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Ocupante da 
cadeira 15 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 

editorial

Marco Lucches i

este número propõe certos desafios para o ainda-não. cada 
autor responde por uma ideia de futuro, na hora presente. 

desde a imagem sem fronteiras do Brasil, na biografia intelectual 
de Antonio maura, ao pensamento de marcelo Gleiser, intitulado 
“redescobrindo a humanidade num universo em expansão”, sob o 
céu estrelado pós-kantiano.

Outro desafio é o da escola dentro do cárcere, bem como a remi-
ção da pena, através da leitura. O tema nasce de uma carta enviada 
ao editor da Revista Brasileira. O remetente? desconhecido. e com 
duas epígrafes: A literatura é a irmã gêmea da liberdade e para tirar o homem 
do erro é preciso dar, não subtrair. como não simpatizar de imediato? 
Frases que ecoam o rol de nossas raras certezas. A defesa radical 
da literatura e da liberdade. A carta vem de uma penitenciária do 
estado de são Paulo e traz uma proposta surpreendente. Alguém 
atrás das grades precisa de livros! Há um entusiasmo, uma demanda, 
uma energia realmente novas. Que fossem livros de ensaios, poemas, 
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aventuras. livros de todos os quadrantes. Policiais. Filosóficos. serão destina-
dos à biblioteca, cujo acervo é de “3.000 livros para atender a um público de 
1.000 leitores. Faz um ano, eram só 800 títulos. A média atual de emprésti-
mos é superior aos 1.000 livros mensais. um recorde. Aqui é a “Atenas” do 
sistema penitenciário. entretanto, dependemos da chegada de novas obras 
para manter o interesse pela leitura e sermos eficazes em formar e promover 
leitores”.

O editor não sabe mais onde se encontra o missivista, mas tem como certo 
de que devemos enviar muitos livros às penitenciárias, abarrotá-las de livros, 
e mais livros, e outros e tantos volumes, de modo que não haja um só espaço 
para os presos, transformando as carceragens em vastas bibliotecas (corredo-
res luminosos, cheios de fotos, quadros, grafites), mantidas por uma legião de  
leitores, a formar um longo poema de amizade entre os homens.
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Gustavo stephan

este número é enriquecido com as obras de Gustavo stephan.

GUSTAVO STEPHAN é formado em ciências sociais pela 
universidade Federal Fluminense (uFF) e atua como repórter-
-fotográfico do jornal O Globo desde 1991. dentre seus trabalhos 
destacam-se: Viagem do Amyr Klink à Antártica, 2002; Os caminhos e os 
personagens da Coluna Prestes, 1995/2001; Carnaval de rua no Rio de Janeiro, 
1992/2010; Vale do Jequitinhonha, 1988/1993; Retratos do povo brasileiro, 
1987/2010; Congados, 1993/2004; Cotidiano carioca, 1991/2009;  
Jovens rurais, 2003/2009; Caminhoneiros, 2006/2009; Meio ambiente, 
1988/2010; Baía de Guanabara, 1991/2010.

I c o n o g r a f i a



congado dos Arturos, 
contagem, mG.
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E n t r e v i s ta

espelhos ibéricos 

Antonio Maura 

REViSTA BRASilEiRA – Como e quando se deu sua descoberta 
pessoal do Brasil. Tempestade ou calmaria? 
Antonio maura – A história é longa. entre 1982 e 1985, fui pro-
fessor visitante na universidade do ceará. lá tive a oportunidade 
de conhecer muita gente: intelectuais, escritores, pessoas que me 
falavam do seu país, que me convidavam a conhecê-lo, a ler os seus 
autores. lembro que o primeiro livro que li em português do Bra-
sil foi Os sertões. depois, vieram os romances de Jorge Amado, de 
clarice lispector, de Nélida Piñon, de Guimarães rosa... Quando 
voltei à espanha, já tinha essa bagagem e outra coisa muito mais 
importante: a certeza de que me encontrava diante de um corpo 
literário de extraordinária grandeza e versatilidade, e diante de um 
país apaixonante. depois, começaram os projetos e se consolidaram 
as amizades: cláudio murilo, Jorge Amado, Nélida Piñon, eduardo 
Portella, marly de Oliveira...

* tradução de Ana lea.

Ocupante da 
cadeira 17 
dos sócios 
correspondentes 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 



 Antonio Maura 

10

tempestade ou calmaria? Ambas. Brasil é uma paixão. e, como todas as 
paixões, oscila de um extremo a outro. Hoje tenho muitos e muitos bons 
amigos brasileiros com os quais compartilho livros, ilusões e palavras. são eles 
que me dão tranquilidade e agitam minha mente.

RB – Trata-se, para você, de um Brasil que se traduz por uma ibéria pro-
funda e dilatada, ou haverá porventura uma síntese mais ampla e mais 
heteróclita? 
Am – O Brasil é ibérico, já dizia Guimarães rosa. mas também muito mais: 
é tupi e africano, é europeu de todas as latitudes, e desde antes que se conso-
lidasse a união europeia, pois é romeno e italiano, francês e polaco, alemão e 
espanhol, português... e, além disso, é japonês e libanês. Aquilo que não pôde 
prosperar na Península ibérica – refiro-me ao encontro cultural que, apesar 
dos altos e baixos, se produziu entre cristãos, judeus e árabes entre os séculos 
X e XV – tem-se produzido no Brasil de forma natural. É neste sentido que 
o Brasil é um país ibérico. ele mostra que as culturas e os povos do mundo 
podem conviver, e devem fazê-lo.

RB – Qual o repertório literário que mais repercutiu no começo de seu 
diálogo além do oceano, como se exprime essa provável polifonia?
Am – Acredito já ter respondido, de certa forma, a essa pergunta. só queria 
destacar algo que foi e é muito importante para mim. meu encontro com o 
“repertório literário brasileiro” se produziu no marco da amizade. conheci 
muitos autores e eles me falavam dos seus livros, das obras que consideravam 
fundamentais na literatura do seu país. A amizade está na origem desse diá-
logo, pois as palavras traçam pontes mais sólidas do que as grandes obras de 
engenharia, do que os mais modernos meios de transporte.

RB – Qual tem sido o papel da tradução nessa dinâmica de tornar próximo 
o que é distante?
Am – Na verdade, não tenho traduzido muito, só de forma esporádica: po-
emas, artigos, um ou outro relato breve. É agora que estou traduzindo com 
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mais empenho romance e ensaio. A tradução é uma questão linguística e cria-
tiva. É parte da interiorização de uma expressão, de um fôlego poético ou 
ideia, e da necessidade de expressar isso na língua materna. Para mim, traduzir 
é primeiro para dentro e, depois, aquilo deve brotar para fora sem que isso 
chegue a trair o seu próprio autor. Porém, acredito que as maiores traduções 
traíram os textos originais: Baudelaire a Poe, Juan de la cruz ao Cantar dos 
Cantares...

RB – Você realizou traduções várias e refinadas do português para o espa-
nhol. Poderia resumir esse percurso?
Am – O certo é que tenho trabalhado mais em crítica e na organização de 
revistas e publicações de difusão cultural. lembro da viagem que realizei 
junto com Jacobo siruela para produzir o número da revista El Paseante, que 
este editor queria dedicar ao Brasil. Passamos um mês percorrendo cida-
des e conversando com autores. conhecemos desde manoel de Barros até 
Frans Krajcberg... também lembro do número de El Urogayo sobre a mulher 
na cultura brasileira e do dedicado a clarice lispector. Agora me ocupo da 
coordenação da Revista de Cultura Brasileña. tudo isso me tem exigido traduzir, 
evidentemente, mas também refletir, e muito, sobre o conteúdo dos textos, 
sobre a sua exemplaridade, sobre a sua capacidade de impressionar o leitor 
espanhol. trata-se de outro tipo de tradução.

RB – Como funciona sua oficina de tradução, 
a que horas abre, tem férias, ilude-se com a 
miragem da perfeição?
Am – Quando encaro a tradução de um livro, 
devo marcar um horário como o de qualquer 
trabalhador. O mesmo faço quando escrevo um 
livro. do contrário, a coisa não anda. É uma cor-
rida de longa distância. traduzir é escrever a par-
tir de outra voz, e escrever é viver. Juan ramón 
Jiménez explicava isso citando Goethe: “como 
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o astro, sem aceleração e sem descanso.” Assim se deve trabalhar. só que nem 
sempre se pode.

RB – Há um Antonio Maura que sobe com Juan de la Cruz e se perde nas 
salas de Teresa de Ávila. Qual a medida desse “castelo” duplamente “inte-
rior”, que interliga sua obra de poeta e tradutor?
Am – interessa-me muito a mística, seja árabe, cristã ou judia. sinto-me 
igualmente à vontade entre os poemas e escritos de Juan e de teresa, os 
de rumî e ibn Arabí, ou os de Abalafia e moisés de león. Acredito que, 
também em nosso tempo, há expressões da mística. Não se pode, em minha 
opinião, entender a obra de clarice lispector sem essa filiação, ou a de 
samuel Beckett, por exemplo. só que a atual mística não está enquadrada 
num corpus religioso, pois é agnóstica. mas a necessidade de transcender a 
linguagem, de ultrapassar os limites, de estender o campo da experiência, 
seja para adentrar-se nos espaços do silêncio ou para buscar a marca do 
vivo em âmbitos que não sejam estritamente humanos. clarice falava dos 
“estados de graça”, Bataille, do êxtase voluptuoso. seria possível entender, 
sem esses parâmetros, a abstração mais depurada do “branco sobre branco” 
de malevich, as camadas sobre camadas de cor até conseguir esse tamis de 
infinito nas pinturas de rothko? como interpretar os silêncios em algumas 
obras musicais de luigi Nono, os vazios na escultura ocidental da segunda 
metade do século XX, ou os azuis de Anish Kapoor? O que dizer dos pla-
nos narrativos e simbólicos na narrativa de Guimarães rosa? Acredito que a 
mística é universal, pois ultrapassa as línguas e as culturas. É a grande aspi-
ração humana: ir para além, desprender-se do corpo e da mente, para buscar 
o leito do rio ancestral, aquele que conecta a vida, todas as vidas, com a 
energia universal. são como gotas d’água que buscassem o oceano. em todo 
tempo e todo lugar esta ânsia quis ser traduzida em linguagem, ainda que 
não haja palavras, imagens ou sons que possam expressá-la. É a necessidade 
de arranhar o muro de silêncio para arrancar esquírolas de significado. sem 
dúvida, a mística é uma das minhas maiores preocupações tanto intelectuais 
como humanas. 
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RB – Mas você possui também uma face musical importante, com o arquivo 
de word e o pentagrama...
Am – Há anos que me interessa a relação do texto com a música: acompanhar 
esse trajeto que vai da palavra ao fonema e à frase musical, e que depois retor-
na ao ponto inicial, à compreensão do texto, mas já fundido num todo indivi-
sível de voz e música. Por outra parte, sempre me interessou buscar pontos de 
encontro com outras expressões artísticas. cada dia estou mais convencido de 
que o trabalho criativo, como o científico, é importante, na medida em que é 
capaz de atingir seu objetivo, quer dizer, quando faz algo que não tinha sido 
expresso até então, quando ilumina a vida com uma luz nova. Os cientistas 
encontram novos espaços teóricos para compreender o ser humano, o uni-
verso ou a relação entre ambos. O artista faz o mesmo. um aforismo ou um 
poema é o contraponto de uma formulação física ou matemática, são faces de 
uma mesma moeda. Por isso é tão importante a colaboração de artistas que 
trabalham com diferentes linguagens. tive a sorte de poder compartilhar essa 
experiência criativa com uma compositora. A música dá um novo horizonte à 
palavra, dota-a de corpo e de espírito. A palavra dá um peso significativo ao 
som musical. O canto e a dança estiveram no começo. O poema e a melodia 
produziram a canção; o movimento e a música, a dança. A criação artística 
nasceu nessa região fronteiriça. É importante voltar às origens para entender 
todo o processo. Quando trabalho em colaboração com um compositor, te-
nho a sensação de estar criando algo mais do que um poema: sinto que o texto 
a que dou forma tem uma aura, e isso é a música.

RB – Seus projetos no futuro do presente? 
Am – tenho muitos projetos, a médio e longo prazos. de forma imediata, um 
novo número da Revista de Cultura Brasileña, publicação que, em 1962, o poeta 
espanhol ángel crespo e o brasileiro João cabral de melo Neto criaram. 
esta última entrega leva por título “A arte do encontro”, e recolhe visões que 
do Brasil nos deixaram alguns espanhóis ao longo da história, e outras visões 
que da espanha deram alguns viajantes brasileiros. também são projetos ime-
diatos a edição do romance de rodrigo lacerda, Outra vida, que tive a honra 
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de traduzir, e do livro Cartografias literárias brasileiras, que recolhe uma série de 
crônicas e ensaios de minha autoria sobre literatura brasileira. A médio prazo, 
há novas traduções, novas revistas, seminários e conferências, concertos onde 
o canto une música e voz. e, num horizonte não muito afastado, mesmo que 
sempre inalcançável, o relato de uma série de encontros entre artistas de dife-
rentes disciplinas unidos pelo mesmo objetivo: expressar o que está para além 
das suas respectivas linguagens. Quero intitulá-lo Diálogos do silêncio. 
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“ C e n t e n á r i o  d o  N a s c i m e n t o  d o 
Ac a d ê m i c o  E va r i s t o  d e  M o r a e s  F i l h o ”

* mesa-redonda proferida na ABl, em 7 de agosto de 2014.

Ocupante da 
cadeira 35 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 

A constelação do pensamento 
de evaristo de moraes Filho

Candido Mendes  de  Almeida

dentro da arquitetura do pensamento contemporâneo, abre-
-se, de logo, a distinção entre os especialistas e os respon-

sáveis por uma verdadeira constelação do pensamento, abrangendo 
e entramando múltiplas áreas de um conhecer. Não é outra a marca 
de evaristo, a começar, exatamente, pela profunda atualização dos 
pensadores da contemporaneidade. Vamos dever-lhe os comentários 
sobre Hegel e splenger, o trabalho ou o contraponto entre a moral 
de sartre e a de Kant. mais ainda, no delineio da larga prospectiva 
contemporânea, vai ao discurso sobre os profetas de um tempo que 
morre, como Keyserling e Alexis carrel.

Outras vezes, restaura lacunas em nossa reflexão ao analisar, ine-
ditamente, a obra de Francisco sanches e a dúvida metódica na Fi-
losofia portuguesa. Vindo ao próprio tronco do nosso pensamento, 
deu-nos a reflexão instigante sobre tavares Bastos e rui Barbosa. 
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Vamos dever, também, a evaristo a História do Positivismo no Brasil e os marcos da 
nossa sociologia do direito. mas não é apenas o sociólogo das regularidades 
do acontecer, mas um axiólogo escrevendo sobre O valor em teoria social. e, no 
campo do direito, sua grande plataforma, explora o direito Agrário para, 
sobretudo, assentar, de maneira fundadora, o nosso direito do trabalho. e 
são, aí, múltiplas as suas formulações, do direito de greve à problemática do 
sindicato e do sindicato único. 

evaristo, em toda essa criação, atravessa o lugar e o tempo desse núcleo da 
nossa reflexão sobre a contemporaneidade, qual o da Faculdade de Filosofia 
do antigo distrito Federal, ao lado de carneiro leão, de lourenço Filho, do 
padre Penido, de san thiago dantas, de Alceu Amoroso lima e do extraor-
dinário orador de então, raul Bittencourt. 

Na altaneria do seu pensamento frente ao governo militar, mas num erro 
histórico e trocado pelo seu irmão – ambos evaristos de moraes –, foi banido 
e cassado da sua posição de professor da então Faculdade Nacional de direi-
to, quando tive a honra de convidá-lo para mestre emérito da universidade 
candido mendes. Na fidelidade única a essa mesma altaneria, evaristo se 
recusou à anistia subsequente. 

entrando para a nossa casa, na sucessão de Alceu Amoroso lima, da ca-
deira 40, deu-nos exímia reflexão sobre o seu antecessor. Vai ao atrito de 
tristão com Jackson, quando Alceu disse que “deus deixou o Homem no 
meio do caminho”, numa reflexão criadora frente a um providencialismo fácil 
que ruma à teleologia aberta do cristianismo, dentro do seu tempo. e nos 
enriquece, ao mesmo tempo, do confronto entre maritain e Alceu, na etapa 
final à entrada do filósofo francês em ordens.

A grande maturidade de evaristo vai ao seu trabalho na comissão Arinos, 
preparatória da carta de 1988 e, nela, de seus contributos na garantia de 
todos os direitos sociais em que já se consolidam todas as conquistas, assim 
como na proposta inovadora do direito de injunção, que vai ao grande es-
tuário da nossa consciência cívica, ou seja, a de considerar como um direito 
individual o de exigir a imediata regulamentação das leis diante do atraso ou 
silêncio, na garantia de sua vigência frente à inércia do congresso.
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difícil, ainda, encontrarmos, na marca das gerações brasileiras, essa suces-
são antológica com o pai, na busca criadora de distintos vértices do direito, 
marcado pela justiça. e ao filho vamos dever o opus magnus de quem nos dá, 
no seu último remate, não só o direito do trabalho, como a fatura de seu 
processo. 



congado dos Arturos, 
contagem, mG.
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“ C e n t e n á r i o  d o  N a s c i m e n t o  d o 
Ac a d ê m i c o  E va r i s t o  d e  M o r a e s  F i l h o ”

* mesa-redonda proferida na ABl, em 7 de agosto de 2014.

Ocupante 
da cadeira 5 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 

evaristo de moraes Filho, 
repúblico

José  Murilo de  Carvalho

depois de tanto lamentarmos a morte de confrades, é muito 
bom estarmos aqui a celebrar a vida de um deles. Não uma 

simples vida, mas uma vida centenária. celebramos cem anos de 
existência, 30 anos de ABl, e 71 anos de casamento com Hilleda, 
de nosso confrade evaristo de moraes FilHO. insisto no FilHO 
porque em entrevista publicada no livro Sem medo da utopia, de 2007 
(p. 62), ele se queixou de que eu citara uma expressão sua, ‘porre 
ideológico’, aplicada ao ambiente intelectual dos anos 30, atribuin-
do-a a evaristo de moraes. A queixa era justa, uma vez que seu pai 
era conhecido por esse nome, embora se chamasse Antônio evaristo 
de moraes. Assim o crédito pela citação podia ser atribuído ao pai 
e não ao filho. É o que acontece quando pai e filho são ilustres. 
longe de mim querer provocar disputas familiares. Penitencio-me 
publicamente pela imprecisão da atribuição e volto a homenagear  
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evaristo de moraes FilHO, pedindo-lhe, no entanto, permissão para o tratar 
simplesmente de evaristo. É mais simples e menos controverso. 

Ao constatar que, para satisfação de todos os amigos, evaristo chegou aos 
100 anos em plena forma, ocorreu-me que ele talvez tenha decidido levar a 
sério a lenda da imortalidade dos acadêmicos. Ao ser aqui homenageado por 
seus 90 anos, ele se disse “bem próximo do fim”. Já lá se vão dez anos e o fim 
próximo desmoralizou-se. teremos talvez que mudar o título da celebração 
para o primeiro centenário de evaristo.

Foram cem anos na vida de um incansável estudioso, de um autor cuja pro-
dução ocupa três páginas compactas de seu currículo, composta de dezenas de 
livros e centenas de artigos, de um funcionário público modelar como procura-
dor do ministério do trabalho e como professor das Faculdades Nacionais de 
direito e de Filosofia da antiga universidade do Brasil, de um homem público 
permanentemente interessado nos grande temas nacionais, para além de sua área 
de especialização, o direito trabalhista e sindical. cem anos nesta vida nos co-
locam diante de enorme variedade de temas merecedores de atenção. seleciono 
apenas três para ressaltar aqui hoje. A postura intelectual de evaristo, o valor 
básico em torno do qual gira seu esforço intelectual e sua postura cívica. 

 Ȅ A postura intelectual
Por formação e convicção, a abordagem intelectual de evaristo sempre foi  

multidisciplinar. leitor compulsivo, abeberou-se em fontes múltiplas. Absor-
veu nossa melhor tradição de pensamento social e político do século XiX, 
tirada, sobretudo, das obras de tavares Bastos, tobias Barreto, sílvio romero, 
e rui Barbosa. dos escritores da geração republicana, apropriou-se principal-
mente da sociologia de Oliveira Viana, dos estudos de Alberto torres, Gil-
berto Freyre e sérgio Buarque, e do pensamento jurídico de Pontes de miran-
da. Ao mesmo tempo, leu os principais clássicos da sociologia europeia que 
circulavam por aqui, como comte, marx e durkheim. A iniciação no Posi-
tivismo deu-se já no ginásio 28 de setembro, onde teve aulas com o general 
positivista moreira Guimarães. essa diversidade de interesses refletiu-se na 
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produção bibliográfica que, embora centrada em sua maior parte nas questões 
do direito trabalhista e sindical, alcança a história das ideias, a História da 
Filosofia, a sociologia. só não consta que tenha produzido obra literária, fato 
ainda comum entre bacharéis nas décadas de 30 e 40. A ser isso verdade (sem-
pre há a possibilidade de haver algum envelope na gaveta guardando originais 
de contos e poemas), é indicação de que evaristo já representa uma transição 
da formação polivalente, de um mundo intelectual pouco diferenciado, para 
outro mais compartimentado, surgido a partir da década de 1930. 

A postura multidisciplinar, típica do período anterior à criação de cursos 
universitários especializados, quando as faculdades de direito eram escolas 
polivalentes e acolhiam todos os que não buscavam a engenharia e a medici-
na, evaristo a manteve mesmo depois de cursar ciências sociais na Faculdade 
Nacional de Filosofia na década de 1940. e fez bem em a manter, pois a 
especialização de hoje, ao aprofundar a análise de um tema, provoca a perda 
de sua contextualização que, com frequência, é parte constitutiva do próprio 
tema. Assim, embora focado na questão do direito sindical e do trabalho, 
nunca perdeu de vista que se trata de um direito que tem história e que se 
move dentro de um campo de forças sociais de que só a sociologia e a Política 
podem dar conta. exemplo claro dessa abordagem é seu livro mais importan-
te, O problema do sindicato único no Brasil. O sindicato é aí tratado como fenômeno 
histórico e social submetido às características de cada país. sua defesa do 
sindicato único, tema central do livro, baseia-se na análise sociológica do país 
feita com base na tese de Oliveira Viana sobre nosso insolidarismo social. A 
unicidade sindical, nessas circunstâncias, seria fator de fortalecimento dos 
operários na disputa com os empresários. mais recentemente, mudadas as 
condições sociais, reduzido o desequilíbrio de forças, já passou a admitir a 
multiplicidade sindical.

 Ȅ O valor central
toda a obra intelectual de evaristo e de sua atuação pública (ele não separa 

as duas coisas) gira, a meu ver, em torno do esforço de combinar liberdade e 
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igualdade. essas duas palavras, acrescidas da fraternidade, formaram a ban-
deira da revolução Francesa. mas, ao longo da história, liberdade e igualdade 
andaram sempre às turras e o conflito entre elas raramente foi resolvido pela 
fraternidade. No Brasil, as coisas não se deram de modo distinto. A liberdade 
política e civil constou de nossa primeira constituição, mas até hoje padece 
limitações em seu exercício. de igualdade (direitos sociais), só se começou 
a falar ao final do século XiX. evaristo bebeu liberdade na obra de tavares 
Bastos e rui Barbosa, ícones do liberalismo imperial. A igualdade ele a foi 
encontrar dentro de casa na obra e atuação de seu pai Antônio evaristo de 
moraes, que combinava o trabalho de advogado criminalista com o envolvi-
mento político na luta em favor do operariado, tendo fundado, já em 1895, 
juntamente com Gustavo lacerda, França e silva e Vicente de souza, o pri-
meiro partido socialista brasileiro, chamado de Partido socialista Operário. 
Fora de casa, o Positivismo, sobretudo a militância dos positivistas ortodoxos 
brasileiros, miguel lemos e teixeira mendes em torno do lema da incorpo-
ração do proletariado à sociedade, constituíram outra fonte de inspiração. 
seus estudos sobre tavares Bastos e rui Barbosa são mesmo inovadores ao 
detectarem nesses autores alguma preocupação com o social, no caso de rui, 
uma preocupação datada de 1919 e nele incutida pela influência de Antônio 
evaristo e outros socialistas. 

Funcionário do ministério do trabalho, indústria e comércio desde os 20 
anos de idade, a luta de evaristo pelo social deu-se quase toda no âmbito da 
legislação sindical e trabalhista que teve grandes avanços na década de 1930. 
A grande dificuldade era como conciliar essa luta com a liberdade, como 
convencer juristas liberais a aceitarem direitos coletivos. de fato, uma absolu-
tização da liberdade, posição de muitos liberais brasileiros, impedia qualquer 
atuação do estado na área do trabalho. O representante principal dessa posi-
ção no Brasil foi o jurista Waldemar Ferreira. Por outro lado, a absolutização 
da igualdade, como se dera na união soviética e como era a proposta dos 
partidos comunistas, inclusive do brasileiro, exterminava a liberdade. uma 
terceira posição ganhou força na década de 30, em grande parte por influên-
cia de Oliveira Viana, consultor jurídico do ministério do trabalho desde 
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1932, em substituição ao pai de evaristo, de quem era amigo. consistia ela 
em incorporar plenamente a questão social via legislação sindical e trabalhis-
ta, mas sob controle do estado. O produto dessa solução foi a consolidação 
das leis do trabalho de 1943, em boa parte ainda vigente até hoje. 

evaristo rejeitou in limine a primeira solução, nunca aderiu à segunda, isto é, 
ao Partido comunista, aceitou boa parte da terceira, à exceção de sua dimen-
são corporativa que vinculava os sindicatos ao estado pelo controle direto, 
pelo enquadramento e pelo imposto sindical obrigatório. Após a redemocra-
tização de 1945, lutou sempre para manter a parte social da legislação e para 
dela eliminar o ranço corporativo que até hoje a vicia. Não por acaso, sempre 
teve posição algo ambígua em relação a Oliveira Viana e a Getúlio Vargas. 
Admirava no primeiro a grande contribuição à legislação social e trabalhista, 
mas recusava seu corporativismo; reconhecia no segundo a implantação dessa 
legislação, mas detestava sua ditadura. É, aliás, típico do Brasil o fato de terem 
sido os direitos sociais implementados em tempo de ditadura. O grande mé-
rito de evaristo é ter sempre lutado no sentido de que liberdade e igualdade 
caminhassem juntas. essa luta ainda não terminou.

 Ȅ  A postura cívica
chego ao terceiro e último ponto que propus desenvolver, qual seja, o com-

portamento público de evaristo. talvez influenciado pela educação materna, 
pela formação militarizada recebida durante os sete anos em que frequentou 
o Ginásio 28 de setembro, onde chegou a capitão-aluno, e pelo exemplo dos 
positivistas ortodoxos, evaristo demons-
trou durante sua longa vida pública, no 
ministério e na universidade, um com-
portamento eticamente inatacável. Nesse 
campo, foi e é um et perdido em nossa 
tradição patrimonial e clientelista. Que 
eu saiba, vacilou apenas uma vez. Quan-
do secretário das comissões mistas de 
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conciliação, recebeu da empresa moinho santista no Natal um pacote de 
goiabada e outras iguarias. indignado, pensou em recusar o presente. mas seu 
pai, mais pragmático, o convenceu a aceitar sob o argumento de que nenhum 
favor prestara à empresa e, portanto, não se tratava de pagar nem de pedir 
favores. Venceu a goiabada. Bons tempos em que empresários davam goiabada 
de presente.

O episódio que mais fortemente revelou sua postura cívica, no entanto, 
foi o da anistia. ele é conhecido, mas merece sempre recontado. evaristo foi 
preso em 1969 e poucos dias depois de solto soube pelo rádio de sua aposen-
tadoria compulsória do cargo de catedrático da Faculdade Nacional de di-
reito, sem acusação formal, sem processo, sem sentença. em 1979, recusou-se 
a aceitar a anistia e nunca mais retornou à Faculdade. seu argumento era que 
não fora acusado e condenado de crime algum e que, portanto, não tinha do 
que ser anistiado. só uma professora no rio de Janeiro, sônia Frota Pessoa, 
teve a mesma atitude. lembre-se de que a não aceitação da anistia importava 
em sérias consequências financeiras. O contraste entre esta atitude diante da 
anistia e a de quase todos os aposentados e cassados que aceitaram compen-
sação financeira é a marca da postura de evaristo. costumo chamar tal altivez 
cívica de republicanismo. evaristo de moraes FilHO é um repúblico, espécie 
em extinção em nosso país. Que a deusa da Humanidade, como diziam os 
positivistas, o proteja e o conserve entre nós ao entrar no segundo século de 
sua vida. 
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leitores invísiveis: retratos 
da leitura na prisão

doutoranda 
do curso de 
literatura 
e Práticas 
sociais do 
departamento 
de teoria 
literária e 
literaturas, 
do instituto 
de letras da 
universidade 
de Brasília. Por 
quinze anos, 
foi professora 
em instituições 
penais do 
distrito Federal. 
Atualmente, 
realiza pesquisas 
nas penitenciárias 
federais 
brasileiras.

Maria  Luzine ide  Ribe iro

Não somos o retrato, pelo contrário, mudamos o foco e tiramos nós 
mesmos a nossa foto.

Ferréz

 Ȅ introdução
Nos últimos anos, alguns pesquisadores vêm-se dedicando a es-

tudos nas prisões brasileiras. com recortes diversos sobre o pro-
cesso de encarceramento, em razão da problemática em torno da 
violência e do crescimento da criminalidade, estes temas suscitam 
discussões sobre o recrudescimento das leis e consequente exclusão 
social do delinquente. destaca-se, neste aspecto, que pouco se conhece 
sobre a dinâmica para além dos muros, mesmo diante da marca de 
mais de meio milhão de pessoas vivendo em restrição de liberdade.

Historicamente fadada ao fracasso, a prisão cumpre sua sentença 
de morte. É indiscutível o caos nas prisões brasileiras e o horizonte 
vazio de propostas ou de possíveis reformulações. se, de um lado, 
vivenciamos a violência urbana em estado de semiliberdade, do 

“ D o s s i ê  L i t e r at u r a  e  C á rc e r e ” 
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outro, observamos a violência prisional, 
já reconhecidamente fábricas de delinquentes, 
conforme os estudos de Foucault sobre 
a história da evolução das prisões. sepa-
rada pelo muro de desigualdades sociais, 
a sociedade brasileira segue em prisão 
domiciliar, restrita ao seu espaço, cercada 
pelo medo e pelas grades. Noutra ponta 
desta análise, em masmorras sociais, os 
presos representam outra parte da nossa 
sociedade brasileira, com sua “morte ci-
vil” declarada, à margem e condenada à 
prisão. Quase numa previsão lógica de 

sua própria existência, estes sujeitos seguem seus dias num cenário marcado 
por rotinas excludentes, sobrevivendo por trás de seus muros: seres humanos 
invisíveis. 

sabemos que a superlotação e a ausência de políticas públicas são pontos 
nevrálgicos no processo de ressocialização. As frustrações advindas das pe-
nas restritivas de liberdade apontam para um sujeito condicionado ao ócio 
e, consequentemente, sem perspectivas de mudanças de vida e readaptação 
social. Ao longo dos anos, a população carcerária brasileira quadruplicou, 
mas a criminalidade não diminuiu – uma equação que não obedece à lógica 
matemática e difícil de compreender. O recrudescimento da lei e a busca pela 
justiça associados ao tempo de permanência no cárcere superlotam as cadeias, 
mas não apontam uma solução para o aumento da criminalidade. 

A proposta deste artigo é iluminar esta realidade, romper esta invisibi-
lidade social, “pulando o muro”, lançando à sombra o crime e colocando 
em evidência esta sociedade periférica, mas agora sob outra moldura, outro 
retrato. Não se pretende, portanto, colocar em debate os julgamentos cri-
minais destes sujeitos e nem tão pouco a razoabilidade em torno destes. 
Aqui, cabe a palavra e como o próprio Graciliano ramos dizia: palavra foi 
feita para dizer.
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Apresentamos alguns resultados de 
uma pesquisa1 sobre a formação do lei-
tor no cárcere do distrito Federal. como 
amostra, consideramos leitores de livros 
literários e não leitores de livros didáti-
cos, uma vez que a análise tomou a leitura 
como possível instrumento de liberdade e 
não como prática obrigatória na apreen-
são do conhecimento formal. A pesquisa 
se desenvolveu em quatro fases distintas 
nos anos de 2010 a 2012, com duzentos 
internos do regime fechado, sentenciados 
por tipificações penais diversas. As duas 
primeiras seguiram uma abordagem quantitativa norteada por entrevistas se-
miestruturadas e questionários; e as duas fases finais, por meio de oficinas 
literárias, com a mediação de alunos de pós-graduação da universidade de 
Brasília. Para melhor compreensão do estudo, passemos ao cenário e seus 
protagonistas.

 Ȅ Papuda: a fazenda, a prisão e seus moradores
Observa-se um abismo entre a teoria e a prática, entre a lei e as demandas 

prisionais. infelizmente, o tempo não aperfeiçoou o confinamento como me-
dida exata para a reinserção social do indivíduo, e, portanto, a prisão continua 
a representar o símbolo extremo de segregação humana, e surpreendentemen-
te ainda apresenta-se como única alternativa de punição, exclusão e manuten-
ção das desigualdades sociais. 

Nesta direção, no cerne da discussão, apresentamos o cenário da pesquisa e 
seus moradores. O complexo Penitenciário do distrito Federal está localizado 

1 dissertação de mestrado: O mundo como prisão e a prisão no mundo: Graciliano Ramos e a formação do leitor em 
penitenciárias do Distrito Federal, defendida em julho de 2012 na universidade de Brasília (unB).
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a 25 km do Palácio do Planalto, na 
capital do Brasil, numa área desti-
nada a uma antiga fazenda, vulgar-
mente, chamada de Papuda. relatos 
dão conta de que este nome se deu 
em função de uma deformidade 
física de uma mulher que habitava 
essas terras – provavelmente o bó-
cio. Após a desapropriação da fa-
zenda, foram inauguradas, em 16 de janeiro de 1979, as primeiras unidades 
prisionais do sistema Penitenciário da capital, inicialmente para receber cerca 
de 240 internos: “apartamentos onde os presos poderão receber visitas de 
seus familiares, música ambiente e celas individuais com banheiros.”2

como num déjà vu nas prisões brasileiras, vimos a decadência deste sistema. 
Passados trinta e cinco anos, o quadro é de superlotação, com uma população 
carcerária de quase 14.000 pessoas presas, na sua maioria negra, pobre, baixo 
nível de instrução, lamentavelmente jovem, entre 15 e 29 anos, e com menos 
de 20% dessa população envolvida em atividades laborais. O quadro ainda se 
torna mais desesperador quando sabemos que para 52% desta população esta 
não é a primeira vez na prisão.3

É neste cenário de contradições, de violências e de negativas que a leitura 
vem ganhando espaço. entretanto, vimos que apesar da existência de biblio-
tecas nas instituições penais, não são estes os espaços reservados ao leitor. A 
cela representa a sala de leitura. Por dia, o preso tem a sua disposição pelo 
menos 22 horas para esta viagem com a possibilidade de transitar em dife-
rentes mundos e vivenciar novas experiências. Numa demonstração clara da 
degradação do espaço e do efeito dilacerante do tempo, compartilhamos um 
texto marcante de um dos participantes das oficinas literárias:

2 discurso pronunciado pelo ministro da Justiça, Armando Falcão, na inauguração do presídio.
3 dados do ministério da Justiça do ano de 2012.
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muros cercam o meu corpo 
minha mente não 
ela voa o tempo todo 
e não falta imaginação [...]
Pátio e sol 
Voltas sem-fim 
Fico atordoado 
Ajude-me, anjo serafim 
Que tudo isso acabe 
e logo tenha um fim [...] 

  (OlP – texto produzido por aluno das oficinas literárias) 

O sujeito no confinamento passa por um processo de desprogramação, 
pouco a pouco é reduzido a mais uma peça na engrenagem do sistema, torna-
-se parte integrante da massa, e, portanto, perde todo o traço de individua-
lismo e de identidade. Neste sentido, observa-se que há uma perda desta sig-
nificação social que vai além da restrição do direito de ir e vir, do direito ao 
voto ou do uso de cartões e cheques. O afastamento social pode levar a uma 
morte social.4

de todo modo, ao preso cabe adaptar-se às “regras da casa” como con-
dição primária para não sofrer sanções que tornem sua estada, ainda, mais 
complicada. Numa leitura simples: bom comportamento = indivíduo em 
processo de ressocialização. Numa via de mão dupla, cabe ainda a este preso 
adaptar-se às regras informais, aquelas ditadas pela massa carcerária e indis-
pensáveis à boa convivência. este leitor sofre, portanto, um claro processo 
de esmagamento social por instrumentos dúbios de controle, mas nada res-
socializadores.

evidenciando melhor o conjunto de forças que tencionam as relações do-
minantes, tomemos, como exemplo, a interação entre os presos e os agentes 
do estado por meio de um elemento natural na condição humana: a fala.  

4 GOFFmAN, e. Manicômios, Prisões e Conventos. são Paulo, editora Perspectiva, 1990.
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O grau de invisibilidade do internado revela-se, em escala extrema, de tal 
forma que não lhe é permitido responder a uma pergunta ou completar uma 
sentença, suprimindo, inclusive, a liberdade de expressão e qualquer vestígio 
da sua condição humana. Neste momento, não é difícil ecoar o sentimento 
vivenciado por Graciliano ramos: Não sou um rato, não quero ser um rato. Aos 
poucos, revela-se um indivíduo completamente esvaziado de sua essência. 

 Ȅ  um leitor em formação...
Quando analisa o papel da literatura, cândido (1972) considera sua fun-

ção primeira como um tipo de função psicológica, elencada ao lado das ne-
cessidades elementares da existência humana, no plano individual e coletivo, 
a partir dos conceitos de produção e fruição. No contexto real – o da grande 
maioria das prisões brasileiras –, quando da prática de leitura (também literá-
ria) se tem uma das poucas oportunidades em que, ao desenvolvê-la, o interno 
pode efetivamente estabelecer uma relação dialógica (BAKHtiN, 1992) com 
o que lê e, assim, transformar informação lida em conhecimento apreendido. 
sob certo aspecto mesmo literário, liberta-se, mesmo quando encarcerado e, 
passa – produtivamente – por um consciente processo de afastamento de sua 
realidade, e de seus companheiros (de cela, de prisão), podendo permanecer 
longe daquela realidade por alguns instantes.

Ora, se considerarmos a leitura como representação de liberdade, acolhi-
mento, abandono, características que permeiam o espaço literário, segundo o 
pensamento de maurice Blanchot, poderíamos lançar luz sobre as sombras, 
considerando este movimento como emancipatório, uma vez que coloca em 
debate as convenções sociais e pode influenciar, mesmo que tacitamente, os 
padrões comportamentais.

Partindo desta concepção da leitura como espaço de liberdade, temos uma 
nova reconfiguração neste processo de encarceramento, visto que as expe-
riências limítrofes do cárcere conviverão lado a lado com aquelas habitadas no 
mundo imaginário desse leitor, e já não serão os únicos referenciais existen-
tes. O fato é que o grande salto rumo à autonomia intelectual deste sujeito 
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acontece mesmo diante desta co-
existência paralela: um indivíduo 
adaptado à vida no cárcere, afasta-
do socialmente com dificuldades de 
retorno ao convívio; e outro, num 
processo de reconstrução, mesmo 
que lento, de identidade. 

É claro que não podemos afir-
mar que a literatura seja a salvação 
por si só, mas talvez pudéssemos compreendê-la como tábua de salvação, 
quando interpretada como exercício de liberdade, como mecanismo de frui-
ção num ambiente tão complexo. se considerarmos os estudos de Foucault 
sobre espaços heterotópicos, podemos pensar na literatura como uma cone-
xão com o mundo real configurada por meio da experiência estética, o que 
permitiria ao detento-leitor romper as conexões com a sociedade intramuros 
(prisão alienante e moduladora de vontades), e estabelecer novos laços, mes-
mo que, ainda, distantes da sociedade extramuros. 

com efeito, a prática da leitura conduz à compreensão do mundo ao nosso 
redor e à percepção de quem de fato somos.5 talvez por isso, neste estudo  
observamos que há predisposição para a leitura em cerca 60% dos entrevis-
tados, embora seja um dado surpreendente diante de uma realidade nacional 
de crise na formação de neoleitores, conforme apontou a pesquisa Retratos da 
Leitura no Brasil do ano de 2011.

