje. Ao choque do luto da perda do pai, somou-se uma queda
do padrão de vida, somando-se à insegurança da cidade grande, mais a
solidão urbana de um apartamento. Foram dois ou três anos especialmente
traumáticos para mim.
O que me leva à primeira conclusão sobre a verdadeira origem do escritor:
a infelicidade. A infelicidade produz literatura. Pessoas felizes, eu gosto de
brincar com esta imagem, não escrevem – os felizes vão à praia, namoram
sem conflito, assistem televisão, viajam com alegria, sofrem aqui e ali com
parcimônia e compreensão, curtem as delícias da família, respeitam a realidade
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e os fatos; por que iriam se trancar num quarto para escrever? Por que se
debruçariam na insegurança de um texto que ninguém pediu que escrevessem
e que só serão lidos num acaso improvável?
Já os infelizes justificam esta tarefa com engenhosos argumentos: “Há uma
fissura na minha vida”, ou “O mundo é injusto, preciso corrigi-lo”, ou “A
vida não tem sentido; só a literatura pode retificá-la” –, há sempre alguma
pitada de razão, reconheço, mas em voz alta soam mais como um álibi mal
enjambrado. Talvez a mistura de vaidade com infelicidade, e algum sopro sutil
de ressentimento, seja uma química mais determinante que o resto. Nunca se
sabe, e cada caso é um caso, mas como todo bom narrador deve ter um toque
de crueldade, algo do autor, nem sempre recomendável, certamente escapa
neste processo.
Voltando ao fio biográfico, a morte do pai significou uma expulsão do
Paraíso, que foi se assimilando na adolescência pelo clima geral de revolta e
transformação que se via em toda parte. Nascia o escritor antes mesmo de
escrever – bastou um exemplar de Monteiro Lobato, A chave do tamanho, para
eu achar que ali estava o meu futuro: contar histórias. A solidão curitibana
encontrou o mundo dos livros, que em poucos anos se transformou numa
espécie de vereda de salvação da minha vida, num pacote que incluía o desejo
de fugir da família, do Estado, de qualquer governo, e de me tornar enfim o
orgulhoso imperador de mim mesmo, sonho de todo adolescente. Empurrei
o projeto enquanto pude, até que, como diria John Lennon, o sonho acabou.
O pacote da formação deste escritor está aqui quase completo. Mas falta
um elemento essencial, que é a constituição da linguagem própria, a dura
construção do narrador – aquilo que, além do simples domínio técnico da
linguagem, determina de fato o escritor.
Para entender a conquista desta linguagem pessoal há sempre o perigo de
se cair na falsa dualidade entre o dom e a técnica; alguns nasceriam já com
o DNA da literatura, os talentos inatos, enquanto outros seriam operários
que passam a vida a lapidar frases no terrível esforço de lâminas de fio gasto,
raspando o toco magro das ideias. Nesta dualidade romântica descansa a
ideia da literatura como atividade ornamental, com o velho culto do desprezo
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ao trabalho, sustentando a lenda do talento por geração espontânea. Neste
aspecto, vejo a mim mesmo muito mais como o operário tirando leite de
pedra do seu desejo de ser escritor, um escritor que custou a ficar em pé.
Ainda que contasse, como milhões de cidadãos, com algum talento verbal,
nem será preciso dizer que este fugaz “talento verbal” não é garantia estética
de nada.
Como o escritor nasce do leitor, lembro de algumas das minhas fontes,
no apartamento traumático de Curitiba, e três autores foram marcantes:
Monteiro Lobato, Julio Verne e Conan Doyle. Se fosse para tirar alguma
lógica desta paixão inicial, talvez ela estivesse exatamente na “lógica”. Tratase de três autores de raiz iluminista, lógicos e racionalizantes, que viam o
mundo com otimismo, amavam o progresso, a ciência e a razão e, ao modo
implacável de Sherlock Holmes, apenas com a fria inteligência desmascaravam
o sobrenatural, a escuridão, o obscurantismo e as superstições. Pois bem,
esta volúpia racionalizante entranhou-se na minha cabeça desde então.
Considero-me hoje um homem desprovido de sentimento religioso, o que
agora contemplo como um pequeno vazio de sentido e que, por caminhos
misteriosos, é outra boa razão para escrever. Digamos que este, afinal, era a
alma daqueles prósperos anos 1950, em que a cultura americana assombrava o
mundo, como a Frigidaire branca chegando em casa para fazer gelo assombrou
minha infância. Pareceria àquele pequeno leitor, se pensasse nisso, que não há
alternativa senão o mundo nítido da razão e das luzes. Era uma breve ilusão, o
sopro de otimismo que costuma acontecer em alguns surtos de prosperidade,
como se a História, depois de embalada em trilhos supostamente certos, não
sofresse mais retornos.
Mas abro um parêntese: houve outro grupo de leituras que também
marcaram minha relação com a linguagem, agora especificamente brasileira,
e com certa imagem da literatura. Herança do meu pai, havia em casa uma
coleção de livrinhos portugueses, com vida, obra e seleção de poemas de
poetas românticos brasileiros. Neles conheci a vida e decorei poesias de
Casimiro de Abreu, Fagundes Varella, Castro Alves, Gonçalves Dias e
Álvares de Azevedo. Havia um outro livro que fez parte desta iniciação
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literária: um tratado de versificação de Olavo Bilac. Diretamente daqueles
poemas e daquele manual didático surgiram as minhas primeiras imitações
de versos e rimas, tarefa penosa que abandonei em favor da prosa anos
depois, para felicidade de todos. Mas eu acho que a leitura destes poetas
e daquelas biografias sombrias, quase todos mortos praticamente crianças,
deixou marcas e sentimentos pessoais e literários duradouros na sensibilidade
daquele leitor iniciante e revoltado. E, de certa forma, uma imagem forte de
um mosaico do imaginário da cultura brasileira, que incluía índios heroicos,
negros massacrados pela escravidão e poetas pálidos à beira da morte,
vítimas de uma invencível melancolia.
As crianças crescem. Os anos 1960 foram um surto de irracionalismo
criador que acabou por afetar todas as esferas. Dois dos mantras do tempo –
é proibido proibir e todo poder à imaginação – tinham um apelo irresistível.
O pequeno iluminista do quarto escuro foi atrás da metafísica que lhe faltava.
A comunidade de teatro de que comecei a participar a partir dos 16 anos
era este espaço saborosamente irracionalista que prometia um novo paraíso.
O teatro parecia a síntese dos valores do tempo; a vida estava integralmente
ali. E a arte também – lia-se e escrevia-se para a representação instantânea,
um pacote que incluía necessariamente uma participação existencial, política,
literária, ética nos fatos da vida, do país e do mundo.
Mas, repetindo o decreto de John Lennon, o sonho enfim acabou e, no meu
caso, a chamada vida real voltou à tona com suas exigências terrenas. Depois
de tentar todos os modos alternativos de sobrevivência – relojoeiro, ator de
teatro, candidato a piloto da Marinha, lavador de pratos na Europa –, acabei
me entregando à imolação acadêmica, entrando enfim no curso de Letras aos
25 anos, e tornando-me professor de universidade dez anos depois, onde eu
ficaria outros vinte, até, digamos, recuperar o fio da meada biográfico, largar
o emprego e me soltar aqui fora como escritor, nesta vida selvagem.
É engraçado como conseguimos criar uma visão de conjunto aos fatos
disparatados do nosso passado, como se houvesse um desígnio secreto nos
conduzindo, um narrador oculto que escreve um livro às nossas custas. Ele
sabe mais do que os seus personagens; tem o controle do passado, comanda o
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presente e determina o futuro; tudo vê, enquanto seus personagens trôpegos
abrem portas sem saber o que está do outro lado. Seria muito dificil viver sem
este poder de organização do passado.
Mas nesta autonarrativa houve uma pedra no meio do caminho, lembrando
a imagem simples e maravilhosa do poeta que talvez mais profundamente
marcou minha vida de leitor, e mesmo de prosador, porque até hoje,
escrevendo, às vezes sinto súbito o eco de sua sintaxe – Carlos Drummond
de Andrade. Em 1980, o nascimento do meu filho Felipe, com síndrome de
Down, foi daqueles choques de que, à primeira vista, não nos recuperamos.
Há uma tentação sentimental de atribuir alguma simetria psicanalítica aos
acontecimentos da vida, buscando-lhe mais uma vez um sentido secreto capaz
de nos redimir – o filho sem pai, era, agora, o pai sem filho, enredado em nova
trapaça biográfica. Mas isso é literatura; na vida real, o problema gigantesco
que parecia intransponível dissolveu-se rapidamente em transformações
enriquecedoras, cujo único rastro marcante vem sendo um afeto mútuo denso
e duradouro, com uma intensidade que a normalidade é incapaz de atingir.
Nos anos de boa estabilidade profissional que se seguiram, a “freada de
arrumação” da minha vida que a rotina de professor me obrigou a seguir,
sob a curiosa ética puritana do trabalho que talvez seja uma das marcas
subterrâneas da atmosfera curitibana, mergulhado no trabalho acadêmico de
sala de aula e de leituras, aventurando-me numa área teórica que mais tarde
me daria o doutorado, e sempre me esforçando para separar com cuidado
o espírito da ciência da alma da ficção, consegui enfim transformar em
literatura, com alguma consistência, meu desejo de ser escritor. Em 1988
publiquei “Trapo”, que me lançou nacionalmente, e desde então não parei
de publicar. Vendo daqui, e retocando meu passado para lhe dar sentido, eu
diria que o isolamento mais ou menos radical de uma Curitiba fora do eixo,
naqueles tempos pré-internet, me fez bem. Não sei como o jovem que eu fui
reagiria ao estado de “exposição permanente”, que hoje vem sendo a norma.
Mas isso de novo é um retoque do passado: não há outro tempo sobre este
tempo, além da especulação da memória.
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Durante muitos anos ignorei completamente, como escritor, a antiga pedra
do meu caminho. Quem lê meus romances, do “Trapo” dos anos 1980 a “O
fotógrafo”, já de 2004, não diria que o autor daqueles livros teve um filho
especial ou viveu algum trauma do gênero. O tema não existia para mim. Nem
me passava pela cabeça a ideia. Sempre achei, e penso que com razão, que
problemas pessoais não fazem literatura; a literatura não pode ser o terreno da
confissão direta, o que coincidia também com certo ideário literário bastante
forte nos meus primeiros anos acadêmicos, que desembarcava aqui pela via
francesa, repercutindo um olhar formalista sobre o objeto estético que vinha
de longe, desde as revoluções teóricas e culturais da virada do século 20. Uma
obra de arte é um objeto com leis internas e que jamais deve ser perturbado
pelos problemas pessoais de seu autor. Mas seria cômodo demais atribuir
apenas à teoria o meu silêncio – havia uma barreira diante de mim muito
difícil de ultrapassar.
Mas, àquela altura, esse medo já era apenas uma sombra antiga e cicatrizada,
e decidi escrever sobre o nascimento do meu filho. A ideia começou como
um projeto de ensaio – por essa razão, foi o primeiro romance que escrevi
diretamente no computador, eu que escrevi todos os meus romances
anteriores à mão, como um escrivão do século 19; só meus ensaios e textos
acadêmicos nasciam diretamente da máquina de escrever ou do computador.
Mas logo percebi que o único modo de enfrentar o tema era livrar-me do
espírito da afirmação ensaística e mergulhar no olhar romanesco, que é a
única boa linguagem de que de fato disponho. Eu tinha de me afastar de mim
mesmo, criar um personagem e, sem medo, soltar a corda. Assim nasceu “O
filho eterno”, o romance que, curiosamente, me devolveu à rua – graças ao
seu inesperado sucesso, na roleta literária de quem escreve, recebi o último
empurrão para sair da universidade e retomar a meada dos sonhos dos meus
anos 70.
Eis, enfim, uma história de escritor com final feliz. Na boa literatura, finais
felizes costumam ser, paradoxalmente, desmancha-prazeres; o bom leitor
não suporta água com açúcar, finais melosos ou redenções inverossímeis.
Quando lemos, queremos desgraça, desdobramentos pesados, encruzilhadas
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morais, rompimento da aparência, a dura poesia de tudo que não tem solução.
Queremos partilhar o que é irredimivelmente incompleto, para confirmar que
não estamos sozinhos. Mas, fora da arte, na própria vida, lutamos por nos
tornar o personagem de um romance impossível, que seja ao mesmo tempo
boa literatura, eticamente sustentável e que, por algum milagre, nos redima
para sempre. É difícil, mas a verdade é que somos muito mais ardilosos na
vida real do que como escritores. E – nem preciso repetir esta verdade límpida
na casa de Machado de Assis – narrador confiável não existe. Mas vamos
conceder que – mantendo na vida sempre um sopro literário – se a infelicidade
produz literatura, será também exato dizer que a literatura produz felicidade.
Muito obrigado à Academia Brasileira de Letras por proporcionar este
encontro, em que tenho o privilégio de partilhar minha história de escritor.
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Drummond de Andrade e
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N

os últimos anos, temos percebido uma enorme quantidade de publicações e pesquisas envolvendo a Epistolografia,
quase nos forçando a pensar numa nova área dentro dos Estudos
Literários: a Crítica Epistolográfica. Nomes ou categorias à parte,
a verdade é que os estudos sobre correspondências vêm ganhando
forte e decisivo fôlego no mundo acadêmico brasileiro. Neste sentido, trago a lume a correspondência trocada por Carlos Drummond
de Andrade e Alceu Amoroso Lima, o Tristão de Athaíde. Trata-se
de um importante e sintomático epistolário produzido ao longo de
54 anos, entre 1929 e 1983, ano da morte de Alceu.
O início desta amizade não foi de forma pessoal, ao vivo, frente
a frente um do outro, mas a distância, conhecendo-se ambos apenas pela imprensa, pela publicação de obras e pela interseção de
amigos em comum, especialmente Mário de Andrade, correspondente assíduo tanto de Drummond quanto de Alceu. Tal fato – a
amizade puramente epistolar – era comum nesta geração, pouco se
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encontravam mas, na distância física, mantinham verdadeiras redes de contato
e convivência. Desta forma, a carta era uma espécie de “ágora” de debates e
formulação de pensamentos, estilos e opiniões, exteriorização de paixões, desabafo de sentimentos e até mesmo construção de certas ficções. É o próprio
Alceu que reconhece e até reclama – a Drummond – do seu imenso apreço
pelas cartas:
Mas V. é um mau correspondente. Não envia cartas. Tenho de resignar-me
a continuar no escuro. Eu sou o contrário. Sem ter tempo de escrever,
escrevo demais e escrevo pelo prazer de receber a resposta. E pelo amor à
correspondência, essa forma literária que hoje em dia me satisfaz. (Carta a
Drummond, 1/2/1929)
Aqui se revela um forte diferencial daquela geração de Alceu e Drummond:
a correspondência como oportunidade ímpar para construção de conhecimentos, para formulação de ideias e teorias, como tão bem ficou demonstrado
na organização da correspondência entre Mário de Andrade e Manuel Bandeira, feita por Marcos Antônio Moraes e publicada em 2000, pela EDUSP.
Tal opinião, também é defendida por Júlio Castañon Guimarães, para quem
A carta perde a formalidade que se encontra até essa época; torna-se
efetivamente troca de ideias, informações, como substituto efetivo da conversa. Sem dúvida, esta modificação propicia um maior desembaraço, de
modo que, para além das questões literárias, a carta será também espaço de
manifestações pessoais, de informações privadas de pessoas envolvidas na
vida literária. (Guimarães, 2004, p. 24)
Desta forma, esta correspondência também serve para iluminar e mostrar
as particularidades do próprio movimento modernista brasileiro, através dos
filtros de Alceu e Drummond, elucidando suas lacunas, conquistas, limitações, autores, obras, avanços e retrocessos. São “cartas pensadas”, usando a
expressão de Mário de Andrade. E digo mais: são cartas semânticas e cheias
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de múltiplas possibilidades interpretativas e agentes de transformação do
cânone da nossa própria história literária. Entre o palco e os bastidores, a
correspondência vai preenchendo diferentes lacunas da nossa vida literária,
possibilitando a compreensão de estilos e intenções, obras e os caminhos de
criação, bem como ajuda na decifração de inúmeras problemáticas biográficas
e pessoais que envolvem o universo pessoal dos artistas. Neste sentido, um aspecto fundamental na correspondência entre Carlos Drummond de Andrade
e Alceu Amoroso Lima diz respeito à questão religiosa, assunto este tão forte
e profundamente ligado à vida de ambos, ora por afirmação (Alceu), ora por
negação e/ou ceticismo (Drummond). É o que passo a analisar.

ȄȄ Os (des)encontros com Deus
A chamada questão religiosa foi bem complexa nas primeiras décadas
modernistas, tendo as mais diferentes ressonâncias na vida e na obra de
determinados escritores, bem como nas políticas públicas, especialmente na
Educação e na Cultura. Escritores como Lúcio Cardoso, Cornélio Penna,
Murilo Mendes, Jorge de Lima, Augusto Frederico Schmidt, Mário de Andrade, Alcântara Machado e o próprio Drummond foram, de uma forma ou
de outra, intersectados pelos debates e pelas dúvidas de natureza essencialmente ontológico-religiosa. Para alguns, Deus passou de hipótese à certeza
– caso de Alceu. Para outros – incluindo Drummond –, Deus deixou de ser
uma verdade e migrou para a possibilidade (em alguns momentos beirando
a negação em si).
Alceu e Drummond acompanharam a reorganização da Igreja Católica no
Brasil, no sentido ideológico, pastoral e doutrinal, movimento este conhecido – genericamente – como Ação Católica Brasileira. Com a Proclamação
da República e a consequente separação entre Igreja e Estado, o Catolicismo
brasileiro perdeu relativas forças de atuação, especialmente nos âmbitos cultural e político.
Neste sentido, foi durante a década de 20, mais precisamente no governo
do presidente Arthur Bernardes (1922-1926), que teve início a reorganização
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da estrutura católica brasileira através da Ação Católica. Para tal, foi fundamental o papel exercido pelo então arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Sebastião Leme (1882-1942), que arregimentou a intelectualidade católica a
mover-se, a expressar-se, deu apoio incondicional a Jackson de Figueiredo,
exemplo de escritor comprometido com a doutrina da Igreja.
A partir de Arthur Bernardes, outros presidentes também solicitaram a
colaboração da Igreja para conter a onda revolucionária que se espalhava em
diversos setores da sociedade, principalmente na Educação. Como exemplo
deste clima de reconciliação e ajuda mútua entre a Igreja e o Estado, recorro
à correspondência que Francisco Campos manteve com Getúlio Vargas, nesta
carta de 18/4/1931, explicando-lhe os detalhes técnicos sobre o ensino religioso católico nas escolas públicas, bem como advertindo-o positivamente
acerca da importância de se “agradar” a Igreja:
Meu caro Presidente.
Afetuosa visita.
Envio-lhe o decreto junto, que submeto ao seu exame e aprovação. Como
verá, o decreto não estabelece a obrigatoriedade do ensino religioso, que
será facultativo para os alunos, na conformidade da vontade dos pais ou
tutores. [...] O decreto institui, portanto, o ensino religioso facultativo, não
fazendo violência à consciência de ninguém, nem violando, assim, o princípio de neutralidade do Estado em matéria de crenças religiosas. [...] Neste
instante de tamanhas dificuldades, em que é absolutamente indispensável
recorrer ao concurso de todas as forças materiais e morais, o decreto, se
aprovado por V. Ex.a, determinará a mobilização de toda a Igreja Católica
ao lado do governo, empenhando as forças católicas, de modo manifesto
e declarado, toda a sua valiosa e incomparável influência no sentido de
apoiar o governo, pondo ao serviço deste um movimento de opinião de caráter absolutamente nacional. [...] Pode estar certo de que a Igreja Católica
saberá agradecer a V. Ex.a esse ato, que não representa para ninguém limitação à liberdade, antes uma importante garantia à liberdade de consciência e
de crenças religiosas. (apud Schwartzman, 1984, pp. 292-293)
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Neste momento, presenciava-se o nascimento de um “ideal
militante de Catolicismo”, no qual as palavras de ordem eram as
defesas apologéticas à religião e à doutrina da Igreja. Nesta perspectiva, um evento cultural foi fundamental na divulgação da
intelectualidade católica: a criação da revista A Ordem, em 1921.
Na sua correspondência com Drummond, Alceu fez diversos
pedidos de contribuição intelectual em favor de A Ordem, como
podemos verificar nesta passagem, em 1 de fevereiro de 1929:
A Ordem virá, a meu ver e segundo o meu desejo, ante sempre esse gosto
pela Verdade, tão pouco dos nossos sabidos. Oxalá possa um dia v. escrever nela, dentro do seu espírito, reconciliado com aquilo que parecia estar
afastado.
Ao que tudo indica, Drummond foi uma espécie de “garoto-propaganda”
desta revista em terras mineiras, divulgando-a e colhendo assinaturas, de forma entusiástica, como se percebe nesta carta a Alceu, em 1 de março de 1929:
Como vai A Ordem? O Casasanta, com quem trabalho, tem feito propaganda eficiente da revista, e creio que o Abgar Renault também tem se
interessado. Eu lhe mando mais um endereço: Joaquim Bento de Souza,
Secretaria da Agricultura, Belo Horizonte. Deseja ser assinante.
Tais passagens comprovam a intensa rede de contribuição intelectual que se
estabeleceu nesta correspondência. Daí a importância desta reorganização da
cultura católica brasileira, pois possibilitou a dinamização de parte da nossa
vida literária com lançamentos, prêmios, conferências e publicações.
Na mesma linha de A Ordem, outra forma eficaz para este intercâmbio
formativo de ideias foi a criação de alguns centros culturais. O melhor
exemplo foi o Centro Dom Vital (CDV), fundado no Rio de Janeiro, em
1922. Jackson presidiu-o por seis anos, até a sua morte, em 1928, quando
Alceu Amoroso Lima – por convite do mesmo cardeal – assumiu a sua
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presidência e deu um novo dinamismo ao mesmo, especialmente na sua
dimensão cultural.
O CDV participou ativamente da vida cultural, religiosa e política brasileira nas décadas de 20, 30 e 40, influenciando ativamente no lançamento de
alguns escritores como Cornélio Penna, Murilo Mendes, Augusto Frederico
Schmidt, Jorge de Lima, José Américo de Almeida e outros. Neste afã, Drummond não passou incólume pela história do CDV, como se observa neste
convite feito por Alceu, em 26 de setembro de 1947: “Estou projetando
pedir-lhe uma conferência sobre Poesia para o Centro D. Vital. Vá pensando!”.
Drummond encontrou em Alceu um interlocutor à altura das suas dúvidas
existenciais, dos seus questionamentos em relação a Deus e à fé. Já Alceu,
recentemente convertido quando do início desta correspondência, encontrou
em Drummond a possibilidade de uma “conversão de peso”, isto é, Alceu
“injetaria” em Drummond aquilo que nele (Alceu) sobrava – a fé. O que
faltava no poeta seria preenchido pelo que abundava no crítico, numa clara
relação entre mestre e discípulo. No caso específico de Drummond, já na
primeira carta, no estabelecimento da correspondência, em 24 de janeiro de
1929, o poeta itabirano fez uma sintomática revelação:
Passo agora a falar da Ordem, que me impressionou muito, embora eu
não seja (ou talvez por isso mesmo) um bom católico. Sou dos maus, dos
piores católicos que há por aí. Talvez seja uma crise da mocidade, não sei,
entretanto, sinto pouca disposição para crer, e um contato extremamente
doloroso que tive com os jesuítas me afastou ainda mais da religião. Fiz
mal, talvez, em confundir a religião com os seus ministros... De qualquer
maneira, admiro e quase que invejo os que como V. deram uma solução
definitiva a esse problema religioso que nós carregamos como uma ferida.
Quem sabe se ainda não chegarei até lá? Por enquanto, vejo tudo escuro
dentro de mim, e a vida sem compromissos me solicita terrivelmente.
“Sinto pouca disposição para crer”, esta é uma afirmação deveras interessante que marca não apenas a pessoa de Drummond, mas de uma boa parte da
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sua geração, fortemente marcada pelos ideais do Positivismo e do Cientificismo, ideologias estas vindas da Europa e que se impregnavam na mentalidade
culta brasileira com uma força realmente considerável.
Daí a dúvida se tal fenômeno não seria “uma crise da mocidade”, um
momento complicado marcado pela tensão, pelo entrelugar da crença ou não
em Deus, por isso Drummond afirmar que “admiro e quase que invejo os
que como V. deram uma solução definitiva a esse problema religioso que nós
carregamos como uma ferida”. E ferida é sinal de dor, inflamação, depuração.
Ainda em relação à imagem problemática da ferida, Alceu esclarece, em 1 de
fevereiro de 1929:
V. fala na ferida que levam os que como V. não creem ou não sabem que
creem. Essa ferida é já um pouco de amor à Fé. Os que nada esperam dela,
nem ao menos têm a noção da ferida, a suspeição de uma ausência, a intuição de que há qualquer coisa além do mundo que nos cerca. E no mais,
a Fé é também uma ferida. É mesmo a maior das feridas humanas. Pois
bem, a Fé é uma ferida quase crônica. [...] A Fé não se incute, conquista-se.
E como é um alargamento e não uma restrição, como é uma plenitude, só
mesmo o caminho interior pode levar a ela ou tornar a ela.
Alceu analisa o estado de Drummond pela ótica de um recém-convertido,
ainda empolgado com o Mistério, inebriado e absorto na mística, por isso
sente nesta “ferida” drummondiana a presença silenciosa e ruminante da fé: a
ferida como presença calada de Deus e, paradoxalmente, um silêncio que arrebenta em questionamentos e inquietações, um estranhamento consigo mesmo
e com a sua própria história pessoal. Para Alceu, a fé é busca incessante de um
porquê, de uma razão, de um para quê buscar a Deus, ou seja, um movimento
constante e tenso, às vezes desnorteador, nunca pacífico e calmo, como muitos pensam. Como era de se esperar, Alceu não convenceu Drummond com
tais propostas, tanto que o poeta retrucou, em 1 de março de 1929, com esta
espécie de carta-desabafo:
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Caro Tristão
Sou-lhe muito grato pela sua bela e generosa carta, que guardo com carinho entre os meus papéis. Só um trecho dela é que me perturbou: aquele
em que você dá a entender que não encontrou a paz na religião, porque a
paz não é deste mundo. Mas então não sei o que se deva procurar na religião.
Se ela não é uma paz máxima e consoladora, uma dissolução de todos os
ímpetos, revoltas, inquietações, não seria preferível continuar do lado de cá,
sem nenhuma certeza superior e sem nenhuma esperança?
O problema é que o “lado de cá” é por natureza fragmentado, rachado,
incerto, cético, e tais estados não preenchem o costumeiro vazio próprio da
condição humana, a nossa busca pelo eterno, pelo infinito, por aquilo que fica
e dura. É justamente este entre-lugar, profundamente marcado pela tensão
que corrói e traz incerteza e ceticismo, possibilidades e não certezas, desconfianças e o sentimento inquieto e incômodo de que algo a mais existe, esta
espécie de metafísica perturbadora e tentadora do eu lírico.
Para o Alceu ainda agnóstico, a felicidade era encontrada nas conquistas
do engenho humano, forte, com aquele destemor incentivado pelas diversas
teorias cientificistas que pulularam na transição dos séculos XIX-XX, das
quais ele sempre se viu como um fruto ideológico. Para o Alceu convertido,
as forças do engenho humano continuavam com o seu devido valor, porém
acrescido de uma mística envolvente que lhe dava transcendência, ou seja, o
existir só tinha razão se fosse direcionado a Deus. Como a correspondência
demonstra, Drummond não concordou com esta equação, tanto que respondeu, em outubro do mesmo ano:
Eu sou um pobre homem sem orientação e sem coragem para optar, e
se reconheço os meus erros, não me animo a dar-lhes combate. Se eu lhe
contasse a minha vida moral!... Sou fraco, fraquíssimo. Todos os dias as
mesmas quedas silenciosas e um desgosto profundo, imenso de viver, com
o medo de morrer, que é o mais triste de todos os medos.
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Parece mesmo que a desorientação e a falta de opção perseguiram o poeta
ao longo da sua criação. Mas não são estes bons ingredientes para a sintomática condição gauche tão cara a Carlos Drummond de Andrade? Creio que sim,
e sua obra o demonstra a cada instante, seja na temática da morte, do suicídio,
do ceticismo, do amor impossível, do não reconhecimento do mundo, do
estranhamento do eu no seu meio de convívio.
Outros fragmentos ajudariam a compreender um pouco mais esta dimensão tão aguda e complexa na vida e na obra de muitos artistas – o problema
religioso. Mas as cartas virão para isso, para iluminar e problematizar um
pouco mais este debate, lançando luz e provocando novos paradigmas reflexivos e exegéticos em relação ao pensamento e à obra de Alceu Amoroso Lima e
Carlos Drummond de Andrade. Entretanto, achei melhor organizar esta correspondência em três momentos distintos, porém interligados, no sentido de
melhorar nossa compreensão acerca desta considerável obra epistolográfica.