Neste aspecto, a opção pela leitura advém da sua compreensão como pro-
cesso de inserção no mundo social e a possibilidade de autonomia, mas, so-
bretudo, de liberdade. O tempo, neste caso, para os sentenciados, passa do 
status de perdido para bem-aproveitado, havendo, portanto, sua qualificação e uma 
nova percepção. O ato de ler parece romper uma espécie de limbo temporal. 
contudo, os entrevistados enfatizam que em momentos que a cadeia pesa, toda 

5 mANGuel, Alberto. Uma história de Leitura. são Paulo: cia. das letras, 1997.
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esta dinâmica se perde em meio aos castelos. Os sonhos parecem estar em outro 
país. A cadeia parece estar fora do tempo e do espaço, parece outro mundo.6

Quando associamos o tempo ocioso à leitura, 30% dos sentenciados des-
tacaram que o hábito da leitura na prisão representa mais uma entre outras 
possibilidades de ocupação deste tempo, assim como a televisão, o uso de 
drogas, o estudo, as conversas na cela. dado que inibe a ideia e a falsa impres-
são social de que toda pessoa presa se torna um leitor assíduo em função do 
seu tempo ocioso.

Outro aspecto importante a se considerar e que compromete o processo 
de formação do leitor é a superlotação. segundo os sentenciados, o espaço de 

leitura na prisão se restringe à cela, 
em virtude da segurança e da roti-
na carcerária. O preso lê com mais 
frequência neste espaço mesmo em 
meio a conversas e programas de 
televisão. Os dados levantados in-
dicaram que a ocupação média de 
cada cela estava em torno de 15 a 
16 internos num espaço de 18m², 
onde existiam apenas oito camas. 

em alguns casos, alguns presos dormiam no chão próximo ao banheiro. em 
seus relatos, eles deixam claro que a leitura se restringe àqueles que têm uma 
cama ou um espaço similar para se dedicarem a sua prática. 

Por outro lado, o estudo demostrou que para as instituições penais pesqui-
sadas, a leitura representa uma forma de ocupação e manutenção da ordem. 
Neste sentido, o comportamento, aparentemente, disciplinado do sentencia-
do não representaria ameaça à segurança, reduzindo os níveis de tensão. esta 
percepção, porém, é desconstruída no momento em que há a compreensão do 
leitor como produtor de conhecimento e formador de opinião. Assim, este 
sujeito pode tornar-se uma possível ameaça e passa a ser monitorado, já que se 

6 trechos de textos das oficinas literárias.
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trata de um leitor em conflito com a lei e, quem sabe, uma possível liderança 
negativa. 

Ocorre que no universo carcerário, os conceitos relacionados à prática de 
leitura são bem demarcados e tem um significado bem diferente do conhecido 
socialmente. Basta saber que para os sentenciados, uma pessoa que lê pouco, 
lê de dois a três títulos mensalmente. Por sua vez, o indivíduo considerado um 
leitor assíduo, lê mais de quatro títulos por mês. constatamos que 70% dos 
pesquisados têm o hábito de ler em média dois a quatro livros mensalmente, 
o que significa dizer que o preso do dF lê dez vezes mais do que o brasileiro, 
se considerados os dados da pesquisa “retratos da leitura no Brasil”.

Neste sentido, verificou-se que o aumento da leitura estaria associado à 
condição de presidiário, em razão da restrição temporária de liberdade. Para 
metade dos entrevistados, a leitura não fazia parte da sua realidade, em vir-
tude de uma concepção elitizante: esse negócio de livro é pra gente rica. O confina-
mento intensificou o hábito de leitura, havendo, neste aspecto, uma ruptura 
do paradigma social imposto anteriormente.

Quando perguntados quanto à motivação para a leitura, percebeu-se que 
esta prática estaria associada ao conhecimento formal, e curiosamente, que a 
literatura era vista por outros como uma mudança de visão de mundo, o que facilitaria a 
convivência com seus pares e com a própria instituição penal. 

Outra análise foi permitida, em virtude da separação dos sentenciados se-
gundo a categorização das incidências penais, mas não concebida como hipó-
tese inicialmente na investigação. Pode-se constatar que quanto maior o grau 
de segregação na unidade prisional, maior o fluxo de leitura. Aos homicidas, 
a leitura surge como possibilidade de reencontro espiritual e autoajuda, pro-
vavelmente por se tratar de um crime contra a vida e a necessidade de perdão, 
registrado em suas falas: carrego sangue em minhas mãos, é difícil viver com isso. um 
percentual considerável aprecia a literatura estrangeira, sobretudo, aqueles que 
cometeram assaltos e pequenos furtos, destaque para o segundo título mais 
lido: 12 semanas para mudar uma vida, de Augusto cury. No bloco destinado aos 
crimes sexuais e sentenciados com problemas de convivência interna, o des-
taque foi o título: 10 maneiras de fazer a sua esposa feliz, de Hans donser, único 
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espaço onde se observou a preocupação com a figura feminina, talvez por se 
tratar de um grupo em que há grande abandono por parte das esposas ou 
companheiras. Ainda entre os títulos mais procurados destacaram-se: Ágape 
(Pe. marcelo rossi), A Cabana (William P. Young), A divina revelação do inferno 
(mary K. Baxter), A ira dos Anjos (sidney sheldon) e O mestre do amor (Augusto 
cury).

Assim, na prisão é importante reconhecer a leitura como processo de vivi-
ficação do indivíduo, que, por alguns momentos, parece desconectado desta 
realidade. As possibilidades de ausência e de entretenimento se dão por in-
termédio da televisão, dos livros e, infelizmente, do uso de drogas. A leitura 
permite que o preso se afaste desse mundo associado ao crime, das narrativas 
fantásticas dos companheiros de cela, aumentando sua capacidade crítica e o 
contato com outra realidade; daí o seu efeito catártico e emancipatório. Ora, 
agrada-me a metáfora do “milagre” da leitura utilizada por Blanchot que faz 
querer abrir para a vida olhos já fechados e num chamado: Lazaro, venis fora 
abala de tal maneira a estrutura do leitor que sacode o céu e a terra e, por 
que não dizer, que pode ressuscitar esse leitor da casa dos mortos? enfim, 
chamar à vida, se para ele “a liberdade é ir ao banheiro e ficar um pouco sozinho.”7

Percebemos no contato com essa comunidade de leitores, que todos os 
valores introjetados nesse ambiente e que, inevitavelmente, parecem querer 
aniquilar o que há ainda de humano no indivíduo, são anulados ou não sobre-
vivem por muito tempo frente à autoconsciência e ao processo de reconstru-
ção de identidade social provocados pela leitura no espaço da prisão. 

A prisão, desde o seu nascimento, representa o habitat natural do criminoso, 
conjunto de negativas sociais, condição periférica. em seu manifesto, Terro-
rismo Literário, Ferréz destaca que a luta se dá pela palavra. inspirados por esta 
crença, consideramos que mesmo sendo uma sociedade marginal, vale a pena 
olhar mais profundamente por trás do muro e ver que o crime não é a única 
marca deste sujeito. 

7 trecho de texto das oficinas literárias.
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colégio Angenor de 
Oliveira – cartola

Alunos  e  professores  da  escola

cercada por uma cadeia de montanhas repleta de muito verde, 
encontra-se o maciço de Gericinó, na zona oeste da cidade 

do rio de Janeiro. Ali está localizado o complexo Penitenciário de 
Gericinó, e o presente trabalho foi elaborado com depoimentos e 
relatos dos alunos do colégio Angenor de Oliveira – cartola, que 
atende aos internos da penitenciária.

de acordo com a lei 7.210, de 1984, todo presidiário tem direi-
to à educação, a fim de minimizar a recorrência do crime.

inaugurado em 21 de abril de 1969, o colégio Angenor de 
Oliveira – cartola, orgulha-se de ser a 1.ª unidade educacional 
Prisional construída dentro de um presídio no Brasil, e de contri-
buir na formação educacional, moral e ética dos seus alunos. mui-
tos são os profissionais de educação que acreditam que a escola 
carcerária tem um papel fundamental na transformação daqueles 
que estão privados de sua liberdade. destes, destacamos o trabalho 
das professoras leonilda e miriam, ambas de língua Portuguesa, 
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que lecionam nesta unidade escolar há mais de dez anos. elas acreditam que 
as ações educacionais são o caminho para reduzir a recorrência do crime.

A Professora leonilda sente-se responsável pelo resultado alcançado por 
aqueles que produzem suas histórias e trajetórias de vida através da educa-
ção. “Quando fui convidada a trabalhar com alunos privados de liberdade, 
achei que seria mais um desafio, mas abracei a causa com dedicação e amor. 
A realidade daqueles alunos é dura, e a luta pelo ressocialização é árdua. A 
conscientização dessa realidade nos conduz a uma dedicação ainda maior 
na busca de elementos que nos levam ao esclarecimento do aluno para um 
futuro melhor.”

Os olhos atentos à aula do professor parecem querer resgatar todos os anos 
de perda escolar e, como um espelho, o professor retribui com a luz do saber 
e do conhecimento. Por vezes, o aluno também se torna um espelho, pois na 
troca de aprendizado o professor escuta e aprende. O que é dito ou omitido 
pelo professor interfere direta ou indiretamente nas concepções prévias desses 
alunos, que buscam no mais singelo gesto de seus mestres um modelo de re-
ferência a ser seguido e admirado.

O aluno elton ricardo citou com argulho uma frase dita pela Professora 
miriam: “Não posso mudar meu passado, mas posso mudar meu presente 
para fazer um novo futuro.” talvez ela não saiba, mas suas palavras surtiram 

efeito no modo de pensar de seu aluno.
As ações educacionais inseridas no cár-

cere vão além das leis ou da vontade políti-
ca. A questão é social. Os profissionais de 
educação envolvidos nesse contexto têm um 
olhar diferenciado, conseguindo enxergar a 
raiz das circunstâncias que os conduziram 
até ali. em sua grande maioria, os alunos 
que ingressam na escola dentro de uma uni-
dade penal apresentam baixa ou nenhuma 
escolaridade. Nesse âmbito, entra em cena 
o papel do professor, que, com sua prática 
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educativa, representa, ensina, aprende, encena, visando ao pleno desenvolvi-
mento do aluno para que ele seja reinserido no convívio social.

Quando questionados sobre as circunstâncias que os levaram ao cárcere, mui-
tos são os porquês: luxúria, riqueza, álcool, drogas, enfim, cada qual apresenta 
seus argumentos que, em suas concepções, consideram coerentes para justificar 
seus atos. O relato escrito pelo 
detento marcelo Pereira, con-
denado a 24 anos de prisão, 
está fundamentado nas esco-
lhas que fazemos para nossas 
vidas, e que, em determinado 
momento, no caminho esco-
lhido, optamos por um atalho 
para chegar mais rápido; po-
rém, nem sempre o caminho 
mais curto é o melhor. marce-
lo também cita as relações interpessoais no seio familiar, nos dando a entender 
que a falta de credibilidade da família nos seus sonhos são cruciais na definição 
de suas metas. “meus familiares me chamavam de louco, falavam que eu não iria 
chegar a lugar nenhum, que eu era horrível cantando. mas eu não desisti, persis-
ti, até que um dia consegui gravar uma música que fez bastante sucesso. estive 
em várias emissoras e viajei por todo o Brasil. minha vida começou a mudar e 
passei a viver uma vida de ostentação. Quis subir na vida depressa e me dei mal. 
estou pagando caro por isso”, acrescenta marcelo.

Para André, todo aquele que viveu a experiência no cárcere, em um curto 
ou longo espaço de tempo, também já se perguntou: Por quê? “Acredito que 
todo ser humano já se perguntou o por quê. Por que eu escolhi este caminho 
e não aquele? Alguns respondem que foi a vontade de deus. Outros acham 
que foi por um movimento errado. eu, sinceramente, ainda não descobri o 
meu porquê. Não sei se seria justo culpar deus por isso. Não acho justo ele 
querer esse destino para mim.”
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contudo, por mais inimaginável que possa parecer, há relatos de detentos 
que veem o lado bom do encarceramento. É o caso de robson Agapito, há 
três anos no sistema penitenciário. “[...] A cadeia uniu a família, intensificou o 
diálogo e me reaproximou da escola. se estivesse na rua, nem de perto passaria 

próximo à escola. A escola traz boas re-
cordações de quando eu era criança, é uma 
oportunidade de ressocialização[...].”

e por que não comparar a realidade 
desses indivíduos à ficção? Foi o que fez 
denison, ao afirmar em seus relatos que 
sua vida se resume em um sonho de liber-
dade, mas não como a história de ficção 
interpretada pelo ator tim robbins no 
filme “um sonho de liberdade”. O sonho 
que tanto denison almeja “é o de reescre-
ver uma nova história de vida”, uma fase 
compensatória de todos os anos nos quais 
viveu uma trajetória de dor e ilusão.

A importância deste espaço que constrói e reconstrói o aprendizado é narra-
da quase que unanimemente em todos os relatos escritos pelos alunos do colé-
gio Angenor de Oliveira – cartola. Aprisionados só o corpo físico; a mente vai 
além das grades, à procura do conhecimento que transforma e liberta.

É essencial que durante sua convivência em uma instituição prisional, os 
detentos sejam assistidos por programas ou ações educacionais que contri-
buam para que não haja uma possível reincidência ao submundo do crime. 
sobretudo, é de interesse social que este detento saia do cárcere ressocializado. 
cada um precisa fazer a sua parte neste propósito: o estado, o detento e a 
sociedade.
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Marcelo Gle i ser

Às vezes, para enxergarmos mais longe, temos que olhar por 
cima dos muros que nos cercam. durante milênios, magos 

e filósofos, crentes e céticos, artistas e cientistas vêm tentando de-
cifrar o enigma da existência, convencidos de que a incrível diversi-
dade do mundo natural tem uma origem única, que a tudo engloba. 
A essência dessa busca é a convicção de que, de alguma forma, tudo 
está interligado, de que existe uma unidade conectando todas as 
coisas. Para representar esta unidade, a maioria das religiões invoca 
uma entidade divina que transcende os limites do espaço e do tem-
po, um ser com poderes absolutos que criou o mundo e que contro-
la, com maior ou menor arbítrio, o destino da Humanidade. todos 
os dias, bilhões de pessoas vão a templos, igrejas, mesquitas e sina-
gogas dedicar preces ao seu deus, a fonte de todas as coisas. Não 
muito longe dos templos, em universidades e laboratórios, cientistas 

“ N ovo s  O l h a r e s ” 

* conferência proferida na ABl, em 5 de agosto de 2014.
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tentam explicar as várias facetas do mundo natural a partir de uma noção 
surpreendentemente semelhante: que a aparente complexidade da Natureza 
é, na verdade, manifestação de uma unidade profunda em tudo o que existe.

A crença numa teoria física que propõe uma unificação do mundo material 
– um código oculto da Natureza – é a versão científica da crença religiosa na uni-
dade de todas as coisas. Podemos chamá-la de “ciência monoteísta”. Alguns 
dos maiores cientistas de todos os tempos, Kepler, Newton, Faraday, einstein, 
Heisenberg e schrödinger, dentre outros, dedicaram décadas de suas vidas 
buscando por esse código misterioso, que, se encontrado, revelaria os grandes 
mistérios da existência. Nenhum deles teve sucesso. Nos dias de hoje, físi-
cos teóricos, especialmente aqueles que estudam questões relacionadas com 
a composição da matéria e a origem do universo, chamam esse código de 
“teoria de tudo” ou “teoria de unificação”. será que essa busca faz sentido? 
Ou será que não passa de uma ilusão, produto das raízes míticas da ciência?

todas as teorias de unificação se baseiam na noção de que quanto mais 
profunda e abrangente for a descrição da Natureza, maior o seu nível de sime-
tria matemática. ecoando os ensinamentos de Pitágoras e Platão, essa noção 
expressa um julgamento estético de que teorias com um alto grau de simetria 
matemática são mais belas e que, como escreveu o poeta John Keats, em 1819, 
“beleza é verdade”. Porém, quando investigamos a evidência experimental a 
favor da unificação, ou mesmo quando tentamos encontrar meios de testar 
essas ideias no laboratório, vemos que pouco existe para apoiá-las. claro, a 
ideia de simetria sempre foi e continua a ser uma ferramenta essencial nas 
ciências físicas. O problema começa quando a ferramenta é transformada em 
dogma. Nos últimos cinquenta anos, descobertas experimentais têm demons-
trado consistentemente que nossas expectativas de simetrias perfeitas são mais 
expectativas do que realidades.

Não há dúvida de que a simetria tem o seu valor e continuará sendo extre-
mamente útil na construção de modelos que descrevem a realidade física em 
que vivemos. Porém, por si só, a simetria é limitada: toda transformação que 
ocorre no mundo natural é resultado de alguma forma de desequilíbrio. con-
forme explico em meu livro Criação imperfeita, da origem da matéria à origem 
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da vida, do átomo à célula, o surgimento de estruturas materiais complexas 
depende fundamentalmente da existência de assimetrias. Proponho, assim, 
uma nova estética para a Natureza, baseada na imperfeição. Pedindo perdão 
ao grande Vinicius de moraes, beleza não é fundamental. É o imperfeito, e 
não o perfeito, que deve ser celebrado. como no famoso sinal da marilyn 
monroe, a assimetria é bela precisamente por ser imperfeita. A revolução na 
arte e na música do início do século XX é, em grande parte, uma expressão 
dessa nova estética. É hora de a ciência mudar, deixando para trás a velha esté-
tica do perfeito que acredita que a perfeição é bela e que a “beleza é verdade”.

essa nova perspectiva científica tem repercussões que vão muito além das 
universidades e dos laboratórios. se estamos aqui porque a Natureza é imper-
feita, o que podemos afirmar sobre a existência de vida no universo? será que 
podemos garantir que, dadas condições semelhantes, a vida surgirá em outras 
partes do cosmo? e a vida inteligente? será que existem outros seres pensantes 
espalhados pela vastidão do espaço? de forma completamente inesperada, a 
ciência moderna leva a um novo modo de se pensar sobre o que significa ser 
humano: a ciência torna-se existencial.

Oculta na busca pela unidade de todas as coisas, encontramos a crença de 
que a vida não pode ser um mero acidente: se forças superiores não tiverem 
planejado nossa existência, nada faz sentido. Não importa se fomos criados 
por deuses, como afirmam muitas religiões, ou por um universo cujo objetivo 
é gerar a vida. de um modo ou de outro, nossa presença aqui tem que ter uma 
razão de ser. A alternativa seria deprimente: qual o sentido da vida se tiver 
surgido acidentalmente num universo sem propósito? como consequência, 
muitos se ofendem quando é sugerido que estamos aqui devido a uma série de 
acasos: Por que somos capazes de pensar, de amar e de sofrer com tanta in-
tensidade, de criar obras de enorme beleza, se mais cedo ou mais tarde iremos 
todos perecer e, com raríssimas exceções, seremos esquecidos após algumas 
gerações? Por que somos capazes de refletir sobre a passagem do tempo, se 
não temos o poder de controlá-la? Não, devemos ser criaturas divinas, ou ao 
menos parte de um grande plano cósmico. sermos meramente humanos não 
pode ser toda a história.
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e se formos um acidente, um raro e precioso acidente, agregados de áto-
mos capazes de se questionar sobre a existência? será que devemos menospre-
zar a Humanidade, se não for parte de um “grande plano da criação”? será 
que devemos menosprezar o universo, se não existir um código oculto da 
Natureza, um conjunto de leis que explica todas as facetas da realidade? este 
tipo de crítica ao universo acidental não percebe algo de crucial: um cosmo que 
tenha ocasionado a existência de criaturas inteligentes jamais será visto como sendo sem sentido 
por elas. existir em um cosmo sem objetivo, ter surgido por acaso, é ainda mais 
significativo do que ter surgido como resultado de um plano misterioso: afi-
nal, se nossa existência é acidental, somos um evento raro e não consequência 
de um ato premeditado que, presumivelmente, criou outras criaturas inteli-
gentes pelo cosmo afora. Por sermos raros, somos preciosos. e é por isso que 
precisamos lutar juntos pela nossa sobrevivência. 

A ciência moderna, ao mesmo tempo que mostra que não existe um 
grande plano da criação, põe a Humanidade no centro do cosmo. Podemos 
mesmo chamar essa corrente de pensamento proposta aqui de “humanocen-
trismo”. talvez não sejamos a medida de todas coisas, como propôs o grego 
Protágoras em torno de 450 a. c., mas somos as coisas que podem medir. 
enquanto continuarmos a nos questionar sobre quem somos e sobre o mun-
do em que vivemos, nossa existência terá significado.

Vamos considerar esse ponto em mais detalhe. Após apenas 400 anos de 
ciência moderna, criamos um corpo de conhecimento que se estende do 
interior do núcleo atômico até galáxias a bilhões de anos-luz de distância. Ao 
mergulharmos com nossos maravilhosos instrumentos nos confins do muito 
pequeno e do muito grande, encontramos uma infinidade de mundos de uma 
riqueza insuspeitada. A cada passo que demos, a Natureza nos encantou e 
nos surpreendeu. com certeza, continuará a fazê-lo. Ao construirmos uma 
narrativa explicando como, a partir duma sopa de partículas elementares no 
universo primordial, surgiram estruturas materiais cada vez mais complexas, 
nos deparamos com uma incrível diversidade de formas que jamais podería-
mos ter imaginado. A Natureza é muito mais criativa do que nós. dos muitos 
mistérios que nos inspiram, talvez o mais instigante seja entender como a 
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matéria inanimada tornou-se viva, e como nossos primeiros ancestrais, minús-
culas bolsas de moléculas animadas, transformaram um planeta rochoso num 
oásis de atividade biológica em meio a um cosmo frio e indiferente.

Vendo a riqueza da vida aqui, e sabendo que as leis da Física e da Química 
permanecem válidas por todo o cosmo, voltamos nossos instrumentos para 
nossos vizinhos planetários, buscando avidamente por companhia. infeliz-
mente, apesar da convicção de que encontraríamos algo, deparamos apenas 
com mundos mortos. Belos, sem dúvida, mas destituídos de qualquer sinal 
óbvio de vida. mesmo que algum ser vivo se oculte no subsolo marciano ou 
nos oceanos gelados e escuros da europa, a enigmática lua de Júpiter, certa-
mente terá pouco a ver com seres autoconscientes, capazes de refletir sobre 
o sentido da vida. se civilizações alienígenas existirem – a busca por vida 
extraterrestre inteligente continua – estão tão afastadas de nós que, na prática 
(e descontando especulações um tanto fantasiosas), é como se não existissem. 
enquanto estivermos sozinhos, produtos de acidentes ou não, somos nós a 
consciência cósmica, somos nós como o universo reflete sobre si mesmo. 
essa revelação tem consequências profundas. mesmo que não tenhamos sido 
criados por deuses ou por um cosmo com o propósito de gerar criaturas in-
teligentes, a verdade é que estamos aqui, refletindo sobre a razão de estarmos 
aqui. e isso nos torna muito especiais.

Nosso planeta, pulsando com incontáveis formas de vida, flutua precaria-
mente num cosmo hostil. somos preciosos por sermos raros. Nossa solidão 
cósmica não deveria incitar o desespero. Pelo contrário, deveria incitar o de-
sejo de agirmos, e o quanto antes, para proteger o que temos. A vida na terra 
continuará sem nós. mas nós não podemos continuar sem a terra. Ao menos 
não até encontrarmos uma outra casa celeste, o que tomará muito tempo. 
Basta olhar em torno, para a situação delicada em que se encontra o nosso 
planeta, para constatar que tempo é um luxo que não temos.

A nossa insaciável busca pelo conhecimento, querendo sempre saber 
mais sobre quem somos e sobre o mundo em que vivemos, é alimentada por 
uma profunda reverência pela beleza e pelo drama da Natureza, pela emo-
ção que sentimos ao presenciar o esplendor da criação. essa é uma visão 
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profundamente espiritual da ciência. Ao contrário do que tantos acreditaram 
por milênios, não existe uma conexão a priori entre essa reverência pela Natu-
reza e a “busca pelas harmonias”, entre nossa existência e uma explicação final 
para tudo o que existe. A reverência que inspira nossa busca não precisa estar 
ligada à noção antiquada de que tudo é um. Podemos explorar o oceano sem 
precisar buscar por um tesouro. Podemos explorar os fascinantes mistérios 
do mundo natural sem acreditar que tudo vem da mesma Verdade Final, do 
código oculto da Natureza. A criatividade da Natureza encontra sua expres-
são na diversidade e não na unidade por trás de tudo. existem incontáveis 
exemplos de como a complexidade das estruturas materiais é consequência de 
transformações, manifestação de assimetrias que ocorrem em todos os níveis, 
do subatômico ao astronômico. No ápice, temos a vida e sua incrível multi-
plicidade, resultado de assimetrias moleculares e mutações genéticas.

É hora de celebrarmos a vida e nossa existência sem ter que elevá-las a um 
status divino. Afirmar que a vida é uma criação proposital de um cosmo auto-
consciente é elevá-la a um estado de imunidade pseudorreligiosa, independen-
te de nossas escolhas e ações. este me parece ser um erro grave, pois nos libera 
da responsabilidade – como as únicas criaturas autoconscientes (ao menos 
ao que sabemos) – de preservar a vida a todo custo. “certamente, se somos 
resultado de um propósito cósmico, devem existir outras criaturas autocons-
cientes”, afirmariam alguns. “A vida deve estar por toda a parte.” O ponto é 
que não sabemos se existem outras inteligências cósmicas, e provavelmente 
continuaremos sem saber por muito, muito tempo. talvez indefinidamente. 
temos, portanto, que agir por conta própria, e o mais rapidamente possível. 
Por ser rara e frágil, por ser resultado duma série de acidentes, a vida é ainda 
mais preciosa. se não tomarmos conta dela, tudo indica que o universo tam-
bém não tomará.

A ciência é um método de conhecimento, de descobrir significados. Nos-
sa curiosidade sobre o mundo é alimentada pelo mesmo senso de veneração 
que inspira a fé dos santos e os feitos dos sábios, o que einstein chamou de 
“sentimento religioso cósmico”. Queremos – e acreditamos que podemos – 
saber sempre mais. temos fé na nossa capacidade de explicar os fascinantes 
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mecanismos da Natureza usando uma linguagem que faz sentido para todos. 
Quando afirmo que devemos abandonar a ideia de que obteremos uma teoria 
Final, que mesmo a unificação das quatro forças da Natureza baseada nas su-
percordas (ou no seu herdeiro futuro) nunca será a última palavra na descrição 
das propriedades materiais do mundo, não estou “entregando os pontos”. 
estou, sim, tirando a “mente de deus” da ciência. Não precisamos de um 
propósito divino para justificar a nossa busca pelo conhecimento. A ciência 
será sempre instigante e maravilhosa, mesmo que incompleta. Ao aceitarmos 
que a ciência é uma criação humana e não um fragmento de um conhecimen-
to divino e perfeito, nós a tornamos parte da nossa identidade como seres 
imensamente criativos, mas não infalíveis.



congado dos Arturos, 
contagem, mG.
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“ O  P ro b l e m a  da  I n t e r p r e ta ç ã o ” 

* conferência proferida na ABl, em 2 de setembro de 2014.

interpretação

Emmanuel  Car neiro Leão

Para Cleonice S. M. Berardinelli, em  homenagem aos 98 anos da mestra e 
acadêmica, que, como ninguém, sabe interpretar as interpretações poéticas de 
Fernando Pessoa.

A oito de novembro de 63 a.c., cícero ao denunciar no se-
nado do Povo romano uma conspiração para derrubar a 

república, interpelou catilina, o senador do partido democrático, 
com palavras famosas: Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? 
“Até quando, catilina, abusarás de nossa paciência?”

Vou pedir licença para bancar catilina e abusar da paciência de 
todos, confiando nas palavras do Jesus Histórico: “É com paciência 
que se adquire a sabedoria do espírito!” (lc 21,19)

ION era rapsodo, um intérprete de Homero, poeta que interpre-
tou a existência humana no modo de ser grego. No diálogo ION, de 
Platão, sócrates esclarece ao cantador de Homero que todo intér-
prete interpreta, sempre, outros intérpretes.
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toda interpretação interpreta outra interpretação. Para e por radicalmente 
ser, o homem está sempre interpretando. Na existência, joga-se o jogo de ser ho-
mem dos homens. É por isso que estamos sempre interpretando. No sono e na 
vigília, no sonho e nas fantasias, quando agimos e ou deixamos de agir, quando 
fazemos qualquer coisa ou deixamos de fazer, estamos interpretando, tanto o 
que somos e não somos, querendo, apenas, ser, tanto o que temos ou não temos, 
querendo, apenas, ter. e, por um motivo bastante simples, diz sócrates. Não so-
mente ser homem é interpretar, mas interpretar é ser homem. isto significa que 
em todo e qualquer desempenho dos homens está em causa o próprio homem. 

todavia, em que consiste este interpretar tão radical? Que é, então, inter-
pretação?

como é sabido, o verbo interpretar nas línguas neolatinas vem do latim 
inter-pretari, em si mesmo já composto da preposição inter, com o sentido de 
“entre”, “no meio de”, e do verbo praetari, no sentido de servir, prestar. As-
sim, inter-pretar diz intermediar, fazer mediação entre pessoas e coisas, entre 
situações ou criações.

mas, em que está e em que consiste esta intermediação? – Goethe nos 
responde: está em levar a força criadora de uma realização para sua prove-
niência na linguagem das línguas. Quem interpreta só consegue interpretar 
na medida que escuta a linguagem no silêncio das falas. É o sentido de um 
antigo koan do budismo Zen: das palavras ditas, o homem é escravo, das pa-
lavras não-ditas o silêncio é senhor. É também neste sentido que r.Wagner 
falou certa vez: A música nos faz sentir o que as palavras não podem dizer e o 
silêncio não pode conter. Numa interpretação, não se trata apenas de decodi-
ficar códigos de um repertório, nem de aplicar regras de leitura, nem padrões 
lógicos de conhecimento na comunicação de mensagens. trata-se sempre de 
um   apelo de ser e realizar-se que o homem escuta no silêncio de tudo que é 
e não é, de tudo que diz e não diz. 

O Professor tezuka, na universidade real de tóquio, disse numa conversa 
com Heidegger que o silêncio da fala vive num som tão inaudível por recolher 
em si a sonoridade de todos os sons. mas este silêncio não ocorre apenas na 
sonoridade dos sons. ele se oferece em toda criação, tanto do pensamento 
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como das Artes e das ciências, mas, sobretudo, da vida. Por isso, Heidegger 
acrescentou à interpretação do japonês “es ist das Gelaeut der Stille”, “é o ressoar 
do silêncio”. É que o mistério de toda criação histórica ribomba sempre no 
silêncio da linguagem.

Na metafísica (984.31), já Aristóteles nos tinha lembrado que toda in-
terpretação “constrange e obriga o intérprete a ser acólito, isto é, ouvinte e 
servidor da linguagem, na fenomenologia dos fenômenos”.

Pois somente escutando no silêncio da linguagem a fala das diversas lín-
guas o intérprete chega a restituir a interpretação de um autor  às condições da 
existência. Assim, em toda interpretação tem sempre lugar um apelo de mu-
dança e transformação dos homens. existir é transformar-se continuamente, 
precipitando-se em interpretações história abaixo.

Nietzsche lembrou que, na interpretação das criações humanas, fazemos 
sempre a experiência de que o grande inimigo da Verdade não é nem a mentira 
(die Luege), contradição entre o que se diz e o que se sabe, nem o erro (der Irrtum), 
contradição entre o que se sabe e o que se é, nem a falsidade (die Unechtheit), con-
tradição entre o que aparece e o que deve ser, por exemplo, ouro falso. O grande 
inimigo da Verdade é a convicção das verdades. devido às convicções, foi dada 
ao homem, junto com a Verdade, a Não-verdade (die Unwahrheit), para ele não vir 
a soçobrar e afogar sua humanidade nas convicções das ideologias.

Nenhuma interpretação teme incompreensão, a incompreensão de sua Verda-
de e Não Verdade. Pois pertence a toda criação sentir a linguagem nas falas das 
línguas. Aqui interpretar não é levar o que é obscuro e não sabido para o âmbito 
claro e distinto da razão e do conhecimento. interpretar consiste em deixar-se 
conduzir pelo silêncio das muitas falas para o desconhecido do mistério. É este 
silêncio que na famosa passagem de Pascal nos faz tremer de pavor: Le silence de ces 
espaces infinis  m’éffraye “o silêncio desses espaços infinitos me apavora”. É o pavor 
de um nada negativo transformando-se, ao levar as línguas a combinar unidades, 
uma com as outras, em sistemas de derivação por coordenação e subordinação. 
No homem, no entanto, a língua não é somente verbal. muitas são as línguas 
não-verbais, sejam pré-verbais, sejam pós-verbais, que vivem no silêncio e pelo 
silêncio de tudo que de algum modo é e se realiza. se na poesia as palavras vivem 
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em muitas combinações morfológicas, fonológicas e semânticas, na música os 
tons criam acordes sonoros de melodia, harmonia e ritmo. Na pintura, a oposi-
ção e composição das tintas fazem aparecer o quadro nas cores. Na escultura, o 
mármore e a pedra, o bronze e a madeira se transfiguram em formas de sentido 
e em feições de presença. No teatro, as personagens nascem do movimento 
das figuras nas tensões da ordem de Apolo e da desordem de dioniso. com a 
dança, tempo e espaço se conjugam em articulações no balé das dançarinas. No 
filme, os movimentos das figuras e situações imitam a ordem e desordem de um 
mundo que não é mundo. 

A presença das línguas é tão indispensável para o silêncio da linguagem 
que se pode e se deve até dizer o contrário. É nas estruturas gramaticais que 
mora a poesia. É nos tons dos acordes que vive a música. É nas tintas das cores 
que está a pintura. se todo pintor pinta os quadros com as cores das tintas, 
Van Gogh nos mostra que todo pintor pinta o vigor das cores, deixando 
aparecer o invisível das tintas. iberê camargo diz numa entrevista que ele não 
pinta o que vê. Pinta o que não vê, mas sente em tudo o que vê. É da madeira, 
é do bronze, é do mármore que nascem os perfis e surgem as formas das artes 
plásticas. É na apresentação das imagens de pessoas e situações que vive o 
filme. em todas essas diferentes línguas, a linguagem se esconde para deixar 
as obras se apresentarem em cada desempenho criador. em todas estas falas 
de línguas diversas, a linguagem dá espaço para uma criação passar, abrindo 
lugar para uma obra se plantar.

tal é o sentido da reação de rimbeaud à queixa de e. dégas de nunca                             
ter ideias para uma poesia: Ce n’est pas avec des idées qu’on fait la poésie, c’est avec des 
mots: “não é com ideias que se faz poesia. É com palavras”!

Que apelo para pensar nos traz rimbaud com les mots? Que nos diz aqui 
a expressão les mots? – mot se deriva do latim muttum, uma onomatopeia para 
indicar o ruído que faz a criança ao mamar no seio da mãe. O verbo muttire diz 
fazer mu. No Português, deu “mudo” como no dito popular: entrou mudo 
e saiu calado. Na observação de rimbaud, mot equivale à palavra no sentido 
indeterminado, que nos põe diante do desconhecido. mallarmé revela ser um 
desejo inegável de seu tempo distinguir dois estados da palavra, um ordinário, 
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outro extraordinário: un état brut ou immédiat ici, lá essentiel. e essencial, na medi-
da em que as palavras das línguas nos remetem para o silêncio misterioso da 
linguagem. 

Numa famosa ode de seu epinício, Píndaro celebra a vitória de um lutador 
de egina, chamado timasarco, nos jogos de Nemea. No quinto versículo da 
primeira estrofe compara a sobrevivência das palavras com a sobrevida das 
ações: “vive mais tempo do que as ações, a palavra que a língua traz das pro-
fundezas do pensamento”.

É que, no homem, o pensamento é uma dinâmica em contínua movimenta-
ção, transformando-se, sem cessar, em sempre novas interpretações. No curso 
de toda interpretação, acontece um empenho de criatividade. Por isso, já não 
é possível deixar para trás nenhuma posição. Omnia mea mecum porto. está em 
jogo um ato contínuo sempre idêntico consigo mesmo em suas igualdades e 
diferenças. Pela contínua circulação de possibilidades das línguas, o número 
das interpretações não tem fim. O que isto significa? significa que o homem 
não se satisfaz com nenhuma interpretação, por vir a ser em todas as conquis-
tas um ser descontente. Não se contenta nem com o que é e não tem nem com 
o que tem e não é. um apelo incontentável de dever ser atravessa-lhe tudo 
que faz e/ou deixa de fazer, tudo que tem e/ou não tem, tudo que é e/ou  
não é. desde sempre, é levado a transformar para dentro e para fora tudo 
que recebe, ao nascer, crescer e morrer. O fogo de Prometeu simboliza este 
empenho do homem de substituir tudo que tem pela ação transformadora 
do trabalho e sentir-se, assim, de uma maneira diferente da que lhe foi dada. 
Atravessado pela angústia de uma inquietação radical, o homem forja padrões 
de comportamento e práticas de ação visando a conter as inconstâncias de 
seu contínuo descontentamento. estar fora de si nos êxtases e nos transes, 
projetar-se para um outro mundo em migrações, tornar-se estranho para si 
mesmo nas incorporações, são outras tantas tentativas de romper com seu ser 
e permitir a irrupção do não ser nas peripécias de um querer ser incontentável. 

As interpretações são a mágica das vibrações de nossos descontentamentos. 
Nas profundezas dessas vibrações se torna presente a copertinência de todas 
as diferenças. Pitágoras, numa interpretação famosa, via na música não apenas 
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expressões imediatas da alma humana. Nas vibrações do som, nas oscilações 
do ritmo, nas frequências das cadências sentiam-se desfazer-se os limites e 
as barreiras das realizações. É então que via brilhar um relâmpago sobre o 
abismo das realizações donde brotam a vida e a morte, o mundo e o imundo, 
a ordem e a desordem. tal o sentido profundo de sua interpretação da harmo-
nia das esferas celestes, em contínua gestação de todas as coisas.

Provindo do mistério temporal da existência, as interpretações remetem para 
as fontes de nossas realizações históricas. são em si mesmas desempenhos da 
linguagem nos movimentos das muitas línguas. É que pela interpretação as lín-
guas se recolhem à densidade do verbo em que se concentra toda autoridade das 
criações. Para as interpretações, converge a diversidade radical das experiências 
humanas com o tempo e o lugar nas épocas históricas. Na interpretação, conver-
ge a diversidade essencial das experiências sociais e singulares da vida humana. 
Nas interpretações, corre hoje o sangue de ontem para novo amanhecer: misté-
rio de uma herança sempre vigente e sempre por vir. toda tradição é o vigor do 
passado nas descobertas do presente e nas esperanças do futuro.

Foi na ambiência do romantismo que se formaram as características da in-
terpretação moderna. Até então reinavam os comentários, quer explicitamente 
nas leituras dos clássicos, quer implicitamente nas doutrinas. O entendimento 
era sempre de tipo tautegórico. Não se fazia diferença alguma entre texto e 
rea lidade. toda leitura era literal, tanto nos textos religiosos quanto nos textos 
literários e filosóficos. 

com o Sturm und Drang, o romantismo descobriu, de novo, o sentido ale-
górico e simbólico das narrativas. As experiências vividas vieram substituir aos 
poucos as explicações teóricas. Já famoso pela versão dos diálogos platônicos 
para a língua alemã, F. schleiermacher propôs a teoria da interpretação estru-
tural de toda e qualquer elaboração de sentido. Num curso de 1838, sobre 
Hermenêutica e crítica, estabeleceu a circularidade entre o todo e as partes. 
Pois todo princípio é o fim buscando realização e todo fim é o princípio 
plenamente realizado. 

Na introdução geral, schleiermacher fala de duas disciplinas articuladas 
dialeticamente: a hermenêutica e a crítica. Hermenêutica é a arte de interpretar 
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mensagens transmitidas por uma estrutura significativa, e crítica é a arte de se 
avaliar a fidelidade da comunicação de uma mensagem. 

toda ação humana é empenho criativo em contínua movimentação. A 
grandeza de toda criação, nos diz Platão, está em precipitar-se história abai-
xo em transformações. No curso de toda interpretação, é impossível deixar 
para trás um passado. O segredo da interpretação é trazer consigo toda a 
experiência já feita, caminhando para frente e para trás. e muitas vezes até, o 
caminho para trás é que conduz para frente. A palavra hermenêutica e seus 
derivados dizem interpretar e interpretação, mas não no sentido comum de 
esclarecer e conduzir alguma coisa estranha e obscura para o âmbito claro e 
familiar do discurso e do conhecimento. 
esta maneira de se entender interpretação 
provém de suposições não analisadas. Por 
um lado, supõe que a razão e a teoria seja 
o que há de mais claro e sabido do mun-
do. Por outro lado, supõe que o original e 
o principial sejam a discursividade e a ra-
cionalidade. Ora, o originário e principial 
é sempre o inefável e misterioso. e é aqui nesta originariedade que se elabora 
a diferença entre língua e linguagem. A conjugação dialética de identidade 
e diferença traz consigo o empenho criador, sempre em constante movimen-
tação. Por isso, no curso de uma interpretação, é impossível deixar para trás 
qualquer conquista. É o moto-contínuo sempre idêntico em suas igualdades e 
diferenças no movimento de transformação histórica. 

Para stravinski, a criação musical só acontece quando o silêncio da reali-
dade ecoa em ritmos de intervalos harmônicos e melódicos. todo ato musical 
se desdobra em evoluções integradas numa experiência originária. Na música, 
não há nem teoria, nem representação. O que acontece é interpretação pas-
sando de um silêncio para a sonoridade dos sons, dos tons e das pausas numa 
composição. 

Nas poesias, Paul celam convida à fala, a não separar o sim do não, nem 
o não do sim. Pois todo revolucionário diz o não que desconstrói, na força 
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de um sim que constrói. A revolução necessita da sombra do silêncio para 
dar sentido às novas possibilidades revolucionárias. todo silêncio abre novas 
possibilidades de existência e novas porque inauditas e inauditas porque inca-
pazes de serem vividas nas vibrações da escuta.

No silêncio, a interpretação revela que nenhuma interpretação esgota as 
possibilidades de realização. todas as possibilidades de ser, nenhum intérpre-
te consegue dizer, mas também não precisa. delas fala em silêncio tudo que 
diz e se apresenta. As palavras perdem, então, autonomia a fim de submeter-se 
ao ritmo, ao estilo e à carência de uma nova criação.

sendo interpretação de outra interpretação, o que se dá e acontece não é 
repetição, mas um novo espetáculo da realidade. Nele, a Arte não depende do 
gosto. Nenhuma arte tem por finalidade satisfazer sensações. Obra de Arte, 
disse certa vez Heidegger, não é confeitaria a serviço do gosto. Para c. Wolff, 
a estética submetia a Arte à lógica do sensível. A verdade de toda interpreta-
ção ressalta a originalidade autônoma da obra na manifestação da verdade e 
não verdade de uma época.

A poesia é uma avalancha da linguagem que toma corpo e encarna uma 
interpretação da história. Pois interpretar significa sempre recolher-se à escuta 
desta encarnação, na medida que vai aparecendo na própria carne o desapare-
cimento da dicotomia entre corpo e alma, entre carne e espírito na linguagem 
da História. então é que se vive a vida que desperta nos acordes e se acorda 
com as vibrações de cada som do silêncio. uma interpretação se faz quando 
tem a vida da vida, quando alcançou suficiente autonomia, a ponto de desli-
gar-se da biografia de um indivíduo, quando transcendeu para a universalida-
de da própria vida em todos os homens, para aquela vida, portanto, donde, 
no momento oportuno, ela mesma assomou para encarnar-se na biografia do 
homem de todas as épocas. É esta universalidade concreta, esta autonomia 
transitiva que decide as interpretações. somente decisões assim nos remetem 
para as interpretações da interpretação. isto significa nas interpretações que 
a criatividade da vida nos liberta não apenas de todas as coisas já prontas e 
acabadas, substâncias, individualidades, valores, mas nos liberta, sobretudo, 
para a linguagem da própria vida, seu nascimento, sua vibração e morte.  
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É com o engenho e a arte desta libertação profunda que nos presenteiam as 
interpretações.

As interpretações são, em certo sentido, anônimas. A assinatura é um ato 
convencional, não é um ato criativo. Pois toda interpretação só possui mesmo a 
autoridade da história, tem apenas a autoria da criatividade humana. Nela nos 
chega o grande desafio de conviver com o mistério da linguagem, convocando-
-nos a sermos mais livremente o que já fomos, descortinando o que seremos 
no horizonte do que somos.  de toda interpretação valem as palavras de André 
Gide: “A interpretação acabada tem a propriedade de nos proporcionar sempre 
mais do que pretende seu autor.” É o que faz dela uma interpretação.

sem dúvida, toda interpretação não é apenas transcendente, é também ima-
nente a sua própria época, ou melhor, preservando a imanência, sendo fiel às 
épocas, é que ela as transcende. Por isso mesmo renuncia, de bom grado, a 
toda e qualquer explicação. espera apenas introduzir nas condições de pos-
sibilidade de um encontro originário com a criatividade. Neste encontro, a 
densidade da palavra da linguagem nos leva a superar qualquer desnível entre 
interno e externo. A cada passo de sua passagem, fazemos sempre a experiên-
cia do silêncio da linguagem. Nas interpretações toda palavra só fala por já 
não poder calar-se. silêncio da linguagem não diz ausência de palavras. toda 
palavra diz vigência tanto no falar como no calar da diferença entre discurso 
e linguagem. interpretação inclui sempre acolher nas peregrinações das falas 
o vigor criativo desta diferença. Nenhuma interpretação pode explicar alguma 
coisa. só se explica o que não é criador. toda criação é sempre inexplicável. 
Por isso, nenhuma interpretação chega à realidade. toda interpretação chega 
apenas às realizações. entre realização e realidade intervém mediadora. A in-
terpretação é uma invenção. A invenção de um momento puramente ativo de 
ser. É que ação, criação e invenção são pontes de passagem. entre realização 
e nada, age o instante criador. toda interpretação está aí inserida. A criação 
provém desta pobreza. A experiência operativa do subtrair-se da realidade se 
dá numa aventura e é toda um salto. O instante de invenção não apenas não 
se repete, como, sobretudo, não se apreende. todo instante se improvisa num 
risco e se arrisca numa improvisação. de toda interpretação, valem as palavras 



 Emmanuel  Car neiro Leão

56

de Zaratustra: “O grande no homem é ser ele uma ponte e não um ponto 
final. O amável no homem é ser uma descida e uma passagem.”

Nas muitas interpretações vigentes hoje, qual será a característica domi-
nante? – em sua grande maioria, todas pretendem ser, de alguma maneira, 
técnicas, no sentido da técnica moderna.

em 1888, Nietzsche escreveu a famosa observação: “Não é a vitória da 
ciência que caracteriza este nosso século XiX, mas a vitória da técnica sobre 
a ciência.” É por isso que, para serem científicas as interpretações, procuram, 
com unhas e dentes, ser técnicas.

em 1966, num discurso em homenagem aos 60 anos do prof. eugen Fink, 
Heidegger fez uma afirmação profética: “A Filosofia, tal como a conhecemos 
hoje, talvez venha a desaparecer do horizonte da civilização técnica. todavia, 
nunca devemos esquecer que o fim da Filosofia não é o fim do pensamento, 
mas a passagem para um outro princípio.”

e para concluir estas reflexões sobre o que é interpretação, uma passagem 
da elegia de Hoelderlin sobre “o dia de festa”, nos ajuda a interpretar:

“Agora, porém, se faz dia. esperei e vi chegar. e o que vi, de mistério seja 
minha palavra. Pois ela mesma, a linguagem da natureza, mais antiga do que 
os deuses do Oriente e do Ocidente surgiu com o alarido das línguas. e des-
cendo do mais alto céu e vindo do mais antigo tempo enche-se novamente de 
entusiasmo, Aquele que tudo cria.” (Wie wenn am Feiertag, iV.a estrofe)

Num famoso verso, Fernando Pessoa propôs uma interpretação poética do 
ser humano: “O poeta é um fingidor. Finge tão completamente, que finge que 
é dor a dor que deveras sente.” 

um psicanalista me disse certa vez que este verso de Fernando Pessoa é a 
melhor definição para histeria. Ora, no horizonte da interpretação não está 
em jogo definição alguma. trata-se de uma leitura poética da condição huma-
na. todo homem é poeta, como um ser fingidor. A existência, modo de ser e 
realizar-se do homem, nunca está fechada, mas aberta em tudo que faz e ou 
deixa de fazer.
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A interpretação 
sociológica

Candido Mendes  de  Almeida

Há que abordar a temática frente a quatro vértices distintos. 
de saída, o que significa, de fato, a interpretação, como 

aventura do sentido, na condição em que teilhard de chardin cha-
maria de “o fenômeno humano”? de que forma o ator ou prota-
gonista desincumbe-se de sua destinação ou seu porvir, na busca de 
seu desfecho? O que representa essa categoria na cultura contempo-
rânea? e como se pode definir a sua hermenêutica? No discutir-se 
o conceito, a seguir, há que se associar, criticamente, a interpretação 
à compreensão. e tal depois da enorme reflexão contemporânea de 
Husserl, Heidegger e, sobretudo, de Windelband e rickert.

importa, subsequentemente, entramar o compreender com o 
axiológico. No caso, buscar a autenticidade desse discurso. Faz-se  
mister atentar de que forma interferem na interpretação o fundamen-
talismo, as reduções ou – para usar a palavra-chave de Baudrillard 
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– o simulacro. Nessa indagação, vai-se ao remate do próprio assento dessa 
reflexão, no mais radical dos imperativos, ou seja, o tempo histórico como 
horizonte desse descortino. invoquemos, aí, a lição de Karl Jaspers, ou seja, 
de que vivemos um novo tempo axial, já que, nos primórdios do século XXi, 
modificou-se o próprio compreender. Passamos da comunicação simbólica 
para a comunicação digital. Não nos demos conta, por inteiro, da mudança 
do que seja o outro, do que seja o impacto da multiplicação exponencial da 
convivência no Facebook até o encontro a partir do virtual, que nos deixa a 
anos-luz desse padrão vigente ainda no último meio século. 

deparamos, hoje, a substituição da memória pelo Google, e seu automatismo, 
em vez da relembrança, e a vigência de uma visão tribal, em troca de uma visão 
universal, a mudar, inclusive, o regime da própria conversação. enfrentamos, de 
maneira vertiginosa, o colapso da comunicação interativa e da mediação digital.

A hermenêutica exigida por esse exame soma a sociologia do conhecimen-
to à epistemologia. Através da substituição midiática, é a própria gnose que 
perde o seu suporte ontológico. largamo-nos da arquitetura do velho refe-
rencial entre sujeito e objeto, na operação da adæquatio, em que se manifesta a 
verdade. O que reconhecemos, sim, é que o que existe não é mais o “ser”, mas 
– na expressão incisiva de Heidegger – o Dasein, o “estar-aí”. só capturamos, 
do “ser”, a modalidade. e, nessa sequência, revela-se-nos, dentro da busca de 
sentido, constitutiva da interpretação, o estrito ser concreto, desligada toda 
visão transcendente ou extrínseca dessa realidade. O encontro do Dasein é o do 
“ser arremessado”; foge a toda a teleologia, no que seja essa busca do sentido. 
e, por aí, do condicionamento cultural limite do Ocidente, preso ao salvacio-
nismo e às destinações escatológicas. Não é outro o postulado da aceitação de 
um fim extrínseco à busca despojada desse real concreto. como sair, hoje, da 
escatologia, no desempenho humano? Nessa hermenêutica, o que se impõe, 
de saída, é dissociar compreensão de explicação. 

O compreender não tem nada a ver com o momento aporético da ex-
plicação, ou seja, do estrito entendimento da realidade pelas suas causas. O 
compreender envolve um trânsito específico da subjetividade, no que François 
Julien adverte: “Para interpretar, é preciso entrar na cabeça do outro.”
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e essa operação, permanentemente ameaçada no seu imperativo radical, en-
volve – na lição de derrida – uma infinita desconstrução. e, nesse itinerário, 
quando queremos interpretar, somos vítimas do simulacro, do reducionismo e 
do fundamentalismo. deparamos, novamente, a advertência de Husserl, e essa 
tarefa de sísifo, que é chegar ao real concreto para poder, realmente, interpre-
tar. A modernidade, nesse intento, foi ao socorro psicológico, dentro dessa 
desconstrução, e da busca do pragma, da simpatia, a se vencer pela empatia. 
mas não é pelas vias do sentimento que se chega à interpretação. 

O remate é do próprio Windelband, afirmando que só se chega à compre-
ensão através da história. Não é possível interpretar sem a verdadeira pregnân-
cia ontológica desse intento, inserindo o sujeito operante em toda a raiz do 
“estar-aí”, que é o contexto para a manifestação da diferença. 

enfrentamos a dimensão-limite do compreender, do que seja o “nosso ser 
no tempo”, buscado na sua concretude. Vamos dever aos irmãos Weber, mas, 
sobretudo, no caso, a Alfred, o quanto a temporalidade do homem se reme-
te à continuidade inexaurível de três processos. de saída, o processo social, 
que é o suporte, inclusive, dos outros dois, assentado na luta de classes, na 
mobilidade social, no dinamismo do enriquecimento e da exploração, na sua 
dialética. sobre esse devenir, assenta-se o processo de cultura, que é, para uma 
coletividade, a outorga do seu sentido ou do assento radical de sua identidade. 
e esta não é transcendente, é imanente ao seu figurar. Advém, nesse “mais 
ser”, da memória e de múltiplas operações de fundação e reconhecimento da 
especificação-limite de um conhecer. No seu contraponto, emerge, ao lado 
da identidade do homem, sua capacidade de mudar a natureza, ou seja, do 
recurso à techné, e naquilo em que o instrumental é congênito ao “mais ser” 
do homem. Não é outra a noção de civilização, e esta é uma só, nascida da 
acumulação e do somatório dessas conquistas, dentro de novos exponenciais. 
e, para voltar a teilhard de chardin, aí se entende o próprio conteúdo do 
fenômeno humano, na soma do processo social, de cultura e de civilização.

É nesse mesmo limite que o processo histórico envolve, também, uma 
dialética de acomodações, como de sufocos, em que a civilização, na sua emer-
gência ocidental, sufocou as culturas lindeiras. Não foi outro o drama limite 
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do 11 de setembro de 2001, quando mohamed Atta e seus companheiros 
derrubam as torres nova-iorquinas, no desespero do testemunho das identi-
dades culturais, diante da terraplenagem civilizatória. 

teríamos, entretanto, chegado, no quadro dos confrontos do Ocidente, 
à inviabilidade da restauração dessas convivências. tal enquanto as culturas 
lindeiras já viviam de um fundamentalismo de resistência que se instala no 
estrito abate do outro, gerando o fenômeno do terrorismo contemporâneo. 
inevitável, pois, que se passassem a essas confrontações radicais em que se 
gera o estado islâmico, a negar, inclusive, a própria contemporaneidade às 
identidades coletivas, retroagindo da nação aos califados. e, nessa ruptura, de-
paramos a internacionalização dos jihads, na adesão de europeus e americanos 
à militância no implante do estado islâmico. 

A avançar-se mais ainda no que, hoje, a desconstrução derridiana traz aos 
marcos estabelecidos do reconhecimento coletivo, divisa-se, como outra mar-
ca – e, talvez, já, da pós-modernidade –, o aprofundamento da busca identitá-
ria, muitas vezes interrompida, nesse completo desmonte da dominação. Não 
é outro o fenômeno do progresso da crítica da descolonização, especialmente 
na América latina, até onde a organização política do estado-nação tampo-
nou a sua verdadeira identidade subjacente. e aí emerge o intento atual de 
países como a Bolívia ou o equador, de buscar-se uma identidade que supera 
o estado, para reunir as culturas no que é, já, a prefiguração da nova carta 
magna de evo morales.

de logo, depara-se, para todo o continente, o questionamento de se países 
que viveram meio milênio de colonização têm, de fato, condições de se pensar 
fora da mímesis? O Brasil seria, talvez, um caso antológico, por sofrermos, 
dentro de uma consciência ingênua, a própria contrafação da autenticidade, 
no que foi, por exemplo, a nossa semana de Arte moderna, nos anos 1920, 
enquanto repetição de 1908, no vaticínio de Henri michaux: “Oh! Os países 
coloniais, sempre em reflexo, jamais em reflexão.”

Nessa mesma hermenêutica, pois, há que indagar como nossa cultura, re-
fletindo sobre o seu “vir-a-ser”, chegou a uma consciência crítica. É essa 
epistemologia-fundadora que vai a interrogantes premonitórios, como o de 
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Joaquim Nabuco, ao atentar e descrever a sua própria formação, no ir à força 
autobiográfica, para encontrar suas origens. 

essa interrogação, praticamente inexistente na tradição colonial, remata-
-se no acicate da procura de um Brasil “para si”, no trabalho de eduardo 
Prado ou de Antônio cândido, no recurso fundador e pedagógico à ideia dos 
constitutivos de uma memória de feitos epocais, assegurando, pela reflexão, a 
maturidade no nosso processo histórico. e, na medida em que essa legitimi-
dade fundadora vai ao reconhecimento coletivo e à sua prospectiva, quando 
é que, de fato, a memória sanciona a identidade num ex-país colonial? e até 
onde assentamos uma visão crítica sobre a nossa continuidade e fugimos dos 
narcisismos prematuros da louvação na prática do ufanismo? 

mal desponta, ainda, nossa projeção do país “para si” na continuidade do 
processo, a supor, nesta sequência, momentos fundadores e nefandos do seu 
reconhecimento social. repetem-se essas épocas de proscrição nos países de 
alta decantação histórica, na obsessão, por exemplo, pelas suas condições de 
vencidos de guerra nos conflitos europeus. Não os temos, entre nós, não obs-
tante a instalação da democracia, o impulso de 
escarmento dos governos militares, sem se dis-
tinguir o intento de retorno ao estado de direto 
do regime Geisel. 

Por força, também, toda essa amplitude nova 
do juízo da episteme trazida ao nosso interpretar 
leva às últimas consequências o reclamo axioló-
gico. e, nesse mesmo descortino, impõe-se rever 
uma estrita contabilização de êxitos ligados à 
inércia de um progresso. Não se distingue ainda, 
num mero trabalho da memória, o da “tomada 
de consciência”, levando ao crivo a simples con-
tinuidade, e seus sucessos equívocos, entre um 
vivido de nação “para outrem” ou “para si”. É 
nesse marco crítico que a noção da prosperidade, 
profundamente ligada ao país “para outrem”, se 
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confronta ao acontecimento da saída radical, e de vez, da marginalidade, dos 
40 milhões de brasileiros trazidos, na última década, para a economia de 
mercado. 

No remate, enfim, da hermenêutica da interpretação, mal divisamos os 
reptos para chegar à conquista da diferença e da autenticidade, a vencer a 
descaracterização universal a que nos subordinam o mundo midiático e o 
imperativo viral de seus ertzaintza. mal começa, também, o assento da nova 
complexidade do nosso tempo axial, em que não existe mais interação que 
não seja cumulativa e, cada vez mais, exponencial nos seus resultados. Por 
aí mesmo, é-nos arrebatada a arquitetura do olhar coletivo e dos jogos dos 
vis-à-vis fundadores do nosso reconhecimento. e mal se levanta, por fim, um 
interrogar sobre um pano de fundo e o jogo das totalidades a que se remete 
todo o “vir-a-ser” contemporâneo. O da globalização, ainda, dos tempos da 
Guerra Fria ou o interrompido com a emergência dos Brics? e até onde está 
vencida a arquitetura histórica das polarizações e as sequências dadas por in-
flexíveis entre superprotagonismos e hegemonias inescapáveis?

O interpretar nas fímbrias de um novo tempo axial não tem mais o timão 
das velhas geografias de poder, nem os jogos feitos da dominação. mas pode-
-se interrogar, e com acerto, sobre a fundação indestrutível da afirmação de 
seu “para si”, a acautelar, de vez, a diferença de todo o simulacro.
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A interpretação 
histórica

Vamireh Chacon

i nterpretar é entender e explicar, o que implica definir enten-
dimento e explicação não tanto em si, quanto em especial na 

epistemologia social. entender é ter consciência de si próprio e de 
algo externo. explicar é transmitir a alguém a autoconsciência do 
sujeito com o objeto. 

Neste processo, pode-se distinguir entendimento objetivo e com-
preensão subjetiva na diferenciação advinda de Kant, remontando à 
de Pascal entre espírito de geometria e espírito de fineza e a outras 
muito anteriores entre o saber da ciência objetiva e a sapiência sub-
jetiva no sentido de sabedoria enquanto prudência, a autocrítica do 
conhecimento. conceitos próximos de raciocínio e intuição.

Na árvore genealógica das ideias, também aplicável às origens da 
interpretação na história, após os antigos helênicos considerando 
a história mundial enquanto juízo final de hybris, soberba castigada 
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por nêmesis a punição pelo tempo, foi o neo-hegeliano dilthey quem apresen-
tou a primeira lógica interpretação da cultura enquanto o todo humano no 
que veio a denominar-se culturalismo Filosófico, ao lado do posterior cultu-
ralismo social oriundo da Antropologia etnológica. dilthey vinha de Hegel 
para quem a cultura é o espírito objetivo e a história as reencarnações deste 
espírito não metafísico. dilthey publica em 1883 o primeiro volume do seu 
livro mais que metodológico, porque nele apresenta o seu projeto de sistema, 
Introdução às ciências do espírito.

sigamos este fio da meada. cada qual tem o seu. este é o da interpretação 
culturalista da história.

Ortega y Gasset, até agora o melhor intérprete de dilthey no mundo neola-
tino, explicava a ausência do segundo volume pela pouca recepção do primei-
ro numa época de ascensão do Neokantismo, o qual insistia na precedência 
conceitual, mais que cronológica de Kant, de quem adveio Hegel. contudo, o 
discurso do neokantista Windelband, História e ciência natural, distinguindo-as, 
foi pronunciado em 1894 na universidade de estrasburgo, então alemã. só 
em 1907 incluído na coletânea Prelúdios, portanto, muito depois de dilthey.

Windelband distinguira gerais ciências nomotéticas naturais, físicas e ma-
temáticas, com descritivas leis confirmáveis em repetitivos factos previsíveis, 
quando descobertas suas respectivas explicações. diante das particulares ciên cias 
idiográficas dos imprevisíveis normativos comportamentos humanos complexos 
e contraditórios. certezas e incertezas em definições e indefinições remontando 
à diferenciação por Kant entre juízos analíticos apodícticos geométricos com-
prováveis em objetivos juízos sintéticos a posteriori, diante dos subjetivos juízos 
sintéticos a priori. As expressões a priori e a posteriori até se divulgaram, passando a 
ser usadas com frequência, porém, com origens kantianas. 

rickert sistematizou estas distinções aplicadas por Windelband, inserin-
do-lhes a dimensão cultural também objetiva, ao lado da natural, menos am-
plas que as de dilthey, incluindo a subjetividade nas por ele assim concebidas 
ciências do espírito. 

todas as ciências sociais são sempre a posteriori, nunca a priori. O a priori 
social tem sempre de ser confirmado pela prática a posteriori.
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simmel, mais jovem ainda na época de dilthey e Windelband, tentou fazer 
convergirem neokantismo lógico e neo-hegelianismo culturalista. simmel é 
mais relativista. Para ele, o ser humano vive o que estuda do geral ao parti-
cular, daí ir aos pormenores da sociologia cultural até da sociologia do di-
nheiro e mesmo à sociologia das modas e modos de ser o existente.

dentre eles, a maior repercussão terminou sendo a de dilthey.
em 1905, dilthey publica a primeira história culturalista da literatura Vi-

vência e poesia sem muita repercussão. surgiu póstuma sua A grande fantasia poética 
em 1954. só a partir de meados do século XX passou a internacionalizar-se 
a recepção do pensamento de dilthey além da Alemanha e de uns poucos, 
contudo, proficientes críticos em vários países.

dilthey pretendia ir muito adiante da metodologia da cultura na linha de 
Hegel, para quem o todo é a verdade, embora nem tudo seja uma verdade, e 
sim a completa verdade é ela própria e o seu contrário, inclusive a dos seus 
opositores demonstrando suas incompletudes. dilthey acrescenta à vida bio-
lógica e sociológica objetiva a dimensão psicológica da vivência. Assim, o ob-
jeto da interpretação da História é a convergência do externo com o interno 
do ser humano. Para entender-se o outro, tem-se de estender-lhe o cossenti-
mento e mesmo a compaixão. Para ser possível biografar, por exemplo, caio 
Júlio césar, o biógrafo precisa reconstituir a maior quantidade e qualidade 
possíveis das circunstâncias objetivas, cercando o subjetivo biografado césar, 
mantendo-o e ao próprio biógrafo a salvo do esquecimento ou das unilaterais 
deformações.

Assim é que se entende Ortega y Gasset quando diz “eu sou eu e minha 
circunstância, se não salvo minha circunstância, não me salvo”.

O primeiro a pressentir a renovadora importância de dilthey foi o histo-
riador Burckhardt, quando da breve passagem de dilthey pela universidade 
da Basileia, Basel na suíça.

A Historiografia alemã estava sob o grande impacto da radical factualidade 
documental exigida por ranke, só daí permitindo criativa liberdade de articu-
lações e conclusões. em ranke, a versão é livre, porém, o facto é sagrado. O  
conceito de História em ranke é o do seu nome em alemão provindo do verbo 
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acontecer, portanto documentar, localizando e temporalizando o acontecido, e 
não o do antigo verbo helênico narrar, descrevendo com liberdade o aconteci-
mento muitas vezes mítico. Nas antigas interpretações helênicas da História, já 
se registravam gradativas mudanças rumo à maior objetividade com Heródoto, 
superando as mitofanias de Hesíodo e aproximando-se de tucídides, ele pró-
prio testemunho de muito do que estuda nas guerras do Peloponeso. 

Burckhardt vinha de ser aluno de ranke na universidade de Berlim, eis 
que surge dilthey não o contradizendo e sim radicalmente o condicionando.  
Burckhardt, muito lacônico em emoções pessoais, testemunha: “Os estudan-
tes ficaram entusiasmados com dilthey.” Prossegue: “Nada mais escrevo sobre 
o assunto, pois não conheço pormenores sobre os livros dele. A julgar pelas 
suas conversas e pela sua aula inaugural, sua cultura é extremamente sólida e 
há nele uma maravilhosa veia literária.”

mesmo sem lhe acompanhar os seguintes passos, o historiador Burckhardt  
intuía as introjecções e convergências propostas pelo filósofo dilthey da vida 
objetiva à vivência subjetiva. dilthey optou por aplicar seu método de vi-
venciada interpretação da História no seu póstumo livro de interpretação 
da História da literatura, A grande fantasia poética no originário sentido grego 
de criatividade. Ali ele começa distinguindo a filosofia, que tem a visão, e a 
poesia, a vidência. A documentada interpretação da História, inclusive a da 
literatura, vivencia a realidade sem precisar dela ter projeções visionárias.  
dilthey começou sua interpretação vivenciada da História pela biografia tan-
to de um intelectual, schleiermacher, quanto de um político, Frederico ii da 
Prússia, considerado Grande por seus admiradores, inclusive os do seu tempo.

dilthey pormenoriza as etapas metodológicas da sua vivenciada interpre-
tação da História da literatura, A grande fantasia poética: “entre a vida, o pen-
samento e a obra dos grandes poetas há uma relação.” “A poesia obtém um 
lugar completamente diferente na medida em que a convicção ganha terreno.” 
então, “a História da literatura pisa um terreno muito mais firme”. “Pois 
shakespeare e rousseau, Goethe e schiller não apenas se deleitam com as 
imagens e sim expressam, por meio delas, algo que poderia chamar-se com-
preensão do mundo, etc.”
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mesmo em meio às suas muito típicas autocríticas socráticas, Burckardt  
guardou consigo os ecos de dilthey em vários pontos, alguns mais que 
outros, ao fazer girar sua interpretação da História num eixo cultural, se-
não culturalista, das recidivas relações de maior influência da cultura sobre 
o estado e do estado sobre a cultura; da cultura sobre a religião e da 
religião sobre a cultura; só depois a religião sobre o estado e o estado 
sobre a religião; em alternâncias não necessariamente cíclicas e sempre re-
tornando e recomeçando da cultura num sentido mais estético, porém, no 
sentido de vívido porque vivido, como 
se vê nas suas Reflexões sobre a história mun-
dial, livro de 1905. Procurando sempre 
a vivencialidade dos personagens e dos 
processos históricos.

também existe a História das inter-
pretações da história em sucessões gera-
cionais. A ênfase na culturalidade prosse-
gue em Ortega y Gasset, aliás o primeiro 
racionalizador da História em gerações 
de atores e autores dela. Julián marías, 
seu principal discípulo, prosseguiu-a e 
ampliou-a.

Ortega, já doutor pela universidade de madrid, rumou à Alemanha em 
princípios do século XX, onde estuda de 1905 a 1907 em especial na univer-
sidade de marburgo, na qual pontificava o ortodoxo Hermann cohen entre 
os neokantistas da época. mais flexíveis nas universidades do sudoeste ale-
mão, onde predominava rickert, em Heidelberg, na linha das ciências natu-
rais e culturais, indo muito adiante da inicial distinção feita por Windelband 
em constatações e normatividades. Ortega y Gasset logo percebeu faltar-lhes 
a vitalidade de dilthey, à qual Ortega extremou em vitalismo mesmo o disci-
plinando logicamente em raciovitalismo.

Ortega não foi, nem quis ser sistemático historiador do passado do qual 
ele selecionava etapas por ele consideradas paradigmáticas para aplicação 
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da sua interpretação raciovitalista. mesmo assim, deixou testemunhos da 
História sua contemporânea, como se vê em Espanha invertebrada, muito úteis 
aos seguintes historiadores sociais e políticos deste país. lembre-se ter sido  
Ortega deputado no Parlamento espanhol nos anos próximos da Guerra ci-
vil, durante a qual teve de exilar-se ao opor-se aos extremos da época, em 
especial os da ditadura franquista vitoriosa.

Ortega y Gasset confessa o que ele próprio considera seu “insistente pa-
ralelismo” com dilthey, mesmo sem então o conhecer, quando do primeiro 
livro de Ortega mais filosófico, Meditações do Quixote (1914), até o seu ensaio 
Historiologia (1928). convergência, mais que coincidência, “na trajetória da 
ideia de vida”. A orteguiana “razão vital” vai adiante da diltheyca “razão his-
tórica”, por Ortega considerada também seminal, porém a seu ver em dilthey 
ainda muito dependente das reencarnações hegelianas do espírito objetivo da 
cultura na história.

mesmo quando para dilthey “a vida é uma misteriosa trama de sorte, des-
tino e caráter”, em Ortega mais radicalmente “o ser humano, por necessidade 
da sua vida, vê-se forçado a pensar sobre o que é o mundo, o que é o estado, 
o que é o justo, o que é a sociedade, o que é a beleza do quadro que pinta ou 
contempla, a beleza da música que compõe ou escuta, a beleza da linguagem 
que usa”. lembre-se que Ortega e dilthey eram escritores nas suas línguas 
natais, além de filósofos universais.

em Ortega y Gasset, reconhecer a necessidade é o primeiro passo da liber-
dade em dela se desprender ao esgotá-la. em Ortega, a vida é compulsão, en-
quanto para dilthey é compreensão. contudo, Ortega reconhece dilthey na 
superação do Naturalismo pelo culturalismo, nele, Ortega, muito mais vital 
porque vida em vivência radical da estética à vida quotidiana em seus dese-
quilíbrios nem sempre reequilibráveis. convém ainda recordar as pelo próprio 
Ortega reconhecidas mais convergências que divergências dele até com o pas-
sional unamuno, em maiores concordâncias que menores discordâncias no 
existir, mesmo quando divergentes no tipo de extremo vívido porque vivido.

Ortega y Gasset, contudo, consegue mais disciplinar-se, com todo o seu 
amor à vida, que unamuno angustiado em perdê-la por opção pelo temporal. 
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daí Ortega conseguir definir sua interpretação da História no seu livro His-
tória como sistema, explicado em outro, intitulado Sobre a razão histórica. sua Uma 
interpretação da história universal é, porém, fragmentária e incompleta. seu tam-
bém final O homem e a gente é mais sociológico, mesmo assim ainda muito vital.

melhor nos concentrarmos na longa definição metodológica orteguiana de 
que “a História, muito mais que a Física, é ciência das causalidades e, como 
a Física, não investiga senão isto. tudo o que não é processo de efetividade, 
não tem realidade histórica, como não a tem na Física, o que não permite es-
tabelecer uma função. daí que a igualdade entre duas ideias nada significa na 
História: é preciso, além disso e à parte, demonstrar o influxo efetivo de uma 
sobre a outra e a proporção desse dinamismo.”

tendo da História a compreensão metodológica, por ele pouco aplicada na 
sua prática mais de historiador de ideias que da realidade social do seu tempo 
em seguida ao seu promissor livro Espanha invertebrada, ainda assim Ortega y 
Gasset reconheceu as contribuições das gerações de historiadores em elevarem 
“ao nível de ciência outras técnicas históricas: mitologia histórica compara-
da”, o que significa desmitologizá-la nas suas origens temporais, outro tanto 
no “estudo das religiões” indo à “Arqueologia, etnografia e pré-história”. 
muito além do pensado por Ortega, advieram diferenciações entre cultura, o 
que somos, e civilização o que fazemos.

Ortega chegou à conclusão sobre o seu predecessor dilthey, que este “não 
teve tempo para fazer sua obra porque o tempo que teve foi puro contratem-
po”, “um exemplo de incoincidência com o seu tempo”. dilthey passou toda 
sua vida “simultaneamente arrastado pelas torrentes do seu tempo e navegan-
do contra elas”, as da metodologia dos neokantianos e as das ideologias dos 
marxistas, podemos acrescentar a explicação.

Ortega y Gasset apresentou-lhe as devidas homenagens póstumas nos tex-
tos reunidos em livros por Paulino Garagorri, organizador da publicação das 
suas Obras completas pela editora revista de Occidente, ambas fundadas em 
madri pelo próprio Ortega, com grande influência na Península ibérica e 
ibero-América. livros intitulados Goethe Dilthey, Guillherme Dilthey e a ideia de vida 
e o póstumo Prólogo à tradução da Introdução às ciências do espírito de Dilthey, obra 
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máxima de dilthey. também publicou as Lições de Filosofia da História, de Hegel, 
pela editora revista de Occidente.

A espanha, desde inícios do século XX, a partir de Ortega de 1905 a 
1907, conhecendo de perto e por dentro das universidades alemãs a renova-
ção filosófica neokantista e culturalista, adiantou-se à sua recepção na França, 
em especial por raymond Aron, na década de 1930. Já em 1915, Ortega 
publicava em madri artigo sobre “Hermann cohen”, o mais rigoroso porquê 
ortodoxo neokantista. Adiante, em 1924, apresenta posfácio a breve livro 
de simmel, publicado pela editora revista de Occidente. No mesmo ano, 
Ortega publica na propriamente Revista de Occidente, abril-maio, o longo ensaio 
“reflexões de centenário (1724-1924)”, sobre o bicentenário de Kant então 
comemorado. Ortega ampliou-o ainda mais na mesma revista em julho de 
1929. de permeio, em 1928 ainda nela, o seu prólogo sobre a tradução do 
Hegel das Lições da Filosofia da História, autor cujo centenário de falecimento foi 
concelebrado por Ortega em conferências em 1931 em madri, incorporadas 
ao seu livro Ideias e crenças, publicado em Buenos Aires, em 1940.

Foi no artigo “A Filosofia da História de Hegel e a Historiologia”, publicado na  
Revista de Occidente em fevereiro de 1928, que Ortega y Gasset reivindica a 
paternidade da definição de Historiologia, por ele declarada uma etapa in-
terpretativa adiante do que denomina Historiografia de ranke. Ortega acres-
centa-lhe Niebuhr com todos os positivos reconhecimentos a essa etapa, por 
Ortega, projetada em Historiologia assim definida: “A Historiologia não é, 
portanto, uma reflexão metódica sobre a História rerum gestarum ou Historio-
grafia, e sim uma análise imediata da res gesta, da realidade histórica. Qual a 
textura ontológica desta? de quais ingredientes radicais se compõe? Quais são 
as suas dimensões primárias?”

Ortega y Gasset pergunta e ele próprio explica sua proposta de interpreta-
ção historiológica, indo além das inspirações dos seus mestres: a anatomia do 
histórico é o documento e o depoimento, “tarefa empírica” a ser interpretada 
por “sistema de constantes” com “ideias estruturais construtivas, categóricas 
do histórico” no sentido de construção de categorias da historicidade para 
interpretarem o nominalismo factual. A propósito, Ortega evoca o próprio 
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ranke, cujo apego ao fato não excluía o recurso a categorias do significado de 
estado, igreja, guerra ou paz e muitas mais, com seus implícitos obstáculos 
de serem definidas em si, o que não implica dispensar a necessidade de serem 
conceituadas.

convém verificar quanto e como o rigorismo factual de ranke, por ele 
reivindicado no seu livro Histórias dos povos germânicos de 1494 a 1514, publicado 
em 1824, com a famosa definição da História “o que propriamente foi”, con-
vive com a sua afirmação que “a verdadeira História e a verdadeira filosofia 
nunca podem estar em colisão”. Noutro texto, ranke afirma que os fatos têm 
como “sua sucessão uma necessidade absoluta [que] não se revela e sim uma 
estrita causalidade interna”.

Ortega y Gasset então apresenta quatro exigências para a cientificidade ca-
paz de transformar a Historiografia em Historiologia: “um núcleo a priori”, “a 
matéria na Física, o ‘histórico’ na História”; “um sistema de hipóteses [que] 
enlaça esse núcleo a priori com os fatos observáveis”;“uma zona de ‘induções’ 
dirigidas por essas hipóteses” e “uma vasta periferia rigorosamente empírica, 
descrição dos puros fatos ou dados”. Até aí também a Física, porém a História 
não é como a manipulação de elementos na Física “e sim descoberta de rea-
lidades” humanas sem o grau da previsibilidade material de leis e sim da pro-
babilidade comportamental como se vê na assim ampliada metáfora do césar, 
nunca de todo introjetável porque no passado fora do nosso direto alcance 
de conhecimento de todas suas circunstâncias, muito além do que possamos 
reconstituir da psicologia dos indivíduos e da sociologia da sua ambiência.

Outra importante contribuição ao estudo da forma e do conteúdo da in-
terpretação da História, em meio mais às procedências que precedências so-
ciológicas e filosóficas, vem de raymond Aron depois de Ortega y Gasset: 
Ortega estudando na Alemanha de 1905 a 1907, construindo seu raciovita-
lismo e sua Historiologia em 1915, 1924, 1928 e 1931, enquanto Aron lá 
vive de 1930 a 1933 e começa a publicar nesta outra década.

Aron chega à Alemanha em 1930, a grande crise econômica mundial 
de 1929 estava no auge. ele acabara de concluir estudos na escola Nor-
mal superior de Paris, instituição formadora de candidatos ao professorado 
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universitário entre outras missões. Por isso, recebeu bolsa de estudos na Ale-
manha pelo instituto Francês de Berlim, para conhecer diretamente as princi-
pais renovações filosóficas e sociológicas das universidades alemãs.

Já durkheim cruzara o reno em 1885 com o objetivo, antes sugerido por 
renan, de melhor conhecer o país vencedor contra a França e unificado pela 
liderança de Bismarck, em 1870 e 1871.

Na década de 1930, o perigo crescia ainda mais no horizonte.
maior quantidade e qualidade de franceses ia à Alemanha procurando enten-

dê-la. A república de Weimar desmoronava sob pressão externa de impagáveis 
indenizações aos países vencedores na Primeira Guerra mundial, a grande crise 
econômica mundial de 1929 atingia ainda mais a Alemanha com inflação de-
lirante e desemprego em massa. A Alemanha tinha perdido quase 20 por cento 
do seu território, população e economia para a França, Polônia e até Bélgica. Os 
extremistas de direita e esquerda aproveitavam o caos em suicidas fugas para a 
frente. Na seguinte guerra mundial, a Alemanha perderá outros tantos 20 por 
cento, reduzindo-a hoje a quase metade do que era antes.

raymond Aron, nascido e estudante colegial antes da Primeira Guerra 
mundial, quando a Paris do seu tempo não foi ocupada, ia viver por dentro 
a segunda.

Na sucessão de pensadores franceses interessados em entender a Alemanha, 
por sua vez Aron atravessou o reno em 1930, vindo a ser assistente de leo 
spitzer, crítico e historiador de literatura na universidade de colônia às mar-
gens do reno, que separa e une a Alemanha à França e países vizinhos. esta 
afinidade literária explica-se pela formação humanística também nos liceus 
franceses de outrora. retorna a Paris em 1933, após presenciar a ascensão do 
nazismo em eleições livres tumultuadas naquela fase de agitações e agressões 
mútuas em massa dos alemães em desespero. então ele diz entender, quando 
toynbee escreve: History is again on the move, “a história está mais uma vez em 
movimento”. sabia-se o porquê e não para onde nem a qual preço.