ȄȄ Três Fases – Três Caminhos
A correspondência que ora apresentamos é um conjunto de 131 textos
(cartas, telegramas, cartões de visita, postais e bilhetes) de natureza variada e
que precisa de uma normatização organizacional no sentido de valorizar este
mesmo diálogo epistolar. Assim sendo, proponho a divisão deste epistolário
em três fases distintas, porém interligadas e dependentes uma da outra:

1) Primeira Fase: de 1929 a 1934
Trata-se do momento de estabelecimento da correspondência, em janeiro
de 1929, durando até a entrada de Drummond no Governo de Getúlio Vargas, em 1934, quando foi nomeado chefe de gabinete de Gustavo Capanema,
no Ministério da Educação.
A iniciativa de se criar este debate epistolar foi de Drummond, já que enviou a primeira carta, em 24 de janeiro de 1929. Este período produziu as
cartas mais “pesadas”, mais intelectualizadas, debatedoras, que denunciavam
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um mútuo movimento de persuasão ideológica entre ambos. É o momento
marcado pelas tensões provocadas pelo “problema religioso”, sempre aludido
por Drummond para tentar entender o seu ceticismo em relação à religião e à
fé. É quando encontramos a sintomática carta escrita por Drummond, em 1 de
junho de 1931, narrando a sua vontade – sem coragem – de ter-se suicidado:
O que me preocupa, afinal de contas, é a solução de uns certos problemas freudianos que enchem a minha vida e dos quais eu tenho que me
libertar, sob pena de suicídio (em que tenho pensado inúmeras vezes, mas
sem a necessária coragem) ou de loucura, para a qual não é difícil encontrar
exemplos em minhas origens.
São esses “problemas freudianos” que pesam nesta primeira fase da correspondência entre Alceu e Drummond, não apenas freudianos, mas também religiosos e ontológicos. As cartas desta fase do epistolário testemunham
importantes aspectos biográficos sobre a pessoa de Carlos Drummond de
Andrade, aspectos estes ainda pouco conhecidos do grande público. O que
vemos é um Drummond sintomaticamente fragmentado pelas vicissitudes da
própria vida, pelas inconstâncias da carreira profissional, pelas escolhas realizadas – tudo isso comentado e debatido com Alceu.
Este momento termina em 1934, quando Drummond se transfere para o
Rio de Janeiro e assume a chefia do gabinete de Gustavo Capanema, exercendo uma importante e ainda pouco estudada ação cultural entre artistas e intelectuais em pleno Estado Novo, no sentido de intermediar com Capanema os
mais diferentes anseios e projetos de boa parte da classe artística brasileira. É
o próximo momento deste epistolário.

2) Segunda Fase: de 1934 a 1945
Este período coincide com a mudança e chegada de Drummond ao Rio
de Janeiro, assumindo a assessoria de Capanema no Ministério da Educação.
Foram onze anos à frente deste importante cargo de projeção nacional que
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alçou o nome de Drummond, tornando-o ainda mais conhecido nos diferentes setores da época. Faz-se mister informar que Drummond não exerceu
apenas a chefia do gabinete de Capanema, mas também
foi por este nomeado a outros cargos de igual relevância,
como a direção do Departamento Nacional de Educação.
Enquanto esteve neste cargo, Drummond presidiu o Conselho Nacional de Educação, órgão do qual Alceu Amoroso Lima fez parte
durante vários mandatos, aproximando-o ainda mais do poeta.
Neste período, Drummond não apenas adentra mais no serviço público em
nível federal, como também exerce um importante intercâmbio entre artistas e
intelectuais com o Ministério da Educação. É neste momento e sob esta natureza que se desenvolve a segunda fase da correspondência entre Drummond e
Alceu, uma prática epistolar mais burocrática e marcada por contatos rápidos,
telegráficos e objetivos, todos visando a empregos, funções e problemas legais
do sistema federal de ensino, via Ministério da Educação.
Alceu via em Drummond a “ponte” certa para ter acesso direto a Capanema, numa cumplicidade de grandes amigos, com palavras objetivas. Por
seu lado, Drummond também usava a mesma objetividade nas suas respostas
e/ou comunicados, como neste bilhete enviado a Alceu:
Rio, 30-10-36
Meu caro Alceu,
Por meu intermédio, você pediu há dias ao Ministro uma palavra de
interesse em favor do sr. Alberto Cerqueira, candidato a protocolista do
Tesouro. Essa palavra foi dada, numa carta ao Ministro da Fazenda. É o
que tinha a comunicar-lhe, com um abraço cordial, o
Carlos
Ao levantarmos este acervo em específico, percebemos uma espécie de
rede de contatos e pedidos de favores exercidos por Alceu Amoroso Lima
sobre Carlos Drummond de Andrade. Eram pedidos os mais diversos, mas
todos relacionados a problemas burocráticos do Ministério: dúvidas quanto à
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legislação educacional brasileira, pedidos de amigos para transferências entre
instituições, nomeações, exonerações, concursos públicos etc.
Tal fato se comprova, ao pesquisarmos o conteúdo do arquivo de cartas
de Alceu. São centenas de pastas de pessoas desconhecidas que escreviam a
Alceu dos cantos mais recônditos do Brasil, especialmente das regiões Sul e
Nordeste, pedindo a ajuda e a intervenção do mesmo junto ao Ministério da
Educação, especialmente no sentido de solicitar remanejamento de cargo ou
simplesmente pedindo algum tipo de emprego público – via nomeação – nos
diversos setores ligados ao Ministério da Educação, como se percebe neste
bilhete de Drummond a Alceu:
Caro Alceu:
O caso do prof. Augusto Lopes Pontes está na Comissão de Eficiência e,
voltando ao Gabinete, será objeto dos meus melhores cuidados.
Um abraço, muito cordial, do seu
Carlos Drummond
10-2-37
Insisto em afirmar a importância de tais relatos e situações para compreendermos a noção de vida literária no nosso Modernismo que, certamente,
ultrapassou as fronteiras das relações e eventos puramente culturais, atingindo
as relações de amizade e/ou profissionais as mais diversas, fornecendo-nos
dados que ajudam no preenchimento deste enorme quebra-cabeças biográfico-cultural da modernidade brasileira.
Com esta rápida panorâmica, concluímos as ideias acerca deste segundo
momento epistolar entre Alceu e Drummond, passando para a terceira e última fase, que marca a maturidade pessoal e profissional de ambos e o fim desta
correspondência.

3) Terceira Fase: de 1945 a 1982
Este momento, o mais longo da correspondência, começa com o fim do
Estado Novo e a consequente saída de Drummond do gabinete de Capanema,
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uma vez que este foi substituído por Raul Leitão da Cunha, no rápido governo de José Linhares.
Esta etapa é conclusiva sob vários aspectos, especialmente por testemunhar
a consolidação artístico-profissional de ambos. Além destas perspectivas,
percebemos um amadurecimento mútuo que se traduz pela imensa amizade
e profundo reconhecimento do valor humano entre ambos, como afirmado
nesta carta que o poeta enviou ao crítico:
Rio, 8 de setembro de 1945.
Meu caro Alceu:
Aqui está, com dedicatória amiga e para mim tão grata, a Estética Literária,
livro tão rico de ideias como próprio a suscitar outras, e em que é fácil verificar a madura experiência do crítico depois de um alongado convívio com
os livros. Embora discordando de muitas das suas afirmações, não posso
deixar de admirar o conjunto do seu livro, que representa algo de novo em
nossa mofina e instintiva arte literária. Você deu aos novos um instrumento
de trabalho e meditação. Escreveu uma obra indispensável. Com o meu
afetuoso muito obrigado, também um abraço do
Carlos Drummond
Salienta-se o fato de que a forte amizade não impede a observação crítica
de Drummond; ao contrário, possibilita-a. Ou seja, as diferenças e discordâncias não impedem a livre manifestação das opiniões e impressões que um
sentia pelo outro, como neste fragmento de Alceu:
Rio – 20 – Março – 1946
Meu caro Carlos
Não preciso dizer-lhe a alegria que me deu sua carta. Meu livro encontrou em você o que eu mais desejaria. Um julgamento de valor moral, de
uma alma que eu respeito, não apenas como um grande poeta, um dos mais
autênticos em toda a nossa história literária, mas como um grande coração
e um caráter intangível. Todas as nossas divergências são acidentais em face
de tal fraternidade. [...]
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O mesmo interesse também se dava através da organização de “obras completas”, como aquela que a Editora Aguilar fez de Alceu e que tanto impressionou Drummond:
Rio, 6 de julho de 1966.
Meu caro Alceu:
Gratíssimo pelo bom presente dos Estudos Literários. Que livro! Foi abri-lo e folheá-lo, e logo me apareceram, vivos, os dias, as ideias, a agitação,
entre criadora e destrutiva, da década de 20, em meio à qual havia um
ponto de referência, uma claridade: você e sua crítica. [...] Este volume
Aguilar é precioso como retrato de um escritor que deu à crítica de livros
e de ideias, entre nós, categoria universal. O abraço agradecido e fraterno
do seu
Carlos Drummond de Andrade
Tudo este movimento de exposição emotiva e reconhecimento mútuo
é próprio deste momento final da correspondência. No sentido amplo, a
amizade é também geradora de histórias e de biografias, é parte integrante
deste importante e sintomático sentimento que une as pessoas, que provoca
convívios e relações, que constrói legados e uma espécie de patrimônio
imaterial que o tempo apenas alimenta e enriquece.

As cartas de Carlos Drummond de Andrade
Os originais que Drummond enviou a Alceu se encontram – todos – no
arquivo do Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade (CAALL), em
Petrópolis (RJ). Neste local, temos toda a correspondência passiva de Alceu,
mais de trinta mil cartas que o crítico recebeu ao longo dos seus quase 90
anos. Todo este acervo está dividido em pastas, com os nomes dos respectivos
remetentes. Uma delas é a de Carlos Drummond de Andrade.
A primeira tarefa foi dividir tais originais por décadas – de 20 a 80 – no sentido de organizar cronologicamente os mesmos. Feita esta pequena arrumação,
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o passo seguinte foi fazer a transcrição das mesmas, momento muito meticuloso
que requer responsabilidade para com a fonte primária textual.
A caligrafia de Drummond é boa de se compreender, especialmente no
final da vida (paradoxo), quando se mostra ainda mais legível do que na época
da juventude. É notório também o gosto de Drummond em escrever em pequenos cartões de visita, que enviou aos montes a Alceu, numa clara referência
à comunicação telegráfica própria dos locais de serviço e do dia a dia corrido
de funcionário público de alto escalão.
Após este momento de transcrição dos originais, seguiu-se a produção das
notas de rodapé no sentido de enriquecer a leitura dos mesmos. Para tal,
optei em utilizar material crítico de alta qualidade produzido sobre a obra
de Drummond, produção esta muito numerosa e que auxilia na compreensão
dos meandros poéticos deste poeta. Além deste recurso, lancei mão sobre dois
importantes epistolários já publicados de autoria drummondiana: sua correspondência com Mário de Andrade e com Cyro dos Anjos. Nestas, procurei
utilizar fragmentos que estivessem, de uma forma ou outra, interligados tematicamente com as cartas enviadas a Alceu, fazendo uma espécie de cruzamento
sintomático que contextualiza a própria carta analisada.

ȄȄ As cartas de Alceu Amoroso Lima
As missivas originais que Alceu enviou a Drummond estão todas depositadas no Arquivo Museu de Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui
Barbosa (FCRB-AMLB), no Rio de Janeiro. As cartas de Alceu estão todas
catalogadas numa pasta-fichário que recebe o nome deste.
Após a obtenção das devidas cópias, iniciei o trabalho de transcrição das
mesmas e posso afirmar, categoricamente, que foi o momento mais difícil
e complicado desta pesquisa, dada a imensa dificuldade que é decifrar a
caligrafia de Alceu, já muito conhecida pela quase impossibilidade de decifração. O maior problema é que Alceu não segue uma padronização caligráfica, varia muito e constantemente na escrita das palavras e nos formatos
de letras utilizados.
129

Leandro Garcia

Feita tal transcrição, segui à produção das notas explicativas no rodapé. Ao
contrário do ocorrido em relação às cartas enviadas por Drummond quando,
além de intensa pesquisa bibliográfica, também consultei amigos e especialistas em sua obra, no caso das cartas escritas por Alceu usei de investigação em
livros e outras pesquisas por mim realizadas, principalmente em seu arquivo
pessoal no CAALL. Tais consultas foram realizadas no sentido de localizar alguns outros remetentes, a partir dos quais cruzamos informações, fatos, datas,
temáticas e quaisquer outras possibilidades intertextuais, sempre no sentido
de enriquecer a interpretação destas mesmas cartas.

ȄȄ Concluindo
Longe de querer oferecer uma “conclusão”, já que esta será feita pelo leitor ao longo da análise destas cartas, quero propor algumas ideias que julgo
essenciais quanto às 131 cartas trocadas entre Alceu Amoroso Lima e Carlos
Drummond de Andrade.
A correspondência trocada entre Alceu e Drummond é atravessada por
questões religiosas, biográficas, humanas e culturais, aspectos estes que tornam ainda mais intrigante a noção de vida literária, conceito essencialmente
aberto e sempre esperando novas formulações e propostas exegéticas.
Foram dois missivistas de peso: um grande escritor e um grande crítico
literário. Duas personalidades essenciais para se compreender a cultura literária brasileira do século XX, marcada pela diversidade ideológica, temática
e estilística. Dois intelectuais de pensamento e práxis inteiramente diferentes que refletem a própria heterogeneidade do nosso movimento modernista,
marcado por sintomáticas rachaduras e fragmentações.
Este epistolário que está para vir a lume já chegará com uma espécie de
“missão”, e esta se configura em propor novas abordagens e considerações
acerca das pessoas e das obras de Alceu Amoroso Lima e Carlos Drummond
de Andrade, contribuindo para uma necessária e sempre bem-vinda (re)avalia
ção do cânone literário brasileiro.
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Ensaio

Manuel Bandeira
em Clavadel *
Va s c o M a r i z

C

onheci Manuel Bandeira em 1951, de regresso ao Brasil procedente da Iugoslávia e a caminho da Argentina. Em Belgrado,
meu chefe, Ribeiro Couto, amigo íntimo do poeta pernambucano,
falava frequentemente em Bandeira. Tive em mãos algumas cartas de
Manuel a Couto e assim fui conhecendo pormenores de sua vida e
de seu temperamento, sem sequer havê-lo encontrado pessoalmente.
Cresceu dentro de mim uma admiração e um afeto pessoal curioso.
Reli a sua obra poética e era raro não descobrir alguma faceta nova,
um encanto que passara despercebido, um aspecto de sua poesia que
Ribeiro Couto se apressava em interpretar ou esclarecer. No início
dos anos 20, viveram juntos em uma pensão de Santa Teresa e foram
amigos até a morte. Ao ingressar na Academia Brasileira de Letras,
seu apresentador oficial foi Ribeiro Couto. Não poderia eu, portanto,
ter melhor introdutor a Bandeira do que o poeta santista.

Diplomata
aposentado,
historiador e
musicólogo.
Sócio emérito do
IHGB, membro
da Academia
Brasileira de
Música (que
presidiu em
1992-93), sócio
benemérito do
PEN Clube
do Brasil e
da Academia
Brasileira de
Arte. A ABL
publicou dois
livros seus sobre
Ribeiro Couto.

* Publicado

na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, n.o 370, de 1991, na
página Opinião do Jornal do Brasil, de 25/10/1991, e na revista Convivência do PEN Club
do Brasil, n.o 11, julho/dezembro de 2000.
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Manuel recebeu-me fugazmente em 1951, com a maior amabilidade, e
tinha em mãos o exemplar de A Canção Brasileira que eu lhe enviara dois anos
antes. Reiterou os parabéns e o incentivo já expressos em efusiva cartinha e
iniciamos uma amizade que seria bastante estreita e frutífera no período, entre
1954 e 1956, em que vivi no Rio de Janeiro. Nessa época, fui várias vezes a
sua casa, um pequeno apartamento na Avenida Beira-Mar, 406/806 (telefone
22-0832, confiro em meu antigo carnet). Conversávamos muito sobre música, pois, nessa época, estava revisando meu livro acima referido. Encontrava
Manuel em concertos, nas residências de Luiz Heitor Corrêa de Azevedo e
de Francisco Mignone. Uma vez, deu-me até a honra de vir jantar em minha
casa, em Ipanema. Meu bom conhecimento de sua obra musicada e um fluido
amistoso alimentado pela música favoreceram bastante a nossa amizade.
Em agosto de 1956, estava eu de partida para Nápoles, onde iria assumir
a chefia de nosso consulado. Fui despedir-me de Bandeira e no decorrer da
conversa falamos da Suíça. Manuel parou, fitou um ponto distante no espaço
e fez-se um silêncio. E disse-me depois:
“Se Você algum dia for a Davos, peço-lhe que dê um salto a Clavadel.
É pertinho. Jamais poderei esquecer aquela paisagem. Tenho medo de lá
voltar, pois não desejo quebrar o encantamento das minhas recordações.
Cheguei a Clavadel cheio de esperança, em pleno verão. O verde intenso da
paisagem me impressionou desde o primeiro momento. Depois lá veria a
neve pela primeira vez. Não deixe de ir lá, e me mande um postal!.”
Estas foram aproximadamente suas palavras e sublinhou que lá consolidou
a cura de sua tuberculose e renasceu para a vida. Infelizmente, não me foi
possível ir a Clavadel enquanto viveu Manuel Bandeira. Este artigo é o postal
que lhe prometi enviar.
Naquela entrevista, no apartamento da Avenida Beira-Mar, Manuel
deu-me um pacotinho para uma amiga brasileira residente em Nápoles. Não
tardei a procurar Giovanna Áita, professora de Literatura Latino-Americana
na Universidade de Nápoles, e a fazer amizade com ela e sua irmã, Zina Áita,
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ceramista de primeira ordem, autora de uma Nossa Senhora moderna que está
na minha cabeceira até hoje. Giovanna deu-me a entender que tinha tido um
caso amoroso com Manuel Bandeira e quando falava nele suspirava saudosa...
Disse-me que chegaram a planejar casar-se, mas algo aconteceu que não
me contou. Inconformada com a separação, Giovanna resolveu expatriar-se
para a Itália, onde seria um centro de irradiação da cultura brasileira. Em
1960, escreveu-me Manuel, para Washington, onde então eu servia em nossa
embaixada, para pedir-me um pequeno favor. Ao fim da carta, dizia ele ironicamente, comentando a mudança da capital para Brasília: “Venha ao Rio
agora gozar o sabor de ser provinciano...”
Eu estava em Berlim em 1986 e, ao receber os jornais do dia 19 de abril, li
com surpresa vários artigos que comemoravam o centenário de Manuel Bandeira. Pouco antes havia tido a visita do crítico literário Giovanni Pontiero, especialista na obra de Manuel e residente em Londres, com quem recordara minha
fugidia amizade com Manuel. Decidi então escrever um estudo sobre o poeta e
a música, que foi publicado no suplemento Cultura de O Estado de S. Paulo, de 26
de julho de 1986. Esse longo artigo mereceu republicação em duas importantes
obras sobre Manuel Bandeira: uma coligida por Telê Ancona Lopez (Manuel
Bandeira – Verso e Reverso, Editor Queiroz, São Paulo, 1987) e uma Homenagem a
Manuel Bandeira, organizada por Maximiano de Carvalho e Silva, e editada pela
Presença Edições, Rio de Janeiro, 1989, o que me envaideceu e até comoveu.
Mas a minha peregrinação a Clavadel, em resposta ao pedido de Manuel
Bandeira em 1956, só se realizou em agosto de 1990. Em viagem de turismo à Europa, já aposentado, programei uma estada de cinco dias em Davos,
a fim de buscar um antídoto à cidade violenta
de São Sebastião do Rio de Janeiro. O guia da
Suíça da Editora Hachette é pouco eloquente:
“A três quilômetros de Davos está Clavadel, estação climática a 1.664 metros de altura, ligada
por estrada asfaltada, a 10 minutos de Davos, por linha de ônibus regular.”
Logo ao chegar àquela cidade, indaguei os horários de ônibus para Clavadel e
preparei-me psicologicamente para a visita.
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O dia escolhido amanheceu lindo, sem uma nuvem nos céus. O verão
europeu de 1990 foi extremamente seco, mas, nem por isso, o verde intenso
da paisagem de Clavadel foi afetado. Somente o rio que passa no fundo do
vale, vizinho ao sanatório, ouvia-se com pouca intensidade, à falta de chuvas. A viagem, feita em ônibus, foi rápida: logo ao sair de Davos, a estrada
dobra à esquerda e começa a subir, passando por um belíssimo e espesso pinheiral. Mais cedo do que esperava, eis-nos em Clavadel, que, na realidade,
não chega a ser sequer uma aldeia. Do lado direito da estrada, umas poucas
casas espalhadas, o hotelzinho, e um forte declive verde até o rio, que corre
no fundo do pequeno vale. Depois do córrego, na outra margem, um imponente pinheiral ergue-se quase até o cimo das montanhas É uma paisagem
magnífica, que nos encheu os olhos de paz e encantamento, aquela vista
que Manuel Bandeira tinha de seu quarto no sanatório. O edifício fica do
lado esquerdo da estrada, um pouco ao alto, gozando de todo o grandioso
panorama.
Algumas casas esparsas se situam no grande campo verde que ascende até
outra faixa de pinheiros escuros. Algumas casas se situam no grande campo
verde que ascende até outra faixa de pinheiros escuros. Uma segunda casa de
saúde foi construída mais recentemente a uma distância de uns 200 metros,
na mesma altura e com a mesma vista do antigo sanatório. Numerosas casas
de tamanhos diferentes, mas bastante afastadas umas das outras, de edificação
imprecisa. Uma delas certamente Manuel Bandeira passou por ela diariamente
ao sair do sanatório: é uma residência com janelas pequenas, meio embutidas
nos muros grossos da casa e, naturalmente, com gerânios vermelhos. Perto da
cumeeira, há alguns desenhos e a data de construção – 1850. A estrada asfaltada perde-se no meio dos pinheiros e da barranca verde, em direção a Sertig
Doefli, a uns 5km de distância, outra povoação. Um local idílico no verão e
possivelmente menos alegre no inverno, ao cair da nevasca, mas igualmente
deslumbrante quando o Sol explode sobre os campos cobertos de neve. A bela
edição comemorativa Manuel Bandeira, a vida inteira, da Editora Alumbramento,
aparecida em 1986, reproduz algumas boas fotografias do poeta em Clavadel,
em preto e branco naturalmente.
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Depois de um rápido passeio pelas vizinhanças do ponto de parada do ônibus, a estação de correio local, nos dirigimos ao velho sanatório. Lá conversamos com a administradora, uma senhora suíça-alemã que compreendia mal
o francês e o inglês. Utilizando meu modesto alemão, consegui saber que a
clínica é administrada desde Zurique. Não há mais tuberculosos em Clavadel,
graças às sulfas e penicilinas, que quase eliminaram a doença. Agora os dois
sanatórios lá existentes servem para a recuperação de outro tipo de doentes –
os alcoólatras e os drogados.
Depois dessa entrevista, minha mulher e eu percorremos o salão principal
e um dos quartos que estava vazio. Ao sair, passeamos pelos arredores e almoçamos no simpático hotelzinho do lado direito da estrada, e com bela vista
para o vale. A sensação que tivemos era de que o tempo havia parado. Pensei
em Manuel e também na minha tia Adélia, que, em 1911, tinha ido para a
Suíça pelos mesmos motivos – tuberculose. Ela teve menos sorte do que Bandeira, pois passou vários anos em Leysin, na Suíça francesa, e lá veio a falecer.
Minha mãe esteve com ela por mais de um ano e revezou-se com outra tia,
que se acabou casando com o médico do sanatório que cuidava de Adélia. O
leitor terá talvez a explicação da minha especial sensibilidade pela estada de
Manuel Bandeira em Clavadel, uma transposição das angústias da família de
minha mãe que teve problemas afins.
Conta o poeta em Itinerário de Pasárgada (Rio, 1957):
“Em junho de 1913, embarquei para a Europa, a fim de me tratar num
sanatório suíço. Escolhi o de Clavadel, perto de Davos-Platz, porque a respeito dele me falara João Luso, que ali passara um inverno com a senhora.
Mais tarde vim a saber que antes de existir no lugar um sanatório, lá estivera por algum tempo Antonio Nobre. Ao cair das folhas, um dos seus mais
belos sonetos, talvez o meu predileto, está datado de Clavadel, outubro de
1895. Fiquei na Suíça até outubro de 1914.”
Portanto, Manuel lá chegou em junho ou julho de 1913 e partiu 15 meses
depois. Contara-me Bandeira, em 1954, que pretendia passar dois anos, pelo
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menos, em Clavadel, mas o início da Primeira Guerra Mundial criou complicações para a remessa de dinheiro do Brasil para a Suíça e havia também a
possibilidade de ele ficar bloqueado na Europa, sem poder regressar ao Rio de
Janeiro. Os resultados foram excelentes e Manuel me disse estar convencido
de que em Clavadel a sua enfermidade entrou em franca regressão.
O poema Plenitude, escrito em Clavadel em 1914, é bem representativo e
dele cito trechos:
Vai alto o dia. O sol a pino ofusca e vibra.
O ar é como de forja. A força nova e pura
Da vida embriaga e exalta. E eu sinto, fibra a fibra,
Avassalar-me o ser a vontade da cura.
...
Entra-me como um vinho acre pela narinas...
Arde-me a garganta... E nas artérias sinto
O bálsamo aromado e quente das resinas
Que vem na exalação de cada terebinto.
...
E tudo isso vem de vós, Mãe Natureza!
Vós que cicatrizais minha velha ferida...

Vós que me dais o grande exemplo de beleza
E me dais o divino apetite da vida !
Mas voltemos a Clavadel, nos anos de 1913 e 1914. Bandeira melhorava
graças aos ares miraculosos das montanhas suíças. No belo livro da Editora
Alumbramento, já mencionado, vemos as fotografias de seu quarto, da sala de
leitura do sanatório, com anotações da mão do poeta. É comovente. No entanto, diz o próprio Manuel que lá, “pela primeira vez pensei seriamente em
publicar um livro de versos”. Conviveu com o poeta húngaro Charles Picker e
com Paul Grindel, que depois ficou famoso mundialmente sob o pseudônimo
de Paul Éluard. Conheceu em Clavadel também uma estranha mulher, hoje
também famosa, a Gala, companheira de Paul Éluard e mais tarde de Salvador
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Dalí. Na edição Alumbramento, lê-se curiosa reprodução de dedicatória ao
poeta brasileiro: À Manuel Bandeira, qui me révéla littéralement mon amour de la poésie
et ses possibilités, Paul Éluard. Constatamos, então, que foi Manuel Bandeira quem
revelou ao futuro notável poeta francês o seu amor pela poesia! Não é extraordinário? Que tertúlias terão ocorrido nos salões do sanatório de Clavadel
entre os três jovens poetas!
Mas Bandeira, no mencionado livro de memórias, afirma à guisa de autocrítica:
“Essa estada de pouco mais de um ano em Clavadel quase nenhuma
influência exerceu sobre mim literariamente, senão que me fez reaprender o
alemão, que eu aprendera no Colégio Pedro II, mas tinha esquecido.”
Seja como for, parece-me indiscutível que, se Manuel ainda não desabrochara para o que viria a ser, era já um bom poeta, com pleno domínio das
artes de bem rimar, em voga na época de sua mocidade. Carlos Drummond
de Andrade parece concordar comigo, ou não teria escrito o poema que abre
Bandeira, a vida inteira, da Editora Alumbramento:

Sanatório
Em Clavadel
Conversam três jovens tísicos:
Picker, Grindel e Manuel.
A tísica é um anel
que envolve três aspirantes
à saúde da poesia, mortal.
Nem tudo é neve em Clavadel.
A febre em fogo aquece insônias
e a morte instala seu motel.
Quem sobreviver fará o verso
mais agudo, terno e febril:
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Mourir de ne pas mourir,
Cinza das Horas, Carnaval,
vida vibrando no papel.
Embora o poeta tenha dito em Itinerário de Pasárgada que o período de Clavadel não foi importante sob o ponto de vista literário, sem dúvida foi muito
significativo sob o aspecto humano, tanto que me falou daquele período com
muita emoção, pedindo-me que, se eu fosse a Davos, lhe enviasse um postal.
Ademais, nesse mesmo livro de memórias, deu-se ao trabalho de reproduzir,
em alemão, os poemas de Charles Picker e também de publicar a tradução de
dois textos de Paul Éluard, seus dois companheiros de desventura em Clavadel. E quanto à forma a que já se havia alçado aos 28 anos de idade, Tristão de
Ataíde foi o fiador de sua boa qualidade. O Bandeira de Clavadel não era ainda o poeta que todos nós admiramos, mas já era um versificador de primeira
água, que não devemos descontar-lhe o mérito, só para poder louvar o gigante
em que se transformaria depois. Manuel já recebeu todas as homenagens, menos uma: ter a sua efígie impressa em uma nota bancária, tal como justamente
mereceram Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meireles. Ouvi dizer que
assim foi, porque ele tinha amigos influentes no período da ditadura, o que
depois desagradaria os da oposição...
ȅȅ
Em dezembro de 1998, voltamos a Davos e a Clavadel para passar o Natal
e ano-novo, e talvez despedir-me da neve e das alturas. Esses oito anos e meio,
entre as minhas duas visitas, modificaram mais a região do que o longo perío
do entre 1913 e 1990. O sanatório de Manuel Bandeira agora está fechado
e disseram-me que aguarda demolição. Novo sanatório e outras construções
ergueram-se nesse intervalo. No entanto, essa segunda visita a Clavadel encheu-me de encantamento: em agosto de 1990, lá estivemos em pleno verão
com céu azul brilhante; em dezembro de 1998, era inverno, tudo estava coberto de neve, fazia 5º negativos, e o céu estava cinzento e nebuloso. Afinal,
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esses foram os dois panoramas que o bom Manuel pintara em seus poemas de
1913 e 1914. Portanto, nossa segunda visita a Clavadel completara a anterior.
Trinta centímetros de neve cobriam o caminho deserto até o sanatório, que
foi de Paul Éluard, Gala, Picker e Manuel Bandeira. Subi com dificuldade os
degraus da escada para a varanda do prédio, cobertos de neve e gelo. Todas as
portas e janelas do sanatório abandonado estavam fechadas. Tentei penetrar
no salão, forcei uma porta, duas, e... desisti. Veio-me à mente o poema de
Carlos Drummond de Andrade e então compreendi que aquele mundo mágico dos três grandes poetas estava chegando ao fim. Minha mulher tirou-me
uma fotografia debruçado na balaustrada da varanda do sanatório e lancei um
último olhar a toda aquela melancólica beleza que dali se descortinava. Na
viagem de volta de ônibus para Davos, mal trocamos quatro palavras.
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Juca Mulato e a
Alma Nacional
Ar na l d o Ni s k i er

Ocupante da
Cadeira 18
na Academia
Brasileira de
Letras.