Nas suas Memórias, Aron diz ter então descoberto sua goetheana afinidade 
eletiva com max Weber, “um lugar à parte, incomparável ao de todos os 
outros” descritos e estudados no livro de Aron A Sociologia alemã contemporânea, 
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publicado em 1935. Que vai contribuir muito à descoberta dela por universi-
dades francesas e daí aos países influenciados pela França. 

este livro, início da sua fundamentação da interpretação da História, pro-
vém da tese de Aron, orientada pelo neokantiano francês léon Brunschvicg, 
intitulada Introdução à Filosofia da História, com o significativo subtítulo Ensaio 
sobre os limites da objetividade histórica, desdobrada no Ensaio sobre uma teoria da His-
tória na Alemanha contemporânea, subintitulado A filosofia crítica da História, ambos 
publicados em 1938, em plena véspera da segunda Guerra mundial.

A banca examinadora na sorbonne, composta por durkheiminianos em 
breve perseguidos pelos invasores antissemitas acumpliciados com os locais, 
resistiu a aprovar a tese pelo duplo motivo de acusação contra Aron por rela-
tivismo epistemológico, ao partir de Kant e não de descartes, e até posicio-
namento ideológico de excessiva familiaridade pessoal com os ameaçadores 
alemães de então. Apesar de tudo, Aron conseguiu ser convincente e a tese foi, 
enfim, aceita como renovadora. entende-se a resistência pela exaltação dos 
ânimos na época.

em breve, o convocado soldado Aron estava combatendo a invasão nazista 
da França e refugiando-se na inglaterra para continuar a guerra até a vitória 
final. Na mesma época, um pouco antes de Aron, talcott Parsons retornava 
das universidades alemãs trazendo influências às universidades dos estados 
unidos, mesmo interpretando max Weber e outros em diferente perspectiva. 
Aron, da França, e Parsons, dos estados unidos, foram os primeiros maiores 
irradiadores mundiais do pensamento de max Weber.

convém dedicar aqui especial atenção ao ponto de partida de raymond 
Aron, A Sociologia alemã contemporânea, indo muito além do título rumo à sua 
crítica da razão histórica aqui de início pela sociologia sistemática, só depois 
rumando à sociologia Histórica e culminando em max Weber, crítico tanto 
do neokantismo metodológico quanto do culturalismo vivencial de dilthey. 
max Weber sempre considerou fundamental a objetividade, daí ter princi-
piado pela sua tese de doutoramento com pesquisa empírica sobre a grande 
propriedade rural prussiana. seu maior livro é o incompleto Economia e sociedade, 
que não teve tempo de terminar.
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max Weber quer metodologia aberta em metodologias, conforme os va-
lores de cada sociedade. muito conhecido é o seu texto A ética protestante e o 
espírito do capitalismo, porém este faz parte de um conjunto de sociologia da 
religião, no qual conseguiu ainda pesquisar e escrever sobre as relações entre 
economia e religião na china e Índia, esboçando outras pesquisas em outros 
textos. durkheim tinha declarado a religião fora da sociologia, no seu lugar 
a ética laicizada. max Weber repõe a religião no centro, sem relativizações 
internas do seu pensamento e sim relativizações do tratamento externo da sua 
internalidade.

isto se aplica a todos os demais valores culturais compreensíveis, embo-
ra nunca de todo explicáveis. A diferenciação entre entendimento por fora 
e compreensão por dentro, remontando a Kant e antecessores, é superada 
por max Weber pela sua criação dos tipos-ideais, modelos sociais como juí-
zos sintéticos a priori, porém, comprováveis na pesquisa empírica sociológica.  
Assim se superaria o que Kant considerava tanto os preconceitos naturalistas 
quanto as ilusões metafísicas.

Nem assim raymond Aron quis se desprender dos outros pensadores so-
ciais fundadores, como se vê nos seus equilibrados juízos sobre montesquieu, 
comte, marx, tocqueville, durkheim, Pareto, ao lado de max Weber em As 
etapas do pensamento sociológico, uma história da sociologia nos marcos por ele 
considerados seminais e engajados em sucessivos compromissos até políticos. 

Num dos seus livros de recordações intelectuais e políticas, O espectador 
engajado, Aron reconhece em max Weber sua “verdadeira formação”. contu-
do, nas suas Memórias, ele apresenta dilthey no segundo lugar de autor mais 
citado, logo após max Weber, demonstrando seu reconhecimento da necessi-
dade da intrínseca vivencialidade pessoal, inclusive no mundo das idealidades 
empíricas sociais.

Assim preparado, Aron apresenta os fundamentos da sua interpretação da 
história no livro Dimensões da consciência histórica, procedendo da diferenciação 
entre evidência e inferência, do óbvio factual à projeção relacional em me-
diações analíticas quanto ao objeto do que também nele se possa denomi-
nar Historiologia vindo da Historiografia, sem se projetar na Historiosofia, 
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impossível filosofia da história na herança relativista de Kant, da qual Aron 
tanto participa. Formalidade metodológica kantiana precisando da vivência 
de psicológica a cultural pela proposta de dilthey.

Apresentam-se muito sintomáticas as etapas das categorias lógicas da inter-
pretação da história por Aron, tão simétricas que o levam nas suas Memórias a 
confessar descartes ao lado de dilthey nas suas fundamentais opções meto-
dológicas, logo após max Weber, Kant e Hegel, muito mais que o neokantia-
no rickert tão recorrido pelos metodólogos das ciências sociais. 

As referidas etapas de interpretação na História provêm dos “três elemen-
tos da consciência histórica”: “a consciência de uma dialética entre tradição e 
liberdade, o esforço para captar a realidade ou a verdade do passado, o senti-
mento que a sucessão das organizações sociais e as criações humanas, através 
do tempo, não é qualquer ou indiferente, ela concerne ao ser humano no que 
ele tem de essencial.”

Nesta confluência de historiografia documental e historiologia valorativa 
coexistem “o conhecimento do passado e a tensão rumo ao futuro”. Anima-
dos pela “extensão e renovação da curiosidade” já apontada por Aristóteles 
na raiz de toda busca do saber. mediante “a continuidade e renovação do 
conhecimento histórico” na “diversidade das escolas interpretativas, reconhe-
cendo os problemas da explicação”, porém insistindo no rumo às “unidades 
históricas”.

Nos seguintes “conjuntos”: “os acontecimentos, pequenos ou grandes, são 
conjuntos de condutas humanas, aproximativamente delimitadas no tempo e 
no espaço, mais ou menos nitidamente pensadas pela consciência de alguns 
autores históricos”, isto é, anteriores historiadores. se se coloca a um nível 
mais elevado, “a unidade espaço-temporal torna-se menos nítida e a unidade 
inteligível é puramente retrospectiva”.

raymond Aron vai adiante nas suas mediações analíticas metodológicas 
da interpretação na e da história, espectador engajado que sempre assim se 
confessou buscando “unidades históricas”: as “coletividades,” contadas em mi-
lhões de indivíduos, situam-se em “três níveis”: “comunidade”, “consciên cia”,  
“reação espontânea ou deliberada esta situação” de facto ou a esta consciência, 
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e a “vontade de ser uma classe ou uma nação encarnada senão numa minoria 
da coletividade”. “Vontade” concentrada numa minoria.

diante, enfim, da possibilidade da “unidade total”, convém reconhecer, 
após tantas mediações analíticas, a “originalidade irredutível de cada tipo de 
criação em relação ao meio socioeconômico”.

entre os pensadores sociais das várias áreas, só raymond Aron e max  
Weber antes dele, tanto explicaram e explicaram-se. de autoria do próprio 
max Weber nos seus Reunidos ensaios de teoria da ciência traduzidos e publicados 
em várias línguas, no Português sob o título Metodologia das Ciências Sociais, desde 
os ensaios metodológicos sobre a lógica da ciência econômica à objetividade 
do conhecimento na ciência social e na ciência política aos conceitos socioló-
gicos fundamentais, lógica das ciências da cultura, neutralidade axiológica nas 
ciências sociais e econômicas, categorias da sociologia compreensiva, tipos de 
dominação legítima e muito mais. No conjunto, a interpretação das ciências 
sociais, portanto também da história, por max Weber.

cada pensador é um mundo, fiquemos aqui com a linha de Kant, Hegel, 
dilthey e max Weber até agora através de alguns dos seus principais exegetas, 
Ortega y Gasset e raymond Aron, no que nos interessa em interpretação da 
História, a mais universal das ciências sociais porque tudo que é humano está 
imerso no tempo. O próprio marx, tão economicista em teoria e político na 
prática, dizia só existir uma única ciência, a ciência da História.

com autocrítica, raymond Aron, no seu discurso de entrada no collège 
de France, e com crítica ao seu próprio mestre principal, concluía em outra 
também digna referência literal: “max Weber prendia-se à realidade: a verdade 
científico-valorativa, um valor entre outros, obriga só aqueles que a escolhe-
ram por deus. Porém, daí tornava-se incapaz de distinguir entre o demônio 
de sócrates e o demônio de Hitler. O engajamento é uma necessidade, não 
um valor...” “Ainda é preciso que o engajamento anime a pesquisa, sem que as 
preferências partidárias deformem nossa percepção...”

raymond Aron, acusado de tão conservador, reconhecia O marxismo de 
Marx (2002) e não Os marxismos imaginários (1970), esses títulos irônicos ex-
pressam muito bem o que ele pensava.
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e sobre ele mesmo Aron, nas suas próprias palavras:“desde um quarto de sé-
culo, trato de conciliar o inconciliável”, ao que podemos acrescentar ser o dilema 
do cientista social maior, o historiador, porque também as ciências matemáticas 
e Naturais, estando no tempo, são histórias da matemática e da ciência Natural. 

tudo isto nos faz voltar a Benedetto croce, filósofo com sistema aberto e 
por isto autodeclarado incompleto historiador da Filosofia, em citação tam-
bém longa inevitável pelo seu intrínseco valor conceitual:“Nenhum sistema 
filosófico é definitivo, porque a própria vida não é definitiva. um sistema 
filosófico resolve um grupo de problemas historicamente dado e prepara as 
condições para a proposição de outros problemas, isto é, de novos sistemas. 
sempre foi e sempre será assim.”

daí croce poder concluir, que a História é uma aventura do espírito, uma 
façanha da liberdade. e Aron poder invocar tocqueville no seu discurso de 
entrada no collège de France: “tenhamos, pois, do futuro, esse temor salutar, 
que leva a velar e combater, e não essa espécie de terror frouxo e ocioso que 
abate e enerva os corações.”

A convergência entre França e Alemanha é também fecunda na metodolo-
gia da interpretação da História.

charles seignobos, também após a vitória alemã em 1870-1871 e antes da 
Primeira Guerra mundial, cruzou o reno no contexto da reforma do ensino 
francês por ernest lavisse, inspira-
da naquele tremendo desafio. então 
foi a descoberta francesa de ranke, 
empobrecida intelectualmente por 
seignobos no lema “sem documen-
tos, nada de História” no seu livro 
de 1897, Introdução aos estudos históricos. 
com seu companheiro de pesquisa, 
charles-Victor langlois, juntos cria-
ram revista e um movimento de his-
toriadores denominados positivistas 
historiográficos. 
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Foi preciso o aparecimento de lucien Febvre, depois com marc Bloch e 
outros, para advir com a revista-movimento Annales, o que Peter Burke da uni-
versidade de cambridge denominou “revolução francesa da Historiografia”.

contra seignobos, e todos antes e depois dele autolimitados à funda-
mental, porém, não esgotante interpretação documental da História, sem 
mencioná-los, Febvre respondeu na linha temporal cultural de distinção en-
tre entendimento explicativo e compreensão interpretativa:“cada época forja 
mentalmente seu universo. Não o elabora apenas com todos os materiais 
de que dispõe, com todos os factos (verdeiros ou falsos) que herdou, ou 
foi adquirindo. elabora-o com seus próprios dotes, com seu engenho espe-
cífico, suas qualidades e inclinações, com tudo que a distingue das épocas 
anteriores.” convém insistir nesta longa citação literal em seu grande rigor 
conceitual.

Por conta própria, o holandês também historiador Huizinga dizia: “só é 
passado, para uma cultura, algo que ela pode entender – e só posso compreen-
der, sempre, a partir de uma situação consciente, historicamente condicionada.”

Vindo da Fenomenologia, Husserl advertia que da Filosofia às ciências 
sociais, o ser humano é sujeito e objeto de estudo de si próprio, pois a cultura 
é a natureza do homem.

então se relembre que mesmo marx, noutra perspectiva, ainda histórica, 
no seu materialismo dialético, reconhecia os limites do determinismo, pois 
o ser humano é ator e autor da sua própria história. O que anula qualquer 
pretensão de usá-lo na defesa do totalitarismo de metodológico a ideológico.

diante das objeções relativistas, marc Bloch, ao descrever em livro O ofício 
de historiador, dava-lhe o subtítulo Apologia para a História.

lucien Febvre conhecia a Alemanha, desde quando professor no reorga-
nizador afrancesamento da universidade de estrasburgo, após a derrota da 
Alemanha na Primeira Guerra mundial e devolução da Alsácia-lorena com 
estrasburgo à França em 1918. Febvre lá chegara em 1920. lembre-se que a 
universidade de estrasburgo ainda ecoava Windelband, seu antigo reitor ale-
mão, também pensador metodológico neokantiano das ciências nomotéticas 
e ideográficas.
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Naquela fase, em 1930, por coincidência quando raymond Aron chega-
va como jovem professor assistente na universidade de colônia também às 
margens do reno, Febvre, que ainda não conhecia Aron, percorria em viagem 
de pesquisa desde o meio-reno de mogúncia ao mar em rotterdã, o maior 
porto da europa, com curta passagem pela região industrial do ruhr, como 
descreve em carta ao historiador belga Henri Pirenne. mogúncia era então 
sede do comando da ocupação militar francesa da renânia, onde Febvre logo 
sentiu o ódio do ocupado contra o ocupante, mais uma desta sequência de 
causas da segunda Guerra mundial.

O texto de lucien Febvre foi disperso no livro escrito por ele, com Albert 
demangeon nos capítulos econômicos, sob o título O Reno (Problemas de Histó-
ria e Economia), publicado em 1935. só foram reeditados em 1997 os capítulos 
históricos por Febvre, reunidos no livro O Reno (História, mitos e realidades), este 
traduzido em vários idiomas. Nele projeta o reno rio europeu, não só dos 
países às suas margens, contra aquela época de muitos e mútuos chauvinismos 
nacionais e étnicos.

marc Bloch também estava com lucien Febvre na universidade de estras-
burgo ao longo dos mais de dez anos de 1920 a 1933, quando trabalharam 
em gabinetes contíguos e tornaram-se amigos, enquanto trocavam opiniões 
sobre leituras, pesquisas e experiências inclusive no convívio com a população 
alemã defronte em Kehl no outro lado do reno. Peter Burke no seu livro A 
escola dos annales (1929-1989) –  A revolução francesa da historiografia, considera esta 
convivência de “vital importância para o movimento dos Annales”. As maiores 
afinidades, em meio a menores discordâncias, entre Febvre e Bloch provêm 
desse tempo. 

Não por acaso em estrasburgo foi onde lucien Febvre pesquisou e es-
creveu a mais que biografia Um destino, Martinho Lutero, sobre o grande refor-
mador protestante alemão e sua época no seu meio social, em interações 
recíprocas criativas, sem determinismo da sociedade nem individualismo de 
protagonista, livro editado em 1928. Febvre antes havia publicado o livro de 
história muito local, Filipe II e a Franche-Comté, região de origem natal dele. 
marc Bloch, ainda em estrasburgo, começara, em 1924, com seu também 
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primeiro grande livro, Os reis taumaturgos, sobre “representações coletivas” do 
toque milagroso das mãos dos reis também da inglaterra, portanto, não só 
da França.

A criatividade do movimento-escola, em torno da revista Annales, apare-
ce logo no variável subtítulo Economias, Sociedades, Civilizações, ultrapassando as 
limitações das respectivas ciências sociais, guardando identidades próprias, 
porém contra as metodologias compartimentadas então vigentes em nome de 
purismos epistemológicos inexistentes na vida real.

Annales continuou movimento-escola criativo na seguinte geração liderada 
por Fernand Braudel, com seu enorme painel O Mediterrâneo e o mundo mediter-
rânico na época de Filipe II, onde se nota a inicial inspiração filipina de lucien 
Febvre, mais a grandiosa síntese cultural, econômica, geográfica e política por 
Braudel. ele prosseguiu crescendo e recorrendo em grande escala qualitativa, 
tanto a max Weber de neutralidade axiológica quanto ao cultural econômico 
Werner sombart no mais analítico Civilização material, economia e capitalismo do 
século XV ao XViii, primeiro volume publicado em 1967 e o segundo revi-
sado em 1979.

incansável polarizador e estimulador, Braudel conseguiu atrair nova geração 
de historiadores em Jacques le Goff, emmanuel le roy ladurie, marc Ferro 
e outros muito conhecidos entre especialistas e até o antropólogo claude  
lévi-strauss e o sociólogo Pierre Bourdieu de mais ampla fama. Na fase final 
de vida de Braudel, até a Historiografia Quantitativa passa a dever-lhe mui-
ta inspiração, grande dívida intelectual a Braudel estendendo-se mesmo ao 
marxista immanuel Wallerstein, radicando nos estados unidos o instituto 
Fernand Braudel.

O mundo de língua inglesa tem vida própria, com pontes ao continente 
europeu. 

r. G. collingwood, na sua Uma autobiografia escrita em 1938, publicada no 
ano seguinte, desvincula thomas H. Green do hegelianismo e com ele os seus 
influenciados da universidade de Oxford às dos estados unidos, inclusive 
ele, collingwood. seu pensamento desdobra-se além do ofício de historiador 
a merecer estudo especial.
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lewis Namier, também de Oxford, não é tanto, mas quanto também inde-
pendente das linhas continentais europeias e dele merecem registros a consta-
tação e afirmação que “o historiador é como o pintor e não como a máquina 
fotográfica; (...) ele não reproduz indiscriminadamente tudo o que vê (...). Por 
isso, a História é necessariamente subjetiva e individual, condicionada pelo 
interesse e pela visão do historiador”. O que se presta a múltiplas leituras. 
Namier também passou por várias fases.

charles A. Beard, anterior a ambos, na universidade de columbia em ple-
na Nova York de princípios do século XX, na sua Uma interpretação econômica 
da Constituição dos Estados Unidos, tentou fazer convergirem nada menos que a 
idealista axiologia kantiana com a materialista dialética marxista, ao concluir 
sua interpretação da História como “um ato de escolha, convicção e interpre-
tação que expressa valores e evidencia os factos ‘memoráveis’, tanto quanto os 
interesses na interpretação”.

Ao nível de interpretação da História no Brasil, convém verificar como 
cheguei às conclusões ora expostas, com breve depoimento pessoal sobre a 
recepção destas ideias no recife na década de 1950, inclusive com breve tes-
temunho pessoal. recepções em outras cidades merecem idêntica atenção dos 
pesquisadores.

O livro de Gilberto Freyre, Sociologia (Introdução ao estudo dos seus princípios), pri-
meira edição em 1945, segunda em 1957 com dois volumes, estava previsto 
em cinco e teve repercussão nacional em sua publicação pela editora livra-
ria José Olympio então no auge. Anísio teixeira testemunha-o no prefácio à 
segunda edição. Pode testemunhá-lo porque, de início, este livro foi o curso 
pesquisado e pronunciado por Gilberto Freyre, quando professor na univer-
sidade do distrito Federal antes do estado Novo, experiência tendo Anísio 
teixeira reitor. 

em Sociologia, vê-se a dupla origem do culturalismo gilbertiano: o culturalis-
mo antropológico etnológico de Franz Boas e primeiros discípulos nos esta-
dos unidos e o culturalismo filosófico de dilthey a rickert, simmel, Alfred 
e max Weber na Alemanha em quantidade e qualidade das citações aprova-
tivas conforme o tema. contudo, as preferências gilbertianas concentram-se 
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na quotidianidade de simmel aceita no contexto da recusa de Hans Freyer à 
neutralidade axiológica. O raciovitalismo de Ortega y Gasset é menos racio-
nalista e mais vital, sem que se excluam, em Gilberto Freyre.

Alfred Weber estava entre as preferências gilbertianas. este Weber, Alfred, 
era irmão do mais famoso max, nem por isso menos digno de atenção, autor 
que foi de Sociologia da cultura enquanto história da cultura e outros textos, título que 
vale um programa de interpretação histórica culturalista.

Ao término desta exposição, devo explicações pessoais.
Para explicar como cheguei às minhas conclusões sobre interpretação na His-

tória ora expostas, aplicadas em diversas fases a livros da minha autoria, desper-
tando algum eventual interesse dos leitores, convém relembrar as referências que 
Gilberto Freyre me faz na segunda edição de Sociologia (Introdução ao estudo dos seus 
princípios), pelo que ajudei a completá-la quando voltei da Alemanha. eu prepa-
rara a minha viagem de estudos às universidades alemãs de munique e colônia, 
ao término do meu bacharelado pela Faculdade de direito do recife, lendo e 
anotando o gilbertiano livro Sociologia então só em primeira edição. eu também 
comparava as traduções espanholas castelhanas dos livros de dilthey, simmel, 
sombart, Freyer, Alfred e max Weber com o idioma alemão ao qual eu estudava 
desde cedo. Na Alemanha, passei 1955 e 1956 encaminhando o meu doutora-
mento a ser feito em seguida na faculdade recifense.

Na universidade de munique, fui aluno de Alfred von martin, entre ou-
tros meus professores. martin escrevera Sociologia do Renascimento, dedicado a 
Karl mannheim, sociólogo do conhecimento, reconhecendo-o “mestre do 
pensamento e da pesquisa histórico-sociológica”. mesmo reconhecendo não 
estar Burckhardt superado, martin vai além dele, ao recorrer à dimensão cul-
tural econômica de Werner sombart e aos assim completados tipos-ideais de 
max Weber, a seu ver o “maior dos sociólogos alemães”.

Na universidade de colônia, fui aluno de leopold von Wiese na linha 
denominada sistemática da sociologia. convém, então, distinguir sistemático 
na análise e sistêmico na síntese. Bertalanffy aprofundou a distinção. Por essas 
e outras, ralf  dahrendorf  disse que as ciências sociais falam várias línguas 
na Alemanha.
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A proximidade de colônia e o centro de Pesquisas sociais de dortmund, 
então na universidade de münster, levou-me também ali a participar dos 
seminários de Hans Freyer. Freyer negava a neutralidade axiológica, tão al-
mejada por max Weber. Freyer distinguia ciências da realidade material, cal-
culável em variáveis quantitativas, e ciências do comportamento incalculável 
em variáveis. Por ambas o ser humano termina, ou até começa, imprevisível. 

em dortmund-münster, estavam os mais jovens Helmut schelsky e 
Hanns-Albert steger. schelsky era mais da linha de Freyer, depois recepcio-
nando Gilberto Freyre em doutoramento honoris causa em münster, em segui-
da Gilberto Freyre o de schelsky na universidade Federal de Pernambuco. 
steger seguia mais a linha de Alfred Weber e recepcionou meu doutoramento 
também honoris causa na universidade de erlangen-Nuremberg, nela e noutras 
universidades alemãs fui professor visitante durante décadas.

existia muita rivalidade metodológica e até ideológica entre o centro de 
pesquisas sociais de dortmund-münster e o de Frankfurt no meno, sob a 
direção de theodor W. Adorno e max Horkheimer, depois com Jürgen Ha-
bermas. O que eu, de início, não sabia, porém que veio a me ser muito útil ao 
manter minhas ligações com um e acrescentar o outro, inclusive me levando 
a traduzir livros de ambos os centros, publicados pelas edições tempo Brasi-
leiro de eduardo Portella também com os de sergio Paulo rouanet e Barbara 
Freitag.

Na universidade de Heidelberg, procurei ouvir Alfred Weber, onde me 
disseram que não mencionasse max Weber na presença dele, diante da rivali-
dade entre ambos. marianne Weber, na biografia do marido, max, reconhece 
os méritos de Alfred e com discrição reconhece a rivalidade.

Nas andanças pelos vizinhos da Alemanha, em Paris reencontrei mais de 
uma vez Frédéric mauro, assíduo pesquisador histórico no Brasil, que me 
apresentou em pessoa a Fernand Braudel e Pierre monbeig. em madri, vim 
a conhecer outro tanto a José Ortega spottorno na direção do jornal El País, 
e soledad Ortega spottorno na presidência da Fundação Ortega y Gasset 
com o nome do pai de ambos. Julián marías, principal discípulo de Ortega, 
veio à universidade de Brasília e também raymond Aron com o qual estive 
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em companhia de José Guilherme merquior. Foram grandes oportunidades 
de acesso pessoal direto às fontes e a diretos testemunhos sobre os autores 
estudados.

muito antes, desde quando estudante na Faculdade de direito do recife, 
tão antiga quanto sua co-irmã da de são Paulo, minha geração, que estudava na 
Faculdade recifense, conhecia Werner sombart pelo professor Arnóbio Graça,  
leopold von Wiese sobre quem Pinto Ferreira escrevera um ensaio e Hans  
Kelsen na seguinte geração através de lourival Vilanova seguidor de Husserl. 
estes professores liam esses autores no original alemão. soriano Neto e os  
Gondins, pai e filho, eram grandes críticos das influências alemãs em clóvis 
Bevilácqua. continuava muito viva a herança germanista de tobias Barreto.

Ainda na década de 1950, presenciei conferências do sociólogo russo na-
turalizado francês, Georges Gurvitch, sobre sociologia do direito na Facul-
dade de direito do recife, mais outras no instituto depois Fundação Joaquim  
Nabuco, a convite de Gilberto Freyre.

Gurvitch estudara em Heidelberg e leipzig antes da Primeira Guerra 
mundial. Voltou à rússia e dela saiu após a revolução, doutorando-se na 
universidade de Berlim. exilara-se na França, tornando-se professor na uni-
versidade de estrasburgo. durante a segunda Guerra mundial refugiou-se em 
Nova York, onde foi um dos fundadores da escola livre de Altos estudos. 
em seguida, voltou à universidade de estrasburgo e veio a ser professor da 
sorbonne e com Fernand Braudel na escola Prática de Altos estudos.

em 1958, publicou o Tratado de Sociologia, em companhia de outros por ele 
convidados em autorias de cada capítulo. demonstra grande conhecimento 
direto dos neokantistas e culturalistas, também citando A Sociologia alemã con-
temporânea de raymond Aron e Elementos para uma sociologia da ação de talcott 
Parsons, reconhecendo as contribuições deles.

No capítulo “História e sociologia”, Braudel lembra já ter escrito “de 
certo modo contra Georges Gurvitch”, ao afirmar a identidade de história 
e sociologia, pelo facto que “a dialética da duração obriga (a sociologia) a 
voltar-se para o passado”. O que confirma a opção metodológica de conver-
gência das ciências sociais em Annales.
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A permanência também de Gurvitch na universidade de estrasburgo, após 
Windelband antes da Primeira Guerra mundial e de Fernand Braudel e marc 
Bloch logo após, são sinais daquela encruzilhada metodológica. 

Ortega y Gasset vinha-nos por Gilberto Freyre na montanha mágica de 
Apipucos, revelando-nos também unamuno e a literatura espanhola da época 
tão das suas preferências quanto a inglesa. circulavam no recife muitas tra-
duções espanholas castelhanas da Revista de Occidente, de madri, Espasa-Calpe, 
de Buenos Aires-madri, e do Fondo de Cultura Económica, do méxico, mais as 
traduções em francês e inglês. Os mais interessados prosseguiram no estudo 
do alemão para leitura dos originais. O mesmo aconteceu em algumas outras 
cidades brasileiras. 

este registro deve ser breve aqui, porque cabe mais na história das ideias do 
Brasil por quem a fizer.
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congado dos Arturos, 
contagem, mG.
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Cipr ian VĂl can

Aqueles que procuram, nos dias de hoje, defender a importân-
cia da Filosofia parecem, já de início, destinados à derrota. 

Nenhuma das antigas virtudes que animavam os amantes da sabe-
doria parece servir de referência para apoiar tais excêntricas pre-
ocupações. A morte dos ideais foi anunciada há muito tempo, as 
utopias viraram coisa de mau gosto, convenceu-se a metafísica de 
que era absolutamente vetusta e de que tinha de ter a decência de 
morrer. Apesar de viver na época dos gigantismos, época em que o 
nosso catecismo está contido no Guinness Book, época orgulhosa de 
proclamar, desafiante, que all that is big is beautiful; o pensamento segue 
um rumo totalmente outro, assumindo o desmedramento, a fragili-
dade, o fracasso. convertemo-nos, pouco a pouco, numa linhagem 
de colossos cujos corpos se encontram cada vez mais afastados do 
peso da terra, aprendemos a adquirir costumes de estirpe matusalê-
nica, projetando para nós, com voluptuosidade, um futuro de apo-
sentados do universo, de latas cuidadosamente conservadas para a 
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digestão tardia de um monstro desconhecido, um monstro, aliás, perfeitamen-
te integrável nos limites da matéria. contudo, nossa aparente marcha triunfal 
parece um tanto descerebrada, e os recordes superados nada mais são do que 
uns pálidos esforços para a colonização do nada. A expansão continua, apesar 
de termos esquecido a sua destinação. sorrimos vitoriosos, ainda quando te-
ríamos preferido, provavelmente, que nos deixassem planger. Proclamamos a 
liberdade, sentindo-nos uns deploráveis títeres, uns fantoches, cujo titeriteiro 
desapareceu de trás. em semelhante contexto, talvez Peter sloterdijk não este-
ja tão enganado quando busca nos convencer de que a Filosofia hoje equivale 
a um grande esforço por não escrever sátira.1

O fundo hedonista da nossa civilização impõe uma obrigatória e frenética 
busca por prazer, um treinamento rigoroso para a perfeita ascensão de uma 
nova ideologia. desambientados, os que se deixaram tocar pela acedia misan-
trópica, os solitários ou os pessimistas incuráveis ficam fora da progressista e 
gloriosa paisagem. O sofrimento faz-se irremediavelmente obsceno,2 os seus 
sinais parecem provas certas de desumanidade ou, no mínimo, de falta de 
modos. A nova definição de homem, muito mais complexa e extremamen-
te barroca, raiando simplesmente na obesidade, impõe a introdução de um 
importante parágrafo suplementar. de agora em diante, o homem é um ser 
condenado à felicidade, o homem é um mamífero eminentemente extático. 
se os corpos precisam ser amestrados para chegar ao êxtase, para sentir todos 
os matizes da voluptuosidade prescritos pelos novos docteurs ès vie, o espírito 
não recebe quase nenhuma menção, provavelmente por considerar-se que não 
precisamos mais de semelhante hipótese. Os poucos hereges que continuam 
insistindo em que se fale de outra coisa além do perfeito funcionamento do 
corpo estão nas mãos de uns gurus orientais de terceira classe, eles mesmos 
completamente desiludidos, que se propõem acalmar os seus temores e anes-
tesiar o seu pensamento, destilando encantamentos sutis. Mantra, yantra, tantra, 
ou antes, dodes kaden. 

1 Peter sloterdijk, La mobilisation infinie, christian Burgois, Paris, 2000, p. 202.
2 Para uma análise sutil deste problema, veja-se Pascal Bruckner, La euforia perpetua. 
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O lugar da Filosofia transformou-se, inevitavelmente, num espaço mar-
ginal, refletindo o refluxo geral do pensamento. O procedimento median-
te o qual ele foi assimilado totalmente à razão parece ter sido fatal para 
ela pois, sendo identificada com um guarda mundial, ou melhor, com um 
distribuidor universal de créditos, a razão converteu-se, pouco a pouco, 
numa faculdade eminentemente conservadora: preocupada pela boa gestão 
dos problemas correntes, não pode mais levar a sério os grandes temas da 
Filosofia. tudo se converte num jogo atentamente vigiado, numa deliciosa 
partida de xadrez onde, apesar da formidável capacidade de cálculo dos seus 
protagonistas, apesar das brilhantes inovações teóricas, apesar da satisfação 
que experimentam os especialistas, fazendo-se de bisbilhoteiros do partido, 
o sentido global não é jamais posto em discussão. Os “bispos”, célebres 
símbolos da transgressão, ou as “rainhas”, minúsculos compêndios da fri-
volidade, incapazes de exercer a sua função de analisar as regras que regem 
o movimento, fazem-se, neste caso, humildes instrumentos em mãos dos 
que dirigem o jogo. estando o seu papel de antemão perfeitamente estabe-
lecido, não sobra lugar para o desdobramento, para a admissão da cisão. As 
figuras do jogo de xadrez não conhecem a esquizofrenia, as angústias não 
as perturbam, a geometria caótica dos instintos não lhes parte a alma. sua 
religião é estritamente racional, e o culto do deus cálculo é, aparentemente, 
republicano, e o inventou, quiçá, saint-Just.3

A perfeição matemática da razão pode criar a ilusão de desalojar o acaso, 
entusiasmando os fãs de laplace, convencendo-os, mais uma vez – se bem 
que, pelo visto, não é mais necessário – de que o progresso é a nossa magnífi-
ca certeza, o corcel árabe que temos o privilégio de cavalgar. Os acidentes do 
percurso não se devem levar em conta, a morte é só um problema estatístico, o 
sonho é um território a colonizar-se e a sua vez será imediatamente depois da 
detalhadamente planejada expedição a marte. Fazendo pouco caso de nossos 
infinitos caprichos, podemo-nos orgulhar de termos tudo sob controle, de 

3 Para comprovar a maníaca necessidade de ordem de saint-Just, é suficiente dar uma olhada rápida nos 
seus projetos, folheando os Fragments d´institutions républicaines, seuil, Paris, 1987. Quiçá seu único rival 
verdadeiro neste sentido é outro francês, o taxonômico Fourier.
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nada nos fugir, de ter superado a enternecedora ingenuidade dos princípios. A 
menoridade foi abandonada para sempre: alcançamos a plena maturidade de 
espírito. de agora em diante, não podemos mais nascer meninos, só cenhosos 
e barbudos, preparados desde o início para nossa obra civilizadora, desde-
nhando os melodramáticos dispositivos das épocas passadas. se os chineses, 
como nos faz acreditar Henri maspero,4 não imaginavam maior felicidade que 
a de reencontrar-se trabalhando como funcionários até mesmo no Além, nós 
já alcançamos esse ideal. somos os controladores gerais de nossas emoções, 
seres sérios e práticos que não parecem ter saído do corpo da mulher, mas da 
cabeça – perfeitamente mobiliada – de uma imbatível teoria; seres preparados 
para abandonar depressa a atual realidade para desembarcar num mais sutil 
terceiro mundo popperiano. 

“existe em londres, dizem, um clube muito exclusivo que, sob ameaça 
de exclusão, exige aos seus membros que, ao falar, só empreguem clichês. 
Qualquer um que tente elevar o nível da conversação ou emita uma ideia 
mais ou menos interessante estará excluído de imediato – perigoso exer-
cício para o qual basta a agudeza de espírito de uma defesa ou de uma 
competição oratória.5” O exemplo proposto por Pascal Bruckner parece 
cair como luva para descrever o funcionamento atual do campo filosófico, 
onde todas as energias estão concentradas em manter a hegemonia das vul-
gatas do momento, rechaçando-se com irritação qualquer intento de gretar 
a impenetrabilidade do sistema. A filosofia vira um jogo da sociedade, um 
bridge conceitual cujas regras hão de permanecer imutáveis para não atentar 
ao conforto ansiado por todos os que seguem cativados pela dinâmica do 
partido. deste modo, o mantenimento do status quo se transforma no prin-
cipal fim perseguido pelos membros das diferentes sociedades filosóficas, 
e todas as inteligências disponíveis se esmeram em refinar a imagem geral, 
introduzindo matizes infinitesimais ou polindo as possíveis asperezas das 

4 Henri maspero, La religion chinoise...
5 Pascal Bruckner, op. cit., p. 65.
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várias teorias reagrupadas sob o espírito do guarda-chuva do todo, garan-
tindo desta maneira o triunfo absoluto da obviedade.6

A principal arma dos partidários destas diligências defensivas é um cri-
ticismo feroz, que intenta rebater, logo do início, as pretensões das teorias 
adversárias de estar na posse da verdade. As primeiras vítimas de semelhante 
método são a intuição e a imaginação, que passam a ser vistas como resíduos 
idealistas, mecanismos úteis só para agilizar a insinuação do erro, truques 
afortunadamente fáceis de serem desarmados, próprios de uma subjetividade 
que está na busca de uma máscara plausível. Assumindo-se com entusiasmo o 
modelo, considerado infalível, das ciências exatas, a Filosofia é constrangida a 
retirar-se sob o estandarte de uma objetividade quase patológica, defendendo-
-se com histeria contra qualquer desvio desta nova e real via. chegamos, desta 
maneira, a um dos mais ridículos momentos da história do espírito. Primeiro, 
a filosofia de Nietzsche é refutada por causa do seu caráter excessivamente 
literário, isto é, devido ao risonho menosprezo que sentia pela trivial contabi-
lidade conceitual dos pensadores acadêmicos. Ainda que hoje o seu impacto 
não se possa mais ignorar, existem ainda numerosos “espíritos eleitos” que 
a consideram indigna de integrar-se numa história rigorosa da Filosofia. O 
segundo momento chegou com a obra de carnap, o qual utilizou toda a 
sua engenhosidade lógica para mostrar o absurdo na filosofia de Heidegger, 
que considerava inteiramente constituída de orações sem sentido, opinião que 
com regozijo compartilhavam outras escolas, como o analitismo anglo-saxão. 

6 Veja-se também a posição de michel serres em relação aos mecanismos utilizados pelos partidários 
das diferentes vulgatas para reconfirmar suas teorias: “Nem o debate, nem a crítica fazem avançar, isso 
só serve no quadro social e na conquista do poder. Que estranha aberração levou à crença de que eles 
são fecundos, quando, na verdade, eles matam? O que faz progredir a filosofia, assim como as ciências, 
é a invenção de novos conceitos, e isto se faz sempre em solidão, em independência e em liberdade, 
sim, em silêncio. Hoje não nos faltam colóquios, mas o que eles produzem? repetições coletivas. em 
troca, estamos terrivelmente carentes de mosteiros, de celas tranquilas e regras taciturnas, de cenobitas 
e anacoretas. O debate favorece sempre a confirmação das ideias existentes; as agrava, as vitrifica e 
concentra os grupos de pressão; a rigor contribui às vezes ao cinzelado da precisão, mas nunca à 
descoberta. mas à filosofia pouco lhe importa recortar de novo conceitos já existentes, só no caso de 
que se dedique ao comentário. A discussão conserva, a invenção pede intuição rápida, a leveza da falta 
de peso” (Eclaircissements, Flammarion, Paris, 1995, pp. 58-59).
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A conhecida ironia da história arranjou de tal forma as coisas que o os textos 
de Heidegger se converteram numa cidadela defendida zelosamente por seus 
numerosos fiéis, até o ponto de ameaçar reduzir a filosofia continental toda a 
uma eterna glosa sobre a obra pensada em todnauberg. 

Passando por alto as consabidas lutas pelo prestígio e pelo poder que se dão 
em todas as comunidades mais ou menos científicas,7 atrás de todas essas estra-
tégias parece bater uma terrível desconfiança nas forças do próprio espírito, uma 
estranha covardia intelectual que impulsiona muitos dos nossos contemporâ-
neos a se refugiarem sob a sombra do nome de um monstro sagrado, recusando-
-se ao confronto, recusando-se à potência perigosa que o esforço de pensamento 
implica. Aproveitando-se das sofisticadas teorias elaboradas para justificar este 
derrotismo em nome de um suposto esgotamento do pensamento – o qual, 
após ter percorrido todos os grandes temas da metafísica clássica, e de ter expe-
rimentado a vaidade da sua empresa, adquiriu consciência do desmesurado de 
sua intervenção, devendo recuar mediante fórmulas a serem usadas por pigmeus, 
reconhecendo, forçosamente, o acabamento de suas essências fortes e aceitando 
o triunfo de seu parente pobre, “o pensamento fraco”8 –, aos filósofos de hoje, 
resignados diante da sua própria impotência, corresponde a ajuda preciosa do 
sutil determinismo que busca monopolizar todo o horizonte do pensamen-
to, estabelecendo verdadeiros diagramas de temas que podem ser propostos 
como reflexão em determinados momentos históricos. sendo o pensamento 
nada mais que um submisso escravo do contexto, dependente – até nos mais 
refinados matizes – da aglomeração de condições históricas que o fazem possí-
vel, seus limites são os do tempo em que se encontra. Nossos filósofos podem 
respirar aliviados. seu epigonismo lastimoso não é consequência de sua própria 
mediocridade, e sua preferência por uma ontologia de araque aparece como a 
única razoável. mais ainda, sua contenção especulativa é um verdadeiro signo 

7 Para uma descrição implacável desta engrenagem inteira, podem ser lidas e citadas numerosas páginas 
cheias de ironia de Paul Feyerabend, En contra del método, e Peter sloterdijk, Crítica de la razón cínica, sem 
esquecer a análise clássica deste tema que devemos a thomas Kuhn em Estructuras de las revoluciones científicas. 
8 Para aprofundar este tema, é suficiente recorrer à obra de um dos mais antipáticos filósofos 
contemporâneos, o italiano Gianni Vattimo.
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de sabedoria, de nobre temperança, de superação definitiva das irrisórias pre-
tensões de entender o mundo e de encerrá-lo num sistema. No final das contas, 
com a sua ajuda incondicional, a Filosofia saiu da puberdade, perdeu os signos 
vergonhosos da adolescência, encaminhando-se, a passo lento, sim, mas segu-
ro, para a plena maturidade, para o triunfo final da seriedade, acabando deste 
modo com o caprichoso conto das antigas ingenuidades. semelhante salutífera 
virtude ajuda os filósofos a manter a cabeça erguida; alguns deles se veem até 
como heróis, vitoriados pelas multidões que aprenderam, por fim, a aplaudir a 
lucidez. Não lhes parece importar muito o fato de não terem dado nem sequer 
um passo afora da caverna.9

ii

Para aqueles que nos poderiam reprovar o catastrofismo e a falta de solu-
ções, o estabelecimento de um diagnóstico severo sem remédios eficientes; 
para aqueles que nos poderiam acusar de sobrevoar rápida e superficialmente 
horizontes intelectuais que abrangem milhares de argumentos engenhosos e 
matizados, esforçar-nos-emos em esboçar, partindo das sugestões de alguns 
pensadores que valorizamos, um outro modo de entender a Filosofia, tentan-
do libertá-la da função de ferramenta tecnocrática que parece ter adquirido, 
tentando devolver-lhe uma parte da sua vitalidade perdida, tentando fazê-la 
de novo interessante, não só para os robôs, mas também para os seus destina-
tários iniciais, isto é, para os homens.10

“Ao longo dos séculos, a ciência moderna tem eliminado tudo o que 
é incompatível com o a priori da distância objetivista e da dominação 

9 Veja-se leo strauss, Droit naturel et histoire, Flammarion, Paris, 2000, p. 24 : “enquanto para os antigos 
filosofar significava sair da cova, para nossos contemporâneos cada atividade filosófica tem a ver com 
um <mundo histórico>, com uma <cultura>, com uma <civilização> ou com um Weltanschauung, quer 
dizer, justamente com o que Platão chamava a caverna”.
10 Provavelmente os deuses terão perdido o interesse por semelhante preocupação justamente depois de 
que epicuro os imaginou filosofando. 
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espiritual do objeto: a intuição, a empatia, o espírito de finura, a estética, o 
erotismo. mas, dentro de uma filosofia autêntica, uma forte corrente inte-
grada por tudo isso não deixou de atuar sempre de forma eficaz; a corrente 
cálida de uma espiritualidade convivente e de uma proximidade libidinal 
ao mundo, que contrapesa a pulsão objetivista focada na posse das coisas, 
ainda hoje em dia, segue perpassando-a”.11

“No caso dos intelectuais, aparece amiúde uma estranha apatia nos seus 
olhos, devida em grande parte ao fato de que, durante o período de estudo, 
eles são forçados constantemente a ler coisas que não aceitariam, se a es-
colha dependesse deles. Os olhos devem servir como meros instrumentos 
de leitura e não é de se estranhar que, acostumada às linhas negras, a visão 
que estes seres têm sobre o mundo se afaste da realidade. A ciência cínica 
dos donos, tal como se acumula na cabeça dos intelectuais, é delatada pe-
los seus olhos imóveis, que parecem blocos de pedra, e pela melancolia e o 
esfriamento do seu olhar. este fixa coisas que não penetra e cuja existência 
não o faz, verdadeiramente, gozar. Nesses olhos, há uma expressão que po-
deríamos comparar com um sorriso falso. A ciência cínica dá a entender às 
coisas que elas não têm nenhuma existência real, e que só existem enquanto 
fenômenos ou enquanto informação. Vê as coisas como se elas pertences-
sem ao passado. classifica-as, registra-as, e pensa na sua própria conser-
vação. claro, depois se sente ofendida porque as coisas respondem a esse 
olhar com a mesma frieza com que foram olhadas. mas elas não podem 
arder antes de que se tenha derretido o gelo nos olhos dos que se acreditam 
chamados a explorar o mundo, para administrá-lo – para desolá-lo.” 12

Num dos seus livros mais substanciosos, Etant donné,13 o filósofo francês  
Jean-luc marion dedica duas páginas à relação entre “ver” e “olhar”, propon-
do uma distinção capaz de derrubar definitivamente a suposta sinonímia entre 
os dois verbos. desta maneira, ele afirma que para “ver” não é tão necessário 

11 Peter sloterdijk, Critique de la raison cynique, christian Bourgois, Paris, 1987, p. 184.
12 Ibidem, pp. 191-192.
13 Jean-luc marion, Etant donné, PuF, Paris, 1997.
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perceber visualmente quanto receber o que por si só se mostra como um tipo 
de aparição que não se pode nem reproduzir, nem repetir. Ao contrário, para 
“olhar” seria necessário manter o visível sob controle, impedindo-o de tomar 
a iniciativa de aparecer ou desaparecer à vontade, vedando-o de toda forma 
de variação de intensidade que possa perturbar sua inscrição no conceito, 
mantendo-o numa presença permanente mediante a postulação da sua repro-
dutibilidade. Olhar um fenômeno não significa vê-lo, mas transformá-lo num 
objeto visível. O olhar vê, mas sua função mais importante parece ser a de 
possuir, conservar, guardar. Vemos quando somos surpreendidos por fenôme-
nos que nos chamam de maneira imprevisível, tornando impossível o nosso 
controle sobre a sua manifestação; olhamos quando decidimos tomar posse 
do mundo que nos rodeia, medindo-o insistentemente por meio da vista.  
O mundo do “ver” é um mundo da doação, enquanto que o do “olhar” é um 
mundo dos objetos. 

Apesar de a análise de marion ter uma meta muito precisa – elaborar uma 
fenomenologia que supere a descrição dos fenômenos como objetos (Husserl) 
ou como seres (Heidegger), para reconhecê-los na sua pura doação – nós só 
utilizaremos a distinção proposta por ele, empregando-a, porém, num sentido 
totalmente distinto, com o fim de destacar melhor as linhas de fratura que 
atravessam a história da Filosofia. deste modo, pode-se falar, por um lado, de 
pensadores que se contentam com ver, assumindo humildemente a sua condição 
de seres capturados pelo caos do mundo, de seres condicionados pelos fatos 
e os acontecimentos que se amontoam sobre eles, aceitando o caráter para-
doxal e contraditório da existência, 
e rejeitando a ideia de um afasta-
mento objetivista com respeito aos 
fenômenos. Por outro lado, há os 
intérpretes cuja inteligência intro-
duz um filtro entre o mundo e as 
diversas teorias, que acreditam sa-
ber olhar, que sempre dominam a 
matéria e lhe impõem as formas 
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que o seu ufano ego considera mais adequadas. se o primeiro caso nos leva 
à desordem viva do mundo, ao abismal de viver, à incapacidade de crer numa 
teologia manipulada de maneira estritamente conceitual, a segunda situação nos 
põe em presença do cosmos, da ordem já instituída, de uma esfera de cristal 
que pretende abarcá-lo todo, arrepiante pela sua transparência inumana. uma 
filosofia plebeia, cara a cara com uma filosofia imperial, uma filosofia impulsio-
nada pelos pânicos do corpo, em oposição à serenidade de uma filosofia para 
os deuses. 

Vivemos o momento da hegemonia de uma filosofia epígona de origem im-
perial; de uma filosofia retirada na sua torre de concreto e aço (o marfim ficou 
muito escasso para continuar sendo utilizado, mesmo metaforicamente, para 
torres); uma filosofia orgulhosa do rigor de suas construções e da complexidade 
crescente da sua exuberante terminologia. É justamente contra esta tirania da 
objetividade, imposta pelo modelo de pensamento dominante da época, que 
advogam os fragmentos, citados mais acima, de sloterdijk, o verdadeiro menino 
terrível da Filosofia atual.14 se precisa fazer estourar a blindagem conceitual 
autossuficiente e autorreflexiva, se precisa recobrar certa proximidade com as 
coisas, faz falta um recolhimento de nossa subjetividade dominadora para as 
estruturas profundas do mundo, é mister dar um saudável passo atrás para abrir 
lugar a outras formas de pensamento, ao triunfo misterioso e indispensável da 
mansidão, da lentidão, da preguiça. Nosso ativismo desmesurado, a aceleração 
sem limites que temos imposto, o culto do rendimento e da rentabilidade, são 
fórmulas disfarçadas da agressividade, cujo encanto viril parece ter-se esgotado. 
em lugar destas frenéticas glorificações inconscientes da macheza, começa a se 
insinuar a nostalgia pelas virtudes femininas, as quais parecem mais apropriadas 
para poder voltar a amansar um mundo que se alienou tanto. A recuperação do 
sentido parece precisar da mediação de uma sensibilidade diferente. 

A empatia, a intuição, o espírito de finura, a estética, o erotismo, quer dizer, 
todas essas virtudes cuja expulsão Peter sloterdijk lamenta – e às quais caberia 

14 Veja-se, para obter um retrato bastante fiel da sua maneira de pensar rebelde, o volume-entrevista Essai 
d´intoxication volontaire, christian Bourgois, Paris, 2000.
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acrescentar a ironia, a imaginação, o suspense15 – poderiam reintroduzir-se exi-
tosamente no campo da Filosofia com o auxílio e a mediação de um aliado mui-
tas vezes injustamente menosprezado: a literatura. A literatura é precisamente o 
paradigma herético que começa a faltar à filosofia construída segundo o modelo 
eminentemente abstrato da racionalidade, uma filosofia de roupa puritana ajus-
tada e abotoada até o último botão. igual a uma menina educada num internato 
chique, a filosofia de nossos tempos vigia com nervosismo cada um de seus 
movimentos, sente terror pela ideia do fracasso, e pavor da possibilidade de 
incorrer numa falta de gosto. As palavras que pronuncia estão atentamente esco-
lhidas e são particularmente insípidas, as expressões em idiomas cultíssimos se 
utilizam com a máxima voluptuosidade possível no seu preciso contexto. Nela, 
estão proibidas as metáforas, as alusões à linguagem crua. tudo tem que ser 
nobre e hebetado, tudo tem que parecer conveniente, tudo deve levar o selo da 
honorabilidade. desta maneira, a educação seleta da nossa mocinha não poderá 
passar despercebida, falarão dela com simpatia na sociedade, e não cabe dúvida 
de que lhe acharão um noivo à altura. seus representantes serão recebidos nas 
academias, far-se-ão credores de prestigiosos prêmios, e estátuas em sua honra 
serão construídas. se, por enquanto, a Filosofia terá falecido por motivos de 
tédio, isso não terá mais importância. 

A literatura leva à liberação da pressa, à eliminação da censura. em vez do 
ideal severo e rigoroso do cientificismo, em vez da supremacia do método sobre 
os conteúdos do pensamento, ela propõe a preocupação maníaca pelos matizes, 
o vislumbre garboso dos mais infinitesimais detalhes, a intromissão do concreto, 
a magia de uma sensibilidade atenta às vozes do mundo, a mistura sempre difícil 
de acertar entre o ideal e o real, a preferência por um pensamento anárquico. 
submetida unicamente às leis que ela mesma se inventa, de forma dessemelhan-
te a cada vez, a literatura não se cansa nunca de estar aberta ao experimento, 
ao desafio, ao perigo. se, frequentemente, a Filosofia parece uma preocupação 
mais adequada para os contadores, que são o paradigma do burguês aprazível, 

15 esta está presente especialmente na obra de um dos mais originais filósofos do momento, michel 
serres.
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contente de poder refugiar-se num mundo que ele considera o das ideias, num 
mundo seguro e sem perigos, a literatura é cada vez mais uma preocupação de 
bandoleiros e condottieros, de espíritos desassossegados, um mundo onde se chega 
a sortear a sobrevivência dos que aceitam entrar no jogo. A literatura é uma 
ostentação do monstro, uma enciclopédia dos entes morrediços que levamos 
dentro, um catálogo dos horrores. Justamente por isso, escrever é, antes de mais 
nada, uma preocupação para as bestas, uma retórica atribulada, sempre falha, do 
exorcismo. A imagem que a literatura propõe é, amiúde, insuportável, mas sua 
verdade abismal não pode ser negada, porque ela está em permanente contato 
com o mundo, remete sempre às profundidades de difícil acesso da existência, 
aponta para as verdades espantosas das quais cautelosamente nos resguardamos 
na morna beatitude dos nossos gestos diários. A literatura parece capaz de dei-
xar pasma à mentira de nossa concepção convencional do homem, substituindo 
o modelo do homem-pacote pelo do homem anjo-e-animal,16 propondo nos 
reencontrarmos no extremismo de nossas paixões e de nossas necessidades, nos 
obrigando a nos reconhecermos no compêndio das vaidades e das excelências 
que encarnamos.

Para além do atrevimento de olhar no abismo e de mostrar, desta maneira, uma 
imagem que parece muito mais próxima da verdade, para além de todo o dispo-
sitivo armado em nome do espírito de finura de que é fiel servidora, a literatura 
dispõe também dos meios necessários para oferecer uma visão mais completa so-
bre o homem, pois sabe utilizar todos os recursos da linguagem para acertar no 
alvo. Assim, as obras dos grandes escritores revelam-se como verdadeiras summa 
anthropologica barrocas, descrição quase exaustiva da diversidade das experiências hu-
manas, fazendo uso da palavra para passar para o outro lado do exprimível, forçar 
os limites da compreensão e abri-la para o inefável. A palavra que passa para o 
outro lado da palavra, ou para o que se pode sentir, mas não falar. 

existem talvez duas possibilidades de acabar com a crise em que se encontra 
a Filosofia. A primeira consiste em continuar e acelerar as tendências atuais que 

16 Para a diferença entre estes modelos, veja-se ernst Gellner, La ruse de la déraison. Le mouvement 
psychanalytique, PuF, Paris, 1990.
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procuram transformá-la num insuperável instrumento tecnológico, numa verda-
deira álgebra conceitual capaz de, com o tempo, ajudar a alcançar o controle total 
da sociedade. Neste caso, os mais insignes filósofos poderão, sem reserva alguma, 
ocupar seus bem pagos postos de trabalho nos futuros ministérios da tecnocra-
cia e inclusive é possível que alguns deles sejam nomeados secretários do estado, 
dirigindo departamentos especializados na boa gestão de cérebros. deste modo, 
ninguém se irá enganar sobre a verdadeira função da Filosofia: seu caráter burocrá-
tico estará estabelecido desde o início e nenhum crítico acérrimo terá coragem de 
questionar a sua falta de preocupação pelo destino do homem ou pelo deficit geral 
de sentido. A morte da filosofia, no seu sentido clássico, será comprovada com tes-
temunhas, e seu corpo bem embalsamado será transportado ao mausoléu de lênin, 
o qual, por sua vez – se bem que um pouco tarde –, receberá outra destinação. 

A segunda variante supõe precisamente o sucesso dessa mistura que estáva-
mos imaginando, a realização de uma aliança sem preconceitos entre a Filo-
sofia e a literatura, de maneira tal que às virtudes da Filosofia se incorporem 
a vitalidade e a infinita capacidade de atenção que dão especificidade à lite-
ratura. só assim a Filosofia poderia sobreviver à sua própria morte anunciada 
por milhares de maus agouros; só assim a Filosofia poderia merecer de novo 
a confiança dos homens, tentando convencê-los de que o que está em jogo é, 
justamente, a necessidade de arrancar as inumeráveis máscaras do nada, de que 
o que em jogo está é a meditação sobre o sentido da vida e a verdade. 

O sucesso desta delicada operação parece depender, em grande parte, do que 
Peter sloterdijk chama de “o gênio centauresco”,17 quer dizer, da aptidão de pra-
ticar tanto o idioma, amiúde severo, da ciência, quanto a linguagem exuberante 
e particular da Arte; da capacidade de verter toda a complexidade de viver, nos 
moldes de um pensamento que se encontra sempre nas fronteiras; de exercer um 
pensamento rebelde, sem regras nem limites, movido unicamente pela diversida-
de, quase monstruosa, do real, pela revelação repentina de suas articulações, pelo 
afã de decifrar o mistério que sempre permanece inteiro. segundo o filósofo de 
Karlsruhe, o grande eco de Nietzsche hoje em dia é prova da nostalgia que existe 

17 Peter sloterdijk, Le penseur sur scène, christian Bourgois, Paris, 2000, p 32.
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por esse “poliglotismo”,18 é um elogio secreto à audácia com que ele rompe com 
os estreitos limites das especializações, à audácia com que desafia as confortáveis 
regras do jogo para encarar o perigo do pensamento, para buscar o outro lado da 
teoria e dos sistemas, para falar o único idioma idôneo dos espíritos verdadeira-
mente livres. desta perspectiva, a literatura é nada mais do que o aspecto geral do 
fenômeno centauresco, o âmbito que permite o desenvolvimento desses espíritos 
duais, o ambiente onde os mais comunicativos e de melhor temperamento po-
dem evoluir. Ao enumerá-los, sloterdijk faz coincidir e.t.A Hoffman e Freud, 
Kierkegaard e Adorno, Novalis e musil, Heine e Alexander Kluge, Valéry e 
Octavio Paz, Brecht e Foucault, Walter Benjamin e roland Barthes. 

A Filosofia que devemos tentar reconstruir é uma filosofia que funcione se-
gundo este modelo, uma filosofia que não leve em consideração as modas ou a 
pressão do sistema, os caprichos dos determinismos, ou a morte longamente 
clamada da metafísica. A Filosofia de que precisamos é uma filosofia atem-
poral, uma filosofia em que se debrucem seres fabulosos, espíritos indômitos, 
uma filosofia ao alcance dos centauros.

Walter Benjamin, provavelmente um dos espíritos mais inconformistas do 
último século, ao descrever a impotência do anjo da História, nos deixou uma 
sombria imagem que causa obsessão: “seus olhos têm um olhar fixo, sua boca 
está aberta, suas asas estão desdobradas. seu rosto está virado para o passado. 
Ali onde nós vemos só uma série de fatos, ele vê uma única catástrofe tom-
bando barco atrás de barco e jogando-os logo a seus pés. O anjo gostaria de 
ficar, levantar os mortos e começar a refazer tudo a partir dos pedaços. mas 
pelo lado do paraíso estoura uma tormenta que bate nas suas asas com tanta 
força que o anjo não pode mais dobrá-las. e a tormenta o lança contra a sua 
vontade no futuro para o qual ele tinha virado as costas, enquanto a montanha 
de restos e despojos cresce até o céu. esta tormenta é o que hoje chamamos de 
progresso”.19 em vez da impotência do anjo da História, prefiro imaginar-me 
o sorriso de histrião que se desenha nos lábios do centauro. 

18 Ibidem, p. 32.
19 Walter Benjamin, Sur le concept d´histoire em Oeuvres, iii, Gallimard, Paris, 2000, p. 434.
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E n s a i o

carlos Fuentes, uma 
homenagem singela

Fer nando Henrique Cardoso

c arlos Fuentes, em uma de suas admiráveis conferências 
sobre o Quixote,1 enlaça na mesma teia autor, leitor, es-

crita, como se houvesse um universo contínuo ligando autores, 
coisas acontecidas, leitores de todos os tempos. Foi a partir dessa 
perspectiva que don Quixote se viu reavaliado. Haveria um fluxo 
permanente na escrita, um enredo entre autores, fantasias, leituras, 
que permitiria transformar em literatura os segmentos do real que 
se desdobram diante de nós. mas, cuidado: Fuentes mostra também 
que a novela que brota da pluma de cervantes ou de shakespeare 
é a fórmula literária que marca o início da modernidade. esta for-
ma não responde ao mesmo movimento expresso na relação autor-
-leitor-escrita da época clássica, nem da idade média. Na epopeia 
clássica havia uma ordem pré-estabelecida que deveria ser imutá-
vel. Quem a transgredisse entraria no terreno da tragédia. O herói 

1  Ver Fuentes, carlos, La Novela y la Vida, méxico, 2012, Alfaguara ediciones, páginas 13 a 
48: “conferencia inaugural en el colegio de mexico” (octubre, 1972).
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mítico viola a ancestralidade, viola a norma, comete um erro trágico. É herói 
porque seu erro restaura e fortalece a ordem antiga. Édipo pode reintegrar-
-se à comunidade porque seu terrível destino revigorou a crença na norma: o 
incesto continua interditado.

Já na idade média, não cabe sequer a liberdade equivocada; ela se transfor-
ma em heresia e requer a expulsão do Paraíso. A heráldica verbal do mundo 
medieval é alheia a qualquer transformação: existe uma correspondência uní-
voca entre as palavras e as coisas e, ao final, toda leitura é a leitura do Verbo 
divino. A Summa Theologica se expressa por palavras que significam o que con-
têm e contêm o que significam.

É essa correspondência, esta visão única, que se rompe no mundo moder-
no. Giordano Bruno, queimado por isso em 1600, vê o universo em perma-
nente metamorfose: cada ser possui em si o germe de infinitas formas futuras. 
Na literatura, a forma novelesca, corresponde a esta ruptura com o passado. 
toda obra escrita se apoia, de alguma maneira, no que já foi codificado: a 
grande questão é saber se esse apoiar-se é para referendar, ou para, sem que 
seja heresia ou tragédia, afirmar-se como uma nova forma de liberdade. É isso 
que Fuentes vê em cervantes, como em shakespeare, como verá também em 
Joyce: todos eles inscrevem a crítica da criação em suas obras: a do leitor em 
Quixote, a da escrita, em Joyce.

sem que fosse esta a conferência que eu escutei, recordo-me que, estando 
em Providence como professor at large na Brown university, lá por 2007 ou 
2008, vi um cartaz anunciando que Fuentes (professor na mesma universida-
de) daria uma aula magna sobre cervantes e o Quijote. Fui sentar-me discre-
tamente para escutar o mestre. Já o conhecia de longa data, mas não queria 
ser percebido entre os presentes; um pouco inutilmente, pois a partir de certo 
momento era claro que carlos, que estava acompanhado por sílvia, percebera 
que eu o escutava. sim, escutei-o com deslumbramento. ele ia aos poucos 
situando o papel fundador de cervantes na literatura moderna; dedilhava, 
como um virtuose, autores e mais autores e compunha a grande sinfonia da 
literatura espanhola no cenário mundial (em outros ensaios, incorporaria 
ao painel a literatura ibero-americana). minha admiração era total: além do 
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mais, se expressava em um inglês perfeito na forma e na dicção e à elegância 
verbal somava-se a corporal.

disse que conhecia carlos Fuentes de longa data. É que a escrita antece-
dera ao escritor na minha intimidade. Nos meados dos anos 1960, viven-
do exilado no chile, recebi mais diretamente o impacto dos grandes autores 
hispano-americanos. em santiago, Pablo Neruda, naturalmente, era a maior 
referência. Até hoje, recordo não só a figura grandiosa, a la isla de Pascua, 
do grande Neruda, bem como sua matilde. Nunca me esquecerei de Neruda 
com voz entre aguda e pastosa, dizendo versos na casa de sua propriedade, 
mas na época alugada ao agregado cultural da embaixada do Brasil, thiago de 
mello. reproduzo de memória e, por isso, saltando:

“Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
escribir, por ejemplo” ....e por aí vai até chegar ao 
“Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero
es tan corto el amor, y es tan longo el olvido”.

sem falar no Canto General, ou nas Alturas de Machu Pichu ou nas Odas Elemen-
tales que pavimentaram minha admiração pela literatura em espanhol.

Neruda e donoso, com seu El obscuro pájaro de la noche, terão sido os primei-
ros a sensibilizar este bronco brasileiro, educado no amor às letras francesas, 
para descobrir o mistério, a leveza, a beleza das palavras em castelhano. carlos 
Fuentes não esteve longe deste aprendizado. recordo bem do impacto cau-
sado em mim pela leitura de La Muerte de Artemio Cruz e, principalmente, por 
La Región más transparente, que li em volume emprestado por Francisco Weffort 
(meu ex-aluno que mais tarde foi ministro da cultura), livro que até hoje 
não devolvi. A semelhança entre os tipos humanos do méxico e do Brasil, a 
diversidade entre eles nos dois países, as dificuldades da vida no cotidiano, 
o povo sofrido, mesmo no méxico da revolução, eram familiares ao leitor 
brasileiro. em Aura, livro de 1962 que li mais tarde, eu não adivinhara ainda, 
mas pressentia as alturas a que poderia chegar a novela latino-americana ao 
transcender o banal no mágico.
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Fui sendo ganho, pouco a pouco, pela força da literatura em castelhano. 
Não conhecera ainda os Cien Años de Soledad, nem El General en su Laberinto, nos 
quais o clima nefelibático de Aura se transforma em um mito-realista, mais 
do que em uma escrita surreal. No Brasil, só Guimarães rosa no plano da 
invenção literária e mesmo léxica, no Grande Sertão: Veredas, fora capaz de tais 
aventuras (antecedido, neste aspecto, por Macunaíma, de mário de Andrade). 
estamos longe do machado de Assis das Memórias Póstumas de Brás Cubas, que 
carlos considerava o grande romancista latino-americano do século XiX, cuja 
estrutura do romance se assemelhava à novela do “homem de la mancha”, 
mas cuja ironia e cuja perspicácia para desvendar a teia social não apelavam 
ao mágico, ao surreal. se havia algo de surreal era nas coisas mesmo, em sua 
exterioridade, em sua banalidade e no significado que possuíam.

Pouco a pouco, fui descobrindo outras vertentes da literatura latino-ame-
ricana. Antes de chegar ao chile, ainda nos anos 1950, apesar de já saber de 
Neruda, apenas Nicolás Guillén com seu Songoro Cosongo, graças à sua militân-
cia política (que era a minha) chegava a nós, jovens, não diretamente afeitos 
à literatura, sequer à brasileira. mario Vargas llosa, por seu envolvimento 
político, do mesmo modo, despertou-me logo a atenção: Conversaciones en la 
Catedral, seguido de La Casa Verde e La ciudad y los perros. Não poderia imaginar, 
quando os li, que antecipariam as ilusões e desilusões do El pesce en el água, livro 
no qual análise e literatura vêm com o travo da experiência política vivida. Que 
me perdoe carlos: foi com este substrato que, décadas mais tarde, li e me em-
polguei, com La Silla del Aguila,2 livro no qual o escritor maduro, sem perder os 
dotes literários, vai além do imediatamente perceptível nas asas do imaginário 
para descortinar o real, como se fora, e era, um sociólogo. mario Vargas em La 
fiesta del chivo, antecedido por tantos outros autores (basta referir a Yo, el supremo, 
de roa Bastos) percorreu senda parecida.

Ao reler o que escrevi acima, de repente saltam-me à vista os pontos va-
zios da memória. li, sim, e com paixão, Borges, tão parco em panoramas 
míticos, tão preciso em transformar assombrações em lógica. e também o 

2 FueNtes, carlos, La Silla del Aguila, madrid, 2003, santillana (Alfaguara).
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La Rajuela, de Júlio cortázar, que 
foi coqueluche em minha gera-
ção, sem esquecer sábato. Não 
poderia deixar de haver tomado 
conhecimento de Los Pasos Perdi-
dos de Alejo carpentier ou do El 
recurso del método. e, gigante nos 
ombros de quem muitos pude-
ram vislumbrar o amanhã, Octavio Paz, de cuja obra imensa ficaram na minha 
memória El Laberinto de la Soledad e, bem mais recentemente, o penetrante ensaio 
Vislumbres de la Índia, além dos textos mais próximos à minha especialidade, do 
Sueño en Libertad.

Faço estas considerações para dizer que, dada minha escassa bagagem literária, 
não tenho credenciais para analisar ou julgar o romancista carlos Fuentes,  
mas tenho, sim, o gosto para admirá-lo. se fiz acima um namoro com a li-
teratura foi para chegar a mares dantes navegados por mim: sinto-me mais à 
vontade para gabar e subscrever as opiniões do intelectual público, do ensaís-
ta, do observador político, do ser contemporâneo que foi carlos. crítico do 
que ocorria em nossa América, Fuentes não esconde o fundamento de sua 
filosofia: falando de Onetti disse que este se há acercado más al centro trágico de toda 
presencia: el desafio final de la libertad consiste em saber que el otro que me domina soy yo 
mismo (cF, La novela y la vida, p. 56). e, mais adiante: La libertad es la lucha por la 
libertad y el porvenir no nos absolverá de ella.

condenou inúmeras vezes as ditaduras e os ditadores. Nunca aceitou a 
capitulação, seguiu o imperativo moral do “é preciso lutar”. Homem de con-
vicções foi também homem de coragem: não basta reconhecer o inimigo; o 
que tolhe a liberdade, é preciso lutar pela liberdade e recomeçar sempre a luta, 
qual sísifo moderno, sabendo que a vitória pode ser fugaz, pois seu oposto 
está em nós próprios. O instrumento essencial para esta luta são as palavras, 
que como el aire, son comunes: o son de todos o no son de nadie (p. 53). O poder político 
não existe sem apoio verbal, a História é uma operação de linguagem, do pre-
sente sobreviverá o que foi dito ou escrito e as palavras descreverão do passado 
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o que já não é, mas foi. O escritor é, pois, o combatente pela liberdade que 
tem as palavras à sua disposição, encontra nelas o instrumental necessário 
para tornar prática sua fé. escreve por imperativo moral e experimenta com as 
palavras o que é e o que não é, além de não dever ter sido. Amalgamam-se os 
dois Kants: o da razão pura e o da razão prática. Não é pouco!

consequente com essa visão, carlos Fuentes usou a linguagem para com-
bater. um de seus livros se chama Contra Bush, sem meias palavras. sem a 
referência direta a pessoas, denunciou o sistema político de seu próprio país. 
em La silla del Aguila3 desvenda o sistema de poder mexicano e a trama dos 
que visam ao controle do estado com o bisturi de suas palavras que são mais 
cortantes e esculpem melhor do que o faria o sesgo sociológico com o uso 
de conceitos abstratos. Nas muitas tiradas sobre o poder e sobre quem o per-
sonifica, Fuentes vai de Weber a maquiavel, sem precisar mencioná-los nem 
apelar a seus escritos: Sabes una cosa, Nicolás? (pergunta a matreira maria del 
rosario Galván, a Nicolás Valdívia) Um hombre puede dejar de actuar em política. Lo 
que nunca deja de actuar son las consecuencias de sus actos polticos, dirá, sem diretamente 
referir-se à ética weberiana da responsabilidade (La silla del Aguila, pp. 314-5).

Por outro lado, salpica frases que desnudam maquiavelicamente o jogo do 
poder: o brilho excessivo cega quem vive na penumbra da mediocridade; o 
mais ambicioso é quem menos dramatiza a si próprio; em política, finge-se, 
nos negócios, pode-se ser abertamente brutal e cínico; é melhor ser injusto 
com o inimigo porque ele será contigo. e por aí vai. Simulando uma troca de 
cartas entre o Presidente, ilustres candidatos a sucedê-lo, cortesões, políticos, 
mulheres e homens ambiciosos, carlos Fuentes vai desenhando literariamente 
a ossatura do poder em La Silla del Aguila. e, ao assim fazer, denuncia que no 
méxico imaginário (que refletia o de verdade daquelas épocas, ou, quem sabe, 
de todas) a liberdade verdadeira e o sentido público estavam longe do poder.

reiterando que não sou crítico nem conhecedor de literatura, podendo, 
pois, opinar com ligeireza sobre a matéria, quem em outro continente mos-
trou o Poder assim descarnado foi alguém que era mais jornalista profissional 

3 Ídem, La Silla del Águila, Alfaguara, 203, pp. 314/5
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do que escritor, o polonês ryszard Kapuscincki, na novela O Imperador, na 
qual descreve o governo de Haile selassié, da Abissínia. Numa trama forma-
da pelas conversas entre serviçais do palácio imperial Kapuscinski ressalta e 
denuncia as formas que o poder pode assumir quando a liberdade e a própria 
noção de bem ou de mal são absorvidos pela realpolitik e pelo sofrimento de los 
de abajo. Fuentes faz a análise usando como personagens os “donos do poder”; 
o polonês utiliza não suas vítimas propriamente, mas os serviçais de menor 
visibilidade dos donos do poder. Nos dois casos, há a denúncia dos desman-
dos e malfeitos dos poderosos.

O que transparece na literatura, carlos Fuentes postula claramente em 
seus discursos, ensaios e análises. No discurso de agradecimento pelo Prêmio 
rómulo Gallegos, que recebera em caracas em 1977, mostrou o quanto de 
antiquado havia no debate e nas práticas políticas vigentes na América latina. 
dez anos antes da queda do muro de Berlim, dizia: Poder del indivíduo, sí, y de los 
derechos humanos de las revoluciones burguesas, (...) Poder de la colectividad, sí, para eliminar 
la explotación, pero no para sustituir la por otra que, al anular los derechos individuales de 
opinión, reunión, palabra, disidencia, anula también su propia razón dialéctica (pp. 59/60). 
e, mais adiante: La democracia y el socialismo son otra cosa (p. 60) el verdadero poder 
civilizado es el que co-existe con los poderes plurales de la sociedad y el proceso mismo de la 
cultura consiste en transformar, paulatina o radicalmente, el poder en los poderes. É o resumo 
e a transcrição literária do que quase contemporaneamente escrevia michel 
Foucault. Poder para todos, menos o para os exploradores. Poderes, mais do 
que Poder. liberdade para tudo, menos para oprimir, escreveu Fuentes, repli-
cando o eco renovador do “é proibido proibir.”

Anos mais tarde, no En eso creo, de 2002, reafirma suas convicções demo-
cráticas e o modo de encarar o capitalismo e a esquerda, a democracia e o 
coletivo. Já estávamos em anos de “globalização”. Fuentes, realista e moderno, 
não nega o processo econômico nem os avanços do mercado. mas, pontua: 
“se alguma coisa une a nova esquerda europeia é sua decisão de sujeitar a 
globalização à lei e à política.” (p. 69).4

4  cito a partir da tradução em português, Este é meu Credo, rio de Janeiro, rocco, 2006.
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Governada, diz ele, a globalização é uma oportunidade para todos, sem go-
verno, redunda na anarquia e na desigualdade para todos (p. 71). de maneira 
lapidar diz que se o capitalismo dá substância à economia, é a democracia que 
permite os consensos, é ela que abre espaços para o meio-termo, no qual os 
mais fracos da sociedade e do mercado podem combater e negociar suas con-
quistas. É neste meio-termo que se situa a esquerda, este é seu espaço político, 
o da reparação das injustiças.

No item Liberdade, no mesmo livro, explicita seu pensamento sobre o tema, 
que já abordara em suas novelas. trata-se, diz ele, de assunto tanto público 
como privado. ela, a liberdade, consiste em algo no qual entramos e saímos, 
numa procura constante. consiste em acreditar nela, lutar por ela, buscá-
-la incessantemente, sem jamais alcançá-la completamente. mas, “a procura 
da liberdade nos torna, em qualquer circunstância, livres” (p. 160). imbuído 
dessas ideias não é de estranhar que Fuentes tenha sido tão crítico das formas 
de poder e mesmo do que na América latina veio a ser traduzido como o 
jogo político: ora, sob ditaduras, ora, em um sistema meramente eleitoral, no 
qual partidos e pessoas se envolvem sem com isso envolverem a sociedade. Há 
por certo, avanços, mas política para carlos Fuentes “é algo mais do que um 
episódio eleitoral.” (p. 190). Apela a Hegel para sintetizar sua própria convic-
ção: “A política tem uma tese: o direito; uma antítese: a ética; e uma síntese: 
moralidade e legalidade” (p. 190). culmina sua síntese com Burke: além do 
mais, a política é uma arte, uma virtude, uma perfeição. e não venham os 
críticos apressados acoimar Fuentes de conservador pelos autores citados: seu 
amor à liberdade, à maior igualdade e ao espaço da esquerda no qual os mais 
fracos lutam por suas conquistas e direitos dão o norte de sua postura social-
-democrática.

Não pretendo nem posso sequer aflorar o conjunto da obra e das refle-
xões de carlos Fuentes nesta singela homenagem. Para terminar, contudo, 
quero referir-me à paixão de nosso autor pela América ibérica. O primeiro 
verbete do seu credo é exatamente sobre isso. declara que acredita na ideia 
de uma América ibérica. O Atlântico seria uma ponte entre nós e a europa, 
uma ponte indo-afro-ibero-americana. A outra metade é a espanha, a das 
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três culturas, cristã, árabe, judaica. de qualquer modo: uma cultura mestiça 
ou, no mínimo, aberta a diversas aventuras do espírito, assentada, ademais, 
na miscigenação de sangue. embora fale na espanha como o outro lado do 
Atlântico, carlos Fuentes não deixa de incorporar na ibero-América que 
lhe era tão querida, mesmo sem mencionar Portugal, os brasileiros: Portinari,  
Villa-lôbos, Niemeyer, Amado, roberto damatta e o cineasta Nelson Pereira 
dos santos.

como criar um estado nacional com fundamento na lei em uma região de 
tantas influências, nascida sob o signo do colonialismo, oscilando pendular-
mente entre a anarquia e as ditaduras, construída com e contra as grandes ca-
sas reinantes europeias? esta foi a saga do século XiX. como afirmar nações 
ao sopro da democracia e da igualdade, foi o desafio, e continua sendo, do 
século. se a tarefa parece, como a da procura da liberdade, um moto-contínuo 
de buscas, acertos, decepções e novas buscas, pelo menos os resultados positi-
vos da mescla de culturas são visíveis.

e é destes que trata a outra grande obra de Fuentes: O Espelho Enterrado.5 
confesso que, quando li este livro, senti uma ponta de inveja pela capacidade 
de carlos de penetrar tão profunda e atraentemente na cultura ibero-ameri-
cana, mas senti também certo incômodo por não ver de forma mais plena a 
incorporação do mundo luso-brasileiro em tão fascinante ibero-américa. Não 
obstante, era extraordinário o conhecimento que carlos Fuentes tinha da his-
tória e da cultura espanhola, bem como de suas reencarnações transfiguradas 
na América indígena, africana, europeizada. A argúcia da crítica não só lite-
rária, mas artística, é de dar gosto e, no meu caso, de mostrar o quanto falta 
saber para chegar à altura de um carlos Fuentes. menciono, só para exempli-
ficar, a análise do quadro famoso, As Meninas, de Velásquez, e o contraponto 
com a História da espanha. Ou, ainda, as páginas admiráveis sobre Goya, a 
minúcia dos inacreditáveis Caprichos, que culminam com: o sonho da razão 
produz monstros. Para melhor destacar a produção cultural, carlos Fuentes a 

5 cF, O Espelho Enterrado, tradução para o Português de mauro Gama, rio de Janeiro, rocco, 2001; 
edição original em inglês de 1992.
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relaciona com o saber histórico. No caso da época da espanha imperial, foi 
buscar em ninguém menos que John elliot a base para suas explicações.

intelectual moderno, sem deixar de ser partícipe do grupo de latino-ame-
ricanos que parecem descendentes de um iluminismo transfigurado por nossa 
mescla cultural específica, carlos Fuentes foi também o que hoje se chama, à 
moda saxônica, de um intelectual público. Participou dos esforços de muitos 
de nós para mudar a ambição vã da “guerra às drogas”, transformando-a em 
políticas mais humanas de controle de danos, de saúde pública e de preven-
ção. Apaixonado pela cultura, mas também, pela política e pelos encontros 
de pessoas dos distintos rincões geográficos ibero-americanos, foi o grande 
animador do Foro a que pertencemos.

Por tudo isso, desculpando-me uma vez mais por haver entrado em terre-
nos dos quais deveria antes me afastar em respeito aos muitos, como carlos, 
que sabem deles e ao pouco que sei, não me contive e ousei deixar escritas 
estas poucas páginas em homenagem e gratidão a tudo que carlos Fuentes fez 
e representou para todos nós, personagens ou intelectuais latino-americanos, 
ou melhor, ibero-americanos.
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E n s a i o

Guimarães rosa: o 
idioma reinventado

Murilo Melo F ilho

– Por que deixou de ser médico ? perguntei-lhe  
certo dia, quando o fui entrevistar. 

E ele respondeu:
– Porque eu tinha horror a que um doente  

morresse nos meus braços.

Murilo Melo Filho 
Jornalista, da Academia Brasileira de letras.