A

lembrança que guardo de Menotti Del Picchia é a mais simpática possível. Detentor da cadeira n.º 28 da Academia Brasileira de Letras, exerceu com brilho e competência as múltiplas atividades
de poeta, jornalista, tabelião, advogado, político, romancista, cronista,
pintor e ensaísta. Segundo o Acadêmico Manuel Bandeira, nenhum
dos seus livros modernistas superou o êxito de Juca Mulato, “onde o
poeta paulista se apresenta em sua feição mais genuína.” Representa
a alma nacional em estado puro, como quando coordenou a segunda
noite da Semana de Arte Moderna de 1922.
Candidato à ABL, atendi à sugestão de Austregésilo de Athayde
para que fizesse uma visita a Menotti Del Picchia, em São Paulo.
Fui acolhido com muito calor, em sua casa, onde ele fez questão de
me mostrar seus quadros, algumas capas de livros (inclusive infantis) e o piano que ele associava ao grande amor da sua vida, a artista
Antonieta Rudge. Ela já havia desaparecido há anos, mas os seus
olhos brilhavam na lembrança dos mais belos sentimentos.
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Menotti fundou jornais, revistas, foi fazendeiro, editor, diretor de banco e
industrial. Na parte artística, diversificou a sua produção com pintura e escultura, que ele guardava pressurosamente em sua residência. Teve vida longa,
de 1892 a 1988, defendendo os ideais do “Grupo da Anta”. Suas crônicas
no Correio Paulistano, no período de 1920 a 1930, representam um verdadeiro
diário do Modernismo, em que se opôs a Oswald de Andrade, de Pau-Brasil
e Antropofagia.
Para alguns críticos, a poesia de Menotti padecia de excesso de imagens,
com a sua visão colorida e cheia de elementos plásticos. Mais adiante, controlou os seus excessos, inclusive políticos, comunicando-se de forma emocionada. Os seus poemas Moisés e Juca Mulato são de 1917. Em 1936, integrou o
grupo A Bandeira, movimento cultural fundado por Cassiano Ricardo, de caráter nacionalista, e responsável pela edição da revista Anhanguera. Viveu muitos
anos em Itapira, São Paulo, onde nasceu o Juca Mulato. Hoje, naquela cidade,
existe a Casa Menotti Del Picchia, instituição responsável pela manutenção e
preservação do seu rico acervo.
Sua estreia na Literatura foi no ano de 1913, com o livro Poemas do Vício e da
Virtude. Chegou a trabalhar na Tribuna de Santos e já na capital paulista foi diretor do jornal A Gazeta. Convidado por Assis Chateaubriand, assumiu a direção
do jornal Diário da Noite, no ano de 1936. Como se nota, Menotti teve uma
intensa participação como jornalista, condição da qual ele também demonstrava um grande orgulho. Foi assim que consegui manter uma longa conversa
com ele, na visita que lhe fiz nos idos de 1983. Ele tinha ideias próprias,
nem sempre coincidentes com as minhas, em matéria de política, mas sobre a
importância dos jornais em nenhum momento divergimos. Se consegui o seu
voto, só Deus sabe.
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C

onheci Raimundo Magalhães Júnior na redação da revista
Manchete na Rua Frei Caneca, em novembro de 1965. Eu vinha
de três anos no Serviço Brasileiro da BBC de Londres e fui contratado
como repórter especial. Minha primeira matéria, encomendada pelo
chefe de reportagem, Arnaldo Niskier, foi sobre o Pedro II, “o colégio das celebridades”. Arnaldo me alertou: “Capricha no texto que
foi o colégio do titio [Adolpho Bloch]...” Pesquisei, entrevistei pessoas
e entreguei o texto num prazo exíguo. Na redação da Frei Caneca, a
sala dos repórteres era separada da sala da redação por divisórias de
madeira e vidro chapiscado. Uma voz fina e rascante gritou do outro
lado: “Quem é esse tal de Muggiati?” Era o Magalhães, o terror dos
focas. Certa vez, um repórter dublê de fotógrafo foi fazer uma reportagem sobre o verão carioca. Magalhães foi curto e grosso: “Meu
filho, do seu texto eu só aproveitei uma palavra: verão...”
Felizmente, passei com mérito pelo crivo do Magalhães e iniciamos o que se poderia chamar uma amizade, na medida que permitia

Jornalista.
Trabalhou na BBC
de Londres nos
anos 1960 e foi
editor das revistas
Manchete, Fatos&Fotos
e Veja. Publicou
diversos livros,
entre eles e Mao e a
China, Rock: O grito
e o mito.
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por seu temperamento difícil. Acadêmico desde 1956, era muito visitado por
escritores. Lembro quando me apresentou ao amigo Agripino Grieco, grande
frasista, que olhou para minha testa larga e calva incipiente e exclamou: “Que
belo salão de baile para as ideias!”
A Manchete iniciou uma editora de livros, Edições Bloch, e Raimundo e eu
traduzimos “o último livro de Ian Fleming,” três contos com o famoso espião
James Bond, 007/Encontro em Berlim. Essa editora foi o foco da minha primeira
grande briga com Adolpho Bloch. Eu tinha escrito um livro, Mao e a China,
uma reportagem política que ia da Guerra do Ópio até a Revolução Cultural.
Cinco mil exemplares impressos estavam empilhados na gráfica de Parada de
Lucas, quando recebi uma oferta para trabalhar em São Paulo na nova revista
semanal Veja. A Bloch não cobriu a oferta salarial da Veja e, embora preferisse
ficar no Rio, decidi cuidar da minha carreira em São Paulo. Dezenas de outros
jornalistas da Frei Caneca embarcaram na diáspora paulistana: Nilo Martins,
Paulo Henrique Amorim, Lucas Mendes, Geraldo Mayrink, Hedyl Valle Jr.,
Luiz Lobo. Adolpho resolveu se vingar de mim não publicando mais o Mao e
a China. Mas aquela pilha de livros representava um tremendo prejuízo, e ele
repassou o livro para outro editor, que o publicou com uma noite de autógrafos festiva em São Paulo, cinco dias antes do AI-5.
Os rancores do Adolpho não duravam muito: no final de 1969 eu estava
de volta à Bloch, agora instalada na nova e luxuosa sede da rua do Russell, na
Praia do Flamengo, com vista para o Pão de Açúcar. Passei um ano na direção
de Fatos&Fotos – onde nenhum diretor durava mais de um ano – e me vi de
volta à Manchete, na redação, cuidando dos textos de um fascículo encartado
na revista, Os homens que fizeram o século 20. Era uma franquia do Sunday Times de
Londres, com inserções de heróis nacionais, entre eles Juscelino Kubitschek.
O editor-chefe da revista era Zevi Ghivelder: Magalhães traduzia o material
do jornal inglês e escrevia sobre os personagens brasileiros; e eu fazia a revisão
final. Fomos os três crucificados quando saiu o verbete referente a Juscelino
Kubitschek. Naquela quarta-feira – dia em que a Manchete ia para as bancas
– um Adolpho furibundo telefonou cedo para o Cony, seu interlocutor na
redação. “Me diga, quem é esse tal de Hipólito da Costa?” No verbete do JK,
146

Memórias do Magalhães

o Magalhães, com seu incoercível cacoete de historiador, mencionara que o
primeiro defensor da mudança da capital para o planalto fora o fundador do
Correio Braziliense. Adolpho comia pelas beiradas; na verdade o motivo de toda
aquela grita foi que o próprio JK ligara, reclamando que a Manchete dera 1900
como seu ano de nascimento, quando ele sustentava que nascera em 1902...
(O vaidoso setentão se queria passar por um “jovem” de 68...)
Sobrou para nós três. O Zevi largou o trabalho e foi para casa, alegando
que estava passando mal (na época, além do estresse de dirigir uma revista
como a Manchete, sofria de uma misteriosa doença). Magalhães pegou literalmente o boné (uma boina, na verdade) e se mandou. Fiquei só na redação,
exposto à ira bíblica do Adolpho, que passava a toda hora
por mim e espumava: “E eu vou demitir esse cabeludo
filho da mãe!” Carlos Heitor Cony, se não salvou a minha vida, pelo menos salvou a minha carreira. Calejado
sobrevivente de outras crises de redação, recomendou que
eu empurrasse minha mesa para trás de uma coluna e praticamente me escondesse. As pilastras de mármore do prédio projetado por Niemeyer ofereciam
amplo refúgio. Escapei assim do olho do Adolpho (e da rua) e continuei no
prédio do Russell para me tornar o mais duradouro diretor da revista Manchete.
E, ironicamente, para me tornar o “chefe” do Cony.
Uma das atrações do prédio do Russell era o restaurante do terceiro andar, à
beira da piscina e diante da fachada do Teatro Adolpho Bloch, com seu portal
de bronze. Manchete sempre teve grandes escritores no seu quadro de redatores e
colaboradores: Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Nelson
Rodrigues, Carlos Drummond de Andrade, Sérgio Porto. No início dos anos 70
trabalhavam lá Carlos Heitor Cony, José Carlos de Oliveira, Magalhães Jr. e, como
repórteres especiais, Lêdo Ivo e Homero Homem. Eu almoçava frequentemente
com estes três, que adoravam uma discussão. Certa vez levaram semanas debatendo se Pagu, a musa dos modernistas, havia ou não introduzido a soja no Brasil.
Homero Homem queria escrever sobre o assunto – a soja começara a ganhar
importância nos agronegócios –, mas o Magalhães dizia que não havia qualquer
fundamento na afirmação de que Pagu trouxera o precioso grão para o país.
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Ao lado do restaurante, no centro de um grande terreno, havia um castelo,
propriedade de José Soares Maciel Filho. Jornalista, filósofo (foi aluno de
Benedeto Croce), era o redator dos discursos de Getúlio Vargas e entrou para
a História como o coautor da carta-testamento do presidente que se suicidou
em 1954. Mas não eram os méritos de Maciel como ghost-writer que interessavam aos ardorosos debatedores, e sim a fama que lhe era atribuída como o homem que desvirginou Carmen Miranda. A visão diária do castelo de Maciel
trazia frequentemente à baila aquela questão transcendental, que se tornou
um tema recorrente das contendas entre Magalhães, Homero e Lêdo. Às vezes, imiscuía-se na conversa Rodrigo Miranda, funcionário do consulado dos
Estados Unidos que Adolpho empregava como tradutor, e que se arvorava de
sobrinho da Pequena Notável.
Quando conheci Magalhães, ele acabara de publicar um de seus livros mais
polêmicos, Rui, o homem e o mito, em que praticamente demolia o culto da
“Águia de Haia”. A certa altura da carreira, passou a omitir o “Raimundo” do
nome – talvez influenciado pelo poema de Carlos Drummond de Andrade –
mundo mundo vasto mundo,/ se eu me chamasse Raimundo/ seria uma rima, não seria uma
solução. Optou por R. Magalhães Jr., que logo se prestaria a uma troça do incorrigível Sérgio Porto, colega de redação na Manchete: “Erre, Magalhães Jr.!” –
bradava Porto enquanto Magalhães catava milho na sua Remington. Mas Magalhães não errava nunca e, além das décadas de trabalho na redação, deixou
uma obra extensa como historiador, biógrafo, ensaísta, contista, dramaturgo,
antologista, dicionarista, tradutor, destacando-se ainda como um grande defensor dos direitos autorais.
Era um cearense diferente, nascido em 1907, na serra de Ibiapaba – sim, no
Ceará tem disso sim: sua cidade natal, Ubajara, fica a 847 metros de altitude,
mais elevada do que Petrópolis (838m) e São Paulo (760m). Talvez devido às
temperaturas frias da sua terra, Magalhães sentisse tanto calor na redação do
Russell. Um de seus maiores motivos de conflito com Adolpho Bloch era o
ar-condicionado, que só era ligado por ordem do patrão, para economizar a
conta da Light. As janelas de vidro do prédio, que, por questões estéticas, só
abriam num ângulo inviável para a ventilação, e também a decoração e o piso
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de madeira, faziam com que, ao menor raio de sol – de manhã ele batia de
frente – o prédio virasse uma fornalha. (Intencionalmente ou não, o marxista
Niemeyer aplicou a teoria da luta de classes à sua arquitetura.) Magalhães
tirava a camisa, exibindo o torso suado, no qual colava uma lauda (às vezes
grudava uma lauda na testa também) e descia para brigar com Adolpho, que
começava o dia no primeiro andar, na tesouraria, enfrentando os dragões bancários, sempre com um humor de cão. A visão de Magalhães seminu o vexava
de tal maneira que Adolpho mandava ligar o ar imediatamente – mas só no
andar da Manchete.
Quando a redação ficava em clima de montanha, Magalhães às vezes resmungava e enfiava uma boina azul – um béret basque – para aquecer a calva.
Fazia seu próprio horário: chegava de manhã bem cedo e saía logo depois
do almoço, lá pelas três da tarde. Tinha um talento incrível para traduzir e
condensar longos textos. Como editor da Manchete, eu gostava de provocá-lo.
Na terça-feira passava às suas mãos uma nova biografia de alguma celebridade
recém-lançada nos EUA ou na Europa, um daqueles best-sellers de 800 páginas,
sobre Sinatra, Liz Taylor, Kennedy ou Marilyn. Eu cobrava: “É para fechar o
caderno de quinta-feira!” O Magalhães chiava, mas mergulhava no trabalho.
Lia e marcava a lápis no primeiro dia, no segundo punha-se a metralhar o teclado com dois dedinhos. Ao voltar do almoço na quarta-feira – um dia antes
do prazo fatal – jogava o livro sobre a mesa do editor, com pelo menos vinte
laudas de texto dentro dele, e despedia-se: “Bom, meu filho, não se acostume.
Je m’en vais...”
Certa manhã, no final de 1981, Magalhães comentou comigo que estava
cansado de viver. Poucos dias depois, foi atropelado por um fusca em frente
à Manchete. Magalhães dirigira um fusca durante muito tempo, mas agora, aos
74 anos, ia ao trabalho de táxi. Como era impaciente e não queria seguir até
a Praça Paris para pegar o retorno, costumava saltar do táxi do outro lado da
rua, em frente à Manchete. Eram duas faixas de rodagem bem largas e, naquele
dia, Magalhães começou a travessia com o sinal ainda aberto para pedestres,
mas, antes de chegar à ilha entre as duas faixas, os carros já haviam disparado
com o sinal verde. Um fusca o pegou centímetros antes de alcançar o meio-fio.
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O motorista, jovem, nervoso, parou imediatamente, colocou Magalhães dentro do carro e seguiu para o hospital mais próximo. O atropelado resistiu
menos de uma semana. Fui ao seu enterro, num sábado cinza-chumbo, 12 de
dezembro, no Mausoléu da Academia, no cemitério de São João Batista.
Magalhães fez parte do que viria a ser a “confraria” da Manchete na Academia Brasileira de Letras. Antes dele, houve Josué Montello: colaborador
assíduo da Bloch, foi eleito em 1954 e, ao morrer, em 2006, era o acadêmico
que mais tempo ocupara uma cadeira na Casa de Machado de Assis – 52
anos. Seguiram-se Arnaldo Niskier (eleito em 84), Lêdo Ivo (86), Murilo
Melo Filho e Afonso Arinos de Mello Franco (1999), Carlos Heitor Cony
(2000) e Cícero Sandroni (2003). Ah, sim, tem ainda Paulo Coelho, eleito
em 2002 – embora poucos saibam, o “Mago” foi correspondente da Manchete,
em Londres, no final dos anos 1970, quando fazia sucesso como letrista de
Raul Seixas e Rita Lee.
Do velho Magalhães – com quem convivi durante 16 anos – guardei várias
lições da arte de escrever: a perseverança no trabalho, o rigor da pesquisa, o
amor à escrita, a leveza do estilo e a curiosidade infinita pelas pessoas e pelas
coisas. E, ainda – acima de tudo – uma atitude irreverente e bem-humorada
diante da vida.

150

Ensaio

José do Patrocínio
José Muri lo d e C a rva l ho

Ocupante
da Cadeira 5
na Academia
Brasileira de
Letras.

T

ratarei aqui hoje apenas da atuação de José do Patrocínio
como jornalista e político, deixando para outra oportunidade o exame de sua obra romanesca, composta de três livros,
Mota Coqueiro, ou a pena de morte (1878) e Os retirantes (1879) e Pedro
Espanhol (1884). Peço permissão para utilizar alguns trechos não
inéditos.
O fundador da cadeira 21 desta Casa, José Carlos do Patrocínio,
Zeca para os amigos, Zé do Pato para o povo, Proudhomme para
os combatentes da Abolição, foi um homem complexo que viveu na
fronteira de mundos distintos, senão conflitantes. A começar pela
fronteira étnica: pai branco, mãe negra, um mulato, como se dizia
na época, cor de tijolo queimado, em sua própria definição. Depois,
a fronteira civil: mãe escrava, pai senhor de escravos e escravas. A
fronteira do estigma social, a seguir: oficialmente registrado como
exposto, só mais tarde constando o nome da mãe, nunca legalmente
reconhecido pelo pai. Mais: a fronteira entre o mundo interiorano
151

José Murilo de Carvalho

em que se criou e viveu até os 15 anos e o mundo da corte, em que exerceu
a atividade profissional e política. Ainda: a fronteira intelectual de uma formação superior, mas de baixo prestígio, a de farmacêutico, convivendo com a
formação dos bacharéis em Direito, Medicina e Engenharia. Por fim, a fronteira entre o reformismo e o radicalismo políticos.
A marca dessas determinações variadas, às vezes contraditórias, combinava-se em Patrocínio com um temperamento apaixonado e explosivo. Momentos
de grande cólera eram seguidos de outros de imensa ternura. Sua reconhecida
generosidade era tisnada por acusações de desonestidade e venalidade feitas
com insistência pelos inimigos. A absoluta coerência e a constância na luta
pela Abolição não se repetiam em relação a outras causas, como a da República, e com amigos e inimigos. O produto de tudo isto era uma apurada sensibilidade para captar as contradições da época e a capacidade de as encarnar
na própria personalidade. Patrocínio era um vulcão de paixões que despertava
grandes entusiasmos e grandes aversões. Como ele próprio confessou, falava e
escrevia com o coração nos lábios. Do coração, brotavam a crítica devastadora
e o ataque impiedoso, mas também o apelo dramático e o aplauso entusiástico. Ninguém podia ficar indiferente a sua ação e ninguém ficou. Teve amigos
incondicionais como Olavo Bilac e Angelo Agostini e inimigos irreconciliáveis como Medeiros e Albuquerque.
Iniciou a luta abolicionista em 1877 na Gazeta de Notícias, de Ferreira de
Araújo, deu-lhe sequência na Gazeta da Tarde, em 1881, e terminou-a em seu
próprio jornal, A Cidade do Rio, que comprou em 1887 com a ajuda do sogro.
Conhecemos seu pensamento relativo à escravidão e sua tática política graças
às dezenas de artigos que publicou nesses jornais. Ressalto aqui apenas a
questão da tática.
O objetivo central de Patrocínio nunca variou: abolição imediata sem indenização, a ser conquistada no máximo até 1889, centenário da Revolução
Francesa. Quatro anos antes da Abolição, ele chegou a indicar com antecipação profética o texto da Lei Áurea: “Fica abolida, nesta data, a escravidão
no Brasil” (artigo de 11 de abril de 1888). Mas se o objetivo não mudava, a
tática variava, as alianças mudavam, assim como se alterava o julgamento de
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pessoas e instituições. Ele próprio disse durante campanha para vereador que
para combater a escravidão todos os meios eram legítimos e bons. Não há,
pois, que buscar coerência em pontos que não se refiram a seu objetivo final.
A Lei do Ventre Livre é às vezes elogiada, às vezes criticada; ministros e políticos em geral são avaliados de acordo com suas posições diante de propostas
abolicionistas. Com alguns, polemizou sempre. Foram os casos do conservador Cotegipe e do liberal Martinho Campos, ambos escravistas e presidentes
do Conselho de Ministros (em 1882 e 1885-88, respectivamente). A outros
defendeu com unhas e dentes, como ao liberal Dantas, e ao conservador João
Alfredo, o primeiro presidente do Conselho em 1884 e autor do projeto
original da Lei dos Sexagenários, o segundo chefe do Gabinete Abolicionista
de 1888.
Com outros, teve relações cambiantes, de acordo com as vicissitudes da
luta. Com Sílvio Romero, aliado no começo, brigou feio quando o sergipano
escreveu um artigo racista e ofensivo aos abolicionistas, chamando Nabuco
de pedantocrata e Patrocínio de sang-mêlé. No artigo, Sílvio Romero afirmava
ainda que o negro era “um ponto de vista vencido na escala etnográfica”. A
resposta de Patrocínio foi exaltada e repleta de ataques pessoais. Sílvio Romero era o “teuto maníaco de Sergipe”, o “Spencer de cabeça chata”, uma alma
de lacaio, um canalha. Outro com quem teve relações complexas foi Rui Barbosa. Aliados em alguns momentos da luta, separaram-se em outras, quando
Rui, por exemplo, em nome de formalidades jurídicas, se opôs à proposta do
governo, feita após a Abolição, de perdoar os escravos condenados nos termos
da Lei n.º 4, de 10 de junho de 1835, que estabelecia pena de morte para
crimes violentos de escravos contra seus senhores. Patrocínio acusou Rui de
defender o sequestro social do ex-escravo em artigos “lúgubres como tribunal
de inquisidores” (artigo de 29 de abril de 1889).
Republicano ele próprio, não perdoava aos correligionários as hesitações e
tergiversações em relação ao problema da Abolição. Assim como Luís Gama,
não conseguira definição clara do Partido Republicano de São Paulo Patrocínio também teve dificuldades com os republicanos do Rio, sobretudo
com seu chefe, Quintino Bocaiuva. A questão central estava na hierarquia
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de prioridades. Os outros republicanos colocavam a República em primeiro
lugar. A Abolição ou viria depois ou não era vista com simpatia. Para Patrocí
nio, a Abolição era prioridade absoluta, a República é que vinha depois. Não
concebia, aliás, a possibilidade de se falar em República sem incluir a Abolição. Neste ponto, concordava com Nabuco, que colocava a campanha abolicionista acima dos partidos. O republicano Patrocínio colocava-a acima da
forma de governo. Por essa razão, não hesitou em ficar ao lado de Isabel, e da
Monarquia, quando a regente se decidiu pela Abolição imediata. Abandonou
a República e só voltou a apoiá-la no dia 15 de novembro de 1889.
Assim como não perdoava a ambiguidade dos republicanos, esses não lhe
perdoavam ter trocado a República pela Abolição. O período que mediou entre
a Abolição e a Proclamação da República foi um inferno astral para Patrocínio.
Vencedor, sofreu cruel campanha de desmoralização por parte dos republicanos, inclusive de Silva Jardim. O epíteto que lhe deram de último negro que
se vendeu, além de racista, era de crueldade atroz, pois o que fizera fora ape
nas antepor a reforma social à reforma política. Patrocínio passou o período
defendendo-se das acusações e contra-atacando os republicanos por sua aliança
com os ex-senhores de escravos que buscavam indenização. Sua linguagem ferina não ficou atrás da dos inimigos em cunhar expressões duras e candentes:
republicanos do 14 de maio, “piratas do barrete frígio”, pirataria sans-culotte,
neorrepublicanos da indenização e outros assemelhados. A briga marcou-o pelo
resto da vida. Mesmo o fato de ter promovido a única ação autenticamente popular no dia 15 de novembro, proclamando a República no Senado da Câmara,
quando o chefe republicano, Quintino Bocaiuva, acompanhava a parada militar,
foi suficiente para o redimir aos olhos dos republicanos. Sua vida após a Proclamação foi um decair constante até o final melancólico.
Não encontrou nova causa à altura de seu talento e de sua paixão. Os abolicionistas monárquicos também se recolheram. Nabuco refugiou-se na redação
da magnífica biografia do pai e das próprias memórias. Rebouças escolheu
o exílio e terminou tragicamente pondo fim à própria vida. Sem causa por
que lutar, viu-se envolvido nas agitações dos primeiros anos da República.
Desterrado para Cucuí por Floriano, para onde foi no mesmo vapor Alagoas
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que levou Pedro II ao exílio, ao voltar teve que se ocultar da polícia. Correu
mesmo o boato de que teria sido fuzilado por ordem de Floriano. Depois da
posse de Prudente de Morais, acabaram-se as perseguições, mas ficou preso a
disputas mesquinhas indignas de seu talento.
A partir de 1894, buscou sua própria fuga no sonho de construir um balão dirigível, o Santa Cruz. Sonhava poder desprender-se da Terra para voar
acima de seus concidadãos, longe, respirando o grande ar virgem das alturas,
como diria a Coelho Neto. Refugiava-se no sonho, assim como Rebouças se
refugiara na morte.
De pouco lhe valeu, nessa conjuntura, a eleição para a ABL. Compareceu
a duas das sessões preparatórias, à primeira, de 15/12/96 e à quarta, de
4/1/97. Foi incluído na lista dos 30 primeiros acadêmicos aclamados na
sessão de 28 de janeiro de 1897, à qual não compareceu. Não esteve presente
nem justificou ausência na sessão inaugural de 20 de junho. Ocupou a cadeira
21, para a qual escolheu como patrono Joaquim Serra, outro abolicionista.
Entre a sessão inaugural e janeiro de 1905, quando morreu, compareceu a
apenas quatro sessões, não constando das atas qualquer manifestação sua.
Seu substituto foi Mário de Alencar, eleito em 31/10/1905 e empossado a
1.o de agosto do ano seguinte.
Uma de suas poucas alegrias da época parece ter sido a compra do primeiro automóvel que circulou pelas ruas do Rio. Alegria passageira, porque seu
grande amigo, Olavo Bilac, não demorou em espatifar o carro, também na
primeira batida da história da cidade.
Em 1903, perdeu por falência o Cidade do Rio. Já tuberculoso, dedicou-se
integralmente à construção do balão que jamais levantou voo. Morreu em
1905, em meio a uma hemoptise, pobre e abandonado, em modesta casa de
Inhaúma. Tinha 52 anos.
Milhares de pessoas desfilaram perante o caixão depositado na Igreja do
Rosário e outras tantas acompanharam o féretro até o cemitério de São Francisco Xavier. Pálido reconhecimento para quem conquistou a liberdade sonhada de seus irmãos negros e sonhou em vão com a conquista da própria
liberdade voando nas alturas: “Lá vai o Zé do Pato!”
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Seu amigo João Marques conta que, em meio ao delírio das aclamações
populares no dia 13 de maio, quando era carregado em triunfo pela multidão,
lhe disse: “Que belo dia para morreres, Patrocínio!” De fato, não fez bem a
Patrocínio ter sobrevivido à glória.
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imões Lopes Neto é um monumento literário sul-rio-grandense. Hoje em dia, poucos discutem seu lugar privilegiado
no sistema literário gaúcho por ter lido e aprimorado a tradição
gauchesca anterior e, na mesma medida, ser lido e incorporado pelas gerações subsequentes, das quais Erico Verissimo representa o
cume formativo. No Brasil, o reconhecimento veio também, principalmente depois que se aventou a ideia da gênese de Riobaldo
estar no Blau Nunes simoniano (ideia hoje documentada através
do exemplar anotado dos Contos gauchescos presente na biblioteca de
Guimarães Rosa, disponível no Instituto de Estudos Brasileiros da
USP). Mas nem sempre foi assim.
A obra clássica de Simões – Contos gauchescos – é de 1912, mas
a publicação não encontra leitores à época, tanto que a segunda
edição virá apenas em 1926, quando tampouco obtém êxito, e só
vai começar a ser reconhecida em 1949, quando sai pela Editora
Globo, graças à iniciativa do crítico Augusto Meyer. Esses quase
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40 anos de silêncio já seriam bastante prejudiciais, não fosse o prejuízo ainda maior da recepção enviesada que a obra teve na sequência. Foi taxada de
regionalista, logo incompreensível – seja por questões políticas, sociais ou
linguísticas – para o leitor urbano. E a incompreensão vai marcar a obra e a
vida de Simões Lopes Neto até bem recentemente.
Nascido em uma das cidades mais ao sul do Rio Grande do Sul, Pelotas,
em 1865, Simões presenciou desde a infância a confluência dos mundos urbano e rural. Cidade cosmopolita, em diálogo direto com Paris, Pelotas era
mantida economicamente pelas charqueadas, típicas representantes do universo gauchesco, ao trabalhar com o abate do gado e a distribuição da carne. Filho de uma tradicional família de charqueadores, Simões Lopes Neto sempre
circulou entre os dois mundos. Soma-se a isso um período passado no Rio de
Janeiro (1877-1884), que certamente aguçou sua experiência citadina e lhe
deu visão “de fora” em direção a seu estado natal.1
Essa composição ruralista-citadina apresenta-se como um dos fatores que
faz de Simões um homem à frente de seu tempo. E esse caráter avançado,
inovador, geralmente vem acompanhado da incompreensão por parte dos
contemporâneos. Os dois volumes inéditos que vêm a público agora, depois
de exaustivo trabalho de recuperação efetuado pelo professor Luís Augusto
Fischer, dão mostras do quanto inquieto era Simões Lopes Neto e certamente
irão surpreender o leitor habituado ao “regionalismo” do escritor.
Trata-se de Artinha de leitura e Terra gaúcha, ambos integrantes de uma série
mais ampla – a Brasiliana – que Simões projetava redigir com o objetivo claro
de interferir na formação de leitores. A Artinha é uma cartilha escolar “dedicada às escolas urbanas e rurais”, como assinala o subtítulo, idealizada por Simões em 1907 e inédita em livro até 2013. O percurso desse manuscrito daria
um roteiro cinematográfico. Em 1907, o autor redige a cartilha, encaminha-a
ao Conselho de Instrução Pública do Rio Grande do Sul, órgão que define se
o material pode ou não ser utilizado para fins didáticos, e, para sua surpresa,
1 Para

uma visão mais completa da biografia de Simões Lopes Neto, consultar o ensaio Vida e obra de João
Simões Lopes Neto, de Luís Augusto Fischer, que introduz a última edição de Contos gauchescos e lendas do sul,
Porto Alegre, Editora L&PM, 2012.
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recebe um parecer negativo. Justificativa: não estava de acordo
com as normas ortográficas vigentes. E aqui temos a primeira
demonstração do caráter bem informado de Simões.
No mesmo ano da redação da Artinha (1907), a Academia Brasileira de Letras propõe uma reforma ortográfica que simplifica
uma série de questões fonéticas do Português do Brasil.2 Simões
Lopes Neto adota essa versão da ortografia brasileira na composição de sua cartilha, confiando que ela seria prontamente oficializada, o que só vai acontecer em 1931, mas não a proposta
original, e sim um novo acordo firmado com Portugal. Após a recusa, a Artinha
ficou engavetada e foi vendida a um sebo (não se sabe se pela viúva do escritor
– que, depois da morte de Simões, e inclusive em seus últimos anos de vida,
passou por sérias dificuldades financeiras – ou por alguém do Conselho que
rejeitou o livro), onde foi adquirida pela professora Helga Piccolo na década de
70 e permaneceu esquecida em sua biblioteca até 2008, quando a professora
preparava a doação de seus livros. A partir de então, passou a integrar o acervo
do Instituto Simões Lopes Neto e só agora recebe publicação em livro.
A Artinha de leitura está composta de cinco partes. Nas três primeiras, Simões apresenta as vogais e as consoantes, a formação de ditongos, sílabas e
palavras em um ascendente de complexidade. Na quarta parte, vê-se uma
seleção de textos com claro objetivo de ensinamento moral, e na quinta parte,
alguns exercícios e orientações para o professor. Essas duas últimas seções são
justamente o diferencial da cartilha de Simões Lopes Neto, que não se propõe
a apenas alfabetizar os aprendizes, quer formá-los para a leitura, e essa não era
a praxe dos materiais didáticos da época. Surpreendem também os conselhos
dirigidos ao professor: “A calma, a moderação; a paciência, a meiguice – e a
constância – são os predicados do educador. Não se deixe – nunca! – invadir
pela cólera” (2013, p. 144), isso em um tempo em que a palmatória e os castigos físicos e psicológicos eram estratégia didática institucionalizada.
2