 Ȅ um escritor incomparável
João Guimarães rosa foi um incomparável escritor, que caracte-

rizou a sua obra de grande novelista por um estilo muito próprio, 
original, todo seu, que inovou o nosso vernáculo, com expressões 
pouco comuns. construiu palavras novas e deu acepção diversa a 
expressões já existentes.

Ocupante da 
cadeira 20 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 
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mas foi ao mesmo tempo um arcaísta, amante de vocábulos já em desuso 
e dando-lhes novas significações. Foi ainda um esteta, culto, regionalista, que 
recriou a linguagem nacional, inovando a sintaxe e a semântica e decretando 
uma verdadeira revolução na estilística brasileira.

sua linguagem não se submeteu aos moldes e figurinos existentes. Pelo 
contrário, ela encerra em si mesma um brado de irredentismo, que não se 
conformou com a escrita vigorante.

 Ȅ Nascido em codisburgo
João de Guimarães rosa foi um mineiro nascido no dia 27 de julho de 

1908, há 100 anos, portanto, e faleceu no rio de Janeiro, dia 19 de novem-
bro de 1967. sua cidade natal codisburgo, pelo seu próprio nome, quer di-
zer “cidade do coração”. Quando estourou a segunda Guerra mundial, João 
de Guimarães rosa já estava servindo em seu primeiro posto diplomático, 
no consulado-Geral do Brasil em Hamburgo, onde, graças à sua prodigiosa 
memória e a um razoável domínio do idioma alemão, era capaz de decorar 
códigos secretos inteirinhos.

sua assinatura num passaporte era suficiente para salvar uma vida e garan-
tir a sua fuga da Alemanha de Adolf  Hitler.

Protegeu aí, então, centenas de alemães e de judeus perseguidos políti-
cos do nazismo, terminando num confinamento vigiado pela Gestapo em 
Baden-Baden, na companhia de dois outros brasileiros: o embaixador ciro de  
Freitas Vale e o pintor cícero dias.

como diplomata e, anos depois, como Acadêmico, rosa iria inserir-se, 
na culta e admirável linhagem e dinastia dos grandes vultos da diplomacia 
brasileira, que transitaram pelas cadeiras da Academia Brasileira de letras, 
desde os diplomatas Varnhagen, Joaquim Nabuco, Aluízio Azevedo, salvador 
de mendonça, o Barão do rio Branco, domício da Gama, magalhães de Aze-
redo, luiz de Guimarães Júnior, Oliveira lima, passando por Gilberto Ama-
do, ribeiro couto, José Guilherme merquior, João cabral de melo Neto, 
Antônio Houaiss e roberto campos, até os atuais Acadêmicos sergio Paulo 
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rouanet, Alberto da costa e silva, Geraldo Holanda cavalcanti e Afonso 
Arinos, filho.

rosa caracterizou sua obra de invulgar novelista por um estilo muito pró-
prio, original, todo seu, que reinventou o nosso vernáculo, com expressões 
pouco comuns. construiu palavras raras e deu acepção diversa a expressões 
já existentes.

mas foi ao mesmo tempo um arcaísta, amante de vocábulos já em desuso e 
dando-lhes novos significados.

Foi ainda um esteta, culto, que recriou a linguagem nacional, reunindo 
sons, criando onomatopeias e aliterações, e decretando uma verdadeira revo-
lução, formal e estilística, na literatura Brasileira.

sua linguagem não se submeteu aos cânones, aos moldes e aos figurinos 
existentes. Pelo contrário, ela encerra em si mesma um brado de irredentismo, 
revoltada contra a escrita vigorante.

Foi um mago, um mágico, um bruxo e um feiticeiro do nosso idioma, que 
manipulou como exímio maestro.

manteve um duelo e um desafio permanentes com o idioma, do qual usou 
e abusou em construções simplesmente belas e geniais.

explorou todas as potencialidades da língua Portuguesa, com anagramas 
inéditos, num ritmo poético que vai até o âmago das coisas.

transplantou a rudeza rural para um contexto mais amplo, com visões 
éticas e estéticas da realidade brasileira.

 Ȅ um senhor da linguagem
ele foi um senhor da linguagem e da ordem ficcional, que sublevou através 

de omissões, locuções e sentenças primitivas, verdadeiros fantasmas a aterrori-
zar os seus tradutores chineses, japoneses, russos, alemães, árabes e hebraicos.

seu fraseado é lúdico, notável pelo ineditismo linguístico, impregnado de 
forte carga, elegante e nobre, que tem sido exaustivamente estudada no Brasil 
e no exterior. Já em 1965, por exemplo, rosa figurou entre os cinco escritores 
estrangeiros mais celebrados na Alemanha.
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seu linguajar pode parecer um dado inacessível ao leitor comum – que só 
conseguiria lê-lo com um dicionário ao lado – mas essa restrição desaparece 
quando atentamos para o número enorme de edições e traduções em dezenas 
de idiomas estrangeiros.

ele não desfechou uma revolução isolada, porque logo a seguir não escon-
de o seu protesto contra as injustiças sociais, das quais se torna um crítico 
inclemente.

 Ȅ “Sagarana” foi o primeiro
A obra de rosa começou com os contos de Sagarana em 1946, que foram 

por assim dizer um soco no estômago dos leitores desacostumados com aque-
la narrativa e ritmo diferentes e aquela exuberância de símbolos.

Não foram poucos os leitores que tiveram dificuldades para digeri-los e 
entendê-los, em dificuldades para chegarem ao final daqueles textos impac-
tantes e inovadores. essa implicância começava com o nome. Por que Sagarana?

rosa, certo dia, explicou-me:
– sagarana não quer dizer nada. trata-se de um termo que não existia, um 

simples neologismo. É que eu precisava apenas de uma palavra com quatro 
letras “a”, e de quatro sílabas. A verdade é que, compreendida ou não, Sagarana 
projetou o vocabulário rosiano definitivamente no cenário intelectual do País.

A l.ª edição esgotou-se em um mês. A 2.ª veio logo a seguir e também se 
esgotou rapidamente, o mesmo acontecendo com as 53 edições que se suce-
deram, além das traduções em 25 países, virando nome de escola, de praça 
pública, de rua, de avenida e motivo de extensos debates e teses literárias. 
decidiu-se aí que o livro teria 12 novelas.

O título escolhido a princípio foi o de sezão. depois é que passou a 
Sagarana.

 Ȅ Os outros, em seguida
seguiram-se, em 1952, os contos de Com o vaqueiro Mariano, uma rapsódia 

poética sobre o Pantanal mato-grossense; em 1956, Corpo de Baile, em dois 
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volumes, com 820 páginas, onde 
confirma sua vocação de talento-
so criador de uma das vertentes na 
moderna linha ficcionista do ro-
mance brasileiro, depois desenvol-
vido e desdobrado em três livros: 
Manuelzão e Miguilim; Urubuquaqua e 
Pinhém, além de Noites de sertão, todos 
de estórias sertanejas.

Nesse ano de 1956 – por ele mesmo considerado o grande ano de sua 
criação literária – rosa lança seu único romance, considerado também a sua 
obra-prima: Grande Sertão: Veredas, “um romance singular, terrível, consolidador 
e estranho”, que começa por um título que tem dois pontos: “Grande sertão 
dois pontos Veredas”, com a recíproca paixão de riobaldo e diadorim, as 
proezas de jagunços valentões e o rústico cenário de um sertão selvático, tudo 
se conjugando na construção de um enredo passional e fascinante.

em 1962, lança os contos de Primeiras histórias. em 1967, lança Tutameia, 
com o subtítulo de Terceiras estórias.

Perguntei-lhe aí por que ele passara das Primeiras para as Terceiras estórias, e 
rosa respondeu-me:

– Porque me esqueci das segundas.
Ouvindo certa vez um jornalista informar-lhe que rosa já tinha sido tra-

duzido para vários idiomas, Agripino Grieco, um mordaz crítico, comentou: 
“É uma pena, porque ele precisava, antes de mais nada, de ser traduzido para 
o português.”

Já vertido hoje para o inglês, o francês, o alemão, o espanhol e o italiano, 
imagine-se o sofrimento e a luta dos tradutores para encontrarem em seus 
idiomas as expressões correspondentes e, sobretudo, para não desfigurarem os 
termos usados na edição brasileira. eles têm méritos iguais aos do nosso An-
tônio Houaiss, quando traduziu James Joyce, de ulisses, e de Finnegans Wake.

e os óbices da tarefa de verter camões, eça e Aquilino para outros idio-
mas? e shakespeare? e Proust? e dante? Goethe? cervantes?
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 Ȅ Grande e único
tudo em rosa foi grande e único. Os sertões brasileiros, localizados nas 

fronteiras de minas e da Bahia, transformaram-se em horizontes espetacu-
lares e rapsodos heroicos, na obra desse nosso trovador épico e medieval, 
desse ficcionista cerebral e metafísico, e desse dono, sólido e transparente, 
de um vocabulário até hoje inigualável e insuperável em toda a nossa lite-
ratura.

rosa era um homem elegante, de andar confiante e aprumado, com grava-
tas borboletas e uma classe toda especial até no manuseio do cigarro.

era um diplomata nato com enorme sentido de intuição, uma conversa po-
lida e cortês, na qual entremeava anedotas, gostando de tudo quanto fizesse rir.

era um excelente violinista, especializado em “lili marlene”. dizia:
– Gostei de tocar violino, mas depois preferi tocar as teclas de uma máqui-

na de escrever, escutando o som da criação literária, que também é musical.

 Ȅ duas vezes candidato
candidatou-se duas vezes à ABl. Na primeira, não teve sorte, derrotado 

pelo seu conterrâneo e fraternal amigo Afonso Arinos.
Na segunda, elegeu-se como sucessor de João Neves, seu chefe no itamaraty, 

tendo álvares de Azevedo como Patrono e coelho Neto como Fundador, 
na cadeira n.º 2, onde seria sucedido depois por mário Palmério e tarcísio 
Padilha.

Na sessão da posse, quando lhe é dada a palavra, rosa encaminha-se para 
a tribuna. seu caminhar é seguro e firme.

O fardão cai-lhe muito bem, faltando apenas a gravata borboleta, que era a 
marca dos seus trajes habituais. e, sereno, lê o seu discurso inaugural, come-
çando por fazer, num linguajar típico, o elogio de João Neves da Fontoura, o 
antecessor direto:

– ele susteve e alentou, inarredado e infatigável, o rojão da campanha, até 
a vitória da revolução de 30.
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– de repente, morreu, que é quando um homem vem pronto de suas pró-
prias profundezas.

– e morreu com modéstia, passando para o outro lado, claro, fora e acima 
do suave ramerrão e das terríveis balbúrdias. A gente morre é para provar que 
viveu.

 Ȅ O coração não resistiria
rosa, em seguida, assina o termo de posse. recebe o colar, o diploma e a 

espada. e, atento, ouve o discurso de Afonso Arinos, que o saúda.
tinha como certo que seu coração não resistiria ao ritual, às pompas e às 

emoções da solenidade. e que morreria durante ela.
supersticioso, estava impressionado com essa premonição feita por um 

amigo cujo nome jamais revelou.
e garantia:
– se tomar posse, eu morro.
O Presidente Austregésilo de Athayde chegou a propor-lhe que tomasse 

posse numa sessão comum da Academia, sem pompa e sem fardão.
rosa recusa todas essas sugestões e, para empossar-se, marca aquele dia 17 

de novembro de 1967, justamente quando seu amigo João Neves da Fontoura 
completaria 80 anos.

Após a cerimônia – quando chega a chorar –, vai para a sala dos Fun-
dadores receber os cumprimentos. dificilmente consegue esconder a tensão 
interior dos seus nervos e do seu coração.

O Presidente Austregésilo de Athayde aproximou-se dele para abraçá-lo:
– Veja, rosa, como tudo correu bem e suas superstições eram falsas.
– Presidente, o senhor verá daqui a pouco.
dois dias depois da sua posse, rosa estava morto. As coronárias não ha-

viam resistido, como ele mesmo previra, a tantos abraços, abalos e emoções.
Aos 59 anos de idade, bem moço ainda, morria João de Guimarães rosa, 

um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, que, como Acadê-
mico empossado, vivera apenas pouco mais de 48 horas.
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 Ȅ “Fica-se encantado”
dizia ele:
“Não se morre. Fica-se encantado”. e pedia a sua mulher para ser enterra-

do com os óculos, explicando:
– sempre quis chegar à escuridão do outro lado, levando as grossas lentes 

da minha miopia.
segundo informa sua filha Wilma, ele, nos últimos anos de vida, sonhava 

viver numa fazenda confortável, rodeada de árvores, com pomar e horta. so-
nhava em ouvir o mugido do gado, num cenário bem silvestre e rude, que fora, 
aliás, o preferido e o predileto em toda a sua obra.

e estaria sempre metido num pijama branco e limpo, para receber os ami-
gos queridos.

este foi um sonho que não se transformou em realidade. simplesmente 
porque a morte não permitiu.
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E n s a i o

samba, sertão e 
misericórdia

Nasceu em 1953 em 
Weert, na Holanda. 
estudou letras na 
universidade de 
Nijmegen. trabalhou 
como professor 
de neerlandês na 
Humboldt universität 
Berlim. traduziu prosa 
e poesia do alemão, 
inglês, espanhol 
e, sobretudo, do 
português. entre os 
seus autores contam-se 
Fernando Pessoa, eça 
de Queiroz, machado 
de Assis, Padre António 
Vieira, José saramago, 
António lobo 
Antunes, mia couto, 
José eduardo Agualusa, 
Autran dourado, João 
ubaldo ribeiro, luis 
Fernando Veríssimo e 
Gonçalo m. tavares. 
escreveu um livro sobre 
o Brasil que saiu em 
abril de 2014.

Har rie  Lemmens

Para João Ubaldo

“Quando se lê a Ópera dos mortos, há momentos em que dá 
vontade de gritar por misericórdia...” É com esta frase 

que abre a  resenha de michaël Zeeman com o título “empareda-
dos na tradição familiar”, quando saiu a tradução holandesa desse 
romance de Autran dourado. e o resenhista prossegue: “Pode-se 
comparar o autor deste romance hipertextual com um juiz que dá 
ao condenado a possibilidade de escolher a prisão para onde quer 
ir e, depois da escolha feita, a liberdade de mudar de cela sempre 
que quiser. esta sentença é, à primeira vista, muito mais branda do 
que habitualmente mas, no fundo, talvez seja afinal mais desumana. 
Por instantes, há uma sugestão de liberdade, mas os acessos de en-
tusiasmo do condenado o levam mais tarde ou mais cedo a esbarrar 
ainda com mais violência contra as mesmas muralhas inexpugnáveis. 
Pássaros soltos em gaiolas espaçosas esmagam-se irremediavelmente 
contra as grades.” e mais adiante: “e o leitor, que assiste a tudo com 
naturalidade, embora pressentindo a maldade e o veneno sempre à 



 Har rie  Lemmens

124

espreita, vê o inevitável acontecer. Quando esse veneno lhe começa a causar 
uma sensação aflitiva e, sobretudo, quando o que vai acontecendo é descrito 
de uma forma aparentemente distraída e arbitrária própria da técnica narrati-
va tão derrotista quanto virtuosa do estilo de Autran dourado, sente crescer 
nas entranhas um gemido incontrolável de revolta que acaba por explodir 
numa vã porque impotente súplica por misericórdia – misericórdia para os 
pobres desgraçados, mas, sobretudo, para ele próprio, o leitor.” chega então 
à conclusão de que “ninguém escapa ao destino que, na narração de Autran 
dourado, paira constantemente sobre a cabeça de todas as personagens atra-
vés de uma mistura singular de lendas populares com temas mitológicos, mas, 
sobretudo, através do seu estilo. com um enganoso desprendimento, faz-nos 
participar na corrente de pensamentos que flui sem cessar na mente dos seus 
heróis, que, tal como numa ópera, vão cantando à vez a sua ária, refletindo a 
arbitrariedade própria de uma trivial corrente de pensamentos, empurrados 
tiranicamente numa certa direção pela melodia e o timbre elementar das suas 
vidas.”

retirei desta resenha uma citação tão longa porque mostra com toda a 
evidência como se pode (ou melhor, se deve) ler a literatura de um outro país, 
de uma outra cultura: tanto no seu contexto regional, com um pano de fundo 
específico, como dentro do seu espírito e temática, que o transcende. A lite-
ratura, e sobretudo a grande literatura, tem um caráter universal porque fala 
de algo que nos ocupa, que nos atormenta a todos: do rancor, do remorso, 
da solidão, das psicoses. O romance de Autran dourado segue as pegadas 
da melhor tradição da tragédia grega e deve ser, por isso, considerado não só 
como parte do cânon literário brasileiro, mas também como um tesouro do 
patrimônio humano. Quem vê nele um cenário estritamente regional ou, por 
outras palavras, exótico, comete uma injustiça para com o livro e priva-se a si 
próprio de uma experiência extraordinariamente enriquecedora.

O mesmo se pode dizer do inegualável romance Angústia, de Graciliano 
ramos. A meu ver, a expressão máxima do existencialismo, da impossibili-
dade de se “purificar” da sujidade que se agarra à pele, como drummond 
de Andrade tão bem ilustra no seu poema “A mão suja”. são estes os temas 
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essenciais da literatura e não importa, por isso, onde são tratados, em que lín-
gua, em que região, em que local. O que importa é o que têm para dizer a lei-
tores sem qualquer ligação com um local, uma região, uma língua ou um país.

Não se deve prestar tanta atenção ao que nos separa, mas ao que nos une. 
Poderia ser esta a resposta à inclinação para o exotismo. A literatura é uma 
ponte que liga mundos separados por mares ou por rios. mas também aqui 
espreita um certo perigo, a eventualidade desse traço de união ser monopoli-
zado por uma visão limitada e limitadora, que veda a passagem a tudo o que 
dela se afasta. O perigo que tem o nome de best-seller.

Foi justamente esse o tema da palestra dada recentemente por Bernardo 
carvalho em Bruxelas com o título “O óbvio ululante”. um texto muito inte-
ressante e elucidativo sobre o estado atual do mundo dos livros, que procura 
ironizar. uma editora, ele diz, teve a ideia luminosa de ir em busca não só de 
um determinado livro mas do livro “que todo o mundo vai ler”. O livro que 
torna todos os outros supérfluos porque tem nele tudo o que é necessário. 
Não se trata de um livro concreto, porque assim não se ganhava dinheiro, 
mas de um modelo, de um formato que é possível multiplicar até ao infinito, 
mas que dá ao leitor a impressão de que está a ler sempre um livro diferente.  
É também o livro que esse mesmo leitor quer, um livro que não seja difícil 
de ler, mas um livro de que pense: Olha só, é isso exatamente o que eu penso.  
e pensa que é ele o único a pensar isso.

seguindo este raciocínio, todas as outras línguas seriam supérfluas, pois os 
livros seriam publicados numa só língua. saía mais barato, pois já não seria 
preciso pagar ao tradutor, e, além disso, já não seria necessário preocupar-se 
com as irritantes periferias linguísticas deste mundo. e as periferias existem 
não só nas línguas, mas também na temática, no conteúdo. essas periferias 
de escritores marginais que pensam que o que eles escrevem é especial, é arte, 
deveriam desaparecer para dar lugar àquilo que Bernardo carvalho designa, 
na sua espirituosa tirada, por cultura, porque a cultura é o motor de todas as 
coisas, a cultura dirige e faz mover as pessoas, em todas as partes do mundo, e 
essa cultura, já se adivinha, é a cultura do best-seller, do livro de leitura fácil, do 
livro acessível, que é escrito por vários escritores, mas é sempre o mesmo livro.



 Har rie  Lemmens

126

É claro que a tese colocada por Bernardo carvalho é um tanto exagerada, 
mas há nela um fundo de verdade, que é, para falar da minha própria expe-
riência, a enorme dificuldade de levar a literatura brasileira ao meu moinho, 
ou melhor, às minhas editoras, simplesmente por ser considerada periférica.  
Para que traduzir livros que, na sua essência, dizem o mesmo que os nossos, 
ou melhor, os escritos em inglês, a atual língua dominante? 

mais que paradoxalmente há, ao mesmo tempo, uma busca de livros exó-
ticos: Brasil é samba, favela e carnaval. O motivo dessa busca não é conhe-
cer melhor uma cultura, mas satisfazer o voyeurismo pessoal. isso quando 
a literatura, na sua essência, tem sobretudo por objetivo colocar questões. 
Questões que abrem feridas, fazem bradar aos céus, como escreveu uns anos 
atrás José castello na sua coluna do rascunho “A montanha do medo”, a 
propósito da reportagem televisiva sobre a enxurrada na região serrana do 
rio, no momento em que, por coincidência, estava a ler Breves notas sobre o medo, 
de Gonçalo m. tavares. Na sua opinião, um livro angustiante, devastador, 
quase um pesadelo. tem dificuldade em continuar a leitura, também por cau-
sa das circunstâncias do momento, mas sente que tem de continuar porque o 
livro trata de questões eternas, universais, dos medos que atormentam desde 
sempre o ser humano.

como a literatura incómoda do Diário da queda, de michel laub (vários 
resenhistas holandesas destacam esse aspecto). A literatura procura dizer 
algo sobre coisas que nos tocam a todos, sobre questões por resolver, sobre 
questões dolorosas, questões que pedem uma solução, mesmo se sabendo que 
não há solução para elas, questões a que é impossível escapar. laub escreve, 
por exemplo, sobre a responsabilidade pessoal, sobre a (im)possibilidade de 
controlar a memória, os traumas e, sobretudo, sobre a obrigação de superá-
-los, para que as gerações seguintes não tenham de carregar com esses mesmos 
traumas, esses mesmos pesadelos. daniel Galera, por sua vez, escreve sobre a 
dificuldade de perdoar e esquecer, sobre o alcance da vontade humana, sobre 
o grau de liberdade individual ou, tal como laub, sobre a inviabilidade da 
experiência humana. são justamente estas questões que vêm a lume na Ópera 
dos mortos, o livro que introduz este ensaio. 
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tudo isto não quer dizer naturalmente que a literatura não contribua 
também para o conhecimento de outras culturas, que a literatura não abra os 
olhos aos leitores de outros países mais ou menos distantes, que a literatura 
não procure explicar o que fez a história noutras paragens, não mostre como 
as questões sociais surgem e são ou não resolvidas, os excessos próprios da 
liberdade e do cativeiro, como o curso da história influi no caráter das pessoas 
etc. Gostaria de apontar aqui mais um exemplo: João ubaldo ribeiro com o 
seu Viva o povo brasileiro que traduzi há mais de vinte anos. um relato fulgurante 
sobre a história do Brasil enquanto país independente, com uma série de flash-
backs para a época colonial, uma saga de uma família mas, ao mesmo tempo, 
da construção de um país e de uma identidade. um livro barroco, um tableau 
vivant, um livro cheio de vida, de poder persuasivo, com uma miríade de cenas 
chocantes, de figuras inesquecíveis, de episódios comoventes. Brazilië, Brazilië, 
o título em neerlandês desta obra-prima, teve o efeito de uma bomba. sobre-
tudo a curiosidade de os índios canibais preferirem a carne dos flamengos, na 
sua opinião, mais tenra e mais gostosa do que a carne dura dos jesuítas deu 
azo a todo o tipo de fantasias e criou até em alguns um sentimento de supe-
rioridade. O livro tem estado em todos esses anos, uns 23 entretanto, sempre 
disponível e acabou por se transformar numa espécie de manual para quem 
viaja para o Brasil.

Ou edney silvestre que, no seu livro Se eu fechar os olhos agora, mostra clara-
mente o racismo mal disfarçado e o abuso de poder impune da elite brasileira, 
no final dos anos cinquenta início dos anos sessenta, no interior do estado 
do rio de Janeiro. Ou todos esses grandes livros que têm como protagonistas 
os coronéis e o sertão, como o Sargento Getúlio, como Vidas secas, sem esquecer 
obviamente a maior de todas as obras-primas Grande sertão: veredas. livros que 
oferecem ao leitor holandês imagens de uma natureza exótica e de uma árdua 
luta pela sobrevivência, mas que são muito mais do que isso. livros que evo-
cam mundos míticos, mundos onde reina a lei da força e o desprezo pela lei, 
mundos do livre-arbítrio, onde é preciso fazer escolhas, de problemas eterna-
mente por resolver e relações humanas distorcidas. Nas palavras de Guimarães 
rosa: o sertão é a vida.
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mas vamos aos fatos. em que situação se encontra a tradução da literatura 
brasileira na Holanda? Para começar, uma lista dos nomes de autores tra-
duzidos: Paulo setúbal, Jorge Amado, Gustavo corção, euclides da cunha, 
machado de Assis, rosalina coelho lisboa, lúcia Benedetti, Fernando sabi-
no, Érico Verissimo, Ariano suassuna, José mauro de Vasconcelos, Graciliano 
ramos, Nísia Nobrega, dalton trevisan, carlos drummond de Andrade, 
João cabral de melo Neto, manuel Bandeira, márcio souza, João Guimarães 
rosa, lygia Bojunga Nunes, clarice lispector, Ana miranda, mário Quin-
tana, rubem Fonseca, João ubaldo ribeiro, chico Buarque, Fernando caio 
Abreu, carlos Alberto libânio christo, maria Alice Barroso, Paulo coelho, 
clarice lispector, moacyr scliar, Benedicto monteiro, José carlos Olivei-
ra, edgard telles ribeiro, Autran dourado, marilene Felinto, Patrícia melo,  
lygia Fagundes telles, Jô soares, Antônio torres, ricardo Azevedo, João car-
los marinho, Ferreira Gullar, milton Hatoum, Paulo lins, lya luft, Bernar-
do carvalho, dyonélio machado, mario sabino, José Bento, monteiro loba-
to, sérgio lima, cristóvão tezza, eduardo spohr, luís Fernando Veríssimo, 
rodrigo de roure, edney silvestre, michel laub, luize Valente, ronaldo 
Wrobel, daniel Galera.

uma lista surpreendentemente longa.  É claro que sempre se pode e se 
deve traduzir mais, mas temos aqui já uma bela safra. Na sua maioria, os 
autores estão condenados à efemeridade, mas há alguns que têm várias obras 
traduzidas. Na primeira década após a segunda Guerra mundial, eram as 
universidades quem mais contribuía para a divulgação da literatura Brasileira, 
especialmente graças à sua iniciativa de traduzir certos livros e, além dis-
so, à formação de novos tradutores. desses esforços nasceu, designadamente, 
uma primeira versão (bastante encurtada) de Os sertões, traduzida por max 
de Jong, professor catedrático da universidade de Amesterdã. refiro o seu 
nome porque foi justamente a sua tradução de euclides da cunha que levou 
um estudante a assistir às suas aulas que, a partir dos anos 70, viria a ter 
uma influência muito importante como leitor de Português na universidade 
de Amesterdã: August Willemsen. A partir dessa altura, a situação melho-
rou consideravelmente. Além disso, as traduções tornaram-se cada vez mais 
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profissionais, graças, designadamente, a um sistema de subsídios da fundação 
holandesa de apoio à literatura Nederlands Letterenfonds, que permitiu a toda 
uma nova geração de tradutores exercer a sua profissão a tempo inteiro. Foi 
o que sucedeu comigo a partir de 1989. todos esses fatores vieram favorecer 
obviamente a qualidade das traduções.

Os anos 60 e 70 foram também um período de florescimento de revistas 
literárias, que davam aos tradutores a oportunidade de chamar a atenção 
das editoras e do público em geral para poetas e prosadores desconhecidos. 
eram uma espécie de viveiro que dava tanto a leitores como a editores a pos-
sibilidade de descobrir autores. Nesse período, merece destaque a editora 
meulenhoff  que, no início dos anos 70, graças ao seu inspirado e enérgico 
diretor, laurens van Krevelen, lançou a publicação sistemática de literatura 
hispanófona e lusófona da América latina. Vergado sob o peso das ditadu-
ras, este continente usufruía de grande interesse por parte do movimento 
estudantil holandês, na época muito engajado e sedento de saber tudo a res-
peito da sua política, cultura e história. sem dúvida, uma explicação ou uma 
motivação um tanto cínica, mas o fato é que esse interesse foi decisivo para 
a revelação ao público de escritores como dalton trevisan, drummond de 
Andrade e de Guimarães rosa (contos). e a meulenhoff  só lucrou com a sua 
iniciativa, pois cresceu de tal modo que se transformou numa das maiores 
editoras do país. 

um outro impulso fundamental 
partiu de um antigo redator da meu-
lenhoff  que, no início dos anos 70, se 
mudou para a editora De Arbeiderspers: 
theo sontrop. Nos anos 80 deu a luz 
verde, não só para a publicação de Fer-
nando Pessoa, como também de auto-
res clássicos da lusofonia. O primeiro 
foi machado de Assis, de quem saíram 
cinco romances e dois volumes de con-
tos. Graças à sua apresentação cuidada 
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com capa de tipografia e design gráfico perfeitos (sem ilustrações!) e ainda 
à inclusão de um posfácio e de anotações, esses romances foram acolhidos 
com entusiasmo por muitos leitores que se perguntaram admirados por que 
não tinham sido brindados há mais tempo com uma obra tão extraordinária. 
diga-se a verdade que romances tão cheios de psicologia, de enorme sutileza 
e profundidade nunca chegaram a ser best-sellers como os Cem anos de solidão, de 
García márquez, mas conquistaram, pelo menos, a admiração e o reconheci-
mento de um grande grupo de fiéis leitores. Outro fator determinante foi a 
publicação regular pela imprensa de longas resenhas pelos livros publicados. 
mas a ausência de um autêntico êxito comercial foi um dos motivos para res-
tringir este formato de publicação ao pai da arte brasileira do romance, eça de 
Queiroz, o êmulo português de machado de Assis, de quem foram publicados 
cinco livros com o mesmo primor e o mesmo cuidado tipográfico.

uma pequena editora, dirigida por uma só pessoa, George coppens, deu 
teimosamente continuidade ao projeto interrompido. sempre em busca de 
nomes grandes da literatura, mas ainda desconhecidos na Holanda, edi-
tou, a partir dos anos 90, Graciliano ramos, Autran dourado e dyonélio 
machado em edições talvez ainda mais cuidadas e com um design gráfico 
ainda mais refinado. ele bem teria querido publicar muitos mais autores, 
mas, infelizmente, no ano passado, foi obrigado a retirar-se, porque, embora 
todos os livros publicados na sua editora tivessem recebido críticas eufóri-
cas, não conseguia vender livros suficientes para sobreviver. A produção era 
demasiado cara. e isso, não obstante, os apoios à edição vindos do Brasil, 
que são nos últimos tempos cada vez mais frequentes. Voltarei ao assunto 
mais adiante.

A minha tradução para a editora Anthos de Viva o povo brasileiro foi a primei-
ra de um total de sete livros que traduzi de João ubaldo ribeiro. Não para 
um projeto da mesma envergadura da de machado de Assis, o que seria difícil 
quando se tem de seguir um escritor a par e passo. seja como for, João ubaldo 
ribeiro ocupa com machado de Assis o terceiro lugar dos autores mais tradu-
zidos na Holanda (no primeiro lugar está obviamente Paulo coelho de quem 
o Alquimista vendeu mais de meio milhão de exemplares, mas este é, como se 
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sabe, um caso à parte, e no segundo Jorge Amado, de quem foram traduzidos 
oito livros, primeiro para a editora comunista Pegasus e, posteriormente, para 
editoras de um certo tipo de livros, cuja leitura dizem ser empolgante. em 
2012, uma prestigiosa editora decidiu fazer-lhe justiça com uma reedição de 
Gabriela, com tradução melhorada e completada por um posfácio, como pon-
tapé de saída para outra série, mas o design da capa volta a cair no estilo das 
anteriores edições não literárias. e receio que este livro seja o último da série 
que estava prevista.)

Às vezes,  o interesse por um escritor surge por um desvio. Por exemplo, 
drummond de Andrade, que já contava com a grande admiração dos amantes 
da poesia após a publicação de duas antologias traduzidas por August Wille-
msen, ficou da noite para o dia famoso junto de um público mais vasto com 
a transmissão televisiva do documentário “O amor natural” em que a reali-
zadora Hedy Honigmann pede a idosos que leiam em voz alta e comentem 
poemas eróticos. depois desta transmissão, acho que muita gente na Holanda 
está convencida de que os idosos brasileiros falam a toda a hora e sem o mí-
nimo pudor sobre sexo.

O público holandês também tem à sua disposição outros poetas publica-
dos em forma de livro, por exemplo, manuel Bandeira e João cabral de melo 
Neto, mas o seu número é reduzido. Festivais como Poetry International, que 
se realiza anualmente em roterdã, e as revistas literárias ainda existentes dão 
voz a vários outros poetas, mas neste caso se trata sempre de poemas avulsos. 
Fundamental foi a edição em neerlandês de Quinze vezes Brasil, uma antologia 
composta por Flora süssekind especialmente para o festival europália-Brasil 
em Bruxelas. A multiplicidade e a diversidade das vozes que aí se fazem ouvir, 
são uma amostra representativa da poesia brasileira moderna e contemporâ-
nea. e essas vozes fizeram-se ouvir realmente ao vivo, já que muitos dos poetas 
convidados tiveram a oportunidade de recitar os seus poemas, apresentar a sua 
obra perante leitores interessados, nomeadamente em entrevistas. O festival 
culminou com a homenagem a Augusto de campos no repleto salão nobre 
(Ridderzaal) da Prefeitura de Bruxelas, uma autêntica maravilha do estilo gótico 
flamejante.
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imprescindíveis e de importância inegável são os subsídios, que têm vindo 
a aumentar substancialmente nos últimos anos, concedidos às editoras pelo 
ministério da cultura do Brasil. É agora algo mais fácil convencer as editoras 
mais reticentes a avançar para a publicação, mas a crise persistente no ramo 
livreiro (redução nas vendas, download ilegal de livros eletrônicos, inevitáveis 
cortes no catálogo, menos livros traduzidos etc.) tem desencorajado as edito-
ras em geral. um tradutor sempre atento e à cata de novidades tem de ficar 
grato à mão que o acaso estende. um exemplo: quando li o livro de michel 
laub O diário da queda fiquei siderado. como queria traduzir infalivelmente 
este livro, enviei a várias editoras um resumo e um parecer favorável para as 
persuadir a publicá-lo. Nenhuma reação. só quando saiu o número da revista 
Granta sobre o Brasil, que pôs em movimento os agentes literários, comecei 
a receber telefonemas de vários editores me perguntando se conhecia michel 
laub. também da editora Anthos, onde o meu parecer ficara esquecido três 
meses na gaveta à espera de leitura. O romance acabou, finalmente, por sair 
nessa editora. uma história semelhante é a de daniel Galera. e, quem sabe, 
talvez se sigam traduções dos outros escritores dessa lista de 20.

espero que também tenha alguma utilidade nesse sentido o meu livro sobre 
o Brasil saído recentemente God is een braziliaan (Deus é brasileiro, com fotografias 
de Ana carvalho),  em que dou a palavra a vários autores jovens e menos 
jovens desconhecidos na Holanda, com a intenção de os divulgar junto do 
público holandês − na sua estranheza e na sua familiaridade.
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tradução de Grande 
Sertão: Veredas.

Viajando com Langsdorff  – 
um resgate do grande 
cientista russo-alemão

Berthold Zilly

Viajando com Langsdorff, de Barbara Freitag-rouanet,1 é leitura 
altamente re comendada para to dos os que são atraídos pela 

história das viagens, pois eles vão ganhar um retrato tão sintético 
quan to di ferenciado da personalidade fascinante, cambiante e con-
trovertida que foi o médico, diplomata e na turalista Georg Heinrich 
von langsdorff  (1774-1852). Apesar de ser figura de destaque na 
his tória das viagens científicas do mundo, ele era, até há pouco tem-
po, quase um famoso desconheci do, com respeito ao período que 
ele mesmo concebeu como a coroação de sua vida de pesquisador, 
os anos 1822-29, quando realizou uma das maiores expedições ja-
mais empreendidas no Brasil, so bre a qual depois, porém, não che-
gou a publicar nenhuma linha.

O convite que a autora nos faz no título de seu livro é duplo: para 
refazer a via gem com langs dorff  e sua comitiva Brasil adentro, e, 
por outro lado, para fazer uma via gem hermenêutica, mundo afora, 

1 Barbara Freitag-rouanet. Viajando com Langsdorff. Brasília: senado Federal, 2013. A autora 
é professsora emérita de sociologia da universidade de Brasília (unB).
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em busca de informações sobre o biografado e suas coleções. são duas tramas 
interligadas, emocio nantes e empolgantes, cheias de episódios épicos e lan-
ces dramáticos, consti tuindo, virtu almente, um roman ce de aventuras e talvez 
até policial, o qual será, quem sabe, escrito um dia. A autora fornece muita 
matéria para isso, com seu ensaio erudito, mas sempre de agradável leitura, 
enrique cido por ilus trações, ma pas e documentos da época.

Por que esse cientista alemão naturalizado russo permaneceu no ostracismo 
durante tanto tempo? Por que ele veio ao Brasil? Por que esse barão cosmopo-
lita se embrenhou nos “sertões ínvios e inóspitos”, como diria José de Alencar, 
assumindo, durante anos, incríveis privações e sacrifícios? Vale realmente a pena 
estudar a aventura brasileira do infeliz viajante? será que ele foi um megalômano 
fracassado que não merece tanta atenção? Quem ler o levantamento crítico que 
a autora faz das fontes e dos estudos publicados até agora, assim como as suas 
perspicazes interpretações e recomendações para outras pesquisas, vai concor-
dar com ela que o balanço da expedição langs dorff, embora ainda incompleto 
no mo mento, já é altamente positivo, um legado cienti ficamente importante e 
esteticamente gratificante. Não é por acaso que o número de publica ções e de 
eventos acadêmicos sobre a matéria vem aumen tando nos últimos anos, princi-
palmente no Brasil, na rússia e na Alemanha. Aquela expedição foi um empre-
endimento absolutamente moder no, interdisciplinar, multi midiático e multina-
cional, tendo como objeto não só a natureza, mas tam bém as populações e as 
instituições do interior quase desco nhecido para os próprios brasileiros. sendo 
que o interior começava a poucos quilômetros do rio de Janeiro e de são Paulo.

como socióloga circunspecta, versada em História das ideias, Antropologia e 
Psi cologia social, Barbara contextualiza brevemente o seu próprio interesse cog-
nitivo e emocional pelo tema, desper tado desde cedo pela literatura de viagens e 
por sua vida entre diversas culturas.2 e contextualiza amplamente a vida e obra de 
langsdorff: suas ori gens aristocráticas na Alemanha, seus estudos de medicina e 

2 Foi sugestiva para a autora a exposição langsdorff  organizada em 2010 pelo ccBB, em são Paulo, 
Brasilia, rio de Janeiro. Ver o catálogo: Exposição Langsdorff. curadoria Bóris N. Komissarov, Ania ro-
dríguez Alonso, rodolfo de Athayde. realização centro cultural Banco do Brasil. rio de Janeiro: 
ccBB, 2010. Na internet: http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/langsdorff.pdf
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ciências Na turais na universidade de Göttingen, uma das melhores na europa 
da época, um foco do pensamento iluminista, onde também estudaram Georg 
Forster, os ir mãos Humboldt, eschwege, Wied-Neuwied; em seguida, os anos 
como médico em Portugal e espanha no início das guerras napoleônicas (1798-
1803); sua par ticipação, como naturalista, na primeira cir cunavegação russa, 
chefia da por Krusenstern, até a pensínsula de Kamchatka, onde ele se separou 
da expedição, visitando Japão, Alasca, califórnia, seguindo por terra pela sibé-
ria até são Petersburgo (1803-1807); suas pesquisas na turalistas na Academia 
das ciên cias da rússia (1807-
1813); e finalmente, suas múl-
tiplas atividades no Brasil joa-
nino e do primeiro reinado 
(1813-1820, 1822-1829), na 
época fundacional do país.

Veio ao Brasil encarregado 
pelo governo russo com uma 
dupla missão: a de cônsul-geral 
e a de pesquisador enciclopé-
dico. langsdorff  fomentou a 
imigração europeia, para substituir o trabalho escravo pelo trabalho livre na 
agricultura, criou uma fazenda-modelo no sopé da serra dos órgãos, a Fazenda 
mandioca, que era ao mesmo tempo um centro interdisciplinar e internacio-
nal de pesquisa, apoiou numerosos outros viajantes de diversas nações – um 
cientista polivalente e poliglota, botânico, zoólogo, geógrafo e etnógrafo, que 
nunca abandonou a medicina, autor produtivo e bom estilista, com uma enor-
me rede de correspondentes no mundo inteiro. casou duas vezes, tendo oito 
filhos em dois matrimônios. era homem comunicativo, hospitaleiro, generoso, 
mas também ambicioso e empreendedor até a hiperatividade, o que às vezes o 
tornava impaciente, teimoso, autoritário. A autora visivelmente dedica grande 
admiração a seu biografado, sem silenciar os traços problemáticos de seu caráter. 
estranha sua obsessão com diamantes, estranho também que aqueles que com-
prou para o tsar e para si mesmo tenham sumido.
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langsdorff, diferentemente de Humboldt, spix e martius, saint-Hilaire, 
Wied-Neuwied, não pôde, por motivos de saúde, colher os frutos de suas pes-
quisas no Brasil – causa principal de seu semiostracismo. este seria quase total, 
se ele não tivesse publicado, em 1812, extenso relato sobre sua viagem ao re-
dor do mundo, além de numerosos artigos. Por outro lado, a maior parte dos 
diári os, cartas, mapas, desenhos, aquarelas, artefatos indígenas e outros objetos 
da expedição no Brasil, por incrível que pareça, foi salva, mandada pelos com-
panheiros de viagem para a Academia de ci ências em são Petersburgo, já que 
esta havia financiado toda a expedição. depois da chegada do material, porém, 
outra desfortuna: ao longo do século XiX, quase ninguém se interessou por esse 
acervo preciosíssimo, que sobreviveu, milagrosamente, às convulsões da revo-
lução de Outubro (1917) e do bloqueio de leningrado na ii Guerra mundial 
(1941-44), sendo sua redescoberta desde o século XX, ainda não acabada, uma 
história tão empolgante quanto a da própria expedição. e o que aos poucos vem 
vindo à luz é um tesouro, principalmente os diários de mais de mil páginas do 
próprio langs dorff, e os belíssimos desenhos dos artistas da comitiva.3

A expedição ocorreu em um momento especial e feliz da História do Bra-
sil, o da independência, um Kairós, como diz a autora, em que viajantes estran-
geiros eram bem-vindos para ajudar não só no descobrimento do país, dos 
seus recursos natu rais e humanos, mas também na implantação de uma infra-
estrutura científica e cultu ral, como elemento do nation-building. e realmente, 
pesquisa dores, professores e artistas europeus, a partir da transferência da 
corte em 1808, vieram em grande número, por exemplo, nas missões francesa 
e austro-alemã. Os governos estrangeiros visavam, além do fomento à cultura e 
à ciência e do prestígio internacional, interesses econômicos e políticos, a bus-
ca por matérias-pri mas e mercados de escoamento. A rússia, país-continente 
com poucos aces sos navegáveis aos oceanos, queria afirmar-se como potência 

3 Os diários, redigidos em alemão, nunca foram publicados no original, e só parcialmente em russo. 
existe porém uma tradução integral para o portugues: Os Diários de Langsdorff, org. danuzio Gil Bernar-
dino da silva; tradução márcia lyra Nascimento egg e outros; editores: Bóris N. Komissarov, Hans 
Becher, Paulo masuti levy, marcos P. Braga. 3 vols. campinas: Associa ção internacional de estudos 
langsdorff; rio de Janeiro: Fiocruz, 1997. 
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marítima, mostrando presença no mundo, principalmen te depois da vitória 
sobre Napoleão, em 1812/1813. A todos os viajantes da época, o Brasil 
oferecia uma enorme chance de satisfazer a curiosidade cognitiva, o espírito 
aven tureiro, e o afã de celebridade, pois o país era, cientificamente falando, 
quase uma terra virgem. Por outro lado, para a nação nascente, as viagens e 
relatos de viagens seriam, além da utilidade prática e científica, importante 
fonte inspirado ra do imagi nário e da li teratura nacional, como mostrou a 
críti ca literária Flora süssekind. O próprio langs dorff  e sua viagem pode-
riam, como discute Barbara, ter inspirado o personagem do viajante alemão 
meyer e outros elementos em Inocência, roman ce de Alfredo taunay, sobrinho 
de um dos integran tes da expedição.

O cientista russo-alemão parece ter ficado fascinado com o Brasil desde 
1803, quando, como mem bro da expedição Krusenstern, passou um mês na 
ilha de santa catarina, que percorreu maravilha do, chamando-a de “terra aben-
çoada”. Aproveitou o tempo para coletar vegetais e animais, e inda gar o modo 
de vida e trabalho do povo, registrando detalhes como a caça da baleia, o con-
sumo do chimarrão, danças e músicas dos negros no réveillon 1803/1804. Ficou 
indignado com a escravidão, uma novidade para ele, com a qual, porém, mais 
tarde parece ter-se conformado. depois de chegar na rússia, fez tudo para vol-
tar ao Brasil, onde queria fixar residência por toda sua vida.

em sua terceira estada neste país, a partir de 1822, langsdorff  viu a opor-
tunidade longamente al mejada de realizar os seus elevados planos, para, em 
suas próprias palavras, “servir ao Brasil e à Humanidade”, fazendo, como diz a 
autora, “registros exatos e científicos do mundo natural (mine ral, animal e vege-
tal) do interior brasileiro”. de 1822 a 1824, explorou os arredores do rio de 
Ja neiro, especialmente a região serrana, iniciando, em 1824, a grande expedição 
pelo interior, em três etapas: 1824-25, ao interior de minas Gerais, inclusive 
Ouro Preto e tijuco (dia mantina), 1825-26, ao interior de são Paulo, até itu/
Porto Feliz, e dali, em 1826-29, seguindo os rios tietê, Paraná, Pardo, para o 
mato Grosso, camapuã, cuiabá, diamantino, basicamente por via flu vial, com 
a intenção de descer o tapajós até santarém, seguindo pelo Amazonas para 
Belém do Pará, e de lá voltando por mar para o rio de Janeiro.
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esse projeto extremamente ambicioso é comparado pela autora com os 
de dois Alexandres: “Via gem Philosophica pelas capitanias do Grão-Pará, 
rio Negro, mato Grosso e cuyabá” (1783-92), do luso-brasileiro Alexandre 
rodrigues Ferreira, e Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent (1799-
1804), de Alexander von Humboldt. É provavel que langsdorff  soubesse 
da via gem de Ferreira, pois este havia passado, décadas atrás, pelas mesmas 
regiões no mato Grosso, e além disso, poderiam ter-se encontrado em lisboa, 
por volta de 1800. mas total certeza não se pode ter, pois, se Ferreira teve 
mais sorte do que seu ‘sucessor’, já que conseguiu realizar quase todos os seus 
desígnios na viagem, chegando são e salvo em lisboa, seu acervo, no entanto, 
teve pratica mente a mesma desventura que o de langsdorff: ficou engavetado 
e esquecido durante mais de um século, sem ser analisado e publicado nem 
pelo próprio chefe da expedição, es tando hoje es palhado entre lisboa, Paris e 
rio de Janeiro, e chegando só paulatinamente à luz da comunidade ci entífica.

Humboldt, sim, é invocado, no diário langsdorffiano, como autoridade: 
“Quando deixei o rio de Janeiro, eu pretendia empreender, nos últimos anos 
de minha vida, uma viagem comparável às maiores viagens do grande Ale-
xandre.” também transparece aí a pressa que ele sentia, diante de sua idade 
relativamente avançada, de realizar algo grandioso na linha de pesquisa de seu 
modelo. Ob viamente, sua concepção geográfica da fauna e flora, e sua a visão 
‘ecológica’ e ‘gestaltiana’ da paisagem e da re lação entre a natureza e cultura 
lembram o pensamento humboldtiano. e langsdorff  esperava, como presu-
me Barbara com plausibilidade, fazer descobertas espetaculares, por exemplo 
achar uma cone xão fluvial entre as bacias do Amazonas e do Paraná, com-
parável com o cassiquiare entre o rio Negro e o Orinoco, explorado por 
Humboldt, esperança que não se cumpriu. Não se deve esque cer que o grande 
financiador da expedição e chefe supremo de langsdorff  também era um Ale-
xandre, o tsar Alexandre i, diante de quem o barão sentia sempre a necessida-
de de justificar as enormes des pesas através de um extraordinário desempenho 
e importantes descobertas.

Há um capítulo que não necessariamente se esperaria em um livro sobre 
viajantes naturalistas, o 4.o, sobre o papel das cidades e das paisagens nos 
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diários. Falar sobre esse tema não provém somen te do interesse da autora 
que escreveu vários livros sobre sociologia urbana, mas se deve ao interes se 
do próprio langsdorff, o qual, como outros grandes viajantes também, não 
era apenas naturalista, não estudava apenas aquilo que estava no temário da 
sua missão, mas simplesmente tudo o que via e ouvia. era de fato geólo-
go, historiador, folclorista, antropólogo, linguista, economista, e assim por 
diante, ou seja, era generalista, enciclopedista, iluminista, praticando ademais 
uma ciência aplicada, discernindo proble mas práticos e cogitando soluções 
e melhorias. Preocupava-se com algo que hoje se cha maria proteção do meio 
ambiente, criticando, por exemplo, as indiscriminadas queimadas ou matan-
ças de animais. O diário está cheio de frases como esta: “Os tamanduás 
são praticamente ino fensivos, mas as pessoas os ma tam ao seu bel-prazer. 
A matan ça de tamanduás deveria ser proibida e controlada pela polícia. são 
animais que merecem até uma atenção especial.”4 recomendou refor mas na 
agricultura, na in dústria, no comércio e na educação, sugerindo até a criação 
de uma univer sidade em minas Ge rais. ele e seus companheiros deixaram 
para a posteridade numerosos retratos de cidades, vilas e povoa dos, do rio e 
de são Paulo, de Bar bacena, são João d’el-rei, Ouro Preto, tijuco, santos, 
itu, ca mapuã, corumbá, e outras. critica santos como cidade “insalubre, 
úmida, ca rente de água po tável”, mas elogia são Paulo como “a ci dade mais 
bonita que já vi no Brasil”, quem diria. sem o diário de langsdorff  e os 
desenhos dos ar tistas, faltariam importantes testemunhos so bre povoados e 
popula ções da época.

 Pois langsdorff, diferentemente de A. von Humboldt (1769-1859) que 
só teve um companheiro, o botânico Bon pland, viajou com toda uma comitiva 
de cientistas e artistas, além de ajudantes, re madores, tropei ros. Acompanha-
ram-no, em geral temporariamente, além da esposa Wilhelmine, o botâni-
co rie del, os pintores rugendas, Hercule Florence, Aimé-Adrien taunay, os 

4 Outro livro recente sobre langsdorff  destaca, já no título, através das fórmulas “o barão verde”, e “o 
Humboldt do Brasil”, dois aspectos também apreciados por Barbara Freitag-rouanet: dieter strauss. 
Der grüne Baron. Georg Heinrich von Langsdorff, der Humboldt Brasi liens, und seine Expedition von Rio de Janeiro zum 
Amazonas 1822-1829. Frankfurt am main: Peter lang, 2012
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zoólogos méné triès e Hasse, o cartógrafo rubtsov, sendo os únicos com-
panheiros permanentes da expedição rie del e rubtsov. É com toda razão, 
que a autora, fiel a sua estratégia contextualiza dora, dedica a cada um dos 
membros da expedição uma minibiografia, valorizando e dignifi cando a sua 
obra e perso nalidade. Na ciên cia, o trabalho individual e o coletivo têm que 
se comple mentar, langsdorff  sabia disso, pois tinha lon ga experiência como 
membro de equipes. Viu claramente, ape sar de toda poli valência que exigia 
de si e de outros, a necessidade da divisão do trabalho, da espe cialização e da 
cooperação.

O que não viu talvez com a mesma clareza foram problemas de dinâmica de 
grupo, as dificulda des de manter um clima de coleguismo em condições adver-
sas, estressantes, extremas, longe do meio social costumeiro, em outras palavras: 
o desafio de praticar um comportamento civilizado em um ambi ente ‘selva-
gem’. como representante do tsar, como barão, senhor de idade, diretor da 
ex pedição, contratante, langsdorff  se via em uma posição, com respeito a seus 
contratados, que se po deria ca racterizar como estamental-patriarcal-patronal, o 
que não devia agradar a todo mundo. Pois, seus em pregados não eram súditos, 
mas cidadãos do mundo de origem burguesa, bastante jovens, mas já experi-
mentados, com elevada autoestima baseada em sua inquestionável competência 
pro fissional. Além disso, havia, nas épocas anteriores ao uso generalizado da 
fotografia, uma natural tensão entre os cientistas e os artistas, já que estes rejei-
tavam o papel de meros copistas da realidade que os che fes-naturalistas tendiam 
a lhes atribuir.

mesmo que langsdorff  tivesse sido pessoa de trato mais fácil – decepções, 
atritos, conflitos eram inevitáveis. Os afazeres cotidianos, coletar amostras ve-
getais, animais e minerais, secá-las, empa lhá-las, empacotá-las, transportá-las, 
fazer medições de todos os tipos e anotá-las, escrever diários, cartas, relató-
rios, fazer desenhos de tudo o que fosse visível, mapear a paisagem, entre-
vistar os na tivos, cuidar dos ví veres, das ferra mentas, organizar os ajudantes, 
quase sempre no meio de mil contratempos, intem péries, mosquitos, burros 
fugidos, cachoeiras perigosas, canoas quebradas, fa digas, feri mentos, do enças, 
medo de ataques e roubos – tudo isso complicava e retardava a expedi ção, 
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mi nava a saúde, provocava frustrações, tensões, aversões. O conflito mais es-
petacular foi o com ru gendas, que aca bou sendo demitido, já em 1825, no 
interior de minas Gerais. langsdorff  era inteli gente e moderno o suficiente 
para apreciar o teamwork, mas parece que em termos de ha bitus era algo con-
servador e rígido demais para lidar com colaboradores individualistas, trinta 
anos mais no vos do que ele. tal vez a expedição simplesmente fosse grande 
demais. e talvez faltasse um pingo de sorte para que a equi pe pudesse dar 
uma volta por cima de todos esses empecilhos. interes sante observar que a 
dife rença de nacionalidades – havia alemães, franceses e russos, além dos co-
laboradores brasileiros, na expedição – nun ca provocou ne nhum pro blema: 
esses buscadores de conhecimentos eram homens acima dos nacio nalismos.

 No mato Grosso, em 1827, devido às tensões internas, a expedição se 
dividiu em dois grupos que se reuniriam em santarém: taunay e riedel de-
viam descer os rios Guaporé-mamoré-madeira-Amazonas, ao passo que 
langsdorff, rubtsov, Florence chegariam ao ponto de encontro pelos rios 
Arinos-Juruena-tapajós-Amazonas. mas ambos os grupos foram assolados 
por catástrofes: taunay se afogou no rio Guaporé, em janeiro 1828, e poucos 
meses depois, langsdorff, sucumbindo à exaus tão e a um tipo virulento de 
malária, teve um colapso, perto de diamantino, mato Grosso, que o pri vou 
para sempre de suas faculdades mentais. rubt sov e Florence levaram o doente 
para Belém, onde ficaram esperando riedel, para juntos seguirem ao rio de 
Janeiro, onde chegaram em 1829. de lá, langsdorff  foi levado por sua esposa 
para Frei burg, sudoeste da Alemanha, onde sobreviveu por mais de duas déca-
das, um morto-vivo que nos lembra a triste sina, na pouco distante tübingen, 
do poe ta Hölderlin (1770-1843).

A fatalidade de o acervo de um viajante-pesquisador ficar ignorado pela co-
munidade científica não é tão rara, como mostram o caso decepcionante de 
Alexandre rodrigues Ferreira (1756-1815) e o caso dra mático do na turalista 
alemão Friedrich sellow (1789-1831), afogado no rio doce.5 Viver é perigoso, 

5 O trabalho de sellow foi recentemente resgatado: Hanns Zischler (org.). Die Erkundung Brasiliens: Frie-
drich Sel lows unvollendete Reise. [“A exploração do Brasil: a viagem inacabada de Friedrich sellow”]. Berlin: 
Ga liani, 2013.
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diz rio baldo em Grande Sertão: Veredas, e viajar, como forma intensificada do viver, 
é particularmente perigoso. Viajar para colher experiências, viajar como método 
de aprendizagem, como enriqueci mento e formação da personalidade é, como 
lembra Barbara, uma ideia presente na vida de muitos letrados da época. e é 
também um princípio de composição literária, especialmente no romance de 
formação e no relato de viagens, dois gêneros em que Goethe (1749-1832) foi 
um mestre modelar, sendo também leitor e interlocutor de Humboldt, martius, 
eschwege. se a viagem não apenas tem finalidades intelectuais e científicas, mas 
também filo sóficas e pedagógicas, ler diá rios e relatos de viagem transcende in-
teresses puramente científicos. Pois estamos lendo documen tos sobre a forma-
ção de personalidades, que são ao mesmo tempo do cumentos sobre a formação 
das regiões percorridas e, no caso, da formação do Brasil.

A pesquisa de Barbara tem o mérito de repensar os termos e os critérios de 
êxito e fra casso. e de dignificar aqueles que se sacrificaram pelo progresso da 
ciência e pelo progresso do Brasil. um ar de melancolia paira sobre a expedição, 
“a tristeza das coisas que não foram”, como dizia mário de sá-carneiro sobre 
possibilidades não realizadas. mas o trabalho da recordação pode resgatar e re-
constituir parte das coisas que não foram, corrigindo a história, muitas vezes 
injusta. consideran do o que era possível realizar dentro das condições materiais 
e intelec tuais naqueles lugares e na quela época, langsdorff  e seus companheiros 
realizaram uma obra grandiosa, através da própria viagem, através do mate-
rial colecionado, através de suas anotações e desenhos, ideias e sonhos. Obra 
natu ralista, etno-histórica, cultural e humana, a qual, se ficou desatualizada em  
alguns aspec tos, guardou e ganhou atualidade em muitos outros. 

Apreciar esse enorme desempenho, quase du zentos anos de pois, é um 
desagravo, uma reabilitação, a compensação de um reconhecimento nega do 
algumas ve zes ao langs dorff  vivo e quase sempre ao langsdorff  morto. re-
correndo ao filósofo alemão Axel Honneth, Barbara enfatiza a importância 
do reconhecimento nas relações humanas, no mundo cien tífico, e na memória 
de langsdorff. A palavra francesa reconnaissance expressa mais claramente o que 
devemos a esse grande viajante infortunado e o que este livro lhe concede 
amplamente: reconhecimento e gratidão.



143

E n s a i o

resenha do livro Heitor 
Villa-Lobos, o violoncelo e seu 
idiomatismo, de Hugo Pilger

Professora e 
pesquisadora 
do Programa de 
Pós-Graduação 
em música da 
universidade 
Federal do estado 
do rio de Janeiro – 
PPGm/uNiriO.  
Publicou em 1999 
o livro 36 compositores 
brasileiros – obras 
para piano (1950-
1988); em 2006, 
com sara cohen, 
Cartilha Rítmica para 
piano de Almeida 
Prado. Organizou e 
traduziu Estética, a 
procura de um mundo 
sem vis-a-vis de H. 
J. Koellreutter e s. 
tanaka (1983); 
revisou e ampliou 
Música contemporânea 
brasileira de José 
maria Neves 
(2008).

Salomea Gandelman

Villa-lobos tem sido uma fonte inesgotável de pesquisa em 
diferentes campos, a musicologia, a performance e a educa-

ção musical, no Brasil e no exterior. desde a década de 20 do século 
passado, musicólogos – suzanne demarquez –, intérpretes – Arthur  
rubinstein – ou poetas – manuel Bandeira –, entre outros, debru-
çam-se sobre a produção do, talvez, maior compositor brasileiro 
do século XX. Obras sinfônicas, camerísticas ou para instrumentos 
solo constam, com frequência, em programas de concerto ou em 
discos e dVds, acompanhados de comentários ou encartes críticos.

com seu livro Heitor Villa-Lobos, o violoncelo e seu idiomatismo, Hugo 
Vargas Pilger, violoncelista consagrado dentro e fora do nosso país, 
acrescenta um valioso estudo à extensa fortuna crítica do composi-
tor, ele mesmo violoncelista. Profundo conhecedor e intérprete da 
obra villalobiana para violoncelo, Pilger tem em seu repertório, entre 
outras obras, a Fantasia para violoncelo e orquestra (com as Orquestras Pe-
trobras sinfônica, sinfônica de Porto Alegre e sinfônica municipal 
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de campinas), peças para violoncelo e piano (apresentadas com os pianistas 
Ney Fialkow e lúcia Barrenechea), e, com o Quarteto radamés Gnattali, 
a série dos 17 Quartetos, de cuja primeira versão em vídeo de alta definição 
(Blu-ray) participou. sua intimidade com a obra de Villa-lobos autori zou-o 
ao mergulho no universo do compositor, do qual extraiu conhecimentos sig-
nificativos para os estudiosos de sua música e 
para os violoncelistas, em particular, sobretu-
do no que concerne aos elementos idiomáticos 
por ele usados e criados. 

Originariamente dissertação de mestrado 
concluído em 2012, no Programa de Pós-Gra-
duação em música da universidade Federal 
do estado do rio de Janeiro – uNiriO –, o 
livro  Heitor Villa-Lobos, o violoncelo e seu idiomatis-
mo  estrutura-se no modelo de introdução,  três 
grandes capítulos e conclusão, seguidos de refe-
rências bibliográficas e dois anexos,  no decor-
rer dos quais os temas abordados se articulam organicamente e evidenciam  o 
lugar do violoncelo na vida do compositor – como seu primeiro instrumento, 
no período de formação, e como ferramenta de trabalho e subsistência –, e no 
conjunto de suas obras para instrumento solo, grupos de câmara e orquestra 
sinfônica.

com rigor metodológico, Pilger fundamenta-se em valioso e rico material 
bibliográfico – documentos, teses, periódicos, artigos, encartes de cd, pro-
gramas de concerto – e musicográfico, e recorre a entrevistas com personali-
dades que conviveram com Villa-lobos, o maestro Alceo Bocchino e o vio-
loncelista Peter dauelsberg, músicos que lhe transmitiram a visão do próprio 
compositor sobre o conjunto de sua obra – um painel da pujante natureza 
brasileira e da diversidade e mistura de seus habitantes –, e da maneira como 
concebia sua execução – com vigor e maleabilidade.

No primeiro capítulo – Villa-lobos e o violoncelo –, Pilger aborda a 
formação do compositor, sua experiência como violoncelista e violonista, 
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experiência que rendeu o enriquecimento dos recursos idiomáticos de ambos 
os instrumentos; apresenta programas de concerto em que Villa-lobos, como 
solista, executa obras próprias e de outros compositores, como sebastian lee 
(1805/1887, Alemanha), david Popper (1843/1913, áustria) e camille 
saint-saëns (1835/1921, França); recorta, analisa e compara excertos de pe-
ças desses compositores, neles apontando a gênese de gestos, ideias e procedi-
mentos composicionais presentes em Villa-lobos; e, ainda, tece observações 
sobre a convivência do compositor com a música popular urbana que, junto 
com o folclore, constituem o gérmen da criação villalobiana.

No segundo capítulo – As composições de Villa-lobos para violoncelo 
– Pilger apresenta vários quadros organizados segundo o tipo de formação 
instrumental empregado (violoncelo e piano, trios com piano, quarteto de 
cordas, entre outras), nos quais são listadas as obras para violoncelo, inclusive 
as transcrições que fez de outros compositores. Pilger acrescenta às peças enu-
meradas um conjunto de informações históricas e comentários de críticos e 
artistas que as executaram, que trazem não só contribuições relevantes para os 
violoncelistas, como mostram aspectos da estética da recepção e concepções 
sobre performance vigentes na primeira metade do século XX.

Violoncelo martin diehl, ano 1779 que pertenceu a Villa-lobos. Foto: túlio lima. 
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No terceiro e último capítulo – O idiomatismo desenvolvido por Villa-
-lobos nas suas obras para violoncelo – concentra-se a maior contribuição de 
Pilger. embora pouco discutido em música, o termo “idiomatismo” refere-se 
não só ao que é característico em um instrumento, mas também na linguagem 
de um compositor. Villa-lobos, doublé de compositor e violoncelista, tanto 
aproveita com maestria os recursos próprios do seu instrumento, como, mo-
vido por exigências composicionais, cria novos.

Para o estudo do idiomatismo nas obras para violoncelo de Villa-lobos, 
Pilger criou duas categorias, dentro das quais situou, segundo características 
detalhadamente descritas e exemplificadas no repertório estudado, os gestos que 
lhe pareceram mais significativos: o idiomatismo direto, proveniente dos recur-
sos do próprio instrumento, dentre os quais listou 23 (pizzicato tocado com arco 
simultaneamente, pizzicato de mão esquerda, cantabile, efeitos ou ruídos (técnica 
expandida), sul ponticello, tremolo, glissando e outros), e o idiomatismo indireto, cria-
do em função de necessidades composicionais, promovendo, em consequência, 
o desenvolvimento idiomático do instrumento, categoria que identificou em 
seis gestos, entre outros, justaposição de 4as e trinado (ou tremolo) medido.

O livro de Pilger é rico em exemplos musicais (129) que ilustram e cla-
reiam sua pesquisa, parte deles retirados de manuscritos de Villa-lobos; fi-
guras (58) apresentando programas em que o compositor participou como 
violoncelista, os quais permitiram conhecer o repertório por ele executado, 
epígrafes e fotos; e nove quadros, em que são listadas as obras para violoncelo 
do compositor.

Além de contribuir significativamente para o aprofundamento dos estudos 
do repertório e da técnica do violoncelo em Villa-lobos, Pilger lança luz so-
bre a inesgotável fonte de pesquisa que é a vida do compositor e suas relações 
com outros violoncelistas, compositores e instrumentistas. O livro, por sua 
natureza e forma de abordagem, revela a perspectiva sob a qual o autor pensa 
a performance – como uma soma de experiência, intuição, conhecimento e 
reflexão, em um dado momento da cultura, e demonstra o quanto ela ultra-
passa a técnica instrumental e a simples obediência à notação, interessando, 
indistintamente, musicólogos e intérpretes.
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O Acadêmico eduardo 
da silva Prado1

Ida Vicenz ia

eduardo Prado faleceu muito jovem, em 1901, aos 41 anos. 
deixou-nos obras originais, principalmente as que relatam 

suas viagens pela ásia e Oceania. estas viagens tiveram início na 
fronteira sul do Brasil, indo até a Patagônia, depois Java, cingapura 
e calcutá. (1885).

caçula de seis irmãos, de tradicional família paulistana, eduardo 
Paulo da silva Prado, nasceu em são Paulo, no dia 27 de fevereiro 
de 1860. sua mãe, Veridiana Valéria da silva Prado, assim como 
seu pai, martinho Prado, possuíam cafezais herdados da família. 
Veridiana era uma mulher culta, uma feminista avant la lettre. depois 
de se divorciar (em 1877), do pai de eduardo, mandou construir 
um palacete em estilo francês, ocupando uma grande área da capital 
paulista, (onde hoje é o bairro de Vila madalena), com parques, 
quadras de tênis e campos de futebol, ao qual deu o nome de Vila 

1 sócio Fundador da ABl, cadeira 40, Patrono  Visconde do rio Branco

doutora em letras 
pela Puc-rio, 
com especialização 
em dramaturgia. 
Jornalista, 
pesquisadora e 
critica de teatro. 
Prêmio casa de 
rui Barbosa com 
a monografia “A 
dama da lua”, 
sobre cecília 
meireles (2004). 
É colaboradora 
da Revista Brasileira. 
Natural do rio 
Grande do sul, 
reside atualmente 
no rio de Janeiro.



 Ida  Vicenz ia

148

maria. em seu palacete, Veridiana recebia a intelectualidade da época. A aris-
tocrata também patrocinava exposições de Arte, companhias teatrais e eventos 
esportivos como corridas de bicicleta e o futebol – como era moda na euro-
pa. com tal filiação, podemos imaginar o homem culto e aristocrata que foi 
eduardo da silva Prado. 

Bacharel em direito pela Faculdade de são Paulo, em 1881, aos 21 anos, 
dedicou-se desde sempre à escrita. Foi jornalista e escritor. Ainda estudan-
te, colaborou no Correio Paulistano, de propriedade de seu irmão caio Prado. 
monarquista, foi grande amigo do Barão do rio Branco. Polemista, eduardo 
Prado era partidário de d. Pedro ii, o sábio monarca brasileiro, e, assim como 
o imperador, era a favor da libertação dos escravos. 

Quando o golpe militar de 15 de novembro de 1889 derrubou d. Pedro 
ii, deixamos de ser uma monarquia Parlamentarista, para virar uma pátria 
em conflito. eduardo Prado dedicou-se a escrever sobre o sucedido, primei-
ramente editando (no exterior) Os fastos da ditadura militar no Brasil (1890); 
Anulação das liberdades públicas (1892) e A Ilusão Americana (1893), este último 
censurado pelo regime recém-instaurado, a quem eduardo chamou de “di-
tadura militar”. Homem de grande sensibilidade, defendia a continuação da 
monarquia Parlamentarista, nos moldes do Brasil de d. Pedro ii. O impera-
dor foi expulso do país por iniciativa dos cafeicultores, que viram sua “mão 
de obra” escrava lhes faltar. Histórica e culturalmente, poderíamos ser o único 
país das Américas a possuir um sistema de governo que daria orgulho e cul-
tura refinada aos brasileiros. 

eduardo Prado passou sua infância na fazenda de café de seus pais, e em 
viagens para a europa, com a família. desde adolescente ocupava-se com 
estudos históricos. um futuro brilhante o aguardava na legação do Brasil, 
em londres, na qualidade de Adido cultural. em 1889, colaborou na edição 
de Le Brésil, obra publicada por ocasião da exposição internacional de Paris, 
comemorativa dos 100 anos da revolução Francesa. sua atuação em revis-
tas e jornais jamais foi interrompida, mesmo após a queda de d. Pedro ii. 
Nos tempos em que eduardo Prado polemizou com a república, usou vários 
pseudônimos, como tory; d. carlos; ras taquera; ignotus; Frederico de s.; 
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máscara de seda. desta maneira conseguia publicar seus artigos. A maioria 
deles foi publicada no exterior. 

silva Prado era um frequentador assíduo das exposições internacionais 
que fomentavam a indústria do século XiX, com novidades científicas e ar-
quitetônicas. A primeira delas foi em londres, em 1851, porém, as mais 
populares foram a do escocês Graham Bell e seu telefone, em 1876, nos euA, 
e a da inauguração de torre eiffel, em 1889. A exposição de Paris foi a últi-
ma que contou com a participação de d. Pedro ii, um homem esclarecido e 
culto, um estudioso que proporcionou grandes oportunidades de estudo e de 
especialização aos artistas brasileiros no exterior. Faleceu no exílio (esteve em 
Portugal, depois na França, aonde veio a falecer), em 1891, dois anos depois 
de sua expulsão do Brasil. 

Quanto ao acadêmico eduardo Prado, uma vez na europa, não retornou 
ao Brasil após a queda da monarquia. sua vida política e cultural continuou 
ativa, além-mar, denunciando os desmandos do marechal Floriano Peixoto. 
seus livros (todos editados fora do Brasil) relatavam o que de fato acontecia 
na república brasileira. Publicou a maioria de seus artigos em Portugal, onde 
se fez amigo dos escritores rama-
lho Ortigão, Oliveira martins e eça 
de Queiroz. este último, diretor da 
Revista de Portugal, abriu-lhe espaço 
para criticar o governo republicano 
no Brasil. 

silva Prado publicava seus artigos 
com o pseudônimo de Frederico de 
s. mais tarde, os casos políticos e 
os desmandos da ditadura militar de 
Floriano Peixoto foram reunidos em 
livro, com o nome de Os fastos da Di-
tadura Militar no Brasil. O livro foi im-
presso em lisboa e só saiu no Brasil 
após a morte do autor, em 1901, 
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editado pela salesiana. Quanto ao primeiro marechal, o deodoro da Fonseca, 
que levantou a espada contra d. Pedro ii, com o agravante de ser o braço di-
reito do imperador e também seu amigo, acabou deprimido, renunciando em 
favor de Floriano Peixoto. 

eduardo Prado, durante o período em que trabalhou na delegação Brasileira 
em londres, teve oportunidade de conhecer vários países e construir a magní-
fica obra de seus relatos de viagem. eram observações acuradas. Foram dois, 
os seus livros de viagem (originalíssimos e que mereciam nova edição): Viagens 
(hum)- Sicilia, Malta e Egito, e Viagens II – América, Oceania e Ásia, e também seu Diário 
de Bordo, outra obra-prima. estas publicações saíram primeiramente na europa, 
somente um ano após sua morte, em 1901, e foram publicadas no Brasil. 

seu livro, A ilusão americana, em que analisa a dependência do Brasil (e da 
latino-América), ao governo dos euA, teve a sua primeira edição proibida 
(e cassada) pela república brasileira. A segunda edição foi publicada em Por-
tuguês pela Armand colin, Paris, em 1895. Quando, finalmente, A Ilusão... 
saiu no Brasil, eduardo Prado apresentou-a com as seguintes palavras: “este 
despretensioso escrito foi confiscado e proibido pelo Governo republicano no 
Brasil. Possuir este livro foi delito, lê-lo conspiração, crime havê-lo escrito.” 
(eram os tempos de Floriano, e da perseguição aos monarquistas). eram tem-
pos difíceis. Faz-nos lembrar as perseguições republicanas, como a da comu-
nidade livre de Belo monte, na Bahia, que foi acusada pelos militares de man-
ter uma guerra monarquista, contra a república, e foi trucidada pelo exército 
brasileiro. somente agora tal feito é reconhecido como um genocídio. 

em suas viagens pelo mundo, eduardo Prado, além de descrições detalha-
das sobre arquitetura, povo, política e economia dos países visitados, deixou-
-nos o delicioso Diário de bordo. Neste Diário, o acadêmico entregou-se à se-
dução de luís de camões, com versos que refletem o mesmo sentimento do 
brasileiro ao aproximar-se da ásia: 

“sim. estou aquém da taprobana, 
mas vejo já bem de perto/ 
A nobre ilha também de taprobana/ 
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Já pelo nome antigo tão famosa./
Quanto agora soberba e soberana/
Pela cortiça cálida e cheirosa.”
    (camões, Os Lusíadas, canto X).

eduardo Prado casou-se com a prima carolina, mas não teve filhos. como 
bom herdeiro da personalidade de d. Viridiana, durante sua viagem a monte-
vidéu, fez algumas observações divertidas sobre os costumes que limitavam a 
liberdade das mulheres naquele país. Vejamos o que ele disse sobre o feriado 
da semana santa, e seus acontecimentos insólitos. conta eduardo que pelas 
ruas, na procissão de Corpus Christi, em vez de avistar as belas uruguaias das 
grandes famílias católicas, viam-se passar, acompanhando o cristo, somente 
as mulheres do povo. ele revela que “as moças da aristocracia uruguaia fica-
vam em casa, com suas preces. era-lhes proibido acompanhar a procissão.” 
(Diário de bordo, 1895).

católico, eduardo Prado organizou a edição das “conferências anchieta-
nas”, em 1896. elas foram escritas por ocasião do III Centenário da Morte do 
Venerável Joseph de Anchieta, e incluídas no livro O Catolicismo, a Companhia de Jesus 
e a colonização do Brasil, também organizado pelo acadêmico. em sua “con-
ferência preparatória” – na apresentação do livro –, eduardo fala sobre os 
processos históricos (dois), que teriam desafiado o catolicismo: o “renas-
cimento” (com os perigos da ciência ameaçando a religião), e a “reforma”. 
“mas ficou decidido que o catolicismo não desapareceria”, foi essa a sua 
conclusão, ao elogiar a vocação católica e civilizada do Brasil, bem como 
a mestiçagem entre portugueses e indígenas na formação de um povo. As 
palestras (oito, de vários autores), foram posteriormente incluídas no “Vi 
simpósio Nacional de História cultural”, realizado na universidade Fede-
ral do Piauí (s./da).

eduardo Prado também viajou pelo Brasil, conhecendo-o de norte a sul. 
No sertão da Bahia e de minas Gerais, ficou horrorizado com a pobreza e 
o abandono do lugar. são dele as palavras: “toda esta paisagem tropical que 
os viajantes pintam e que a cenografia vulgariza, tudo isso é desconhecido 
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naqueles centros do planalto brasileiro, que ficam à direita do rio são Fran-
cisco. Os trópicos nem sempre são tropicais!” 

deixou em seu Caderno de Notas o que seria uma premonição, faleceu um 
ano depois: 

“1.o de janeiro de 1900. Paris, 194 rue de rivoli, 1,25 da manhã.
O meu último jantar no século que, há menos de uma hora, desapare-

ceu, e através do qual, com tão negligente condenável inconsciência me 
tenho vindo arrastando, desde o dia do meu nascimento pelo caminho que 
leva à eternidade (não esquecer que eduardo Prado era um romântico de 
escola). durante quarenta anos de inutilidade, este jantar, minha última 
refeição do século, tive-o, em minha casa, cercado de gente da minha raça 
e da minha língua. (...) Havia ali desde o tipo superior de artista de eça de 
Queiroz, fino e delgado, da esplêndida figura encanecida de Joaquim Na-
buco, refletindo a sua elevação moral, até a fisionomia robusta de lacerda, 
de mãos peludas sem grande jeito arredadas da rabiça do arado ou do cabo 
da enxada dos seus próximos antepassados .” (eduardo Prado, Caderno de 
Notas, 1900).

O acadêmico Afonso Arinos, sucessor de eduardo Prado na cadeira 40, 
ofereceu aos presentes à sua cerimônia de posse um belo quadro da afeição 
que unia os acadêmicos da ABl em torno daquele companheiro que tão cedo 
desaparecera: “Foi, decerto, porque conhecíeis bem a minha intimidade com 
eduardo, que a vossa atenção se prendeu ao meu nome. (...) Queríeis para 
representar eduardo Prado, alguém que tivesse privado com ele e vos pudesse 
talvez pintá-lo ao vivo na intimidade sadia e interessante daquela vida tão viva, 
tão exuberante. A pessoa é ainda a dele e essa insubstituível; eu representarei 
apenas a sombra...”

Afonso Arinos emociona com sua fala. de fato, eduardo Prado deixara-os 
muito cedo. O fantástico narrador de histórias, sócio fundador da Academia 
Brasileira de letras, junto com machado de Assis, Artur Azevedo, inglês de 
souza, Olavo Bilac e outros, conviveu muito pouco com seus companheiros. 
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A maior parte de sua vida ativa a passou em missões no estrangeiro; na sua 
fazenda do “Brejo”; ou em Paris, onde manteve residência. 
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E n s a i o

uma biografia singular 
para um compositor plural

estudou piano com 
dulce de saules 
e composição 
com Henrique 
morelenbaum. 
iniciou sua carreira 
como compositor em 
1977, com o prêmio 
recebido na ii Bienal 
de música Brasileira 
contemporânea 
(melhor obra de 
câmara). em 1984, 
foi agraciado pelo 
ministério da 
cultura da França 
com o título 
de Chevalier dans 
l’Ordre des Arts et des 
Lettres. Atualmente, 
é professor de 
composição do 
departamento  
de música da  
ecA-usP.

Ronaldo Miranda

dificilmente se encontrará, no panorama da música brasileira 
atual, um compositor que tenha produzido tantas iniciati-

vas em prol de sua classe como edino Krieger. Autor de uma obra 
musical seleta e expressiva, edino aliou o seu trabalho criativo a 
um importantíssimo papel de administrador musical, idealizando 
eventos e documentando – sonora e editorialmente – a produção 
musical de nosso país.

No decorrer dos anos 80, o compositor inglês michael tippett 
visitou o rio de Janeiro a convite do conselho Britânico e fui en-
carregado de organizar, em torno dele, uma mesa-redonda e um 
concerto, na casa de rui Barbosa. Ao ser apresentado a sir tippett, 
como um “jovem compositor brasileiro”, pouco antes do evento, 
dele ouvi à queima-roupa a seguinte pergunta: “Você vive exclusiva-
mente da sua composição ?”. “Não”, respondi prontamente. “Nem 
eu”, retrucou ele.

Ora, aos 80 anos (tipett viveu até os 93), na glória da maturi-
dade, com suas óperas estreadas no covent Garden, gravações de 
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quase todas as suas obras e pleno reconhecimento internacional, michael  
tippett – que viajava ao redor do mundo sob os auspícios do British council 
– certamente poderia dizer, naquela altura de sua vida, que já poderia viver de 
sua produção como compositor.

No entanto, em sua resposta humilde e direta, ele exemplificou a dura rea-
lidade dos compositores que escrevem música de concerto, em qualquer parte 
do mundo, incluindo-se entre eles. Ou seja, para sobreviver, compositores 
eruditos de qualquer parte precisam trabalhar em outra atividade correlata, 
dedicando-se, em sua maioria, a três especialidades musicais: ou são regentes, 
ou são professores de uma universidade, ou são administradores musicais.