Para mais informações sobre essa reforma ortográfica e sobre questões linguísticas e pedagógicas
próprias da cartilha, consultar o artigo do professor Pedro de Moraes Garcez, que acompanha a edição
da Artinha de leitura, Caxias do Sul/RS, Belas Letras, 2013, pp. 159-178.
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Com a publicação de Artinha de leitura, conhecemos um Simões Lopes Neto
atento às dificuldades de escrever literatura em um país de analfabetos, e que
se propõe a modificar esse panorama através da produção de materiais didáticos dirigidos aos primeiros anos da trajetória escolar. Cada autor reage de
maneira própria a essa constatação: quando Machado de Assis descobriu,
em 1876, que 70% da população brasileira era analfabeta, se sentiu livre
para experimentar novas formas narrativas e escreveu Memórias póstumas de Brás
Cubas. Antes de desviar do problema, Simões tentou começar a resolvê-lo, mas
a tacanhice de seus contemporâneos inviabilizou o projeto. Depois disso, o
autor vai abandonar suas propostas pedagógicas e produzir sua obra maior
– Contos gauchescos (1912) e Lendas do sul (1913) – que, como se sabe, teve por
muito tempo um número restrito de leitores, primeiramente por causa do
analfabetismo real que caracterizava a população e depois pelo “analfabetismo literário” – a incapacidade urbana de compreender o mundo rural – que
impossibilitou a interpretação de sua obra como verdadeiramente maior.
É interessante perceber como a linguagem sempre foi um problema para a
compreensão da obra de Simões. A Artinha de leitura foi recusada por não atender aos padrões linguísticos vigentes em 1907. Os Contos gauchescos são tidos
como difíceis por empregar um vocabulário típico das zonas rurais rio-grandenses, que tampouco é o padrão dominado pela população urbana gaúcha e
que se dirá da brasileira. Nos dois casos, a incompreensão não desqualifica a
obra do escritor; pelo contrário, sugere ao leitor que busque novas chaves de
interpretação, chaves estas que, no caso de Simões, só virão com as gerações
posteriores a ele.
O segundo volume inédito de Simões Lopes Neto agora publicado intitula-se Terra gaúcha3 e foi projetado como um passo adiante, em relação à Artinha,
na formação de leitores. É provável que os dois textos tenham sido redigidos
quase simultaneamente, já que em 1904 contemporâneos a Simões sabiam
3 Os

ensaios que acompanham o volume agora publicado sugerem a identificação de Terra gaúcha com o
romance Cuore, do italiano Edmondo de Amicis, publicado em 1886. Simões Lopes Neto declarou em
uma conferência de 1904 a intenção de escrever um romance semelhante ao do italiano, mas com conteú
do brasileiro e acessível ao leitor daqui. Os ensaios citados indicam que Simões alcançou seu objetivo.
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da criação de Terra gaúcha. Trata-se de um livro para leitura escolar, dirigido
a crianças de oito a dez anos que já estariam aptas a interpretar textos mais
complexos que os da Artinha. O percurso dos manuscritos de Terra gaúcha até
a publicação é tão sinuoso quanto o da cartilha. Nos anos 1940, Francisca
Meireles Leite, viúva de Simões Lopes Neto (falecido em 1916), recebe pelo
correio um pacote remetido do Rio de Janeiro com dois cadernos que haviam
pertencido ao marido. Após a constatação da veracidade desses manuscritos,
feita por Manoelito de Ornellas, importante estudioso da obra de Simões, ela
tenta ceder os direitos autorais ao governo do estado do Rio Grande do Sul,
que os recusa. O destino do material seria, como já ocorrera com a Artinha, a
gaveta.4
Os dois cadernos correspondem às partes nas quais está dividido Terra gaúcha: 1) As férias, na estância e 2) O estudo, no colégio. Os títulos são autoexplicativos
e demonstram o intento do autor em retratar o encontro desses dois mundos que o marcaram profundamente: a estância rural e o colégio urbano. O
narrador é um menino de mais ou menos oito anos – Maio – que narra suas
experiências nesses dois espaços. Essa decisão de contar a história a partir da
voz da criança com a mesma idade que os leitores que Simões quer atingir, já
é um grande feito, pois a identificação seria imediata.
Maio vem de uma família de proprietários rurais cujos integrantes dominam as tarefas atribuídas ao homem do campo – o trato com o cavalo e o gado
e a agricultura – e à mulher do campo – as tarefas domésticas e a criação dos
filhos. Tem duas irmãs e nos conta suas peripécias com elas, com seus pais, os
agregados da estância e amigos da família. Essa é a base narrativa da primeira
parte de Terra gaúcha, na qual Simões identifica os costumes tradicionais do
4O

professor Luís Augusto Fischer realizou um estudo detalhadíssimo de Terra gaúcha que acompanha
a edição do livro resenhado aqui. Nesse estudo, o professor traça todo o trajeto do manuscrito, desde
a concepção por Simões até a publicação atual, passando pelas confusões causadas pelo próprio autor
ao aproveitar o título “Terra gaúcha” para outro livro sobre história do Rio Grande do Sul. Além disso,
Fischer faz uma análise vertical do conteúdo do Terra gaúcha que agora se publica, contrastando com
iniciativas de contemporâneos a Simões e, mais uma vez, verificando a inovação das ideias simonianas.
FISCHER, Luís Augusto. Contexto e natureza de Terra gaúcha. In: LOPES NETO, João Simões. Terra
gaúcha. Caxias do Sul/RS: Belas Letras, 2013.
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interior do Rio Grande do Sul, que seriam largamente explorados em sua
obra posterior. Inclusive, aparecem pela primeira vez as lendas do Negrinho
do Pastoreio e do Boitatá que o autor incorporaria mais tarde a Lendas do sul.
Em Terra gaúcha, essas histórias são contadas a Maio pela siá Mariana, agregada
da família, uma espécie de antecipação da Tia Nastácia de Monteiro Lobato.
Vale destacar que o Simões de Contos gauchescos já estava no de Terra gaúcha.
Em alguns trechos nos quais Maio se põe a descrever paisagens ou costumes
gauchescos, percebe-se um vínculo forte com a linguagem que caracterizaria
sua obra maior. Um exemplo: Maio está descrevendo um cinamomo e diz: “A
quantos homens este cinamomo já abrigou, quantos já dormiram tranquilos
sob sua ramaria...; com certeza esta casca dura e grossa já escutou soluços, já
ouviu outros risos, já presenciou beijos. [...] a árvore estremece na folhagem: é a
viração que a acaricia” (2013, p. 44). Difícil não lembrar da “roseira baguala”
do famoso conto No manantial: “[...] mas a roseira baguala, lá está! Roseira que
nasceu do talo da rosa que ficou boiando no lodaçal no dia daquele cardume de
estropícios [...]. Até parece que as raízes, lá no fundo do manantial, estão ainda
bebendo sangue vivo no coração da Maria Altina” (2012, p. 112). Ou de outro
conto célebre, O “menininho” do presépio: “O jerivá é uma árv’e tristonha, mas quando bota um cacho de flor fica alegre, de enfeitada. [...] Assim era aquele casal: ele
como o jerivá velho, ela como um cacho de flor” (2012, p. 219). Os exemplos
seriam muitos, mas essa característica tipicamente simoniana de utilizar uma
paisagem regional como alegoria de sentimentos e comportamentos que podem
ser comuns a pessoas de qualquer lugar já aparece em Terra gaúcha.
Na segunda parte do livro, Maio vai contar sua rotina na escola. E aí o
texto não trata apenas da terra gaúcha e sim da brasileira. Na classe de Maio,
cada aluno é originário de um estado do Brasil (à exceção do Acre, recém-criado) e a tarefa que propõe Mestrinho, como se chama o professor que
também dirige o colégio, é que cada aluno apresente aos colegas algo de seu
estado natal. O manuscrito está inacabado, assim que só conhecemos as apresentações de Rio de Janeiro e Mato Grosso; provavelmente, se Simões Lopes
Neto tivesse prosseguido com o projeto, teríamos um panorama da formação
do Brasil na primeira década do século XX.
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O civismo configura a espinha dorsal dessa segunda parte de Terra gaúcha,
no culto aos hinos brasileiros e na valorização de datas históricas fundamentais aos estados. Apesar do adjetivo “gaúcha” presente no título, com essa
segunda parte Simões demonstra intenção de que o livro signifique para qualquer brasileiro, seguindo a onda nacionalista que ocupava escritores nessas
primeiras décadas da jovem República (Coelho Neto e Olavo Bilac são dois
nomes contemporâneos a Simões que executaram projeto educacional e cívico
semelhante ao do escritor pelotense, com maior êxito e reconhecimento, provavelmente por serem intelectuais integrados à Academia Brasileira de Letras
e ao centro cultural do país; embora as ideias de Simões estivessem alinhadas
a de seus contemporâneos residentes na metrópole brasileira, o escritor pagou
um preço que, apesar de ter diminuído com o passar do tempo, pagam aqueles
nascidos nas franjas de um país continental).
A proposta pedagógica de Artinha de leitura segue presente em Terra gaúcha e
isso fica visível na postura adotada pelo Mestrinho na relação com seus alunos. São comuns falas de respeito à diferença (como no episódio do menino
canhoto que, ao ser ridicularizado pelos colegas, é defendido pelo Mestrinho)
e de incentivo ao diálogo e a compreensão em oposição à força bruta (no
trecho em que o Mestrinho pune um aluno por dar um tabefe no colega).
Segue a adoção da compreensão e da afetividade como método integrante
da rotina escolar complementar à disciplina e à ordem tão caras ao contexto
da época. Isto que hoje aparece em qualquer manual docente, não era visível
no início do século XX, comprovando, mais uma vez, o caráter visionário do
projeto simoniano.
Sendo assim, a publicação desses dois livros abre uma nova fase de análise
da obra de Simões Lopes Neto. Até então, entendia-se o escritor como um
autor de teatro, em seus anos de formação, e um excepcional contista, em
seu período de maturidade. Entre esses dois extremos, encontra-se uma etapa
transitória, na qual Simões se dedicou à formação de leitores e à intervenção
na realidade educacional do país. Os estudos que aparecerão a partir de agora
certamente reafirmarão o valor capital de Simões Lopes Neto para as letras
brasileiras.
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Brasil Colonial: o caso de
Antônio Vieira, S. J.
José Carlos S ebe Bo m M ei hy

O

objetivo deste artigo é uma análise da política religiosa de
Portugal em relação ao Brasil durante a época colonial,
traçando um paralelo entre dois pressupostos estabelecidos. De
um lado, Antônio J. Saraiva, com a sugestão de que houve uma
profunda e inconsciente penetração de um judaísmo popular durante o período colonial.1 De outro, Luís Palacin mostrou como
a crítica de Padre Antônio Vieira ao sistema colonial representou
a “consciência possível” daquele tempo.2 O presente artigo, assim,
coloca essas duas proposições lado a lado, e sugere que os sermões
de Vieira – que era considerado “o maior mestre da prosa portuguesa de seu tempo”3 – representem um esforço consciente no
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SARAIVA, J. Antônio, O discurso engenhoso, Editora Perspectiva, Coleção Debate, São
Paulo, 1980, p. 111.
2 PALACIN, Luís. Vieira e a visão trágica do Barroco: quatro estudos sobre a visão trágica do Barroco,
Hucitec, São Paulo, 1986.
3 BOXER, C. R.. A Great Luso-Brazilian Figure: Padre Antônio Vieira, S.J., 1608-1697, The Hispanic & Luso-Brazilian Councils, London, 1957, p. 3.
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sentido de harmonizar as bases da política católico-cristã com os princípios
do judaísmo.
Com base nos pontos acima referidos, os limites entre a heterodoxia
cristã e o papel disciplinador da Inquisição são questionados. A questão
levantada é: o órgão estabelecido para “separar” o que era católico do que
era judeu na verdade não traçara uma linha mais nítida entre ambos do que
aquela existente até então. A questão também diz respeito a se a heterodoxia
de Vieira não teria sido muito mais facilmente aceita se ele não tivesse tomado posições políticas, objetivando colocar algum tipo de poder de volta
às mãos dos sefarditas. Por outro lado, supõe-se que o judaísmo absorvido
por Vieira consistisse em elementos profundamente entranhados nas crenças diárias de todas as classes sociais, e tivesse pouco a ver com a tradição
especificamente talmúdica. Ele era fundado a partir da aliança entre Deus e
seu povo desde o Pentateuco. A partir desse ponto de vista, os motivos e
os meios do messianismo exacerbado de Vieira podem ser mais facilmente
vistos. De outro ângulo, torna-se claro que a leitura particular de Vieira do
Velho Testamento destilou e recriou conhecimento popular, resultando em
uma teoria cultural original e refinada. O resultado era um parâmetro pelo
qual um bom número de transgressões e heresias que ocorriam no interior
dos domínios do mundo imperial português poderiam ser medidas. Afinal,
os inquisidores agiam a partir de uma posição teológica, e os argumentos
de Vieira eram não apenas amplamente discutidos e aceitos – eles eram baseados em sólida exegese.
A fim de entender a clara associação de Vieira com os judeus, é necessário
ter-se ideia de como eram suas relações com outros grupos, em termos de
tolerância religiosa. Por manter o princípio de que “haverá um só rebanho e
um só pastor”, Vieira acreditava no significado universalista da cristandade.
Como resultado, em um momento em que grupos protestantes estavam a se
multiplicar rapidamente, ele considerou a integração de índios e negros como
compatível aos esforços de aproximação com os judeus. Com índios, negros e
judeus unidos, o rebanho de Cristo na Terra seria restaurado. Vieira escolher
esses três grupos é algo longe de arbitrário. Ele incluiu os índios porque, de
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acordo com a crença corrente, eles se constituíam um grupo novo que não havia ainda feito opção por nenhuma outra religião.4 Os negros foram considerados, pois, embora sob a condição de escravos, eles seriam a força de trabalho
e poderiam, assim, ser purificados por sua participação no estabelecimento
de um império cristão. Os judeus eram parte dessa visão, pois, na opinião de
Vieira, não havia diferenças significativas entre eles e os cristãos. Vieira defendia que “admiti-los nesse reinado, como se propõe, não é
uma violação de nenhuma lei divina ou humana”.5 Além
disso, a forma por ele proposta para a união com os judeus
seria por meio de sua adesão a uma luta na qual interesses
comuns (tanto econômico como religiosos) estavam alinhados, vez que não essencialmente divergentes. A relação que Vieira propunha para definir afinidades religiosas e antagonismos era, portanto, submetida
a um critério de seleção que, em termos gerais, separava dois tipos de grupos
humanos: de um lado, os povos próximos (índios, negros e judeus); do outro,
os inimigos hereges, os protestantes.
Desde o começo de sua carreira como pregador, Vieira apoiou abertamente
os judeus. Em seu primeiro grande sermão, dado em 1640, referindo-se ao
Brasil, ele veementemente afirma que “se perguntarem aos filhos e netos dos
que aqui estão: – Menino, de que seita sois? Um responderá: – Eu sou calvinista; outro: – Eu sou luterano”.6 Curiosamente, em uma colônia fervilhando
de grupos judaizantes e de cristãos-novos, Vieira não vê os judeus como diferentes, e sim os calvinistas e os luteranos. Suas críticas são dirigidas aos hereges,
uma categoria que, em sua opinião, não inclui os judeus, pois, para citar São
Paulo, “não há distinção entre judeu e grego, pois o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que O invocam”.7 Vieira está falando, claramente,
do Deus do Velho Testamento. Na verdade, sua heterodoxia foi responsável
4 HANKE,

Lewis. Aristóteles e os índios americanos, Livraria Martins Editora, São Paulo, 1958, p. 38.
Antônio. Obras completas, sermões, Lello & Irmão Editores, Porto, 1959, tomo I, p. 43.
6 “For the victory of our weapons against the Dutch,” sermon delivered in Bahia in 1640. OC, vol. X.
p. 69.
7 VIEIRA, Antônio. Obras escolhidas, Lisboa, Edição Sá Costa, 1951, volume IV, pp. 43-44.
5 VIEIRA,
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pela coerção por ele sofrida nas mãos do Santo Ofício, em 1649, e sua prisão
e custódia em Coimbra, em 1665. Por consequência da Inquisição, Vieira foi
silenciado e condenado à reclusão em dezembro de 1667. Tanto em palavras
como em ações, as posições de Vieira lhe conferiram a reputação de ter sangue
judeu. Chegou-se mesmo a dizer, como escreveu em uma carta, que ele teria
sido batizado de pé, ou seja, já adulto, sendo, assim, um “cristão-novo”.8
Verdades e mentiras se imiscuem para mostrar as conexões óbvias entre Vieira
e os judeus. Tais verdades e mentiras poderiam ser usadas de acordo com os
interesses dominantes do momento.
Entre outros motivos que levaram Vieira à prisão pela Inquisição, há vários
que estão diretamente ligados a suas relações com os judeus. Ele sugerira,
por exemplo, que aos judeus fosse permitido abrir suas sinagogas em Lisboa,
como ocorrera em Roma. Também proposto que o acusador, nos processos
inquisitoriais, fosse identificado e os processos tornados públicos. Embora
tenha sido libertado no ano seguinte, em 1668, Vieira continuou sua militância em favor da harmonia entre portugueses e judeus, que ele considerava uma
condição necessária para a governabilidade do vasto império que necessitava
da riqueza do “povo hebreu” para sobreviver.9
E por que seria Vieira chamado de “um amigo dos judeus”?10 Era ele
uma águia estrategista capaz de manobras engenhosas para atrair o capital
judeu, independentemente de disputas religiosas?11 Ou havia algo mais entre Vieira e os judeus, algo que explicaria tais relações para além do simples
8 VIEIRA,

Antônio. Cartas, Lisboa, Edição João Lúcio de Azevedo, vol. 2, p. 549.
Several biographies of Father Vieira have been published. For its capacity for synthesis, Hernani’s
Cidade is recommended: Padre Antônio Vieira, Editorial Presença, Lisboa, 1985.
10 João Lúcio de Azevedo, in a biography on Vieira, calls attention to his human aspect and credits
his admiration for the Jews to his affectionate personality. The affinity between Vieira and the Jews is
especially noticeable in his references to his contacts with the Jews in Ruão. On this topic, please see
História de Antônio Vieira, Livraria Clássica Editora, vol. I, Lisboa, 1831, pp. 101-102.
11 João Francisco Lisboa makes an analysis of Vieira which actually comes closer to being a criticism,
where he describes him as a very astute person. He even states that “Father Vieira and was truly a very
ambitious man who, to get his way, was not always concerned with the means employed. At the same
time, however, he was not a man to easily set aside the laws of honor, and the duties of his state”; in Vida
do Padre Antônio Vieira, W. M. JACKSON, Inc. Rio de Janeiro, 1956, p. 161.
9
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“patriotismo”?.12 Que pontos em comum entre o Catolicismo e o Judaísmo
se poderiam encontrar no pensamento de Vieira? Há dois modos de examinar tais questões: um, explorando suas atitudes práticas ou instrumentais;13
o outro, analisando algumas facetas do Judaísmo presentes no pensamento
de Vieira.
Anita W. Novinsky investigou as atitudes práticas de Vieira em relação à
“ajuda” por ele concedida aos judeus.14 A esse respeito, quatro intervenções
básicas poderiam ser mencionadas. Todas estão expressas em documentos assinados que permitem confirmar a aproximação “material” entre judeus e
cristãos:
1) Em 1641, ele apresentou ao rei de Portugal suas justificativas para a
criação de duas companhias comerciais, de acordo com o modelo holandês. Uma exposição de tais motivos pode ser encontrada em Razões apontadas
a El-rei D. João IV a favor dos cristãos-novos, para se lhes haver de perdoar a confiscação
dos seus bens, que entrassem no comércio deste reino;
2) Em 1643, ofereceu ao rei sua Proposta feita a El-rei D. João IV, em que lhe
representava o miserável estado do reino e a necessidade que tinha de admitir os judeus
mercadores que andavam por diversas partes da Europa;
3) Em 1645, ele submeteu uma Proposta que fez ao Sereníssimo Rei D. João IV
a favor da gente de nação sobre a mudança dos estilos do Santo Ofício e do Fisco;
4) E, finalmente, em 1674, elaborou o Memorial a favor da gente da nação
hebreia sobre o recurso que intentava ter em Roma, exposto ao Príncipe D. Pedro.

12 The

expression “patriotism” employed in reference to Vieira was coined by Ivan Lins in his book
Aspectos do Padre Antônio Vieira, Livraria São José, Rio de Janeiro, 1956, p. 73.
13 Vieira’s work can be divided in two major groups. Accordingly, his “instrumental” texts are those
which translate an immediate, normative meaning which has practical effects. In contrast, the “exegetic”
texts are composed of biblical interpretations and have no immediate practical effect. On the “instrumental” texts, see the introduction to BOM MEIHY, J. C. S. Antonio Vieira: escritos instrumentais sobre os
índios, EDUC, São Paulo, 1992, pp. XIV-XXXIV.
14 NOVINSKY, Anita. Padre Antônio Vieira, a Inquisição e os judeus, in: Novos Estudos, Cebrap, 29, São
Paulo, março de 1991, número 29, pp. 172-181.
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Independentemente desses textos instrumentais, que tiveram um efeito
imediato, olhemos, agora, para o outro aspecto da obra de Vieira, nomeadamente os princípios judaicos claramente presentes em seus sermões. Primeiro,
no entanto, será necessário explorar o significado dos próprios sermões no
século XVII.
Admitindo que a oratória sacra fosse um estilo em declínio a partir do Século das Luzes e que a apologética a tivesse substituído como forma de debate
teológico, seria, entretanto, pouco sábio deixar que equívocos comuns distorçam a história do sermão como estilo literário.15 Duas linhas de argumentação
têm sido recentemente empregadas para explicar os sermões durante a Idade
de Ouro: a primeira, pelo assim chamado discurso engenhoso como uma solução
formalista;16 a segunda, pelo Barroco como uma solução literária que refletisse um estilo de vida.17 Embora ambas alternativas possam ser respeitadas e
reputadas como válidas, seria preferível antes sublinhar o papel dos sermões
do século XVII como um estilo de expressão fundamentalmente importante
e muito amplamente aceito, particularmente nos reinados ibéricos e em suas
colônias. É importante lembrar que os sermões do século XVII expressavam
interpretações patrísticas que remetiam à ideia da mediação interpretativa do
Verbo Divino. Isso porque, admitindo que as Escrituras fossem equivalentes à
Palavra de Deus, eles definiam uma relação primária que une Criador, criatura
e linguagem. Essa relação é fundamental para se compreender o significado
dos sermões de Vieira e sua devoção ao Velho Testamento, pois, em sua opinião, “a primeira imagem de Deus é o Verbo gerado, a segunda o Verbo escrito.
O Verbo gerado é retrato de Deus ad intra: o Verbo escrito é retrato de Deus ad
extra”.18 Comunicação com o que está vivo é possível por meio da presença
da linguagem, e sua interpretação só pode ser levada a cabo por alguém em
semelhante estado de graça.
15 On

the role of apologetics, see chapter VI of Paul Hazard’s “A apologética” in O pensamento europeu no
século XVIII, Vol. I, Martins Fontes, Brasil, pp. 103-125.
16 SARAIVA, Antônio, J. op. cit.
17 MARAVALL, José Antonio. La cultura del Barroco, Editorial Ariel, Barcelona, 1986.
18 VIEIRA, Antônio. OC, Sermões, op. cit, tomo IV, p. 24.
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De acordo com Vieira, o Criador e o orador foram dotados com poderes
equivalentes, e esta posição abriu caminho para o intrépido e bem conhecido
malabarismo oratório dos jesuítas. É o caso, por exemplo, do famoso sermão
em comemoração à vitória das Armas Portuguesas. Vieira ousou dirigir-se a
Deus com as palavras de Davi no Salmo 43, dizendo “Acordai, Senhor! Por
que dormis? Despertai!” É por uma comunicação direta, de igual para igual,
que Vieira desenvolve sua ideia de um povo de Deus.
Para Vieira, o povo de Deus consistia numa reunião de homens com um
destino comum. E algo mais que uma comunidade espiritual. A ideia de uma
missão coletiva transcendia princípios místicos e implicava pressupor uma
“nação”, pois, na união entre Deus, o pregador e o povo, um compromisso
definido e forte poderia ser alcançado. Seria a definição natural da história da
nação, semelhante à aliança entre Deus e os homens. A pátria vislumbrada por
Vieira era equivalente aos domínios conquistados para estabelecer o império
na Terra. O império seria, então, a união em um só rebanho e sob um só pastor. Não
era a mera fundação de um Estado. Ele pretendia restaurar a ideia de uma
nação baseada em ligações de sangue e em compromissos comuns.
E assim se delineou o Quinto Império sobre a Terra, baseado, como o era,
nos princípios de um messianismo que se faria pela consubstanciação da aliança. Os limites desse território, como o próprio Vieira dissera, seriam o mundo
todo, mas o mundo conquistado pela nação. Vejamos como Vieira, referindo-
se a Portugal e aos portugueses, entendeu esse destino esplêndido: “Nascer
pequeno e morrer grande é chegar a ser homem. Por isso nos deu Deus tão
pouca terra para o nascimento, e tantas terras para a sepultura. Para nascer,
pouca terra, para morrer, toda a terra; para nascer, Portugal, para morrer, o
mundo.”19
É assim que Vieira faz a conexão entre Deus (o Verbo), sua expressão
(escritos e a Escritura) e a necessidade de a palavra ser interpretada pelo
pregador. Ele então se movimenta rumo a uma explicação etimológica que,
interpretada apropriadamente, estabelece o conceito de destino ou o de
19 Idem,

tomo VII, pp. 68-9.
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história. É por esse modo que a palavra ganha força e conduz à militância.
Etimologicamente, Vieira recorda os significados dos nomes pelos quais
os portugueses são conhecidos. Trata-se, na verdade, de pura evocação da
língua hebreia, na qual os nomes são equivalentes a palavras (verbo quer dizer
ser). Vieira, assim, restaura a tradição dos Tubales, filhos de Tubal, que eram
descendentes de Noé, o primeiro homem a se fixar na região. Se Tubal quer
dizer “mundo”, os portugueses (os tubaleses) são “mundanos” e, assim,
têm o direito a se considerarem habitantes do mundo todo. Outro exemplo
é Lusitânia, antigo nome dado a Portugal. Uma vez que o termo significa
“luz”, ele seria, em sua opinião, a luz do mundo. Segundo Vieira, o destino
do povo português é determinado por uma análise etimológica dos significados das palavras e dos nomes. Esse processo analítico funde interpretação
bíblica com interpretação histórica. A primeira se torna o parâmetro para
se entender a última. É assim que o Verbo Divino permeia o destino dos
homens e o orador é transformado no “historiador” que identifica os signos
divinos na jornada humana pela Terra. Ao juntar os dois nomes, obtemos
“mundo iluminado”, e “mundo iluminado”, significa Portugal. Portugal,
finalmente, significa Império: o Quinto Império.
Para Vieira, o pregador era como Moisés, Portugal era uma metáfora para
Davi e a História da Bíblia servia como base para a história dos portugueses.
Como exemplo, seria possível reler passagens dos sermões sobre os sonhos de
São Francisco Xavier. Os destinos de Portugal ao redor do mundo estão gravados nesses “sonhos”, e é neles que as figuras do Velho Testamento melhor
aparecem como sinônimos da história do povo português. No terceiro sonho,
ele nos mostra que Davi era mais representativo que Hércules. Ele, então,
desafia o inimigo, pois, “perseguido de Saul, desterrado e fugitivo, não fazia
fim de pedir a Deus o livrasse”.20 Em Roma, depois de evocar as virtudes de
Davi, usa uma metáfora pela qual compara Portugal ao guerreiro Salvador e,
sem diretamente dizer isso, também mostra que seriam os portugueses que
salvariam a perdida Roma. Davi é Portugal e Roma é a Igreja.
20 Idem,

tomo XIII, p. 98.
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De acordo com a interpretação de Vieira, onde tudo isso teria início? Onde
seria o trono do Quinto Império? Obviamente, seria um reinado cristão, católico-romano, significando, com toda certeza, o Tubal Lusitano. Mas nessa “história”
sagrada, o Brasil certamente teria um papel determinante, vez que ele representaria, paradoxalmente, o fim de uma era e o início de outra.
No Sermão pelo bom sucesso, Vieira declara com todas as letras:
“Finjamos que vem a Bahia e o resto do Brasil a mãos dos holandeses; que é o que há de suceder em tal caso?” E após terríveis ameaças, ele concluiu que “despojados assim os templos
e derrubados os altares, acabar-se-á no Brasil a cristandade
católica; acabar-se-á o culto divino; nascerá erva nas igrejas, como nos campos”.
Vieira conclui, enfim, recordando, mais uma vez, Davi, dizendo que se Davi teve
seus pecados perdoados, os portugueses também teriam os seus, vez que “O
mesmo Davi distingue na misericórdia de Deus grandeza e multidão”.
Acreditando que as afinidades entre judeus e cristãos seriam uma questão
de diálogo, Vieira procede à interpretação bíblica para justificar a aproximação entre esses dois grupos. Essa justificativa é encontrada na Sagrada Escritura, onde príncipes e homens que amam a Deus se uniram contra os infiéis.
Recordando que Abraão fez uma aliança com Abimeleque, Davi com Achish
e os macabeus com os romanos, Vieira mostra a necessidade de união com os
judeus.21 Seu argumento mais convincente, no entanto, é o de que “a heresia
das outras nações é muito mais contagiosa que o Judaísmo, porque está mais distante
da fé, que a seita dos outros hereges, que todos o confessam, e assim vemos
que França, Alemanha, Holanda e quase toda a Europa está infeccionada de
heresias; e o Judaísmo não passa de homens da mesma nação: pois se a necessidade da guerra nos obriga a admitir entre nós heresias mais contagiosas,
por que não admitiremos os que são menos arriscados?”22 Vieira convida o
rei a ser Davi nessa aproximação (e deve ser lembrado que, à época, o corpo
do rei era considerado o corpo do povo inteiro). Ao fazer isso, Vieira propõe
21 Proposta

Feita a el Rei D. João IV em que se lhe Representava o Miserável Estado do Reino e a Necessidade que Tinha de Admitir os Judeus Mercadores, Lisboa, 1951, Edição Sá da Costa, Vol. IV, p. 17.
22 Idem. pp. 20-21.
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uma interpretação das Escrituras para iluminar seu ato extraordinário. Seria
incorreto, portanto, ver o apelo de Vieira aos judeus como o ato de um mero
mercenário. Havia, na verdade, uma substância que alimentava sua proposta.
Antônio Vieira representou a consciência possível de seu tempo, para usar
os termos de Lucien Goldmann. Também representou o limite entre dois
mundos, que, em sua opinião, não eram assim tão distantes entre si: a Cristandade e o Judaísmo. Vieira absorveu elementos do judaísmo popular e os
recondicionou, trabalhando sobre eles até, finalmente, elaborar uma posição
que assumisse as características de uma teoria.
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Clastres: o mal radical
e a Terra sem mal
O lg á r i a M ato s

N

os anos 60, a Linguística e o Estruturalismo marcaram
fortemente os saberes (da História à Filosofia, da Psicanálise aos estudos literários, saberes que, organizados em disciplinas,
tornaram-se o que passou a ser denominado “ciências humanas”),
e, sobretudo, o rigor de sua formalização. Essas significaram o aban
dono das preocupações metafísicas diante de uma concepção da ciên
cia que abarca a totalidade da experiência humana. A construção de
um saber a um só tempo, científico e humanista, foi ultrapassado,
a Filosofia foi considerada mero exercício de abstração, um estágio
do pensamento a partir de então superado pelas ciências humanas.
Deixando de lado a Filosofia, puderam pensar por si mesmas. Foi
durante esse período que Lévi-Strauss criticou O existencialismo é um
humanismo, considerando a obra de Sartre uma filosofia fundada sobre a experiência pessoal, subjetiva, o existencialismo sendo incapaz
de desenvolver uma visão analítica da sociedade e da humanidade,
limitando-se a uma dramatização individual sem possibilidade de
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universalização: “Se, como acreditamos, a atividade inconsciente do espírito
consiste em impor formas a um conteúdo, e se essas formas são fundamentalmente as mesmas para todos os espíritos, antigos e modernos, primitivos e
civilizados [...], basta atingir a estrutura inconsciente subjacente a cada instituição ou a cada costume, para se obter um princípio de interpretação válido
para todas as instituições e outros costumes.”1 Em busca de leis gerais, o
Estruturalismo e as ciências sociais encontram “na indução ou na dedução
lógica” as relações matemáticas que permitem a implementação de sistemas
de oposição duais e identitários. Para Pierre Clastres, o Estruturalismo de
Lévi-Strauss e de seu formalismo, baseado na abstração e a não contradição,
considera que “esse discurso elegante [em suas duas principais vertentes, que
são a análise do parentesco e a dos mitos], frequentemente tão rico, não fala
em sociedade. O Estruturalismo é como uma teologia sem deus: é uma sociologia sem sociedade”.2
No contrapelo dessa concepção, Clastres transcende a ideia da Antropologia como ciência de rigor e desenvolve uma metafísica que questiona o otimismo filosófico e científico, do Evolucionismo ao Marxismo, do Racionalismo ao Estruturalismo, sobretudo quando analisam a violência e a guerra
nas tribos primitivas: “Equivocar-se quanto à guerra: [se ela é o efeito de uma
troca fracassada, como para Lévi-Strauss, ou então o resultado de deficiências
na produção, como para Godelier] é equivocar-se quanto à sociedade.”3 O
pensamento de Clastres é uma reflexão sobre a instituição do político, diferenciando-se da tradição filosófica hegemônica no Ocidente, que considera o
homem como um ser social por natureza – como Aristóteles e seu zoon politikon
echon, e Lévinas e a ética “como filosofia primeira” –, ou contrário à sociedade,
como Hobbes e Freud; ou mesmo em sua “insociável sociabilidade”, como
1 Lévi-Strauss,

Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1974, p.28.
“Les marxistes et leur anthropologie”, in Recherches d’anthropologie politique, Paris, Seuil,
1980, p.160.
3 Clastres, “L’Archéologie de la Violence: la guerre dans les sociétés primitives”, In L’archéologie
de la Violence. Os marxistas concebem a sociedade primitiva como um reino da falta; o
Estruturalismo, sobre o sistema da troca e do parentesco, fazendo da guerra uma consequência
do fracasso das trocas – de mulheres e de bens.
2 Clastres,
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para Kant. De onde as teorias que recorrem ao contrato para fundar o político e as noções, segundo as quais a razão é contrária à violência, ou ainda,
que esta racionaliza o campo histórico (Hegel, Marx). Em ambos os casos,
predominam os princípios de identidade e de contradição, aos quais Clastres
opõe a categoria da ambivalência de todas as coisas, desenvolvendo uma lógica
do paradoxo em que a razão não é racional e não contraditória, contra um
princípio monárquico de explicação do social, falocrata em se tratando da
presença da mulher entre os nativos, logocêntrica face ao que é considerado
racional, claro e evidente na explicação da organização dos saberes, capitalista quanto aos produtos do trabalho e ao acúmulo dos bens. Até mesmo
o pensamento freudiano recai, também ele, no monismo centralizador, na
passagem da “anarquia das pulsões” ao monoprincípio genital: “sexualidade
infantil”, escreve Freud, “é, em seu conjunto, privada de tal centramento e
organização, suas pulsões singulares parciais gozam de direitos iguais, cada
qual perseguindo, por conta própria, a conquista do prazer”.4 Se, na infância,
a pulsão sexual não possui um centro e é polimórfica, na idade adulta, “o falo”
intervém como equivalente geral que fornecerá o lugar e a direção das trocas
pulsionais, eliminando a ambivalência, sendo que esta recebe a denominação
de desvio ou perversão.
Clastres criticará a ideia identitária e etnocêntrica da Antropologia,5 segundo
a qual as tribos primitivas são sem história, sem rei, sem mercado, sem escrita
e sem Estado. Se os conquistadores tinham dúvidas quanto à humanidade dos
selvagens, quanto ao fato de eles terem, ou não, alma, a filosofia e a antropologia racionalistas não são menos etnocêntricas, definindo o homem pelo uso
que faz das mãos ou por ser o único ser que ri, como animal que cobre o corpo
ao se vestir ou, ainda, como aquele que possui um ritual para a morte, construindo sepulturas e guardando luto. Para Clastres, nenhuma dessas soluções
é aceitável: o que constitui a sociedade primitiva é a guerra: “Nenhuma teoria
geral da sociedade primitiva pode deixar de lado o fato de que a guerra existe.
4 FREUD,

Introduction à la Psychanalyse (1915-1917).
também Canevacci, M., Fetichismos Visuais, trad. Osvando Moraes e Paulo Schettino, São
Paulo, Ateliê, 2009.

5 Cf.
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Não: somente o discurso sobre a guerra faz parte do discurso sobre a sociedade,
como lhe confere sentido: a ideia da guerra mede a ideia de sociedade. Por isso,
uma ausência de reflexão sobre a violência por parte da Etnologia atual pode
ser explicada, primeiramente, pelo desaparecimento efetivo da guerra, em consequência da perda da liberdade que instala os Selvagens num pacifismo forçado,
assim como pela adoção de um tipo de discurso sociológico, que tende a excluir
a guerra das relações sociais na sociedade primitiva.”6 A guerra de um lado, a
paz do outro. Para Clastres, assim como falar pressupõe a possibilidade de falar,
a guerra pressupõe a possibilidade da guerra. A ambivalência exige o positivo e
o negativo, o “isso” e também o “aquilo”. Para ele, a civilização ocidental se articula pela linguagem conceitual e culmina na identidade de uma coisa consigo
mesma. Para Clastres, a ideia da unidade do múltiplo não permite compreender
a sociedade primitiva e a guerra.
Entre as sociedades ameríndias, os guaranis foram os que mais avançaram
no conhecimento da infelicidade, e isso bem antes da chegada dos europeus.
Para Clastres, o profetismo selvagem é a melhor expressão disso: “O surgimento dos profetas e do discurso de identificação do mundo como lugar
do mal e espaço da infelicidade é o resultado de circunstâncias históricas
específicas a essa sociedade: reação a uma crise profunda, sintoma de uma
doença grave no corpo social, pressentimento da morte da sociedade. [...]
Que remédio os karais (profetas) propõem diante dessa ameaça? Eles exortam
os índios a abandonarem a terra má para alcançarem a Terra sem Mal. De
fato, esta é a morada dos deuses, o lugar de onde partem, sozinhas, as flechas
em busca da caça, onde o milho cresce sem que se cuide disso, território dos
adivinhos onde inexiste qualquer forma de alienação, território que, antes da
destruição da primeira humanidade pelo dilúvio universal, foi o local comum
a humanos e divinos [...]. O profetismo traduzia igualmente em seu efeito
prático – a migração religiosa – uma vontade de subversão que podia chegar
6

P. CLASTRES, “A guerra nas sociedades primitivas”, op cit, p.176: “Há um discurso naturalista sobre
a guerra [de A,Leroi-Gurham] um discurso marcado pelo economismo [nascido no início do século
XIX europeu, quando do fim da crença segundo a qual a vida primitiva era feliz e o mundo primitivo
passa a ser apenas miséria e infelicidade] e um discurso baseado na troca. Cf Clastres, op cit, pp.179-186.
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até o desejo da morte, até o suicídio coletivo.”7 Por essa
razão, eles chamavam a si mesmos de “Últimos Homens”.
Erravam infelizes pela densa floresta paraguaia em busca da
Terra sem Mal: “O profetismo não desapareceu do litoral.
[Em 1947], como seus ancestrais de cinco séculos antes,
eles sabiam que o mundo era mau e esperavam por seu fim.
Não se trata mais de um impossível acesso à terra sem mal, mas da destruição
de um mundo pelo fogo e pelo grande jaguar celeste, que não deixarão sobreviver, de toda a humanidade, senão os índios guaranis. Seu imenso e patético
orgulho os mantém convictos de que são os Eleitos e de que, mais cedo ou
mais tarde, os deuses os convidarão a se unirem a eles. Com uma esperança
escatológica no fim do mundo, os índios guaranis sabem que, assim, é chegada
a hora de seu reino, e que a Terra sem Mal será sua verdadeira morada.”8
Ao europeu, para quem a terra é tão somente um lugar de conquista, não
era possível compreender o que os guaranis diziam: “Terra exaurida que suspira, monte de cadáveres que devorei. Pai, deixa-me repousar. Até as águas imploram, as árvores e os animais.”9 Essa comovente expressão de cansaço cósmico e de repouso final não é a projeção de homens extenuados sobre a Terra;
de fato, a Terra sem Mal aonde eles emigram não é o céu transcendente, mas,
ao contrário, ela se vê investida de uma existência geográfica, encontrando-se a
leste ou a oeste. Os “Últimos Homens” vagavam em busca da Terra sem Mal,
terra da “verdadeira linguagem”. Em seus lamentos, eles repetiam: “Sabemos
que nossa linguagem é enganosa, jamais poupamos esforços para chegarmos
à terra da ‘verdadeira linguagem’, morada dos deuses, Terra sem Mal, onde
nunca se acolherá um deus que seja apenas um deus, nem um homem que só
fosse um homem, pois nada do que existe pode ser dito segundo ‘o Um’.”10
Eles afirmam também: “As coisas, em sua totalidade, são uma, mas, para nós
7 CLASTRES,
8 CLASTRES,

La Terre sans Mal, op cit, pp.101-102.

P., “La Terre sans mal”, in Recherches d’anthropologie politique, op cit., p.99.

9 Cf. Nimuendaju, C.

“Die Sagen von der Erschaffung und Vernichtung der Werlt als Grundlagen
der Religion der Apapocúva-Guarani”, in Zeitschrift fürEthnologie, n.o 46, 1914, p.132.

10 CLASTRES,

idem, p. 382.
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que não desejamos isso, elas são más.”11 Clastres reflete sobre o Um, no âmbito da linguagem do Ocidente que, para os guaranis, é a “terra do poente”,
do ‘occasum’, a terra do crepúsculo “para onde o mar se foi com o Sol”. Isto
quer dizer que a linguagem do Ocidente reduz e limita todas as coisas à sua
medida e que é a da identidade e da não contradição. Não se trata da lógica
exclusiva do Um parmenidiano, nem da profusão indiferenciada do múltiplo, mas do amphi, do um e do outro juntos. A lógica ocidental não poderia
compreendê-lo, pois sua lógica é a da separação. Para além da identidade,
só haveria contrassenso. A identidade e o conceito se unificam em abstração.
Assim, o conceito socrático de cavalo não corresponde, no plano intelectual,
à sua imagem sensível. Ele é a unidade da multiplicidade, aquilo que as coisas
têm em comum, sua essência. O conceito não é “este cavalo”, branco ou negro, lento ou veloz, leve ou pesado, como se manifesta em sua imagem, mas
“o” cavalo que prescinde da imagem para referir-se, como unidade conceitual,
a todos os cavalos do mundo. A sociedade primitiva tem uma outra lógica,
ela é uma lógica do múltiplo, do múltiplo contra a lógica da identificação e
do Um: “Nomear a unidade nas coisas, nomear as coisas segundo a unidade,
é também ao mesmo tempo lhes indicar o limite, o finito, o incompleto. É
descobrir tragicamente que este poder de designar o mundo e de determinar
seus existentes – isso é isto e não outra coisa, os guaranis são homens e não
outra coisa – não é senão a derrisão da verdadeira potência, da potência secreta que pode, silenciosamente, enunciar que isto é isto. E ao mesmo tempo aquilo,
que os guaranis são homens e ao mesmo tempo deuses.”12 “A lógica da sociedade
primitiva é [...] uma lógica do múltiplo contra a lógica da identificação. [...]
Que poder legal é esse, que engloba todas as diferenças visando suprimi-las,
que só se preserva abolindo a lógica do múltiplo ao substituí-la pela lógica
contrária da unificação, que é outra maneira de dizer o Um que a sociedade
primitiva recusa em sua essência ? É o Estado.” 13
11 Cf.

Nimuendaju, apud Castres, “De l’Un sans le multiple”, in La Société contre l’État, Paris, Minuit, 1974,
p.146.
12 Cf. Clastres, P., “De l’Un dans le multiple”, ibidem, p.149.
13 CLASTRES,
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Já que nada coincide consigo mesmo, e já que as relações de causa e efeito
não exprimem uma ordem necessária das coisas, o Um é o efeito de uma
racionalização. Como o primitivo não está condicionado pelos conceitos de
razão e de evidência do verdadeiro, as coisas parecem “confusas”, o Sol que
faz as colheitas amadurecerem é o mesmo que torna as terras áridas, a chuva
que fertiliza é a mesma que provoca as inundações. Esse olhar “confuso” não
separa o bem do mal, o verdadeiro do falso, e a “essência” das coisas é de não
ser somente positiva ou negativa, porque todas são ambivalentes.
Clastres procede, assim, à análise do enunciado segundo o qual a guerra não
seria uma ameaça de morte, mas sim uma condição de vida na sociedade primitiva. A possibilidade da guerra, inscrita no ser da sociedade primitiva, significa
que ela é iminente: violação do território, suposta ofensa a xamãs por parte dos
vizinhos. Basta um nada para desencadear a guerra: “Equilíbrio frágil: consequentemente, a possibilidade da violência e do conflito armado é, aqui, um
dado imediato. Mas poder-se-ia imaginar que essa possibilidade nunca se torne
realidade, e que em vez da guerra de todos contra todos, tenha-se, ao contrário,
a troca de cada um com cada um, como para Lévi-Strauss ?”14
Clastres examina tanto a hipótese da amizade generalizada quanto a da
hostilidade, ambas recusadas, a primeira, pela lógica da sociedade primitiva
que é a da diferença e não a da identidade – recusa da redução do Outro ao
Mesmo, ou recusa da identificação ao Outro. Quanto à guerra de todos contra todos, ela supõe relações de dominação e de servidão, da mesma maneira
que a guerra termina sempre com um vencedor e um vencido, o que desagregaria o ser da sociedade primitiva, que é a inexistência da divisão interna entre
senhor e súditos: “A sociedade primitiva é totalidade no sentido de que sua
unidade não lhe é exterior [...]. Ela não pode consentir na paz universal que
aliena sua liberdade, ela não pode abandonar-se à guerra geral que abole sua
igualdade. Não é possível, entre os Selvagens, nem ser nem amigo de todos
nem inimigo de todos.”
CLASTRES, “La guerre dans les sociétés primitives”, in Recherches d’anthropologie politique, op
cit, p.193.
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Para Clastres, a tribo primitiva é “o lugar do estado de guerra permanente”,
as alianças podem ser rompidas sem que se trate de traição. E o desejo de glória
é o quinhão da morte em combate, que transforma a morte em memória imperecível. Clastres confere ao guerreiro selvagem a dignidade dos heróis gregos, viris e corajosos, a qual, no ideal da cultura arcaica, correspondia a realizar o gesto
corajoso que transformaria a morte em imortalidade, permitindo ao herói ser
digno de ser cantado e exaltado nos versos dos aedos e rapsodos, e a seu feito, de
ser evocado por toda a comunidade através dos tempos. O mesmo ocorre com
os selvagens: “Entre os ianomâmis da Amazônia”, escreve Clastres, “mais de um
guerreiro morre, como o famoso Fusiwe, [...] em um combate em que ele afronta sozinho todo um grupo inimigo. Os chulupis sempre comemoram o fim de
um dos seus heróis de grande renome: Kaanoklé. Tendo chegado ao apogeu
de sua glória, não lhe restou outra escolha. Montado em seu cavalo de guerra,
penetrou sozinho no território dos tobás, caminhou a pé por vários dias, atacou
um dos acampamentos e morreu em combate. [...] Na memória dos chulupis,
permanece a figura marcante de Kalali’in, célebre chefe tobá. [...] Ele seguia só,
no breu da noite, pelos acampamentos dos chulupas adormecidos, degolando e
escalpelando um ou dois homens a cada incursão. Eles não conseguiam pegá-lo.
Alguns guerreiros chulupas resolveram capturá-lo e conseguiram, fazendo-o cair
numa armadilha. As façanhas de Kalali’in também são evocadas com ódio, mas
fala-se de sua morte com admiração; na verdade, ele morreu sob tortura, sem
que se ouvisse o som de sua voz.”
Para um herói, a verdadeira morte é o esquecimento. Por isso, não há escolha entre a fuga e o risco da morte. Designado para morrer, o ilustre guerreiro
sucumbe à vontade do destino. Sabe-se que este escapa à lógica da razão, do
crime e do castigo, do erro e da reparação, pois a ideia do destino manifesta
a nostalgia cósmica de uma alma que perdeu a pátria e que vagueia por terras
estrangeiras, onde poderá encontrar meios de subsistência e razões para viver,
mas não um sentido à vida. A tragédia grega foi uma tentativa de racionalização do destino trágico e de explicação de sua arbitrariedade imprevisível,
no contexto do erro e da expiação, porém, essa circunstância está ausente nos
guaranis, que confrontam, até o fim, o enigma do negativo, o Mal radical.
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“Desenraizamento transcendental”, para retomar as palavras de Lukàcs: diante dele, o nomadismo guarani é a busca da Terra sem Mal. Uma geografia
do não-pertencimento é a contingência do guerreiro profissional: “Eis que,
em toda parte, essa finalidade irredutível se torna necessária, essa vizinhança
trágica entre o guerreiro e a morte. Vencedor, o guerreiro tem que partir
imediatamente à guerra, a fim de afirmar sua glória, graças a uma façanha
ainda maior. Mas, para aumentar, a cada vez, o limite do risco enfrentado,
ele acaba, quase sempre, encontrando o término mecânico de sua corrida
rumo ao prestígio: a morte solitária diante dos inimigos. Vencido, ou seja,
capturado, ele deixa de existir, por isso mesmo, socialmente aos olhos dos
seus: nômade ambíguo, ele deambula entre a vida e a morte. Mesmo que esta
não lhe seja infligida (como no caso da tribo Chaco, em que os prisioneiros
eram raramente executados). Não existe alternativa para os guerreiros, para
eles há apenas uma saída: a morte [...] O guerreiro é um ser-para-a-morte.”15
Pode-se procurar a fonte do pensamento de Clastres e de seu pessimismo na tradição dos moralistas franceses, em sua visão da natureza humana, ou bem antes ainda, em Santo Agostinho. Para os primeiros, estão
em questão, sobretudo, as paixões humanas, que a tudo traem e em que
cada virtude esconde um vício, as insuficiências de nossa humana condição,
revelando que o Mal moral se estende ao mal político. Para Santo Agostinho, a natureza corrompida do homem tem na graça divina sua única
possibilidade de salvação. Em Clastres, não há qualquer explicação nesse
sentido. Por isso, é possível compreender suas reflexões à luz do gnosticismo, concepção imbuída de uma aguda percepção do Mal e da nostalgia
da origem perdida, quando o homem, mediador entre o Céu e a Terra, era
quem aproximava o que estava distante e que afastava o que estava próximo,
para colocá-los em harmonia. O gnosticismo realiza a experiência de um
cosmos irremediavelmente separado de seu logos: “Lançado na infinita
imensidão de espaços que ignoro e que não me reconhece, apavoro-me.”16
15 CLASTRES,
16 PASCAL,

op. cit, p. 230.

Pensamentos, fragmento 88.
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Antes desse dilaceramento, os homens não se sentiam estrangeiros sobre a
terra, já que a identidade de seu logos e o Logos imanente ao cosmos os
colocava em profunda intimidade.
Se a Terra é um cosmos, um todo ordenado, o homem tem, nele, sempre,
seu lugar, invalidando a questão pascaliana do por que aqui e não alhures,
do por que agora e não antes ou depois. O universo, em sua totalidade, é
um espetáculo de perfeição onde a verdade é a-letheia, o não-oculto. Mas a
verdade é, também, Ale-theia, “a errância de deus”.17 Essa derivação determina uma concepção negativa do mundo, afirma uma visão tragicamente
sombria de um universo em que o homem perde sua origem e a lógica do
pertencimento desaparece. Essa “pulsão antigenealógica [dos gnósticos]
sobreviveu em escritos proibidos, em certas heresias cristãs e no sonho de
comunidades igualitárias organizadas sem leis de sucessão hierárquicas, que
não levam em consideração nascimento, sexo ou idade”.18 As seitas gnósticas se afastaram da ideia de um deus gerador e criador. As comunidades
gnósticas do século XI organizaram a concepção do retorno do espírito
ao que se separara dele: tudo o que não era ele o reintegra de forma que
a polaridade masculino e feminino é abolida. Encontrada a presença de
Deus, a origem se desfaz, assim como a diferença entre os sexos. O masculino se torna feminino: nascer homem e não mulher, ser condenado de
antemão à morte pela sociedade “[não há] boa fortuna para os guerreiros
selvagens, apenas a certeza de seu infortúnio [seu desejo de glória, que os
conduz diretamente à morte]. A sociedade é, em seu ser, uma sociedade-para-a-guerra [que previne contra o contato com o outro]”. E, “de fato,
não é um acaso se as mulheres reaparecem nos evangelhos gnósticos – não
somente como mães e filhas, mas também como companheiras e amigas
que participam da elaboração de uma arte de viver gnóstica”.19 Quando
Clastres analisa “o infortúnio do guerreiro selvagem”, o faz num sentido
17 PLATÃO,

Crátilo, 421b
“Umsturznach innen Figuren der gnostischen Revolte...”, in TH. Macho e
P. Sloterdijk, Weltrevolution der Seele, Munich-Zurich, Artemis-Winkler, 1995, p.511.
19 MACHO, idem ibidem.
18 MACHO, TH.,
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determinado – “de forma antiplatônica – e é, ao mesmo tempo, e pelas
mesmas razões, uma sociedade contra o guerreiro”.20 Contra o guerreiro e
contra a guerra, há as mulheres. Talvez seja esse o sentido da afirmação de
Clastres: “A idade de ouro perdida ou o paraíso a ser reconquistado como
mundo assexuado, como mundo sem mulher”.21
Em suas origens, o mundo era assexuado e sem guerra. No universo gnóstico, à dispersão de Deus correspondem, igualmente, a separação dos sexos,
o mal e uma “vida estrangeira”. A terra é, agora, estrangeira ao homem e
nela ele encontra a condição de estrangeiro inconsciente de si mesmo. Angústia e saudade da pátria constituem o destino do homem que, ignorando
os caminhos de países estrangeiros, se vê à deriva, perdido. Diante de um
deus hostil, arbitrariamente lançada num mundo que lhe é estranho, a alma
se encontra numa terra de antagonismos, antidivina porque anti-humana,
onde está exilada. Clastres identifica essa condição de estranheza no mundo
à figura dos karais: “[São eles] os personagens enigmáticos surgidos na sociedade, segundo os primeiros cronistas. Nem xamãs nem sacerdotes, esses
homens se situavam totalmente e exclusivamente no campo da palavra; falar
era sua única atividade: homens do discurso [...] eles se diziam encarregados
de proferir em todos os lugares, não apenas em sua comunidade. Os karais
se deslocavam incessantemente, de aldeia em aldeia, perorando diante dos
índios atentos. Essa vocação dos profetas para o nomadismo é tanto mais
surpreendente quanto os grupos locais, às vezes reunidos em federações de
várias aldeias, guerreavam entre si. Ora, os karais podiam circular impunemente de um campo a outro. Eles não corriam qualquer tipo de risco e, pelo
contrário, eram acolhidos por toda parte com fervor [...]. De onde quer que
viessem, os karais jamais eram considerados como inimigos.”22 “Seres da
distância”, os profetas são ouvidos por todos, amigos e inimigos, porque,
em ambos os lados, há a consciência do Mal: “O mundo é mau, a Terra é
20 CLASTRES,
21 _____,

op cit, pp. 234-235, op cit, p. 232.
p. 237.

22 CLASTRES,

“Les Prophètes”, op cit, p. 98.
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feia. Abandonemo-la. Sua descrição do mundo absolutamente pessimista
encontrou eco na aquiescência geral dos índios que os ouviam. [...] O discurso dos karais não parecia ser, aos índios, um discurso doente, um delírio
demente, pois ele repercutia, para eles, como a expressão de uma verdade
pela qual aguardavam, como uma prosa nova que falava da nova configuração do mundo – configuração má do mundo.”23
Grande era a desilusão dos guaranis, que, em suas deambulações, chegaram
até às praias oceânicas, nos confins da terra má. Muito ao longe, rumo ao
Oriente, não havia terra sem mal, mas “a Terra onde o mar fazia parte do
Sol”. Quanto ao Ocidente, os “Últimos Homens” ignoravam sua existência e,
portanto, retornavam à sua floresta, repetindo: “Nós, que conhecemos nossa
linguagem enganosa, não poupamos nenhum esforço para chegarmos à pátria
da verdadeira linguagem, a morada dos deuses, a Terra sem Mal, onde nada do
que existe pode ser dito sem o Um.”24
A busca de uma linguagem que não consegue dizer o um (que não pode
dizer o “Um”) é aquela que deseja encontrar a Terra sem Mal, e, por isso, é
preciso encontrar novas palavras. Os “Últimos Homens” não estão em busca
de uma solução à sua infelicidade, mas, acima de tudo, em busca de uma linguagem, ou do lugar da linguagem, lugar que é “a Terra sem Mal, onde nada
do que existe pode ser dito segundo o Um”. É nesse sentido que Clastres escreve, ao analisar o pensamento político de La Boétie e o Discurso sobre a servidão
voluntária, que cabe à humanidade o destino de acolher a Palavra, de existir
nela, e de fazer dela seu abrigo: “Se tivesse sido dado ao jovem La Boétie ouvir
o que dizem, em seus mais sagrados cânticos, os índios guaranis de hoje [...]
Seu grande deus Namandu surge das trevas e inventa o mundo. Ele faz advir,
primeiro, a palavra, substância comum aos seres divinos e aos homens. Ele
confere abrigo. Protetores das palavras e protegidos por ela, tais são os humanos [...]. A sociedade é o usufruto do bem comum que constitui a Palavra
[...] Então, subsiste apenas [...] a solidariedade tribal dos iguais: a amizade,
23 _____,

“Le Discours des Prophètes”, op cit, p. 100.
op cit, p. 382.

24 NIMUENDAJU,
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assim como a sociedade que ela funda, é una, os homens dessa sociedade são
todos unos.”25 Esse é o momento da fundação do político para a palavra e
o bem comum. Esse “todos unos” revela que há os guerreiros profissionais
e os guerreiros circunstanciais; portanto, aqueles que estão sempre à procura
da glória, da morte e da “vida imperecível” e aqueles que têm medo de morrer. Quando se perguntava aos antigos lutadores chulupis, que tinham sobre
o corpo cicatrizes das guerras, e, provavelmente, haviam matado homens, e
deviam ter enfrentado a morte com frequência, por que eles não se tornaram
guerreiros profissionais, eles respondiam: “Porque era perigoso demais, eu
não queria morrer.”26 Assim, como há, em certos guerreiros profissionais (os
que escalpelam o inimigo), um instinto de morte e uma proximidade genérica
entre masculinidade e morte, há os homens de complexão feminina (para
empregar uma expressão de Hobbes, para quem a coragem guerreira não é
uma virtude), e as esposas dos guerreiros chacos, que se recusam a ter filhos
para que eles não acabem morrendo na guerra: “Aqui se desvenda”, escreve
Clastres, “uma proximidade imediata entre vida e feminidade: de tal forma
que a mulher é, em seu ser, um ser-para-a-vida.”27 Mesmo que a guerra possa
ocorrer pela conquista de mulheres, sem que nenhuma se perca – embora os
riscos de vida sejam consideráveis –, a guerra não é, como para Lévi-Strauss,
um acordo de troca fracassado. Para Clastres, a guerra é primeira, ela manifesta o evitamento do contato, o desejo do não-contato com o Outro. A mulher,
motivo de hostilidade, significa, igualmente, de certa maneira, aquela que se
recusa a se entregar à guerra, de tomar parte na disputa androcêntrica. O homem é, segundo Clastres, “um ser-para-a-morte.”
Pessimismo clarividente que interroga a extensão do mal e suas relações
com o mundo, da tortura aos sacrifícios, da guerra à exclusão e à rejeição do
guerreiro vencido, Clastres designa o Mal e ousa dizer seu nome. É assim que,
como os não guerreiros que lhe ensinam a verdade dos guerreiros, a sociedade
25 CLASTRES,

op. cit., p. 126
Clastres, op cit, p. 234
27 Cf. Clastres, op. cit, p. 237.
26 Cf

187

Olgária Matos

primitiva, como concebida por ele, lhe revela o paradoxo das sentenças democráticas e a presença permanente de um Poder separado da sociedade, erigido
acima dela, a noção abstrata e unificadora da complexidade do povo, eleito
povo soberano do direito, da Lei e da dignidade da política, indicando sua
inadequação para mudar o mundo. E, no entanto, é preciso mudá-lo.
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C

omo é bem conhecido de todos que estão familiarizados com
a sua autobiografia intelectual, literária e política Minha formação, desde a sua primeira visita em 1874, aos 24 anos, Joaquim Nabuco era sempre encantado, fascinado com Londres, a maior cidade
do mundo e o centro do poder político e econômico global no século
XIX. Ele frequentemente exprimiu o desejo de morar em Londres
por uma longa série de anos, talvez para sempre. De fato, ele viveu
na cidade em nove ocasiões separadas – quatro vezes entre 1881 e
1891 como correspondente internacional por três diferentes jornais
do Rio de Janeiro: o Jornal do Commercio (de dezembro de 1881 a abril
de 1884), O Paiz (de abril a agosto de 1887 e de dezembro de 1887 a
março de 1888) e o Jornal do Brasil (de abril a junho de 1891).

Ocupante da
Cadeira 16
dos Sócios
Correspondentes
na Academia
Brasileira de
Letras.

* Academia Brasileira de Letras, 28 de novembro de 2013, lançamento do livro José Murilo de Carvalho, Cícero Sandroni e Leslie Bethell (organizadores), Joaquim Nabuco: Correspondente internacional 1882-1891, 2 volumes (São Paulo: Global Editora e Rio de Janeiro:
Academia Brasileira de Letras, 2013).
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As correspondências de Nabuco para o Jornal do Commercio e O Paiz, bem
como para La Razón de Montevidéu (de novembro de 1883 a abril de 1884),
cobriam uma ampla variedade de tópicos, principalmente políticos, mas
também econômicos e culturais. As correspondências para o Jornal do Commercio
com byline Londres invariavelmente incluíam informação sobre os interesses
britânicos comerciais e financeiros no Brasil. E ele escreveu, por exemplo,
sobre o casamento de Sarah Bernhardt, a morte de Trollope, uma exposição de
pinturas de Eduardo de Martino, a primeira apresentação do Parsifal, a última
opera de Wagner, em Bayreuth e a morte do próprio Wagner em Veneza.
Os seus oito artigos de Londres para o Jornal do Brasil eram uma mistura de
reflexões sobre, por exemplo, o militarismo na Europa, o Socialismo e a classe
trabalhadora, as mudanças na política internacional, como o aumento de
importância dos Estados Unidos no Hemisfério Ocidental e da Austrália e
do Canadá no Império Britânico, e as crises financeiras, sociais e políticas na
Argentina, no Chile e no Brasil
ȅȅ
Na minha contribuição introdutória a estes dois livros, que reúnem o jornalismo internacional de Nabuco, eu tentei fornecer para os leitores brasileiros de hoje algum contexto para o melhor entendimento dos assuntos políticos mais abordados nas suas correspondências, especialmente para o Jornal do
Commercio e O Paiz.
Há quatro assuntos principais:
O primeiro é o sistema político britânico, que foi muito admirado por
Nabuco – a monarquia constitucional, a Câmara dos Comuns, a Câmara dos
Lordes, governo do gabinete e os dois partidos políticos dominantes, Liberais
e Conservadores.
Os Liberais haviam vencido as eleições de 1880 dezoito meses antes da
chegada de Nabuco a Londres, e Gladstone, o grande herói de Nabuco (‘a
mais nobre figura da história deste século’, ele afirmou) tornou-se Primeiro-
Ministro pela segunda vez e os Conservadores seguiram na oposição, sob a
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liderança do ex-Primeiro-Ministro Disraeli, e após a morte deste em abril de
1881, o marquês de Salisbury.
A grande questão doméstica do dia era a reforma eleitoral e a expansão
do sufrágio. Depois as leis de 1832 e 1867 o Representation of the People Act de
1884 quase dobrou o número de eleitores na Inglaterra, no País de Gales e
na Escócia, e triplicou o número na Irlanda. Isso foi saudado por Nabuco
como ‘a victória da democracia na Inglaterra’. Mas ainda não era o sufrágio
universal: 40 por cento dos homens adultos (e claro todas as mulheres) ainda
não tiveram o direito de voto.
O segundo é a questão irlandesa, o assunto dominante na política britânica
na década de 80 (mesmo até o século XX).
A Irlanda fora conquistada pelos ingleses na segunda metade do século XVI
e governada, ao longo de séculos, como uma dependência colonial. Sob o Ato
de União de 1800, tornou-se a Irlanda, pela primeira vez, parte integrante do
Reino Unido. Nos meados do século XIX, a Irmandade Republicana Irlandesa,
cujos membros eram conhecidos por Fenians (Fenianos) (do gaélico), iniciou
uma guerra revolucionária contra a Inglaterra, cujo principal objetivo era o estabelecimento de uma república irlandesa independente. Para evitar uma solução
radical de tipo nacionalista-republicano ao problema da Irlanda, um grupo de
membros irlandeses, predominantemente católicos, formou na Câmara dos Comuns uma associação, mais tarde um partido, em favor de Home Rule, uma forma de autogoverno dentro de um Reino Unido federal. O carismático Charles
Stewart Parnell foi eleito líder do Irish Parliamentary Party (IPP).
Os Liberais venceram a eleição geral de 1885. Mas, na Irlanda, o IPP
obteve vitórias em todos os assentos fora da região nordeste, que era protestante e conservadora. O IPP teve o equilíbrio do poder na nova Câmara dos
Comuns. Para assegurar apoio do IPP à sua terceira administração, Gladstone
apresentou um projeto de lei de Home Rule para a Irlanda, o que dividiu o Partido Liberal. O projeto fracassou, e o governo caiu. Apoiados pelos Liberais
Unionistas (Liberais contra Home Rule para a Irlanda e em favor da unidade
do Reino Unido de Grã-Bretanha e Irlanda), os Conservadores formaram um
governo, que praticamente declarou lei marcial na Irlanda.
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Sobre a Irlanda, Nabuco demonstrou um conhecimento extraordinário.
“No estado atual da Irlanda”, ele escreveu, “não há somente uma rebelião
política, há também uma revolução social....classe contra classe... Não se trata
somente de nacionalidade e de religião, mas de fome, de atraso no pagamento da
renda, de miséria social... Hoje existe uma nova Irlanda inimiga irreconciliável
da Grã-Bretanha.” Nabuco era profundamente simpático à concessão da Home
Rule à Irlanda. Ele não tinha dúvida que, para manter a União, a conciliação
política e uma medida de autonomia para os irlandeses eram necessárias. A
Questão Irlandesa não poderia ser resolvida simplesmente pela coerção.
O terceiro assunto principal nas correspondências de Nabuco para o Jornal
do Commercio e O Paiz é Império Britânico e o “império informal” britânico –
na Ásia (principalmente a Índia), no Pacífíco, na África e no Oriente Médio.
No início da década de 80, quando Nabuco chegou a Londres, os problemas
principais no império eram na África do Sul e no Egito. Na África do Sul, os
britânicos sofreram uma série de derrotas humilhantes impostas pelos zulus
e os bôers, os descendentes dos colonos brancos originais (principalmente
holandeses) que falavam a língua africânder. No norte da África, o Egito –
que era nominalmente parte do Império Otomano – foi governado no século
XIX com um grau de autonomia, mas foi paulatinamente influenciado e
finalmente dominado pela Grã-Bretanha, especialmente depois da abertura do
Canal de Suez em 1869, fornecendo uma rota direta para a Índia. Em 1881,
houve uma revolta nacionalista e muçulmana contra o controle estrangeiro, e
Gladstone autorizou o bombardeamento de Alexandria por uma força naval
britânica. Depois a derrota das forças nacionalistas na batalha de Tel-el-Kebir,
em 1882, o Egito se tornou uma colônia britânica de facto, um chamado
“protetorado velado”.
Apesar da sua grande admiração por Gladstone, Nabuco era um crítico
veemente da política britânica no Egito. Intervenção para restaurar as finanças
públicas e fornecer as bases para o progresso material e nation-building Nabuco
considerou justificável (“uma grande dose de civilização”). Entretanto, a destruição
de Alexandria foi uma tragédia, a subsequente ocupação do Egito, desastrosa.
O quarto assunto é a Europa.
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As três correspondências por mês para o Jornal do Commercio com byline
Viena e as três com byline Berlim, na verdade todas escritas em Londres e
baseadas na imprensa de Londres, particularmente do Times – o principal
jornal diário, com os recursos financeiros para manter correspondentes
estrangeiros por toda a Europa – e mais tarde algumas correspondências
para O Paiz focalizavam na política europeia e nas relações entre as Grandes
Potências Europeias.
Na década em que Nabuco foi residente em Londres por quatro vezes, havia
cinco grandes potências europeias – a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha,
a Áustria-Hungria e a Rússia. Fundamental para a paz na Europa, Nabuco
reconheceu, foi uma resolução da Eastern Question (o problema diplomático e
político apresentado pelo declínio e eventualmente desintegração do Império
Otomano islâmico na Europa do Leste, especificamente na região dos Bálcãs,
onde o emergente nacionalismo eslavo ameaçou a estabilidade do império
austro-húngaro e ofereceu ao império russo uma oportunidade para expandir
seu território e aumentar sua influência política sobre a região). O medo
do expansionismo russo aproximava a Áustria-Hungria da Alemanha. E a
Grã-Bretanha resistiu ao expansionismo russo, o que ameaçava os interesses
estratégicos britânicos no Afeganistão e, o mais importante, na Índia. Infe
lizmente, a Eastern Question não foi resolvida e provocou a eclosão da Primeira
Guerra Mundial em 1914.
ȅȅ
Como Nabuco explicou em um artigo publicado em O Paiz em junho
de 1887, um correspondente brasileiro na Europa encarava duas principais
dificuldades. A primeira, o fato de que a maioria dos brasileiros tinha pouco
interesse pelos eventos no outro lado do Atlântico. Não era fácil conseguir a
atenção de leitores. A segunda era, como ele escreveu, que “o telégrafo matou
a correspondência, ou, por outro, a correspondência hoje em dia só pode
ser benfeita pelo telégrafo, dia por dia”. Porém, Nabuco via a si próprio não
como “um simples transmissor de notícias”, e sim como “um escritor político
193

Leslie Bethell

que se propõe aproveitar a lição dos factos contemporâneos do estrangeiro em
benefício de educação liberal dos seus compatriotas”.
No último quartel do século XIX, nenhum jornalista brasileiro ou
estrangeiro – exceto, talvez, o grande escritor português Eça de Queiroz,
escrevendo de Bristol na Inglaterra para o jornal carioca Gazeta de Noticias na
década de 1880 – ofereceu aos leitores brasileiros tanta informação e análise
bem informada e bem escrita sobre a vida social, cultural e intelectual na GrãBretanha e na Europa, sobre a política na Europa e, acima de tudo, sobre a
política na Grã-Bretanha e no Império Britânico.
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poeta norte-americano Michael Mcclure, um dos integrantes da “geração beat” ao lado de Ginsberg, Kerouac, Burroughs e Ferlinghetti, entre outros, afirmou em entrevista1 que Noam
Chomsky “considera a linguagem uma ferramenta muito importante como um meio para estruturar o pensamento”. E que, portanto,
ainda segundo Chomsky, a comunicação é um aspecto relativamente menor da linguagem. Logo em seguida, na mesma entrevista, o
poeta citou a sentença de Mallarmé de que “a poesia é a linguagem
em estado de crise”. Ambas as citações acima foram utilizadas em
contexto diferente daquele em que as aplicaremos, além de a própria
poesia do poeta beat ser radicalmente oposta à linguagem poética de
Psicolirismo da terapia cotidiana (Ateliê Editorial, 2013), oitavo livro de
poemas de Rita Moutinho que analisaremos aqui.

Poeta, autor de
Poemas ordinários
(Sette Letras,
1995), Outono/
inferno (Topbooks,
2002) e do inédito
Óbolo de Caronte
(2013).

1 *COHN,

Sergio (organização e tradução). Geração beat (entrevistas) – coleção Encontros.
Rio de Janeiro, Beco do Azougue Editorial Ltda., 2010, p. 235.
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Entretanto, a recente releitura da entrevista de Mcclure nos fez lembrar
as conhecidas frases dos autores citados como uma espécie de ouverture para
nossa abordagem desta obra da poetisa brasileira. Até porque o prefácio e a
quarta capa, de autoria dos acadêmicos Sérgio Paulo Rouanet e Antonio Carlos Secchin, respectivamente, são altamente precisos e esclarecedores sobre os
belíssimos (e às vezes sofridos) poemas que constituem o volume. Sobre ele,
escreve Rouanet: “Não sei se o ‘psicolirismo’ está fadado a ser um instrumento terapêutico tão eficaz quanto o ‘psicodrama’ de Moreno e Lebovici, mas,
do ponto de vista puramente literário, é certo que o livro de Rita Moutinho
anuncia algo de promissor na república das letras.” E Secchin acrescenta: “O
lirismo confessional não prescinde do rigor de enunciação criativa e sofisticada em quaisquer das modalidades em que se apresente, do soneto clássico
ao verso livre.”
Estas duas extrações textuais aleatórias de ambos os críticos bastariam,
por si sós, para atestar o alto teor poético de Psicolirismo da terapia cotidiana, de
Rita Moutinho. Neste sentido, comecemos nossa análise secundária com a
afirmação mallamairca de que “a poesia é a linguagem em estado de crise”,
lembrando que a retiramos do âmbito conceitual em que foi utilizada pelas
vanguardas poéticas do século XX para o significado mais geral da palavra
“crise”: por exemplo, de tensão, conflito. Rita Moutinho sempre trabalhou
a enunciação poética com extremo rigor formal e rítmico, não a reduzindo a
meros jogos semânticos, mas expressando-se, com “paixão e precisão” (Secchin), através das tensões da subjetividade, ou seja, dos conflitos vivenciados
pelo sujeito mesmo que escreve. Não à toa, lemos na “nota da autora” a
analogia com o título freudiano da Psicopatologia da vida cotidiana. Porém, se há
uma correlação explícita entre os títulos, em Rita Moutinho o discurso psicanalítico não é anterior ao discurso poético – portanto, sem predomínio do
emprego mecânico do jargão do primeiro sobre o segundo discurso.
Sendo assim, o processo terapêutico está, todo ele, representado, metaforizado e/ou complementado nos poemas que constituem as quatro seções
do volume – “Tempo Nublado”, “Tempo Instável”, “Tempo Parcialmente
Nublado” e “Céu Quase Limpo com Clarões no Horizonte” – como palavras
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refundantes de todos os conflitos e tensões que afloraram na relação analisando/analista, inscrevendo esta relação espacial no tempo da duração. Quem
sabe, inclusive, como um instrumento terapêutico: a linguagem em estado de
crise se transformando em linguagem em estado de “cura”? De certo modo, a
leitura dos poemas nos aponta para esta possibilidade.
Na primeira seção do livro, no poema de número “21” (os
poemas em versos livres são numerados, enquanto os sonetos
vêm com títulos por extenso), a autora, com certa ironia e
muitos conflitos, escreve: “Peremptoriamente,/ Freud rezou
sobre a abstinência.// Penso que sabia e foi omisso,/ como
gaze que cobre o juízo,/ sobre a teoria que emito:/ a constância da relação analítica/ e a intimidade de organza das
sessões/ criam genitálias imperiais na cabeça.// Como transamos/ – em inatividade –/ meu terapeuta e eu!/ Mas há o coito cerebral/
e viajamos em carruagens/ até um gozo indecente./ Não é verdade,/ sábio
vienense?” Logo a seguir, porém, em “Soneto do Início da Análise”, a ironia
cede lugar à dor: “Jorraram então dos meus compartimentos/ ondas e ondas
suadas de tormentos.”
Este procedimento de idas e vindas, de recaídas e avanços, tão característico da prática da Psicanálise, são magistralmente captados pela autora, como
no poema de número “29” e nos sonetos “...do Comportamento Desviante”
e “...da Comemoração do Insight”, entre outros.
A primeira seção do livro corresponde à primeira fase do processo terapêutico e assim por diante, como indicado nos próprios títulos das seções seguintes.
Assim, retornando a Chomsky, a linguagem – mais especificamente, aqui, a
linguagem poética – é “uma ferramenta muito importante como um meio para
estruturar o pensamento” em sua, dizemos nós, superação dos traumas, tensões
e conflitos existenciais e estéticos. É o que parece nos provar o poema de número “68” da última seção, onde lemos na íntegra: “Um porto ainda flutua,/
mas,// androceu e gineceu/ se acariciam para a fruta;// a nuvem parece que
vai/ desencobrir a Lua;// não vou atirar mais em mim/ diariamente a luva.//
No fim da ampulheta/ vislumbro o grão da cura.” Ou no de número “73”,
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também na íntegra: “Chegar do asfalto/ como quem vem da relva;/ carregar a
alma/ como brisa leve;/ abrir um sorriso/ como nutrida de alegria; sentir-se
firme/ como a Lua que não declina;/ colocar um selo/ lacrando essa relação;/
deixar num túmulo/ o doentio traduzido;/ fraudar as regras/ e dar um beijo
de despedida.// Entalhar uma placa/ cravando-lhe ‘Vida!’”
Para finalizar, diremos que, mais além da temática, os aspectos formais,
métricos, rímicos e rítmicos, já perceptíveis em seus livros anteriores, continuam sendo, em Psicolirismo da terapia cotidiana, a marca registrada do fazer
poético e da maestria de Rita Moutinho. Senão, leiamos em sua forma gráfica
original o

Soneto dos Movimentos
Abro minhas janelas mais tranquila e
vejo o sol passar pelas acácias
confeitando com luz a terra plácida onde
meu pé direito agora pisa.
A estrada foi-me longa, ainda é longa,
pois o tempo é pra sempre movimento e
movimento até o fora e até o centro:
para o mundo e para o âmago estou
pronta.
Eu caminhei deitada. Agora, ereta,
movo o destino, o passo faz contato
com o tempo e o inseparável duplo, o espaço,
que assomam mais luzentes da janela.
   Desloco-me e a moção hoje
    comove quem não tinha poder
   e agora pode.
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dla van Steen, com sua escrita peculiar, brinda-nos, agora,
com dois textos teatrais, Otto e Malas trocadas sugerindo inovações. Sabemos que Edla recebeu prêmios importantes quando da
escrita de O Último Encontro, 1989, sua estreia como dramaturga. Naquele ano foram seus o Molière, o Mambembe e também o prêmio
como “autor revelação” da APCA.
Em Otto e Malas trocadas, de 2012, Edla van Steen apresenta, novamente, grande intimidade com a linguagem teatral. A tal ponto,
que imaginamos os dois textos sobrepostos, transformando-se em um
inesquecível espetáculo teatral. Explico: o primeiro, Otto, apresenta situações de encontros e desencontros de um grande ator, e o segundo,
Malas trocadas, marca o “encontro” como algo possível em nossas vidas.
Os dois textos apresentam realidades totalmente diversas, e podem-se
completar (e confundir o público), dando vida ao que hoje chamamos “teatro pós-moderno”. Tal experiência pode tornar-se um jogo
instigante.
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Senão vejamos: o primeiro texto fala de solidão, enquanto o segundo revela a alegria do encontro. Malas trocadas, pela sua agilidade e descontração,
adapta-se a qualquer linguagem teatral e a qualquer espaço cênico. Por isso,
imaginamos, ao fazer a sua leitura, um insólito entreato que poderia interagir
com a teatralidade clássica de Otto.
O contexto de Otto – os desencontros de bastidores – mostra um teatro
“sem pudores”. Entretanto, o jogo de gerações que se estabelece vai depender
muito da interpretação do “grande ator”, dono absoluto da cena. Insisto:
o que poderia quebrar o “monopólio” do grande ator, e transformar o espetáculo em uma inesperada surpresa, seria o surgimento dos personagens
de Malas trocadas. Aliás, Benevides é um complemento muito vivo de Paco, o
contrarregra do “grande ator”.
Talvez, essa leitura de transformar duas peças em uma só seja um tanto
inusitada. As duas, em separado, têm seu valor, mas o “experimentalismo”
que nos cerca, nos jovens palcos brasileiros, pode-nos convidar ao inusitado.
Volto a afirmar: unidos os encontros e desencontros do “grande ator” e a
contrapartida “surrealista” dos encontros dos jovens com suas Malas trocadas,
pode resultar na novidade teatral tanto aguardada. Afinal, a vida do “espírito”, que Otto, mal ou bem representa, e sua contrapartida da vida real de Malas
trocadas, não é o nascedouro do que André Breton chamou um dia de “Surrealismo”? Claro que Breton imaginou estas duas qualidades em um só artista.
Porém, se Otto não é propriamente um personagem “espiritual”, ele vive em
um mundo irreal, em que o espírito se confunde com a matéria. Vejamos o
que acontece quando estes polos antagônicos se encontram...
Eis a impressão de minha leitura das duas peças de Edla van Steen. A autora está de parabéns ao nos brindar, mais uma vez, com a sua escrita tão característica, um “humor” simples e cotidiano, mostrando a realidade “como ela
não é”, e rendendo-se, finalmente, à ficção. Penso que é chegado o momento
de dar vida a sua obra teatral, de maneira irreverente, como a autora merece.
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C a rlo s Neja r
Creio realmente estar perdido
para a convivência com seres
humanos.
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Letras.

Franz Kafka.

M

eu pai era um cavalo e eu não sabia disso. Soube depois.
Importa o quanto sabemos sem saber, como antecipação
do desconhecido?
As coisas nos pressionam secretamente, até sermos as coisas.
Ignoro se o dia é redondo e a noite leva a lua nas costas.
Meu pai era um cavalo com galope interminável na infância. E
caminhávamos através das escuridões, como se fôssemos outras e
outras mais esguias. E o cavalo que era meu pai encostava a cabeça,
empurrando meus ombros, tal se tivesse batido com os costados
atrevidas léguas e me olhava. Vi o rosto de meu pai. Era um cavalo
que, após algumas horas, detestava sair de casa. Outros o viam com
barba e olhos azuis: percebi que era um cavalo humano, só que
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ninguém reparava. Tinha autoridade e mania de comandar, com corpo anguloso, que se encobria de opulenta capa.
Penso que nem minha mãe sabia plenamente o segredo de meu pai quando cavalo. Talvez nem ele próprio, envolvido na investidura de coronel, com
plantão no quartel, chefiando severos soldados. Apenas as orelhas grandes,
desmedidas, não conseguiam se ocultar. E verificava o pulsar de seu abdômen,
a flexuosa barriga que não agarrava presilhas. Não admitia ser montado em
valentia, achando-se um homem. Falava comigo, quando a sós, para que ninguém ouvisse. Alimentava-se de ervas e algum pão na mesa, ou mastigava carne com os graúdos dentes. E se portava como um cavalheiro insigne, nascido
na fronteira do pampa. E pegava, amiúde, suas pupilas me observando, com
certo orgulho. Tinha meus 17 anos. E ele parecia uma andorinha enorme,
parada no robusto galho.
De repente, algum soldado chegava em busca de ordens e o chamava de
D. Augusto Monteroso. Com semblante augusto e recôndito focinho, determinava a reunião dos homens (seriam eles também cavalos?). Ou era eu apenas
que distinguia naquele ser a andadura do cavalo?
O amor é substância corrosiva, como o ódio. E começava a perceber
no focinho as variações alegres ou sombrias na redondeza da manhã. Sem a
velocidade ou a volúpia de as querer demonstrar, sob o pescoço aleivoso das
intempéries.
– Se é ditoso ou não – ele me disse, sussurrante – consoante o relincho
do destino. E os olhos eram intermitentes brasas. E o tempo largo e redondo.
Eu vi.

II.
O inverno daquele ano nas divisas do Rio Grande era corcovoante como
um camelo. E frio. Ventando: sinal de presságios. Chovia sem parar, com água
borbulhando pelas pernas do amanhecer. Mas meu pai, de ossatura sólida, se
acomodava. Ao redor de sua casa, havia um beco de prédios amoitados entre
si, como pombais no morro.
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E a chuva escorria, como de um poço, entre as trovoadas e o enxame dos
gotejos. Ou saíam das fossas nasais do céu que se dilatavam como as de um
morto.
Meu pai não voltava a cabeça, tal se o lombo soluçasse, assentando-se este
varão de Plutarco, no canto da sala, ampla, com armários e livros.
E o vento rangia portas e janelas, quando D. Santiago Monteroso se encolhia, recostado na cama do quarto, entre almofadas. E eu não entendia
como um cavalo podia ser subitamente um homem e o homem, cavalo. Devia
entender?
O leito matrimonial, com firmes estacas, tossia sob o peso. E minha mãe
Bernarda colocava sobre ele um lençol, sentido-lhe o hálito amornado. Para
ela, era o rosto venerado, o queixo trêmulo de um enfermo. Minha mãe compreendia tudo, sob os apalermados óculos. Desvanecia-se de cuidados, quando o brioso D. Santiago afundava – agora sob as cobertas – engasgando de
calor, numa espécie de malária da alma.
Ficou dias, ali e nós, absorvidos pela lassidão de seus membros e o olhar
esmaecido. O que pode o cavalo engolir o homem, ou o homem adormecer o
cavalo. Era uma peregrinação desocupada, com atalhos de ferocidade.

III.
A presença de meu pai, Coronel da guarda – trazia postados na porta de
entrada da casa e no portão dos fundos, frequentemente, dois soldados da
escolta, ambos com fuzil e luzidia farda. Desconfiava eu de serem da mesma
estirpe de meu pai, pelos compridos rostos, com botas assemelhando-se a
patas. Ou talvez me falhasse a imaginação, ao constatar de como um homem
se torna cavalo, quando a natureza salta para fora e se distingue.
Bernarda, mais mãe que esposa, acompanhava com ternura desajeitada o
insigne marido, sem abandonar o ar senhorial de dama. E ninguém desconhece a fama nestas paragens de D. Santiago Monteroso. Todos o temiam pelo
temperamento, a bravura, petulância e hipnótico domínio sobre a tropa. E
certa estupidez, talvez sua marca humana.
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IV.
Meu pai era um cavalo e às vezes não se dava conta de ser homem. E me
dizia: – As coisas não são terminadas. Continuam. – E fitava minha mãe que
estava começando sempre na ponta das pálpebras. E silenciava, até que meu pai
estremecia nas crinas de dura paciência, especulando ideias, sem explicar nada.
D. Santiago era de muitas batalhas e defuntos, onde o rinchar sacudia a
pólvora, com tiro certo, entendido no sossegar a morte.
– As coisas não são terminadas nunca, filho! Por isso me levanto, venço a
febre. Devo terminar o mundo. Ou o mundo terminará em mim.

V.
O que se conhece de uma cidade, não é o que se conhece de um homem.
Mas a forma de acolher os que lá moram. Com o medo germinal ao forasteiro, o achego aos lares como defensivo reduto.
O que se conhece de uma cidade, não é o que se conhece de um cavalo. E
curiosamente, acostumado ao empenho da força, D. Santiago achava que só
um cavalo podia desmontar o céu. Mas o céu assinala apenas a impossibilidade do cavalo.
–Tive muitos combates! – revelou-me aquele ser avantajado de proezas,
que se noticiavam pela boca do povo. E ousado desafiava : – Mas nunca abati
em batalha a seteira do céu.
– Seria impossível! – falei.
– Não há impossível, o que existe é a oportunidade, ou não, de morder a
relva das estrelas.
Não insisti. Nem o tirânico semblante de meu pai admitia confronto. E
saiu para a rua e os soldados o cercaram, animados. Dirigiam-se ao quartel,
há três quadras dali, de onde se ausentara, preso à febre. Marchavam os três –
meu pai no meio – como se fora um tropel de homens levando por dentro
os cavalos. Ou para os circunstantes – cavalos carregando homens. Como
discernir na matéria o espírito?
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V.
D. Santiago, meu pai, afiançou para a atenta e devotada Bernarda: – Viver
não molesta, o que vale é saber viver. E há que aprender de nada fazer tudo.
Minha mãe franziu a testa que se amoedava ao sol, respondendo: – Eu me
acostumei com isso. Escolhe-se a dedo o que fazer devagar e o que efetuar
mais veloz. E estranhei ao vê-la rir de si mesma. Não sei se o cavalo tem bom
humor. Mas meu pai o mantinha, cordato. Até o instante em que suas feições
empalideciam. Mostrava-se cansado. Queria esquecer que era homem, que era
cavalo, que os dois o cavalgavam impunes. Desejava esquecer e dormir de alma
solta. Mas se julgava manietado por certa insônia da mulher.
– Ela se repete de vez em quando – comentou Bernarda – aborrecida. Mas
aquela noite ela caiu dentro do sono. E meu pai foi pelo sono derrubado, de
tanto pesar-lhe nas costelas.

VI.
Conto essa história para tentar entender. E não sei entender sem as palavras me ensinarem. Ao despertar, meu pai se mostrava cabalmente cavalo, de
robustos cascos. Não era mais homem. E desproporcional, revolvia as coisas
em torno sob a cumplicidade de minha mãe. E não desejo me perder no desconhecido, preciso transmudar a realidade, para que possa caber dentro dela.
E vi: meu pai escorregou uma das pesadas pernas contra um móvel e o demoliu. Sou estrangeiro na minha casa, habitando um zoológico da alma. E não
tenho saída, nem posso desplumar o humano em mim diante da animalidade
paterna. Pretendo desvendar porque o cavalo resiste no homem. Ou porque
resisto em entender tal estado, quando para minha mãe e os outros metódicos
cidadãos não veem oposição na exuberância dos cavalos, ocupando ofícios e
espaços na civilização, todos pacificados. E não sei como agir diante da aterradora visão, já que o Universo harmoniosamente a absorveu. E se me afogar
na razão tão perturbadora, é capaz de me destruir.
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Foi quando fui levado ao enterro de um soldado que se finou na corporação de meu pai, atingido por um balaço na cabeça. Contam que brincava com
armas, ao lado de dois companheiros, buscando alvejar um alvo, exercitando
a pontaria. E o tiro ripostou num tronco de pinheiro, no pátio e veio direto
para a imprevidente vítima. Não direi o nome: morto não precisa mais desse
adorno humano. Ouvia-se o zumbir do sol na sufocante sala, até a bala zumbia, presa na testa. E um lenço sobre a mandíbula. Achava que o defunto se
aquietara e aquele estava com a cara descerrada, como quem foi capturado na
gula da vida. E o caixão era breve, parecendo insuficiente para o corpo enorme. Sobre a mesa, jazia um chapéu entre moscas. Mas ninguém reparou nele:
imóvel, despeitado, inútil.
Meu pai murmurou-me: – Não se sabe nada de nada! Apenas respondi: –
Sei o que não sei.
– Não viste como o finado andava de olhos abertos, olhando tudo?
No instante em que puseram a tampa no caixão, minha mãe me sorriu e
não entendi se pelo fato de continuarmos vivos, ou se podíamos ir embora
do soturno espetáculo. Com um lance. Abriram de novo o ataúde, por faltar
num dos pés, a meia do morto. Além, escutei um apito do trem que passava.
E pensei quanto os mortos toleram os vivos.

VII.
Atrás da igreja, do outro lado da Avenida Lusitânia, situava-se uma praça
de árvores e fui com meu pai que trotava. Os vizinhos o cumprimentavam, cerimoniosamente, no seu traje civil. Com andrajosa coragem, entrei no mesmo
bar e todos os rostos se fecharam. D. Santiago bebeu, de pé, no balcão, um
copo de vinho tinto, como se bebesse de um riacho, com língua inchada e ágil.
E espreitou ao redor. Não houve nem curto desentendido. O medo se meteu
na afanada perna da sensatez. E troteando se foi meu pai. Mais eu.
Não me sinto à altura de me imaginar inteiro, por ter muito a fazer e incorporar o que não termina nunca. Como nem o dia vai-se acabar na noite. E eu
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me encolho debaixo do mundo. Até criar o que pode suceder, num redemoinho. E tive que suportar a paternidade de um cavalo, sendo eu, homem, tal se
houvesse parido a eternidade. Não me resigno. E a civilização toda vem com
a força avassalante do galope.
ȅȅ

IX.
Depois fui entendendo mais de viver. Vi que a alma se acende e a palavra
tem lume. E ninguém imagina o poder de segurar a palavra na mão. E como fui
brotado de um pai cavalo, persistia homem? Ou como o homem era capaz de
despertar em si o cavalo? Igual ao que acende um fósforo, há de acender a alma.

X.
Meu pai me julgava por demais indagador. Dizia que as coisas não são
sozinhas. Escondem outras e outras. E nenhuma delas é insignificante.
No entanto, quando designo, já começo a separar-me de mim. Ouvindo
assustado, por não aceitar o que os sentidos acatavam. Vivia de engolir o tempo sozinho. E a felicidade não queria dormir comigo, ou queria mudar o que
me estava mudando. Não se termina nunca. Não me resigno, nem morrerei
de resignação. Talvez por não acolher a ambiguidade, ou por não confor
mar-me com ela, principiei a incomodar meu pai. Um dia me falou não haver
escolhido ser cavalo, por gostar de ser apenas homem. E sua angústia era a de
não controlar a metamorfose, sendo por ela dominado. Não era algoz, mas
prisioneiro de uma natureza tormentosa.
Essa confissão me desamparou. Não à Bernarda, minha mãe, que suportava
tudo. Às vezes o amor impede, tem cegueira de retina. E eu que devia munir-me de maior misericórdia, fui, aos poucos, me arredando dele. Como se a
sua natureza pudesse subjugar-me. Perguntando-me, na fundura das coisas, se
o germe do cavalo já não crescia em mim, carregando seu desvalido trajeto.
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Numa manhã, assentado na cadeira da cozinha, tomando o cheiroso café,
fui atacado. Sim, era meu pai totalmente cavalo, proceloso, lombo à mostra
como um troféu, dentes agudos, focinho provocador. E me arrojou no chão
num fulminante coice. Arrastei-me até a sala, perseguido pelo raivoso corcel.
E corri alucinado, corri para a rua. Expulso da casa. Como se me exilasse do
mundo. E descobri que bacilo do cavalo não morre, não desaparece nunca.
Pode visitar outras gerações. E eu ainda era um reduto de resistência feliz.
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asceu em 1952, no Porto, Portugal. Licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas (Inglês-Alemão), é tradutora
literária e traduziu nos últimos anos também para a União Europeia. De 1983 a 1985 foi leitora de Português na Universidade
Humboldt de Berlim.
Fez um curso de Fotografia Digital na Academia FOTOGRAM
de Amsterdã, tendo exposto em Amsterdã, Utrecht, Bruxelas, Porto
e Algarve.
Teve fotos suas publicadas nas revistas digitais holandesas Beeldspraak, VCM magazine e Feeling magazine.
Foi autora das fotos de capa e caderno do livro de Harrie Lemmens sobre o Brasil, Deus é brasileiro (God is een Braziliaan, em holandês), expostas atualmente na Embaixada do Brasil em Bruxelas.
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Desenha labirintos.
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A luz que...

Cria simetrias.
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Se esconde e se revela.
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A luz que...

Trespassa a escuridão.
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Ofusca o olhar.
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Modela pássaros.
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Desperta de pesadelos.
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Não se deixa aprisionar.
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Preenche o vazio.
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A invenção do real em
Abbas Kiarostami 1
I vo nete P i nto

Meu amigo, a verdade verdadeira é sempre inverossímel, você
sabia? Para tornar a verdade mais verossímel, precisamos
necessariamente adicionar-lhe a mentira.
Stiepan Trofímovich
(Os Demônios, Fiodor Dostoievski)

E

sta reflexão procura desviar-se do binômio exotismo-censura
que costuma ser superdimensionado nas análises sobre os cineastas iranianos e, muitas vezes, equivocado quando se trata de
Abbas Kiarostami. O cinema deste diretor está na ordem da filosofia, das artes plásticas e da poesia, numa perspectiva universal e, portanto, enquadrá-lo num sistema de circunstâncias, como a repressão
vigente em seu país, seria limitar a possibilidade de compreensão da
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sua obra. Buscando localizar o que podemos chamar de a “dimensão essencial” de Kiarostami, nos domínios do cinema, esta investigação volta-se para o
campo teórico que envolve as relações entre verdadeiro versus falso no âmbito
da não ficção. Nos interessa analisar o estatuto da representação fílmica, tendo como recorte principal o docudrama Close-up (Namay-e Nazdik, 1990).
Nossa hipótese é de que Close-up, especialmente nas cenas aqui denominadas
“Julgamento” e “O som que engana”, coloca Kiarostami na posição de quem
foi além da modernidade, como sugeriu Youssef Ishaghpour (2000).
Neste filme, ao dificultar a oposição entre documentário e ficção, Kiarostami cria uma outra categoria de cinema. A partir das experimentações formais
realizadas em Onde Fica a Casa do Meu Amigo? (Jane-ye dust koyast?, 1987) e
radicalizadas em Close-up, o diretor passa a ser referência nuclear, verdadeira
matriz para os procedimentos posteriores na esfera de seu próprio cinema e
na de outros cineastas. Com intrincadas elaborações em torno do real, Kiarostami estimula a uma reflexão no sentido inverso do que disse André Bazin
sobre ter “fé na imagem”. Para tanto, nossa postura aqui será a de colocar sob
suspeita tudo o que possa parecer espontâneo e flagrante de real.
Há décadas que os teóricos do cinema abordam o direito que o autor de
uma obra tem ou não de faltar com a verdade. O limite, ou o não limite a que
ele está vinculado. A convivência entre o registro documental e a encenação
não é algo novo no cinema moderno. Desde os irmãos Lumière, passando por
Dziga Vertov, Robert Flaherty e John Grierson, na primeira metade do século;
Robert Drew, Richard Leacock, Donn Pennebaker e Jean Rouch, na segunda,
os cineastas trouxeram muitos modos de fazer um cinema que buscasse a verdade. No entanto, verdade e mentitra permanecem em discussão e em muitos
casos tornam-se inextricáveis. Apresentamos uma breve sinopse de Close-up
para melhor entender os procedimentos de Kiarostami: em um micro-ônibus
na cidade de Teerã, um desempregado, Ali Hussein Sabzian, está sentando
ao lado da senhora Ahankhah. Ele lê o roteiro publicado do filme O Ciclista,
de Mohsen Makhmalbaf, chamando a atenção da mulher. Sabzian apresenta-se como Makhmalbaf, com o qual guarda semelhança física. Pouco a pouco
Sabzian envolve toda a família Ahankhah num projeto de um filme que deverá
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ser rodado na confortável casa deles, e terá como protagonista o filho mais velho, Mehrdad, um engenheiro que
não exerce a função, apaixonado por cinema. Depois de
alguns dias hospedando Sabzian, que já havia conseguido algum dinheiro emprestado de um dos seus filhos, o
senhor Ahankhah descobre que Makhmalbaf, naquele
momento, estava no Festival de Rimini, na Itália, onde O Ciclista acabara de
ser premiado. O impostor Sabzian é preso e processado. Após o julgamento,
Sabzian encontra-se com Makhmalbaf, que o leva à casa dos Ahankhah para
obter o perdão.
Kiarostami adota dois recursos para contar a história: todas as ações que
não teve acesso, pois aconteceram antes da prisão do impostor, ganham um
claro tratamento de ficção; já nos momentos do “presente”, há um registro
aparentemente documental, expondo o dispositivo do cinema, na linha do
cinema-verdade de Jean Rouch. Em algumas cenas, Kiarostami fala dentro e
fora de quadro (off e in), e na cena 12, que mostra o julgamento, após aparecer
a claquete e o microfone direcional, o diretor dá instruções a Sabzian como
quem orienta um ator iniciante: Nós vamos trabalhar com duas câmeras: uma vai enquadrar o plano geral de todos na sala, e outra estará sempre em você, em close-up. Você sabe
o que é um close-up?
Com esta instrução, o close sendo oferecido apenas e explicitamente a Sabzian, Kiarostami é parcial, e somos levados a considerar que interessa mais
ao diretor conhecer o antípoda da história. O meio “artificial” do close-up em
Sabzian levou Kiarostami a reconhecer mais tarde que não é este cinema que
defende. Ele afirmou que algumas vezes é preciso afastar a lente e olhar atenciosamente para descobrir detalhes em vez de optar por um close-up. (FILM
INTERNATIONAL, 1995).

ȄȄ O julgamento
A cena do julgamento se inicia diferente das outras do filme: uma claquete
indica o número do take e da cena. Paradoxalmente, este que seria o momento
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documental mais puro de Close-up, na verdade nos introduz no espetáculo
cinematográfico, no evento que inclusive foi remarcado em função da agenda
de Kiarostami. A claquete informa a data “10 de dezembro”, sendo que, na
cena anterior, Kiarostami solicitava ao Hadj2 que o julgamento fosse antecipado, pois que não poderia filmar no dia marcado, 19 de dezembro. Kiarostami,
assim, demonstra seu poder ao exibir o dia 10 na claquete.
Alberto Elena (2002) revela como o diretor filmou as cenas do tribunal e
como a montagem construiu o julgamento que se vê na tela. Após a sessão, a
equipe obteve permissão do juiz, o mulá Hadj Ali Reza Ahmadi, para continuar na sala “entrevistando” Sabzian. É pertinente supor que esta permissão
deveu-se ao fato de se tratar de um crime menor, sendo que o mérito do
processo diz respeito à falsa identidade e a uma soma pequena (1.900 tomans,
o suficiente para tomar um táxi de longa distância), dinheiro que o falso
Makhmalbaf tomou de empréstimo da família Ahankhah.
Neste ponto o “documento” ganha maiores contornos de simulação. É
o momento em que o diretor faz perguntas ao réu, incluindo na montagem
os inserts do juiz, como se ele, Kiarostami, estivesse interrogando Sabzian
em pleno ritual do julgamento, e o juiz simplesmente assistisse ao cineasta
fazer o papel de juiz. Note-se que é o próprio Kiarostami quem traz o termo “mentira”:
A sessão durou uma hora, mas logo nos despedimos do juiz e seguimos
conversando com o acusado, a portas fechadas, durante outras nove horas.
Portanto, reconstruímos uma grande parte do julgamento na ausência do
juiz, o que constitui uma das maiores mentiras que jamais me permiti”,
confessa o diretor. (GOUDET, 1999, p. 95).
Kiarostami, com isto, se permitiu (buscou) um grau de interferência tal
que, graças à inserção de planos fechados do juiz, o público passa a acreditar
2 Hadj

é o nome dado à peregrinação realizada à cidade santa de Meca pelos muçulmanos e serve como
uma espécie de título a quem a fez na época mais apropriada, que é o Ramadã. Equivale ao último dos
cinco pilares do Islã, sendo obrigatória pelo menos uma vez na vida para todo o muçulmano adulto.
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que as perguntas que ele fez a Sabzian estavam dentro do rito ordinário da
sessão de julgamento, na presença do juiz (!). Uma trapaça que o diretor, mesmo que pareça envergonhado, admite. Ao contrário da cena mais emblemática
para esta análise, que mostra a “falha do som”, onde Kiarostami dissimula
mesmo depois de descoberto.
Nesta medida, Kiarostami embaraça o princípio da “corte aberta”, blefa e
compromete a verossimilhança. No entanto, o objetivo do diretor é alcançado graças a este estratagema, pois na ausência do juiz, Kiarostami conseguiu
aproximar-se mais de Sabzian, no sentido polissêmico do título do filme, e
com isso ofereceu uma chance ao réu de mostrar sua faceta mais humana, mais
inocente. E, além disto, conseguiu que Sabzian discorresse sobre o que de fato
interessava a ele, Kiarostami: o conteúdo cinefílico de todo episódio.
Assim, é depois do julgamento que Sabzian, tendo Kiarostami como “juiz”,
evidencia sua ligação com o cinema, falando dos filmes que influenciaram sua
conduta. Diz que é como a criança de O viajante (Mossafer, 1974), dirigido
por Kiarostami, que finge tirar fotos das pessoas (a câmera não tem filme)
para conseguir dinheiro e poder assistir a uma partida de futebol. O menino
acaba não vendo o jogo porque adormece de cansaço. “Sinto-me como se
também tivesse perdido o jogo”, filosofa o impostor.
Mas como num conto de fadas, nem Sabzian nem a família Ahankhah
perderam o jogo, pois passaram a pertencer ao mundo do cinema. Tiveram
suas imagens eternizadas em película e, portanto, passaram a ter direito a uma
existência, a uma imagem qualificada pelo outro. Existem. O preço a pagar
vem na forma do constrangimento: especialmente quando a câmera focaliza o
filho mais velho dos Ahankhah, Mehrdad, há uma vergonha em seu rosto, um
sofrimento por estar ali admitindo que foi enganado por alguém como Sabzian, que sequer estudou como ele. Um sofrimento que podemos relacionar
com a encenação de Karbala,3 pois Mehrdad “açoita-se” simbolicamente, em
público, em nome do projeto maior, que é participar de um filme de verdade,
o de Kiarostami, e não um de mentira, o de Sabzian.
3 Na

disputa pela liderança do islamismo entre xiitas e sunitas, a batalha de Karbala, hoje Iraque, ocupa
lugar central. Nessa batalha, Hussein, o filho de Ali, é assassinado em 680. O martírio de Hussein
representa um modelo a ser seguido pelos muçulmanos.

223

Ivonete Pinto

ȄȄ O som que engana
Quando a linha de raciocínio nos leva para a verdade que o diretor expõe
através da aproximação da lente no rosto do protagonista, surge um elemento
novo na narrativa. Elemento este encontrado no som e que derruba as assertivas imagéticas que poderiam haver ainda sobre a autenticidade de todos os
fatos mostrados.
A sequência em que o falso Makhmalbaf encontra na saída da prisão o
verdadeiro Makhmalbaf e o som da voz dos dois começa a falhar, representa
a cena mais simbólica do filme quanto ao uso do som e quanto à capacidade/
habilidade de Kiarostami de iludir a plateia.
A cena se inicia já com o diálogo da equipe dentro de um carro. Está sendo
utilizada uma câmera escondida para registrar o encontro, e o técnico de som
comenta com Kiarostami que o microfone está falhando. Os diálogos indicam
que o diretor opta por não interromper a filmagem.
Seguem mais diálogos entrecortados. Makhmalbaf dá carona para Sabzian
em sua moto, seguida pela equipe de filmagem. Depois do “acidente” com o
som, a equipe não volta mais a falar. No último plano do filme, em frente à
casa dos Ahankhah, a câmera sai do plano aberto e posiciona-se ao lado de
Sabzian, fechando em close.
A expectativa fica em suspenso, pois não sabemos se o senhor Ahankhah
perdoou Sabzian, nem mesmo se Makhmalbaf o fez. O famoso diretor iraniano, idolatrado pelo pobre Sabzian, teve seu diálogo cortado durante o
encontro numa aleivosia do diretor?
O acaso, ou acidente forjado, passa em geral despercebido. À primeira vista,
não duvidamos que o microfone esteja falhando, porém chama a atenção que
a voz, quando volta, é limpa, não há picos de altura de som e este “padrão”
permanece mesmo quando Kiarostami coloca inserts no meio de um plano. Por
outro lado, não se trata de equipamento velho, como argumenta a equipe no
carro. A captação do som tem qualidade, principalmente considerando que é
feita por um microfone de lapela, sem fio (não teria como ser um boom, pois o
enquadramento é muito aberto).
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As entradas e saídas de som são limpas, sem interferências/arranhões, o
que é estranho, já que o som não costuma desaparecer sem falhas. Outro
detalhe: como a produção é de 1989-1990, de baixíssimo orçamento, é improvável que Kiarostami tenha usado dois gravadores (um para gravar o som
de dentro do carro, outro para captar o diálogo de fora) e é improvável também que tenha contado com um gravador estereofônico, que daria conta da
captação em dois pontos. Para produções de baixo orçamento, o comum nesta
época era o uso do gravador analógico. Portanto, a captação das vozes no
carro, simultaneamente ao som do diálogo externo, estaria inviabilizada. De
onde se depreende que todos os diálogos dos técnicos com Kiarostami foram
construídos, em estúdio, após a filmagem.
A hipótese é corroborada pela sequência seguinte: durante o encontro de
Sabzian com Makhmalbaf o som falha e permanece falho durante o trajeto
dos dois, na moto de Makhmalbaf até a casa dos Ahankhah. Quando chegam
na casa, o som volta absolutamente normal. Por que a voz da equipe não entrou em off novamente para comentar que o som voltou? Como é possível que
o microfone tenha voltado a funcionar sozinho?
Sob a perspectiva do documental, é como se Kiarostami se dirigisse ao
público, como se “interpelasse” o espectador, na expressão que Roger Odin
usou para investigar Lettres d’amour en Somalie. Odin refere-se à tentativa de estabelecer entre o filme e o espectador uma distância que evita a mobilização
de defesas. “Isto que caracteriza o documentário, por oposição ao filme de
ficção, é, sabemos, que ele interpela o espectador como pessoa real...” (ODIN,
2000, p. 149).
Contudo, não é indicado que nos deixemos seduzir pela ideia de que Kiarostami está fazendo documentário nesta cena. A “pessoa real” que assiste a
Close-up está na verdade submetida a uma (outra) farsa, quando Kiarostami
promove o fake dentro do fake, exercendo todas as prerrogativas do cinema
como invenção.
Em entrevista a Hormuz Kéy, o diretor confessa a artimanha: “Sim, foi
voluntário, eu fiz aquilo tudo conscientemente...” (KÉY, 1999, p. 168). Avisa
que não há regras a serem seguidas em cinema. Diz também que Makhmalbaf
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portava um microfone de lapela e Sabzian, que desconhecia a filmagem até
aquele momento, tinha sua voz captada pelo microfone de Makhmalbaf. Kiarostami alega que não quis expor o julgamento de Makhmalbaf em relação a
Sabzian. Preferiu que os espectadores preenchessem, a sua maneira, os espaços
falhos do som, mesmo contrariados (iranianos contam que, em algumas sessões, no Irã, o público assobiava, vaiava a deficiência técnica que o impedia de
ouvir claramente o diálogo). Kiarostami defendeu ainda que seria um assunto
privado entre um fã e seu ídolo. Ele não teria se sentido no direito de tornar
público aquele diálogo, até em respeito a Sabzian, que ignorava estar sendo
filmado, e o deixava (mais) fragilizado em relação a Makhmalbaf.
E o que parecia suficientemente embaralhado fica mais grave ao sabermos,
através de Makhmalbaf, que no diálogo suprimido Sabzian dizia que não
queria fazer o filme (esta sequência final foi a segunda do filme a ser rodada).4
Portanto, há a versão de Kiarostami e a versão de Makhmalbaf. Quem está
dizendo a verdade? Por que Kiarostami dissimulou até em entrevistas?
Esta cena e sua repercussão nos leva a concluir que Kiarostami “fala por
paradoxos”,5 ao “proteger” Sabzian porque este não sabia que estava sendo
filmado (Makhmalbaf sabia) e, ao mesmo tempo, ao eliminar a possibilidade
de Sabzian expressar suas dúvidas quanto ao próprio filme.
Podemos gerar a hipótese de que a predileção de Kiarostami pelo ocultamento, pelo não dizer, deve-se mais à influência da poesia mística sufi,6 repleta de
códigos, de subtextos, de não linearidades, que influenciam um modo de pensar
a arte e, por extensão, o cinema iraniano. Um dos maiores poetas persas sufis,
Rûmî (1207-1273), falava de “uma verdade sem forma”: “É o desejo do verdadeiro que faz com que os homens comprem o falso.” (RÛMÎ, 1998, p. 120).
4 Para

outro autor, Kiarostami conta que Sabzian chegou a procurar o juiz para prestar queixa contra
ele. O juiz o convenceu de que o filme seria um bem para ele, Sabzian. In: Hormuz KÉY, op cit, 162.
5 “Falar por paradoxos” é expressão tomada de Hannah Arendt (1988) quando trata da Revolução
Francesa, citando a frase de Robespierre para definir o seu governo como o “despotismo da liberdade”.
6 O Sufismo é o aspecto místico e esotérico do Islamismo, que pode estar associado tanto ao Islã sunita,
como ao xiita. A influência desta corrente em Kiarostami, entre outros momentos, pode ser vista no
título do filme Onde está a Casa do meu Amigo?, tirado do poema “Direção” do poeta sufi Sohrab Sepehri,
como destacou ELENA, op. cit.
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Com esta rápida radiografia na estrutura de Close-up, acreditamos estar iluminando, minimamente ao menos, os estudos sobre um certo cinema que
busca, como os poetas aristotélicos, um universo ideal.
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Poemas inéditos *
Gi lberto Mend o nç a Tel es

N

asceu em Bela Vista de Goiás. Poeta e ensaísta. Professor
Emérito da PUC-Rio e da Universidade Federal de Goiás.
Professor Honoris Causa da Universidade Federal do Ceará e da PUC
de Goiás. Professor Colaborador no Programa do Mestrado em
Letras – Literatura e Crítica Literária da PUC de Goiás. Reside no
Rio de Janeiro há 40 anos. Lecionou no Uruguai e nas universidades de Portugal (Lisboa), França (Rennes e Nantes), Estados Unidos (Chicago) e Espanha (Salamanca). Conferencista em várias universidades, nacionais e estrangeiras. Sua poesia está reunida em Hora
aberta (5.a ed.); entre seus livros de crítica, destacam-se Drummond,
estilística da repetição (4.a ed.) e Vanguarda europeia e modernismo brasileiro
(20.a ed.). Em 2006, saiu em sua homenagem o livro A Plumagem dos
nomes: Gilberto, 50 anos de literatura, Org. de Eliane Vasconcellos. Entre
seus prêmios se destacam o”Machado de Assis”, da ABL; e o “Juca
Pato”, da União Brasileira de Escritores, de São Paulo.
* A sair em Brumas do silêncio.
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Aposiopese
Por baixo do silêncio mais comum e eloquente,
no inexpressivo corpo revestido de palavras,
haverá sempre a angústia do grito silencioso
e o gosto perfumado das brumas do silêncio
que tateio taciturno e libertino nas altas horas.
No entanto, vem também o silêncio longínquo,
de dentro, do segredo, da autocensura,
do implícito sigilo ao sossego mais ruidoso,
da privação do não dizer, do calar e do mentir
sobre a força do enigma no recôndito da vida.
(A areia ruidosa... no mais íntimo deserto
uma luz do silêncio cantará nas conchas).
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O lutador
E claro, poeta, que é preciso lutar com as palavras,
mas lutar também com os surdos e os absurdos.
Lutar com a língua, com a fala, a gramática
os acentos, a retórica, a estilística, a ética
e a falta de, a fácil, a falsa inspiracão.
É preciso lutar com as namoradas, o casamento,
o trabalho, a leitura (dele e dos outros),
os parentes, os amigos, os inimigos,
os colegas, os editores e os críticos.
O poeta tem de lutar contra si mesmo
contra a preguiça, o tédio e a repetição
e sobretudo tem de lutar contra a sábia
hipocrisia dos teólogos improvisados.
Só não tem de lutar com a eternidade:
ela vem chegando de mansinho
acende mais e mais a sua fé
e em meio a tanta luta e labuta,
se insinua leve e absoluta
como (como mesmo) um biscoito de araruta.
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Sujeito lírico
Eu, animal de gula e fantasia,
eu raramente invoco a minha musa,
dessas de carne e de osso e bem real,
cuidando de levá-la para o centro
do poema; depois parti-la em sílabas,
vendo-a no mar, no céu, nalguma trilha
que não desperta inveja dos possíveis
leitores de olho grande, qualquer forma
de atropelar o nível de alegria
que se percebe sempre nos meus versos.
Com a musa por perto fica fácil
rascunhar um soneto e na gaveta
deixá-lo adormecer, acostumando-o
à patina do amor na eternidade.
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Frutas do cerrado
Um ser estranho – bicho? homem?
tipo talvez de lobisomem,
sai de manhã catando frutas
pelas planícies, pelas grutas.
Na terra seca do cerrado,
vai andando, meio curvado,
os bracos longos, cabeludo,
conhece a terra e sabe tudo,
sabe o código do sertão
mesmo andando na contramão
ou de lado, ser esquisito
com cheiro de onça ou de cabrito,
nunca deixa rastros e engole
todas as cascas, mas o mole
deixa para os seres pequenos
que rastejam pelos terrenos,
ratos, besouros, lagartixas,
aqueles que vivem sem rixas
e vai também deixando juntas
as frutas mais doces, as muitas
tipo caju, mama-cadela,
araticum, ingá, marmelada de cachorro, gabiroba
(e até palmito de gueroba),
murici, guapeva, araçá
e mais jatobá, gravatá,
o belo da jabuticaba,
o doce cheiro da mangaba,
o fulvo sol do pequi
(nesta saudade daqui),
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tudo o que o homem aprecia
e vai comendo na poesia.
– Ali vai ele, abaixa e ajunta,
e não responde nem pergunta:
o ser estranho, vai curvado
pela fartura do cerrado.
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Iac y r And er s o n Frei ta s
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asceu em Patrocínio do Muriaé (MG) em 1963. Publicou mais de vinte livros de poesia, além de três de ensaio
literário e do volume de contos Trinca dos traídos, editado em 2003 e
agraciado com a Menção Especial da 46.a edição do Prêmio Literário Casa de las Américas (em Cuba). Sua obra já foi traduzida para
diversas línguas, obtendo uma vintena de premiações literárias no
Brasil e no Exterior, tendo sido divulgada em livros e periódicos de
muitos países: Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Malta, Peru, Portugal, Suíça e Venezuela. De seu
vasto percurso poético, podemos destacar os livros: A soleira e o século
(2002), Quaradouro (2007), Primeiras letras (2007), Viavária (2010 –
detentor do 1.o lugar no Prêmio Literário Nacional do PEN Clube
do Brasil) e Ar de arestas (2013), bem como a antologia poética Terra
além mar (2005), publicada em Portugal.
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Menos um dia
cruzei a soleira do sono
escada abaixo
de pesadelo em pesadelo
como se tivesse
um ninho de serpes
no travesseiro
urinei de hora em hora
até que a bigorna em fogo
da aurora
bateu forte no meu rosto
acordei com raiva dos santos
e das sete virtudes teologais
não tomei café não comi um pedaço sequer
de pão
fui direto para o trabalho
para ascender mais um dia
ao calvário
de nenhum
calendário
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Registro
um homem amou este final de tarde
– e disso não ficará registro
nem mesmo da fornalha de março
queimando-se em espiga
no terceiro dia de abril
da luz de março
em pleno abril
de sua pústula de mil passantes
a cada esquina
um homem amou
este final de tarde
sem esperanças
deitado em seu quarto
ouvindo crescer o caule
das pitangueiras
a arcada crispada de raízes
os tubérculos últimos
ali onde a brisa nas folhas
pede abrigo
onde a tarde grita
que toda brisa
deriva
do paraíso
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Chave
vê como o próprio dia
é despedida
como se esgota o parto
de cada segundo
como é cruel
a agonia das cigarras o tiritar da noite
nas cisternas
os séculos de sementeiras
que ficaram por crescer
vê como a vida ferve no lodo
como o mangue ferve
nos esgotos como a própria gênese
se faz
entre panos podres
virações vazadas
de inservíveis auroras
como é suja
a vida
e como todas as coisas
preparam o cortejo
de tua
despedida
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Na morte de Sergio Klein
Então me deixe sorver este luto,
gota a gota, até que nada reste
nas taças do antigo afeto, se escuto,
agora, tua voz entre os ciprestes.
Está distante: não ouço o que diz
a mesma voz que, alguns meses antes,
brilhava ao telefone. Por um triz,
o destino quis que essa voz não cante.
Nada posso fazer contra o destino.
Curvo os joelhos. Oro. Obedeço.
Enfim, até mesmo esse sol a pino,
esse belo dia azul tem seu preço.

239

Solidão – a comédia

Poe s i a E st r a n ge i r a

Sete poemas de
Manglesh Dabral
Di l i p L o u nd o

N

ascido no estado indiano de Uttar Pradesh, em 1948,
Manglesh Dabral é poeta, tradutor, jornalista e crítico literário. Sua língua nativa é o hindi, a quarta língua mais falada do
mundo com aproximadamente 400 milhões de falantes. Dabral é
atualmente um dos escritores indianos de língua vernácula mais traduzidos em línguas estrangeiras. Em 2000, ele obteve o mais alto
prêmio nacional de literatura, outorgado pela Academia Indiana de
Letras (Sahitya Akademi) por sua coletânea de poemas intitulada
Ham Jo Dekhte Hain (Tudo o que nós vemos). Suas principais coletâneas
de poesia são as seguintes: (i) Pahar Par Lalten (A laterna na montanha)
(1981); (ii) Ghar Ka Rasta, (O caminho de casa) (1981); (iii) Ham Jo
Dekhte Hain, (Tudo o que nós vemos) (1995); (iv) Awaz Bhi Ek Jagah Hai
(A voz é também um lugar) (2000); (v) Mujhe Dikha Ek Manushya. (Eu
Vi um ser humano) (2008); (vi) Nae Yug Men Shatru (O inimigo da nova
era) (2010). As duas primeiras coletâneas versam, essencialmente,
sobre memórias de infância e adolescência. As seguintes consistem,
predominantemente, de reflexões críticas sobre a modernidade, a
globalização, a tecnologia e a urbanidade e seus impactos deletérios
sobre a existencialidade pontual do quotidiano e as aspirações do
ser humano à alegria, ao bem-estar e à felicidade. Com afirma o
parceiro-poeta Manohar Shetty, “a poesia de Dabral está impregnada de um senso de territorialidade e de exílio”.

Coordenador
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do Programa de
Pós-Graduação
em Ciência da
Religião da
Universidade
Federal de
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Este Número Não Existe
“This number does not exist”.
Onde quer que eu vá, qualquer que seja o número discado,
uma voz estranha me aparece amiúde:
“this number does not exist”, “este número não existe”.
Até pouco tempo atrás, eram muitos os interlocutores.
E me diziam: “Vem, nós te conhecemos bem.
Neste universo há um lugar especial para você.”
Esse número não existe mais, é um número do passado.
São endereços antigos e poucos os sobreviventes.
Outrora as portas se abriam ao som dos mais leves passos.
Hoje tocamos a campainha e aguardamos temerosos do lado de fora.
Quando finalmente alguém nos surge,
seu rosto provavelmente não é mais o mesmo.
Ou ele te diz: “não sou aquele com quem antes conversavas;
nem este é o número onde outrora escoravas tua angústia.”
Onde quer que eu vá, números, mapas e rostos não são mais os mesmos.
Velhos diários jazem inertes nos esgotos
e seus nomes se desvanecem na água.
Os números agora são outros, e muitos mais, com fio e sem fio.
São outros também os temas da conversação.
São vozes anônimas que nos falam de negócios e transações de compra e venda.
Onde quer que eu vá, em desespero, disco o número usual
e peço que me tragam essa voz que outrora me dizia:
“A porta está aberta. Podes ficar por aqui.
Vem comigo. Vamos caminhar a esmo por este universo sem fim.”

(Original: “Yeh Number Maujood Nahin Hai”, in Mujhe Dikha Ek Manushya. New Delhi: Radhakrishna
Prakashan, 2008.)
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Antigos Retratos
O que há nesses antigos retratos
que quando com eles me deparo não consigo parar de contemplá-los?
Será somente o esplendor da juventude?
Longas melenas e um perfil suave
que ainda retêm o fulgor das origens pátrias.
Os olhos plenos de entusiasmo em busca de um olhar largo e profundo.
As roupas amarrotadas de um tempo
em que a própria vida estava envolta em sulcos.
Nesses retratos se mostra o meu verdadeiro eu.
O coração estampado no rosto, como num sonho,
junto aos amigos igualmente desprendidos,
tal como uma nuvem leve que surge flutuando de algum ponto do espaço
e que se detém por um momento em qualquer recanto:
sem angústias nem dissimulação,
sem avareza no olhar.
É o retrato de um instante matinal em que tomava chá num quiosque da esquina.
O mundo ao redor era igualmente simples e inocente
tal como a xícara de chá, a esquina e a manhã.
São muitos os retratos como esses que mostro, de quando em vez,
aos convidados que me visitam.
Mas por que me furto hoje a tirar retratos?
Aos que os desejam tirá-los eu digo, “Deixa para lá,
eu não fotografo bem”. Parece que temo
que alguém coloque um espelho na minha frente.
Tenho medo que não me pareça mais como antes.
Talvez no rosto se façam refletidas as angústias do mundo
e as imagens da dissimulação e da avareza
que dominam nossos tempos.
Em meus esforços para combatê-las,
volto, de quando em vez, a empunhar esses antigos retratos como se fossem armas.
(Original: “Purani Tasveer”, in Mujhe Dikha Ek Manushya. New Delhi: Radhakrishna Prakashan, 2008.)
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Jornada de Sete Dias
Surge, primeiro, a segunda-feira tal qual um lençol alvo e bem lavado.
E vem com ela a esperança de que, nessa longa jornada,
algo de novo possa ser realizado.
Mapeamos as dificuldades do caminho e os meios de superá-las.
Terça-feira é tal qual um penhasco:
um dilema que nos impede de assentar
se dobramos a esquina ou se descemos a ladeira,
e de quanta coragem e atenção vamos precisar.
Pelo vidro transparente da quarta-feira podemos enxergar o caminho
à nossa frente
e nos dar conta que as coisas não serão tão fáceis como imaginamos.
Tal como antes, domina a incerteza, a indecisão e a obscuridade.
O dia seguinte, quinta-feira, é tal qual uma pousada.
Completamos metade do caminho.
Podemos agora avaliar a situação exata destes dias de dificuldade.
E podemos, quem sabe, enxergar uma saída.
Nesse transcurso, a sexta-feira surge como alívio.
Mas é patente que até agora nada foi realizado
e o tempo que nos resta é muito escasso.
Nem mesmo uma carta enviamos para quem quer que fosse.
Nessa perplexidade, chega o dia de sábado
que é tal qual um porão onde é difícil precisar
se estamos em movimento ou se estamos parados.
E quando alguém nos pergunta sobre a nossa situação,
dizemos que não há nada de especial a reportar.
Na manhã seguinte é domingo.
É dia de feriado. É quando as coisas retomam
sua inércia pré-histórica, os livros são revirados,
o chá fica resfriado e, bem na nossa frente, se ergue uma pilha de roupa suja.
Lá fora, alguém bate suavemente à porta.
(Original: “Sat Din ka Safar”, in Awaz Bhi Ek Jagah Hai. New Delhi: Vani Prakashan, 2000.)
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Por Toda a Vida
Talvez lá houvesse um pouco de umidade,
ou uma cor esmaecida,
talvez tremor, talvez esperança.
Talvez lá houvesse apenas uma lágrima,
ou um beijo
pra preservar a lembrança.
Talvez houvesse neve,
ou uma mão,
ou um ímpeto de tocar.
Talvez lá houvesse escuridão,
ou um campo aberto,
ou uma sala de espera.
Talvez lá houvesse um homem
lutando com seus próprios meios.

(Original: “Ek Jivan ke Liye”, in Ghar ka Rasta. New Delhi: Radhakrishna Prakashan, Delhi, 1981.)
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O Último Incidente
Agitando suas línguas sem cessar,
os dias passam sobre minha cabeça.
O calor do sol deixa-me entorpecido.
No centro da cidade, envolto em névoa singular,
quedo-me atônito desembaçando os olhos.
A cidade flui incontinente numa inundação perpétua
e me joga aos cantos, feito pedra ou taco de madeira.
Os óculos, que amiúde me asseguram
um ar de indiferença e altivez,
adentram as profundezas de minh’alma
e se estilhaçam pelos ares.
À noite, deitado na cama de cigarro aceso,
escuto um arquejo obsceno
vindo de minha própria garganta.
E sinto os chifres ásperos do desejo
brotando em meu rosto.
Contemplei, por muito anos,
moças entorpecidas
saindo do seu trabalho
e se espalhando pelas ruas,
tal como mudas podadas,
olhando pro nada.
Contemplei a fome
que domina os interiores das residências.
Contemplei gente insana bramindo
nas jaulas de madeira das noite arruinadas.
Ouvi o galope debilitado dos cavalos
ressoando em minha mente atordoada.
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E neste último incidente,
as árvores viçosas se agitam por todos os lados.
A poeira toma conta da cidade.
As pessoas colidem umas com as outras
e, mais adiante, se estatelam no chão.
Na escuridão, uma mulher rotunda desfalece.
Seus três filhos debilitados
golpeiam-se uns nos outros.
E eu, de mãos juntas,
paro no ponto de ônibus,
onde um novo pôster me aguarda.
E onde surge um pássaro desconhecido,
ávido pra cantar em minha memória.

(Original: “Akri Vardat”, in Pahar Par Lalten. New Delhi: Radhakrishna Prakashan, Delhi, 1981.)
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A Lanterna na Montanha
Na selva, sob as pilhas de madeira,
há mulheres inconscientes.
Na selva, há crianças
enterradas prematuramente.
Na selva, há homens velhos de pés descalços,
temorosos e tossegosos, que, no final, simplesmente desaparecem.
Na selva, há um movimento constante de machados.
Na selva, o sangue adormeceu.
Por detrás dos penhascos banhados pelo sol,
os gritos de aflição dos séculos.
E um pouco de relva muito antiga
ondula pela água.
E as árvores que se achegam às garras da estação vindoura
vão se desnudando noite após noite.
E no silêncio, feito ponta de agulha,
a terra em chamas vira do avesso
e o céu gira em torno de si mesmo, feito roda gigantesca.
A montanha que teus ancentrais sustentaram até hoje
desmorona ano após ano, feito sofrimento.
A totalidade dos anos e dos séculos
congela nos teus olhos que não sonham mais,
na tua alma,
na obscuridade doméstica da lareira.
Tuas palavras impotentes estão dispersas:
são palavras feito grãos que se coletam num flagelo.
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Lá longe, há uma lanterna acesa na montanha,
feito olho luminoso.
Ela cintila e, aos poucos, vai virando fogo.
Contempla a tua terra hipotecada
e as joias solapadas das mulheres ora em prantos.
Contempla essa multidão de seres mortos,
vencidos pela fome, pelas cheias, pelas pragas,
que afluem aos penhascos
e que descartam, com suas mãos, a neve infinita.
Contempla tua própria fome
que em garras céleres se transforma.
Há um rugido contínuo que vem da selva.
E os desejos afiam seus dentes
nas pedras.

(Original: “Pahar Par Lalten”, in Pahar Par Lalten. New Delhi: Radhakrishna Prakashan, Delhi, 1981.)
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Palavras
Há palavras que gritam.
Outras que se despem
e adentram a história.
E outras ainda que se calam.

(Original: “Shabd”, in Pahar Par Lalten. New Delhi: Radhakrishna Prakashan, Delhi, 1981.)
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Diário secreto de Adão e Eva

Poe s i a E st r a n ge i r a

William Shakespeare *
Tradução de Geral d o C a r nei ro

W

illiam Shakespeare é considerado o maior dramaturgo
de todos os tempos. Além disso, é dos maiores poetas
líricos da língua inglesa, autor de 154 sonetos. O crítico Harold
Bloom escreveu que os personagens de Shakespeare – Falstaff,
Hamlet, Rosalinda, Iago, Lear Macbeth, Cleópatra, entre outros –
“são exemplos extraordinários não apenas de geração de significado,
como, também, de criação de novas formas de consciência.” Mesmo
que essa tese pareça a princípio hiperbólica aos leitores desafeitos à
dramaturgia do bardo, e que Shakespeare não seja o Criador único
da modernidade, sua galeria de grandes personagens é incomparável
à de qualquer dramaturgo de qualquer tempo. E sua poesia continua
encantando os leitores de todas as latitudes, e ajudando a forjar a
literatura e a dramaturgia do mundo contemporâneo.
* Todos os poemas foram publicados na coletânea “O discurso do amor rasgado”, fragmentos, cenas e poemas de William Shakespeare, Editora Nova Fronteira, 2013, tradução
e organização de Geraldo Carneiro.

Poeta, autor de nove
livros de poesia.
Escreveu mais
de 200 letras de
música. Escreveu
mais de uma dezena
de peças, originais e
traduções, entre as
quais A Tempestade,
As You Like It (Como
você quiser), Antonio
& Cleópatra, Trabalhos
de Amor Perdidos,
e fragmentos de
Romeu & Julieta
e O Rei Lear,
todas de William
Shakespeare.
É roteirista de
cinema e TV.
Pela adaptação
da novela O astro,
escrita em parceria
com Alcides
Nogueira, recebeu
o Prêmio Emmy
Internacional.
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Tradução de Geraldo Car neiro

Sonnet 15*
When I consider every thing that grows
Holds in perfection but a little moment,
That this huge stage presenteth naught but shows
Whereon the stars in secret influence comment;
When I perceive that men as plants increase,
Cheered and checked even by the selfsame sky;
Vaunt in their youthful sap, at height decrease,
And wear their brave state out of memory:
Then the conceit of this inconstant stay
Sets you most rich in youth before my sight,
Where wasteful time debateth with decay
To change your day of youth to sullied night;
And all in war with time for love of you,
As he takes from you, I engraft you new.

* The

Sonnets and A Lover’s Complaint (1609, ed. by Walter Cohen, p. 1928.)
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Soneto 15
Quando penso que tudo quanto cresce
Só guarda a perfeição por um momento,
Que o palco deste mundo só oferece
Aquilo que dos astros ganha o alento;
Quando vejo que os homens como as plantas
Crescem e declinam sob o mesmo céu,
Se jactam e depois, a alturas tantas,
Decaem sem memória do que é seu,
Então a percepção da impermanência
Te faz mais moço aos olhos meus agora,
Em que combatem o Tempo e a Decadência
Para mudar em noite a tua aurora.
E, combatendo o Tempo por teu amor,
Se ele te toma, eu te faço maior.
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Sonnet 65
Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea,
But sad mortality o'ersways their power,
How with this rage shall beauty hold a plea,
Whose action is no stronger than a flower?
O how shall summer's honey breath hold out
Against the wrackful siege of battering days
When rocks impregnable are not so stout,
Nor gates of steel so strong, but time decays?
O fearful meditation! Where, alack,
Shall time's best jewel from time's chest lie hid,
Or what strong hand can hold his swift foot back,
Or who his spoil of beauty can forbid?
O none, unless this miracle have might:
That in black ink my love may still shine bright.
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Soneto 65
O bronze, a pedra, a terra, o mar sem-fim,
Se a morte impõe a todos seu rigor,
Como a beleza há de durar assim,
Se não tem mais que a força de uma flor?
Será que o sopro do verão perdura
Contra o assédio dos dias de tormenta,
Se nem a pedra se conserva dura
Nem os portões de aço se sustentam?
Terrível reflexão! Como ocultar
Do Tempo a sua mais cara riqueza?
Seu pé veloz, que mão há de parar?
Quem lhe proíbe o desgaste da beleza?
Ninguém: só se um milagre faz-se impor
E em tinta negra esplende o meu amor.
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Sonnet 76
Why is my verse so barren of new pride,
So far from variation or quick change?
Why, with the time, do I not glance aside
To new-found methods and to compounds strange?
Why write I still all one, ever the same,
And keep invention in a noted weed,
That every word doth almost tell my name,
Showing their birth and where they did proceed?
O know, sweet love, I always write of you,
And you and love are still my argument;
So all my best is dressing old words new,
Spending again what is already spent;
For as the sun is daily new and old,
So is my love, still telling what is told.

266

William Shakespeare

Soneto 76
Por que meu verso é sempre tão carente
De mutações e variação de temas?
Por que não olho as coisas do presente
Atrás de outras receitas e sistemas?
Por que só escrevo essa monotonia,
Tão incapaz de produzir inventos
Que cada verso quase denuncia
Meu nome e seu lugar de nascimento?
Pois saiba, amor, só escrevo a seu respeito
E sobre o amor, são meus únicos temas,
E assim vou refazendo o que foi feito
Reinventando as palavras do poema.
Como o sol, novo e velho a cada dia,
O meu amor rediz o que dizia.

267

Tradução de Geraldo Car neiro

Sonnet 116
Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments. Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove.
O no, it is an ever-fixed mark
That looks on tempests and is never shaken;
It is the star to every wand’ring barque,
Whose worth’s unknown although his height be taken.
Love’s not time’s fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle’s compass come;
Love alters not with his brief hours and weeks,
But bears it out even to the edge of doom.
If this be error and upon me proved,
I never writ, nor no man ever loved.
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Soneto 116
Não tenha eu restrições ao casamento
De almas sinceras, pois não é amor
O amor que muda ao sabor do momento,
E se move e remove em desamor.
Oh, não, o amor é marca mais constante
Que enfrenta a tempestade e não balança,
É a estrela-guia dos batéis errantes,
Cujo valor lá no alto não se alcança.
O amor não é o bufão do Tempo, embora
Sua foice vá ceifando a face a fundo.
O amor não muda com o passar das horas,
Mas se sustenta até o final do mundo.
Se é engano meu, e assim provado for,
Nunca escrevi, ninguém jamais amou.
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From Love’s labour’s lost*
So sweet a kiss the golden sun gives not
To those fresh morning drops upon the rose
As thy eyebeams when their fresh rays have smote
The night of dew that on my cheeks down flows.
Nor shines the silver moon one-half so bright
Through the transparent bosom of the deep
As doth thy face through tears of mine give light.
Thou shin’st in every tear that I do weep.
No drop but as a coach doth carry thee,
So ridest thou triumphing in my woe.
Do but behold the tears that swell in me
And they thy glory through my grief will show.
But do not love thyself: then thou wilt keep
My tears for glasses, and still make me weep.
O Queen of queens, how far dost thou excel,
No thought can think nor tongue of mortal tell.

* De Love’s labour’s lost (1594-5) IV.3.21-37 (ed. by Walter Cohen, p. 768.)

270

William Shakespeare

De Trabalhos de amor perdidos
O sol de ouro não beija assim tão doce
O orvalho sobre a pétala da flor
Como teu olhar que em raios derramou-se
E derramou meu pranto e me encantou.
Nem brilha cor de prata a luz da lua
Por entre as transparentes profundezas
Como brilha o esplendor da face tua
Entre as lágrimas minhas de tristeza.
Cada gota carrega-te em cortejo
Em teu triunfo sobre o meu amor.
Quanto mais lágrimas por ti despejo
Aumenta a tua glória e a minha dor.
Mas não te encantes por ti, eu te aconselho,
Nem faças minhas lágrimas de espelho.
Rainha das rainhas, tu ultrapassas
O que se pense ou diga de tuas graças.
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Memória Futura

Eneida, de Virgílio
Odo r i c o M end es
Livro I
Eu, que entoava na delgada avena
Rudes canções, e egresso das florestas,
Fiz que as vizinhas lavras contentassem
A avidez do colono, empresa grata
Aos aldeãos; de Marte ora as horríveis          5
Armas canto, e o varão que, lá de Troia
Prófugo, à Itália e de Lavino às praias
Trouxe-o primeiro o fado. Em mar e em terra
Muito o agitou violenta mão suprema,
E o lembrado rancor da seva Juno;           10
Muito em guerras sofreu, na Ausônia quando
Funda a cidade e lhe introduz os deuses:
Donde a nação latina e albanos padres,
E os muros vêm da sublimada Roma.
   Musa, as causas me aponta, o ofenso nume,      15
Ou por que mágoa a soberana deia
Compeliu na piedade o herói famoso
A lances tais passar, volver tais casos.
Pois tantas iras em celestes peitos!
  Colônia tíria no ultramar, Cartago,        20
Do ítalo Tibre contraposta às fozes,
Houve, possante empório, antigo, aspérrimo
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N’arte da guerra; ao qual, se conta, Juno
Até pospôs a predileta Samos:
Lá coche, armas lá teve; e, anua o fado,
No orbe entorná-la então já traça e tenta.
Porém de Teucro ouvira que a progênie,
Dos Penos subvertendo as fortalezas,
Viria a ser, desmoronada a Líbia,
À larga rei belipotente povo:
Que assim no fuso as Parcas o fiavam.
Satúrnia o teme, e a pró dos seus Aquivos
Recorda as lides que excitara em Troia;
Nem d’alma agravos risca, dores cruas:
No íntimo impressa a decisão de Páris,
A injúria da beleza em menoscabo,
E a raça detestada e as honras duram
Do rapto Ganimedes. Nestes ódios
Sobreacesa, os da Grécia e imite Aquiles
Salvos Troas, do Lácio ia alongando,
Por todo o plaino undíssono atirados;
E, em derredor vagando anos e anos,
De mar em mar a sorte os repulsava.
Tão grave era plantar de Roma a gente!
   De Sicília amarando, mal velejam
Ledos e o cobre rompe a salsa espuma,
Juno, dentro guardada eterna chaga:
“Eu, diz consigo, desistir vencida!
Nem vedar posso a Itália ao rei dos Teucros!
Ah! tolhe-me o destino. A esquadra argiva
Não queimou Palas mesma, submergindo-os
Só de um Ajax Oileu por culpa e fúrias?
Do Tonante o corisco ela das nuvens
Darda, os baixéis desgarra, o ponto assanha;
Ao triste, que varado expira chamas,
Num torvelinho em rocha aguda o crava:
E eu, que rainha marcho ante as deidades,
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Mulher e irmã de Jove, tantos anos
Guerreio um povo! E a Juno há quem adore,
Ou súplice inda a incense, a invoque e honre?”
   No âmago isto fermenta, e a deusa à pátria
De austros furentes, de chuveiros prenhe,
À Eólia parte. Aqui num antro imenso
O rei preme, encarcera, algema, enfreia
Lutantes ventos, roncas tempestades.
Em torno aos claustros de indignados fremem
Com grã-rumor do monte. Em celsa roca
Sentado Eolo, arvora o cetro, e as iras
Tempera e os amacia. Que o não faça,
Varridos mar e terra e o céu profundo
Lá se vão pelos ares. Cauto, em negras
Furnas o onipotente os aferrolha,
E, um cargo de montanhas sobrepondo,
Lhes deu rei, que mandado a ponto as bridas
Suster saiba ou laxar. Destarte Juno
O exora humilde: “Eolo, o pai dos divos
E rei dos homens, te concede as ondas
Sublevar e amainá-las; gente imiga
Me sulca as do Tirreno, Ílio e os domados
Penates para Itália transportando:
Ventos açula, as popas mete a pique,
Ou dispersas no ponto as espedaça.
Catorze esbeltas ninfas me cortejam,
Das quais a mais formosa, Deiopeia,
Prometo unir contigo em jugo estável;
Que em paga para sempre a ti se vote,
Meiga te procriando egrégia prole.”
   A quem Eolo: “Que o desejes basta;
Meu, rainha, é servir-te. Quanto valho
Tu mo granjeias, e este cetro e Jove;
Tu dás-me à diva mesa o recostar-me,
Ser em tufões potente e em tempestades.”

60

65

70

75

80

85

90

275

Petit Trianon – Doado pelo governo francês em 1923.
Sede da Academia Brasileira de Letras,
Av. Presidente Wilson, 203
Castelo – Rio de Janeiro – RJ

PATRONOS, FUNDADORES E MEMBROS EFETIVOS
DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS
(Fundada em 20 de julho de 1897)
As sessões preparatórias para a criação da Academia Brasileira de Letras realizaram-se na sala de redação da Revista Brasileira, fase III
(1895-1899), sob a direção de José Veríssimo. Na primeira sessão, em 15 de dezembro de 1896, foi aclamado presidente Machado de Assis.
Outras sessões realizaram-se na redação da Revista, na Travessa do Ouvidor, n.o 31, Rio de Janeiro. A primeira sessão plenária da Instituição
realizou-se numa sala do Pedagogium, na Rua do Passeio, em 20 de julho de 1897.
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Joaquim Caetano
Joaquim Manuel de Macedo
Joaquim Serra
José Bonifácio, o Moço
José de Alencar
Júlio Ribeiro
Junqueira Freire
Laurindo Rabelo
Maciel Monteiro
Manuel Antônio de Almeida
Martins Pena
Pardal Mallet
Pedro Luís
Araújo Porto-Alegre
Raul Pompeia
Sousa Caldas
Tavares Bastos
Teófilo Dias
Tomás Antônio Gonzaga
Tobias Barreto
F.A. de Varnhagen
Visconde do Rio Branco

Fu nda d o re s

M e m b ro s Ef et ivo s

Luís Murat
Coelho Neto
Filinto de Almeida
Aluísio Azevedo
Raimundo Correia
Teixeira de Melo
Valentim Magalhães
Alberto de Oliveira
Magalhães de Azeredo
Rui Barbosa
Lúcio de Mendonça
Urbano Duarte
Visconde de Taunay
Clóvis Beviláqua
Olavo Bilac
Araripe Júnior
Sílvio Romero
José Veríssimo
Alcindo Guanabara
Salvador de Mendonça
José do Patrocínio
Medeiros e Albuquerque
Machado de Assis
Garcia Redondo
Barão de Loreto
Guimarães Passos
Joaquim Nabuco
Inglês de Sousa
Artur Azevedo
Pedro Rabelo
Luís Guimarães Júnior
Carlos de Laet
Domício da Gama
J.M. Pereira da Silva
Rodrigo Octavio
Afonso Celso
Silva Ramos
Graça Aranha
Oliveira Lima
Eduardo Prado

Ana Maria Machado
Tarcísio Padilha
Carlos Heitor Cony
Carlos Nejar
José Murilo de Carvalho
Cícero Sandroni
Nelson Pereira dos Santos
Cleonice Serôa da Motta Berardinelli
Alberto da Costa e Silva
Rosiska Darcy de Oliveira
Helio Jaguaribe
Alfredo Bosi
Sergio Paulo Rouanet
Celso Lafer
Marco Lucchesi
Lygia Fagundes Telles
Affonso Arinos de Mello Franco
Arnaldo Niskier
Antonio Carlos Secchin
Murilo Melo Filho
Paulo Coelho
Ivo Pitanguy
Antônio Torres
Sábato Magaldi
Alberto Venancio Filho
Marcos Vinicios Vilaça
Eduardo Portella
Domício Proença Filho
Geraldo Holanda Cavalcanti
Nélida Piñon
Merval Pereira
Ariano Suassuna
Evanildo Bechara
João Ubaldo Ribeiro
Candido Mendes de Almeida
Fernando Henrique Cardoso
Ivan Junqueira
José Sarney
Marco Maciel
Evaristo de Moraes Filho

C o m po sto e m M o n oty pe C en taur 12 /16 pt ; ci tações, 10. 5 /16 pt