Podemos lembrar os nomes de Pierre Boulez, Krzystof  Penderecki, cláu-
dio santoro e ernâni Aguiar, entre os compositores regentes. temos stra-
vinsky, Bartók, Karel Husa, Georg crumb, ernst Widmer, ricardo tacuchian 
e tantos outros que ensinaram ou ainda ensinam música em importantes uni-
versidades. e temos os administradores musicais, entre os quais a figura de 
edino Krieger se destaca soberanamente, não encontrando paralelo na histó-
ria recente da música brasileira.

É justamente essa pluralidade do músico edino Krieger o foco principal da 
biografia que a pesquisadora ermelinda Paz escreveu com esmero sobre ele. 
Publicado pelo sesc, em dois volumes substanciais, o livro de ermelinda se 
intitula Edino Krieger: crítico, produtor musical e compositor, traçando uma minuciosa 
trajetória deste verdadeiro líder de nossa cena musical, nascido em santa ca-
tarina e radicado no rio de Janeiro.

A importância desta biografia é ressaltada pelo crítico luiz Paulo Horta, 
autor do Prefácio, constatando, logo em seu primeiro parágrafo, “ser magra 
a bibliografia dedicada aos mestres da nossa música – bastando dizer que 
só recentemente pudemos dispor de um estudo abrangente sobre a vida e a 
obra de uma figura exponencial como a de camargo Guarnieri”. certamente, 
Horta se referiu ao precioso livro de Flávio silva, cujas raízes e idealização 
remontam à gestão de Krieger no instituto Nacional de música da Funarte.1

1  silVA, Flávio. Camargo Guarnieri: o Tempo e a Música. rio de Janeiro, Funarte, 2001.
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sem dúvida, a biografia de edino tem substância para receber esse merecido 
elogio. ermelinda Paz mergulhou fundo em sua pesquisa sobre o compositor, 
cuja ideia lhe surgiu em 1995, a partir de uma sugestão do musicólogo Vasco 
mariz. entre o projeto e a edição, muitos anos se passaram, ressaltando-se que 
a pesquisa de campo da autora, rica em depoimentos colhidos entre os mais 
diversos representantes da classe musical, se estendeu de 1997 a 2002.

O primeiro volume do livro focaliza a história familiar de Krieger, do nas-
cimento em Brusque à sua vinda para o rio de Janeiro, passando pela expe-
riência americana dos estudos com copland (dois meses em tanglewood) e 
com Peter mennin (um ano na Juilliard school of  music de Nova iorque). e 
também incluindo a sua importante participação no Grupo música Viva, sob 
a liderança de Koellreutter, de quem recebeu aulas individuais de composição 
e aulas em grupo de Análise e História da música, ao lado de Guerra Peixe, 
cláudio santoro, eunice Katunda e esther scliar.

O próprio edino participa da narrativa, com depoimentos preciosos, espe-
cialmente aqueles que narram sua chegada aos estados unidos (em julho de 
1948) e sua experiência no Berkshire music center, a sede de verão da Boston 
symphony Orchestra, onde ainda hoje acontece anualmente o Festival de tan-
glewood. lá edino orquestrou, como aluno, uma sonata para Piano de lukas 
Foss, recebendo de copland o comentário elogioso de que sua orquestração 
era melhor do que aquela que o próprio Foss fizera sobre a mesma obra. 
conviveu também com figuras exponenciais do cenário musical internacional, 
como darius milhaud (professor convidado de composição) ou serge Kous-
sevitzky, professor de regência que tinha dois assistentes: leonard Bernstein 
e eleazar de carvalho.

Ainda no primeiro volume, ermelinda Paz narra a trajetória de edino 
Krieger como crítico musical, da Tribuna da Imprensa ao Jornal do Brasil, em di-
versos períodos, a partir de 1950. defensor ardoroso da música brasileira, o 
edino crítico sempre levantou nossa bandeira na difusão da criação musical 
do presente e do passado, brilhando também nos seus comentários sobre os 
mais diversos artistas internacionais, de martha Argerich ao collegium Voca-
le Koeln, em sua vigorosa performance do stimmung, de Karlheinz stockhausen. 
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Nesses momentos, era impressionante a cultura demonstrada por edino, ca-
paz de comentar com substância e despojamento obras, autores e intérpretes 
dos mais variados estilos e procedências.

Foi nesse período que o conheci pessoalmente, pois ele chefiava o depar-
tamento de música erudita da rádio Jornal do Brasil-Fm (que produzia o 
programa Primeira classe) e eu trabalhava (desde 1966) na Gerência de rela-
ções Públicas do JB, onde posteriormente me tornei chefe do departamento 
de Promoções, em meados da década de 1970.

Foi decisiva a atuação de edino, junto à direção do JB, para que eu assu-
misse, cumulativamente, a crítica musical no caderno B do jornal, no ano de 
1974, em substituição a renzo massarani. Permaneci como crítico durante 
oito anos seguidos, tendo o privilégio de dividir esta função com o próprio 
edino – que exerceu a crítica até meados de 1977, quando assumiu a direção 
artística da Funterj e do teatro municipal – e, em seguida, com luiz Paulo 
Horta.

A biografia de ermelinda Paz também inclui no primeiro volume a atuação 
de Krieger como produtor musical. e, ainda no Jornal do Brasil, nossas trajetó-
rias profissionais se cruzam igualmente nesse âmbito. edino convence Pedro 
muller, nosso gerente de relações Públicas, a promover o concurso de corais 
do rio de Janeiro e eu, com a sua orientação, passo a coordenar por mais de 
uma década este evento que, com a minha saída do jornal – em 1985, passou 
a ser realizado por marcelo Bussiki e João Guilherme ripper, em suas duas 
últimas edições.

muito antes, precisamente em 1969 e 1970, edino Krieger já havia forne-
cido ao meio musical brasileiro uma demonstração incontestável de sua ca-
pacidade como administrador musical. convenceu o secretário de educação 
e cultura do estado da Guanabara, luiz Gonzaga da Gama Filho, e ricardo 
cravo Albin, então diretor do museu da imagem e do som, a promover os 
Festivais de música da Guanabara, para reproduzir no teatro municipal, no 
âmbito da música erudita contemporânea, o sucesso dos festivais de música 
popular brasileira. ideia luminosa e coordenação brilhante do próprio edino, 
que conseguiu para os vencedores prêmios nunca dantes sonhados por nossos 
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compositores, trazendo para presidir o júri do i Festival ninguém menos que 
Penderecki.

Foram eventos inesquecíveis, aos quais assisti avidamente como aluno 
de composição da uFrJ. de repente, o Brasil conheceu a música de José 
Antônio de Almeida Prado (o grande vencedor do i Festival), marlos No-
bre, Aylton escobar, ernst Widmer, Fernando cerqueira, lindembergue 
cardoso, mário Ficarelli e tantos outros autores. consolidava-se toda uma 
geração de compositores talentosíssimos e até então pouco conhecidos do 
grande público.

As Bienais de música Brasileira contemporânea foram idealizadas por 
edino para darem continuação ao processo iniciado com os Festivais da Gua-
nabara. começaram a partir de 1975, numa iniciativa da sala cecília meireles 
em colaboração com o iNm-Funarte.

Na ii Bienal, em 1977, comecei profissionalmente minha carreira como 
compositor, vencendo – na categoria de música de câmara – um concurso 
de composição especialmente direcionado para o evento. e muitos foram os 
jovens compositores revelados ao longo das Bienais, verdadeiro celeiro para a 
renovação da música contemporânea de nosso país.

Quando assumiu a direção do instituto Nacional de música da Funarte, 
já na década de 80, edino abriu-me novas portas profissionais chamando-
-me para trabalhar com ele e confiando-me a coordenação das Bienais (em 
substituição a ricardo tacuchian), nos anos de 1985, 1987 e 1989. Fez-me 
também coordenador de música Brasileira – supervisionando o projeto Pro-
-memus, que abrangia edições e gravações do repertório nacional – e tornou-
-me seu Vice-diretor, de 1986 a 1988.

A partir de 1990, nossas trajetórias profissionais se separaram, quando me 
dediquei exclusivamente à universidade e ao meu doutoramento. edino con-
tinuou seu apoio incondicional à música brasileira, destacando-se principal-
mente numa longa gestão como Presidente da Academia Brasileira de música, 
onde implantou o Banco Partituras, projeto ímpar para a divulgação da músi-
ca orquestral brasileira, que ele acalentou desde sua época na Funarte. No ins-
tituto Nacional de música, o Banco de Partituras começou com um catálogo 



 Ronaldo Miranda

160

de obras orquestrais, elaborado por João Guilherme ripper, e na Academia 
passou a funcionar na prática, sob a coordenação de Valéria Peixoto.

mais uma vez, Krieger deixava sua marca de imbatível defensor da música 
brasileira, trabalhando incansavelmente pela sua difusão.

Finalmente, o segundo volume do livro de ermelinda Paz aborda o edino 
Krieger compositor, incluindo depoimentos, catálogo de obras e discografia. 
e, nesse ponto, temos que lamentar apenas que edino não tenha tido, em sua 
brilhante trajetória profissional, mais tempo para compor e para pensar em si 
mesmo. Pois ele é, sem dúvida, um dos grandes compositores brasileiros de 
todos os tempos.

Até hoje não esqueço a primeira vez em que ouvi uma obra de sua autoria. 
tratava-se do impressionante Ludus Symphonicus, composto ao final de 1965 
para a Orquestra de Filadélfia, que o estreou em caracas sob a regência de 
nada menos que stanislaw skrowaczewski, em maio de 1966. Peça densa e 
bem construída, em linguagem serial, o Ludus me causou uma profunda im-
pressão quando o ouvi em sua estreia carioca, nesse mesmo ano de 1966, com 
a Orquestra sinfônica Brasileira, regida por isaac Karabtchevsky.

Outras obras sinfônicas me encantaram progressivamente, em especial a 
Toccata para piano e orquestra (com poderosa performance de maria da Penha), 
as Variações Elementares, as Três Imagens de Nova Friburgo e o incomparável Canticum 
Naturale, obra-prima do catálogo orquestral de edino, que coloca no segun-
do movimento – Monólogo das Águas – um lindo solo em vocalize de soprano 
(no caso, a voz de maria lúcia Godoy), podendo ser substituído por um 
violoncelo.

das peças solo, impossível não citar a vigorosa Ritmata para violão, dedica-
da a turíbio santos, sucesso no mundo inteiro. das peças para o teclado, há 
que se admirar muito as Três Miniaturas em linguagem serial (admiravelmente 
gravadas por Belkiss carneiro de mendonça), a bela Sonata para Piano a Quatro 
Mãos e a antológica Sonatina, um dos maiores hits do repertório pianístico na-
cional, retratada em disco e ao vivo por inúmeros intérpretes nossos, como 
miguel Proença, maria teresa madeira e Alexandre dossin. Ainda no âmbito 
do teclado, há que lembrar os espetaculares Estudos Intervalares, compostos em 
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2001 para o ciclo Três Séculos de Piano do conservatório Brasileiro de música 
e estreados por luiz carlos de moura castro, na sala cecília meireles. Vale 
registrar a excepcional interpretação desta obra por Fábio martino, que a 
incluiu em seu cd de estreia, lançado recentemente na Alemanha.

muito ainda há o que ressaltar na produção do edino compositor, mas vou 
citar apenas mais duas peças, entre suas diversas obras de câmara: o belíssimo 
Quarteto de cordas e a excepcional Sonâncias, para violino e piano (textura 
moderníssima com a maior eficácia sonora).

uma das maiores virtudes do livro de ermelinda Paz é justamente o ca-
tálogo temático das obras de edino, que inclui praticamente toda a sua pro-
dução, com indicações precisas sobre datas e intérpretes das diversas estreias, 
estendendo-se ainda à sua produção em trilhas para o teatro e o cinema. Feliz-
mente, o catálogo já está ultrapassado, pois edino – octagenário – continuou 
compondo, após o término da pesquisa da autora.

substancialmente ilustrado (com fotos raras e preciosos fac-similes) e muito 
bem editado, Edino Krieger: crítico, produtor musical e compositor é um documento 
único sobre um músico exemplar, que muito fez pela música de seu país. 
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E n s a i o

Poemas de Jesús J. Barquet

universidad 
Autónoma de 
chihuahua, 
méxico.

César Antonio Sotelo

J esús J. Barquet, cubano de nascimento e universal por opção, 
entende a lírica como expressão de si mesmo, cultivando uma 

poesia cujo objeto é o próprio sujeito. sua escrita, profundamente 
auto-reflexiva, explora o mundo inefável do espírito humano e tor-
na a palavra uma ferramenta para expressar o universo emocional 
da Humanidade. Numa incansável pesquisa estilística que abran-
ge mais de quatro décadas, Barquet dota as palavras de uma carga 
emocional ao mesmo tempo pessoal e universal, permitindo-lhes 
exprimir a dor, a angústia, o medo, a alegria e a esperança de todos 
os humanos. O resultado é uma obra apaixonadamente lírica, cheia 
de amor pela vida e pela poesia. 

em sua extensa produção (publicada em cuba, estados unidos, 
espanha, Brasil, méxico) observa-se uma permanente transforma-
ção, uma escrita marcada pela ironia, o humor, a sensualidade e um 
lirismo que, sem se afastar da beleza inerente à poesia, reflete sobre 
os complexos problemas do indivíduo e sua relação com o mundo 
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contemporâneo. A obra do cubano de muitas pátrias tornou-se, ao longo dos 
anos, em uma reflexão sobre o poético, centrada em temas que lhe servem 
de perguntas sobre a realidade e à qual seus poemas oferecem uma gama de 
possíveis respostas.

O primeiro desses temas é o exílio, entendido no sentido mais amplo. exi-
lado não é apenas quem deixa seu país de nascimento, mas qualquer pessoa 
que se sinta banida do mundo. ligado a este tema, há outro: o naufrágio dos 
sonhos, das esperanças, da vida. seus versos expressam o olhar do exilado que 
sobrevive a um terrível naufrágio e que, nas terras do refúgio, analisa seu mo-
mento histórico em diálogo com os acontecimentos do passado que mudaram 
sua vida para sempre. dessa maneira, o poema se transforma em um espelho 
que reflete todos os naufrágios do indivíduo que, com paradoxal lucidez, 
ainda não entende qual poderia ser seu lugar no novo espaço e no novo século.

um terceiro tema recorrente na obra de Barquet é o amor, incorporado à 
expressão poética como imagem que simboliza o sentido da vida para o poeta. 
O amor se confunde invariavelmente com o desejo, a paixão e a corporeidade. 
Barquet canta o corpo (principalmente masculino), tido como a expressão 
máxima do amor e da beleza. diante do caos e da incerteza de uma sociedade 
que destruiu os paradigmas da modernidade e ainda não sabe construir a nova 
sociedade, a lírica de Barquet oferece um vínculo de amor, uma tentativa de 
atingir o inapreensível e compreender e exprimir o inefável. mas, se a ponte 
entre o indivíduo e as diversas alteridades é o amor, sua expressão sublime 
é sempre o resultado do encontro dos corpos, tópico frequente na obra do 
cubano, para quem o corpo é também a concreção da alma e o ato sexual, a 
máxima realização da beleza, o ritual necessário que complementa os homens 
e momentaneamente oferece um sentido à vida. A comunhão dos corpos 
torna-se um ato criativo que dá significado ao poema, à palavra e à própria 
existência. A comunhão de almas se faz na entrega dos corpos, numa união 
que afasta a solidão, resgata os náufragos e os leva ao barco que os conduzirá 
a porto seguro. O amor constitui, finalmente, um ato de fé na Humanidade.

mas a caracterização de seu universo poético não se limita a essas constan-
tes temáticas. O uso variado da ironia, do humor, da paródia e, de maneira 
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altamente sugestiva, da intertextualidade são outros tópicos presentes na sua 
escrita. Obra de muitas facetas, a poesia de Barquet está definitivamente vin-
culada à tradição hispana de Fray luis de león, José martí, Gabriela mistral, 
José lezama lima, mas também tem raízes profundamente universais: Fer-
nando Pessoa, Walt Whitman, t. s. eliot e Konstantinos Kaváfis. este diálogo 
com a tradição outorga densidade a sua proposta poética. As múltiplas relei-
turas, as citações, as referências explícitas, os ecos sutis dessa tradição formam 
as bases culturais e emocionais deste cubano polifônico e universal.

Barco que navega por mares incertos, sobrevivente de muitos naufrágios, a 
poesia de Jesús J. Barquet nos brinda um profundo amor pela Humanidade, 
amor que nele se torna canção ecumênica pela qual uma realidade melhor é 
revelada como a verdadeira pátria e linguagem do homem. Nesse caminho, 
consegue oferecer um sentido regenerador à falta de sentido da nossa con-
temporaneidade.

regresso*

     Então achou o jazigo que queria, Achei, respondeu Ricardo Reis.
                   José Saramago

        i

dizem que não voltou quando chamado
e sim quando sentiu que precisava reencontrar seu criador.
dizem
   que andava pelas ruas de lisboa
procurando seus avisos, seus rastros atrozes
nas praças e becos
daquela cidade antes cúmplice
e agora diferente
sem ser por isso inteiramente outra.

 

* Poema inédito, escrito no Brasil.
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“morreu o criador”, anunciaram
os jornais da manhã
enquanto desembarcava anônimo no tejo
sob a chuva.
mais uma vez, tenta perambular
pela antiga cidade, alheia já do mestre
que expulsou os que criara
e que agora morria
sem providenciar seus regressos.
No mudo vazio das calçadas e vielas
vê ricardo reis lampejar sem lembrança nem culpa
uma sábia orfandade,
ou será tudo aquilo apenas um surto no seu olhar?

mas nosso herói é feliz: rei de si próprio, é feliz,
mesmo sabendo que esse pródigo retorno de hoje
é só um projeto – mais um – impossível.

        ii

Não chegou com as malas costumeiras
nem pó nas sandálias do mundo
que lhe obrigaram percorrer.
Nas mãos unicamente três odes
de amor a uns deuses remotos 
que ninguém de lá conhecia, escritas
após abandonar sua terra:
“Quer pouco: terás tudo / Quer nada: serás livre.”

        Nos bolsos das calças
trazia suas odes como chaves, oferendas, simples
trocados para deixar ao pé de uma ceiba
que imaginava imutável sem tê-la visto nunca.
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restava-lhe ainda uma dívida:
beijaria o jazigo da mãe cuja morte
não lhe foi permitido acompanhar
e de novo,

   num navio qualquer,
iria embora dali, mesmo contra sua vontade,
mas com o suave desassossego de ser, afinal,
inteiramente livre, outros.



congado dos Arturos, 
contagem, mG.
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C o n t o

As coisas de que não 
me lembro, sou
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Jacques  Fux

Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar.
Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer.
En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos.

Jorge Luis Borges

... des petits morceaux de quotidien, des choses que, telle ou telle année, tous 
les gens d’un même âge ont vues, ont vécues, ont partagées, et qui ensuite 
ont disparu, ont été oubliées; elles ne valaient pas la peine de faire partie de 
l’Histoire, ni de figurer dans les Mémoires des hommes d’État, des alpinistes et 
des monstres sacrés.
 Il arrive cependant qu’elles reviennent, quelques années plus tard, intactes 
et minuscules, par hasard ou parce qu’on les a cherchées, un soir, entre amis.

Georges Perec

Nossas lembranças infantis nos mostram nossos primeiros anos não como eles 
foram, mas tal como apareceram nos períodos posteriores em que as lembranças 
foram despertadas. Nesses períodos de despertar, as lembranças infantis não 
emergiram, (...) elas foram formadas nessa época.

Sigmund Freud
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Há várias formas de esquecimento. A mais estudada é a extinção. Outra, popularizada por 
Freud, é a repressão. Existem memórias que não ultrapassam poucos segundos, e ficam na 
memória de trabalho.
 Outras não ultrapassam a memória de curta duração (e não ficam na memória de 
longa duração).
 Outras memórias duram poucos dias e depois desaparecem.
 Por último, há o esquecimento real: memórias que desaparecem por falta de uso, com 
atrofia sináptica.

Ivan Izquierdo

 Ȅ 1. tudo que lembro de não me lembrar
eu não me lembro do dia em que nasci. Nem do dia em que fui concebido. 

Não me lembro de ter crescido, e nem de ter habitado aquele lugar quentinho 
e confortável durante nove meses. Não me lembro de ter mamado sequer uma 
vez (e olha que mamei até um ano). Não me lembro do sabor do leite mater-
no. Não me lembro do meu brit-milá (e deve ter doído bastante). também não 
me lembro do meu primeiro gole de vinho, que foi com oito dias de idade. 
Não me lembro daquele primeiro período da vida que se iniciava em que dor-
mia horas e horas feliz e amamentado. também não me lembro do toque no 
meu corpo nu, das mãos carinhosas e amáveis dos meus pais. Não me lembro 
do meu cheiro, do cheiro da minha casa, do cheiro da minha bisavó que tanto 
tomava conta de mim. Não me lembro de abrir os olhos, de abrir a boca, de 
babar, de chorar, de fazer manha. Não me lembro da noite, do dia, da minha 
respiração e da respiração dos meus entes amados. Não me lembro do meu pé 
gordinho, dos meus joelhos inchados, das minhas coxas redondas, da minha 
boca sem dentes. Não me lembro dos abraços, dos beijos, das carícias, dos 
suspiros, das conversas, dos sorrisos e nem das lágrimas. Não me lembro do 
amor dos outros, nem tampouco do meu.

Não me lembro de engatinhar. engatinhar para todos os lados descobrin-
do que o mundo poderia ser maior. muito mais repleto de coisas, de cheiros, 
de perigos. Não lembro do meu joelho doer no fim do dia após ter desvelado 
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tantos mistérios e enigmas. Não tenho a menor recordação do dia em que 
fui incentivado a levantar. A bater palmas. A sorrir. A encantar e chantagear 
quem estivesse por perto. Não me lembro de usar fraldas. Não me lembro de 
tirá-las. Não me lembro do meu próprio cheiro quando ainda não sabia ir ao 
banheiro. também não lembro dos cheiros ruins e dos cheiros gostosos. do 
mundo de novas e fantásticas sensações que me cercava. Não me lembro do 
meu primeiro passo, que foi na Bahia. também não me lembro do meu pri-
meiro tombo, dessa primeira vez em que me abandonaram por uma mínima 
fração de segundo, quando finalmente conheci o susto. Não me lembro de ne-
nhuma dor, de nenhuma vacina, de nenhum soluço, de fome alguma. Não me 
lembro de estar no colo dos meus pais, dos meus avós, da minha bisavó, dos 
vizinhos, dos falsos amigos. Não me lembro do bafo de ninguém. Não me 
lembro da minha primeira refeição. da minha primeira banana amassada. da 
primeira maçã raspada. da minha primeira papinha. também não me lembro 
de ficar na cadeirinha esperando o tão aguardado aviãozinho da refeição. Não 
me lembro da mamadeira, das estórias contadas antes de dormir, de não ter 
medo algum de nada e nem de ninguém. Não me lembro da alienação, não me 
lembro de ter sonhos e desejos, não me lembro de nenhuma noite dormida. e 
de nenhum dia acordado. Não me lembro de saber o que era o amor.

Não me lembro de falar errado. Não me lembro de ser analfabeto como 
meus avós. Não me lembro de saber se as palavras que pronunciava, ou es-
cutava, eram em iídiche ou português. Não me lembro da dor, visível nos 
olhos da minha bisavó, por causa da sua filha especial. também não me re-
cordo do sofrimento dos meus pais por causa do meu irmão. Não tenho 
lembrança alguma do meu irmão como alguém diferente. Não me lembro do 
frio, de sentir fome, cansaço, sono, tristeza, dor. Não existiam na época, ou 
eu era totalmente privado (e blindado) contra eles. Não me lembro do amor, 
mas era só isso que vivia.

Não me lembro do primeiro encontro com um outro. um outro que não 
existisse somente para me dar amor. Não lembro de saber que a vida pudesse 
ter outro sentido que não fosse a minha própria existência. Não me lembro 
quando me dei conta de que eu não era meus pais.
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Não me lembro do dia em que fui para escola pela primeira vez. Não me 
lembro de nenhuma mordida, nenhum soco, nenhuma briga que tive com 
algum colega. Nem me recordo de ter sido colega de ninguém no jardim 
de infância. Não me lembro das brincadeiras, dos sorrisos, das corridas e 
saltos mirabolantes. também não me lembro das lágrimas da minha mãe 
quando me deixou pela primeira vez nessa escola. Não me recordo do meu 
desespero, do meu pranto, dos soluços e da dor de barriga de tanto chorar. 
Não me lembro da professora, de sua tentativa em ludibriar, transformar 
e recriar um mundo fora do útero dos meus pais. também não me lembro 
do dia em que a escola passou a ser essencial e que os amigos se tornaram 
fundamentais. Não lembro da profunda atenção que meus pais davam ao 
meu irmão, da completa ausência de tios e avós na minha criação. Não me 
lembro (e gostaria muito de reviver) o carinho especial da minha bisavó. 
O amor que ela viveu com minha mãe e que revivia comigo. também não 
me lembro do seu desaparecimento. de ser capaz de ressignificar amor e 
ausência.

Não me lembro do primeiro grito de reprovação que recebi (nem do se-
gundo, nem do terceiro). também não me lembro de ter aprendido algo com 
esse grito, com esse tapa, com o dedo em riste, com o olhar sério, com a voz 
grossa, com a necessidade de ser educado. Não me lembro dos professores da 
minha infância. devem ter sido sensíveis, carinhosos e tolos. Não me lembro 
de colorir, de encaixar brinquedos, de jogar objetos em rebeldia, mostrando 
que eu tinha vontade própria, de gritar, fazer pirraça e calar quando bem 
entendia. Não me lembro de começar a escrever, de repetir infindavelmente 
as letras do meu nome, de descobrir o som distinto e paradoxal da última 
letra do meu sobrenome. de entender a herança pesada da minha família e da 
minha cultura. Não lembro de descobrir o fabuloso mundo que se desvelava 
com a minha alfabetização. mundo imponderável para meus avós e bisavós. 
Não me recordo de trazer para aula o nome e a profissão dos meus pais, avós, 
tios. Não me lembro de construir a árvore genealógica de minha família, de 
escutar sobre a origem dos meus ancestrais e dos ancestrais de meus amigos. 
Não me lembro de me dar conta de que as professoras não eram judias, de que 
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o mundo não era judeu, de que tatuagens com números estranhos nos braços 
dos avós não eram coisas normais, comuns e cotidianas. Não me lembro de 
estranhar o nome Auschwitz ou de compreender que genocídios não eram 
coisas cotidianas e banais. Não me lembro de associar as palavras barbárie, 
poesia e amor.

Não me lembro de ter aprendido o alfabeto. de repetir fastidiosamente o 
som das vogais e das consoantes. Não me recordo de ter aprendido o estranho 
som da letra ‘h’ e nem de ter a percepção e consciência do ‘w’. Não me lembro 
de sentir nenhum desejo, cobiça e volúpia pelo outro. ele ainda fazia parte de 
mim. Não me lembro da disputa e da competição pelo olhar da professora. 
Por seu amor e admiração. Não me lembro das brigas, das desilusões, das 
primeiras angústias que só aconteciam na escola. Não me lembro quando 
diferenciei pela primeira vez meninos de meninas. Não me recordo do dia em 
que olhei para uma menina e algo diferente se passou em mim. talvez um bri-
lho mais intenso no meu olhar. talvez uma quentura inaugural percorrendo 
meu corpo.

Não me lembro da primeira vez em que cheguei em casa desiludido. Não 
me lembro do dia em que descobri que todos os outros alunos da escola 
também eram especiais, e que uns eram muito mais especiais e queridos pelas 
professoras que os outros. e eu não era um dos queridinhos. Não me lembro 
do dia em que algum amigo preteriu outro a mim. também devo ter apagado 
completamente a lembrança do dia em que uma menina escolheu olhar para 
outro e fechar os olhos para minha perfeição. Não lembro de compreender 
que o mundo poderia ruir um dia. Que eu podia me abalar. Que eu poderia 
sofrer.

também não lembro do dia em que descobri que meus pais não eram per-
feitos. Que meu pai não era herói. Que minha mãe o havia escolhido antes de 
me gerar. e que eu era somente o segundo, ou o terceiro. Não me lembro do 
dia em que reparei algum defeito nos meus pais. Não me lembro do dia em 
que eu percebi o cheiro deles. um cheiro que já não era meu. Não me recor-
do do dia em que tive vergonha dos meus pais. em que concebi as terríveis 
diferenças e limitações do meu irmão. e também tive vergonha e me escondi. 



 Jacques  Fux

174

e passei a esconder as histórias da minha casa. também não me lembro do 
dia em que comecei a invejar as outras famílias, fantasiadas na minha mente 
como normais, e que desejei estar no corpo de outro. também não sei quanto 
tempo isso tudo durou. e quanto tempo depois descobri que nada disso tinha 
sentido. Que cada um tinha que viver com suas próprias dores. e com suas 
próprias invenções.

Não me recordo de aprender hebraico. Não me lembro de saber que 
hebraico não se falava correntemente no Brasil. também não me lembro 
do dia em que comecei a esquecer propositalmente essa língua. Nem de 
quando percebi que iídiche não se falava na rua. também não me lembro 
do dia em que entendi que as palavras em iídiche tinham uma conotação 
negativa. uma conotação de dor, de saudade da diáspora da minha família 
e de sentir no corpo e na fala o não pertencimento a lugar algum. uma 
tentativa inútil de preservação cultural. de recordar tempos e épocas em 
que meus antepassados tinham que fugir constantemente. também não me 
lembro quando entendi que falar essa língua era discriminar as pessoas e o 
país que acolheram minha família. também não sei se eles foram acolhidos, 
se foram felizes, se viveram em paz. Não me lembro de conversar com eles 
sobre isso. Nem sei como eles me passaram os valores culturais, históricos, 
familiares e dolorosos do judaísmo. também não lembro da primeira vez 
que comi guelfite fish.

Não me recordo da paixão pelas rezas matinais. Não me lembro o porquê 
cantava com tanto fervor e alegria versos em hebraico (que eu não entendia 
nada). Não me lembro da certeza que tinha em relação à existência de deus. 
do deus judeu. Não sei dizer quando eu rezava acreditando que deus me 
ouviria. e quando eu trapaceava, e era vil e mesquinho, almejando que deus 
me esquecesse naquele momento. Não me lembro do dia em que deus me 
abandonou e nem do dia em que eu o abandonei. eternamente. Não me 
lembro de tê-lo matado, e nem de quando ele matou meu tio. também não 
sei quem o fez. tampouco entendi a dor da minha família, da minha avó, dos 
meus primos. também não lembro do dia que compreendi que eu e meus pais 
éramos mortais.
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 Ȅ 2. tudo que lembro de não compreender
Não me lembro mais do dia em que passei a considerar o amor como 

sofrimento. Não me recordo o dia em que amei a primeira menina que não 
me queria. em que passei a me tornar melancólico. também não lembro da 
certeza que tinha que era o melhor e o mais inteligente de todos. Não me 
lembro de me tornar estúpido, arrogante e metido. de me retrair. de ficar 
na minha. de blasfemar. de achar que o mundo não era bom o suficiente 
para mim. também não me lembro do dia em que gostei de me ver inserido 
no mundo goy, e que passei a detestar e amar simultaneamente o judaísmo. 
A detestar fazer jejum e lembrar, constantemente, das infelicidades desse 
meu povo. A me encantar com a possibilidade de viver em um país forte, 
novo, briguento. também não me lembro do dia em que tive pela primeira 
vez ojeriza da sinagoga e de muitos de seus membros. Não lembro mais o 
motivo. Não me lembro mais da aversão que tive dos seus cheiros, roupas e 
mesquinharias.

Não lembro mais por que me achava diferente e melhor em meio ao mun-
do católico. também não me lembro da razão por me considerar um estranho 
e pior no mundo judeu. Não me lembro por que comecei a ler. Não me 
lembro mais do primeiro, do segundo e do terceiro livro que li. Não me lem-
bro das sensações que senti. Não me lembro por que me achava especial por 
carregar um livro nas mãos. Não me lembro de gostar de ler nenhum livro 
para o colégio.

Não me lembro o motivo de ter gostado da matemática. de ter gostado de 
Física. de ter gostado de esportes. Não me lembro por que deixei de gostar de 
todo conhecimento teórico. Não me recordo por que voltei a gostar da teoria. 
Não me lembro quando gostei de amar o amor, e quando comecei a detestar 
o amor. Não me lembro de quantas meninas amei. Não me lembro quantas 
deixaram de me amar e quantas eu nunca amei de verdade. Não me lembro 
por que admirava a todo instante meninas com culturas distintas da minha e 
por que as depreciava por não serem judias. também não sei quando isso tudo 
mudou. e nem se mudou.
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Não me lembro da primeira vez em que conheci de perto a loucura. A 
loucura da outra. A loucura pelo amor. A loucura de todos. A minha própria 
loucura. Não me lembro das quedas, da constatação da minha própria igno-
rância e dos meus próprios limites. Não lembro por que fugia sempre quando 
algo estava complicado. Não compreendo o motivo de nunca encarar a vida e 
seus percalços. Não me lembro por que sempre ludibriava a dificuldade. Não 
me lembro de aprender nada, apenas fingir, falsear e fugir.

Não me lembro do dia em que conheci o mal. O mal nos outros e em mim 
mesmo. Não me recordo do dia em que fui pela primeira vez mesquinho, 
babaca e egoísta. Algo que se repetiria em mim. Algo que se repete constan-
temente no mundo. Não me lembro do dia em que achei que só o outro era 
capaz de me fazer mal. Que só o outro poderia trair minha confiança. Que só 
o outro podia roubar meu amor, meus sonhos e meus desejos mais íntimos. 
Não me lembro do dia em que eu também roubei, traí e desejei o desejo do 
outro.

Não me lembro das coisas que esqueci para poder viver. Não me lembro 
dos amores que extingui por medo de ressurgirem. Não lembro o motivo 
da invenção do meu ódio. da minha raiva pelo mundo judeu e pelo mundo 
não judeu. Não me lembro de idealizar a beleza e a tristeza da shoah. Não 
me lembro de quando me coloquei como vítima para ser amado pelos ou-
tros e nem de quando compreendi a grande estupidez em me colocar nessa 
posição. Não me lembro por que aceitava tudo. Não me lembro o motivo 
de me encontrar em macabéa. de estranhar Borges. de me ver como um 
lobo da estepe. de amar os olhos de capitu. de sofrer na sibéria. de me 
masturbar na irlanda, nos estados unidos, na Grécia e em roma. infeliz-
mente não me lembro (e como gostaria de viver tudo de novo) das sensa-
ções ao ler um livro pela primeira vez. O livro. das emoções de passar, 
página a página, o amor e a dor de riobaldo. das lágrimas que deveriam 
ter escorrido ao penetrar no sertão. Não me lembro do dia em que entendi 
que a literatura muda a vida. Que a Arte é literatura. também não me 
lembro do dia em que compreendi que ela não serve para nada. Que pode 
ser bela, forte e burra.
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 Ȅ 3. tudo o que me tornei em função  
de não me lembrar

Não me lembro dos livros que li. Não me lembro de quais livros inventei 
que li. Não me lembro dos livros que fantasiei que li. também não me lembro 
da vida que eu vivi. da memória que eu inventei. dos fatos que recalquei. das 
dores que ludibriei. dos sonhos que não tive. Não me lembro dos sonhos que 
descartei. dos medos que me frearam. das dores que nunca cicatrizaram. dos 
versos que escrevi. Que inventei. Que copiei. Que gostaria de ter escrito. Que 
nunca serei capaz de escrever. também não me lembro de todas as idealizações 
do amor. de todas as invenções que depositei no outro. de todo amor que 
tive somente pelo espelho.

Não me lembro de ter aprendido a não tentar, mesmo tendo sido recusado 
muitas vezes. Não me lembro de ter deixado de amar, mesmo após várias de-
silusões. Não me lembro de ter deixado de escrever, mesmo não acreditando 
que escrevia algo importante. também não entendo o motivo de continuar 
escrevendo e almejando um amor.

Não me lembro mais das vidas que roubei. dos sonhos que reinventei. dos 
versos que plagiei. Não me lembro de tudo que sei. Não me lembro de tudo 
que não sei. Não consigo contabilizar todo conhecimento que tenho. Ou que 
acho que tenho. Ou que invento que tenho. Ou que escrevo para mostrar.

inútil dizer que não esqueço nada que não me lembro.
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As casas da casa

José  Murilo de  Carvalho

O caminho que a ABl percorreu até se fixar com comodidade 
no Petit trianon e no Palácio Austregésilo de Athayde foi 

longo e penoso. A afirmação vale, sobretudo, para o período entre 
1896, quando começaram as reuniões preparatórias na redação da 
Revista Brasileira, até a ocupação do Petit trianon, doado pelo gover-
no francês, em 1923. Foram anos de sedes provisórias e precárias, 
de empréstimos de salas para sessões solenes, de busca por uma 
casa permanente. superado o desafio, a busca de uma casa para 
a casa pode ser vista hoje como um passeio pelo centro do rio 
de Janeiro e como um desfile de edifícios marcantes da cidade nas 
primeiras décadas do século XX. de alguns dos prédios, como o 
da redação da Revista Brasileira, e o do escritório de rodrigo Octavio, 
só nos restam os endereços, a saber, travessa do Ouvidor, 31, rua 

C a l i g r a m a s 

curadoria da mostra de luiz Anselmo maciel.

Ocupante 
da cadeira 5 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 
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da Quitanda, 47, respectivamente. de outros, tragados embora pela reforma 
urbana, restaram imagens. É o caso do Pedagogium, situado à rua do Passeio, 
82, da Biblioteca Fluminense, à rua do Ouvidor, do prédio do ministério do 
interior, na praça tiradentes, do Palácio monroe e, sobretudo, do silogeu 
Brasileiro, este a primeira sede própria da casa, que se localizava ao lado 
do Passeio Público. dois prédios apenas, por felicidade, dos mais belos, so-
breviveram às mudanças: o do Gabinete Português de leitura, à rua luís de  
camões, e o do colégio de Pedro ii, na época rebatizado de Ginásio Nacional, 
na rua marechal Floriano. 

instalada hoje com conforto, a ABl, com esta galeria de fotos, presta ho-
menagem aos fundadores e outros Acadêmicos, que, nos tempos heroicos 
sustentaram com dedicação e persistência a frágil construção inaugurada em 
1897. 

 ȅ

 Ȅ Revista Brasileira, 1897 | 1898 | 1899 | 1900
A Academia nasceu no escritório da Revista Brasileira de José Veríssimo, à 

travessa do Ouvidor, n.º 31. “Aí se realizaram as sete sessões preparatórias e 
mais as de 30 de novembro e 7 de dezembro de 1897, 26 de setembro e 1.º 
de outubro de 1898, 21 de junho de 1899, 23 e 30 de julho de 1900. 

A pequena sala da Revista, muito perto do bulício elegante da luxuosa artéria 
(rua do Ouvidor) essencial do sistema circulatório da cidade, essa pequena 
sala, enquanto existiu, era o natural refúgio da instituição, que nela germinou 
e nasceu. mas a hospitalidade generosa de José Veríssimo e Paulo tavares teve 
de cessar pelo desaparecimento da preciosa Revista, que ambos fundaram em 
1895, e não se pode manter além de 1900”.1

1 Neves, Fernão. A Academia Brasileira de Letras: notas e documentos para a sua história, 1896-1940/ Fernão 
Neves. – [ed.fac-mil.]. – rio de Janeiro: ABl, 2008. P. 73. 
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em 11 de agosto de 2006, a ABl fez a aposição de uma placa, em bronze, no 
local do início de suas atividades, na Revista Brasileira, à travessa do Ouvidor, n.º 31. 

Foto: Acervo ABl.

 Ȅ Pedagogium, 1897 
Foi um estabelecimento de ensino profissional criado pelo decreto n.º 667, 

de 16 de agosto de 1890, que estabelecia em seu Art. 1.º – O Pedagogium 
tem por fim: “constituir-se centro impulsor das reformas e melhoramentos 
de que carece a instrução nacional, oferecendo aos professores públicos e par-
ticulares os meios de instrução profissional de que possam carecer, a exposi-
ção dos melhores métodos e do material de ensino mais aperfeiçoado”.2

Neste edifício, antiga secretaria da Justiça, foi realizada a sessão inaugural 
da Academia Brasileira de letras, em 20 de julho de 1897. Nele realizaram-
-se, além da sessão inaugural, as ordinárias de 26 de julho, 17 e 31 de agosto, 
14 e 28 de setembro desse ano. “Aí, por motivo de serviço da casa, as reuniões 
se realizavam à noite, o que era inconveniente para os Acadêmicos”.3

2 http://www2.camara.leg.br/
3 Neves, Fernão. A Academia Brasileira de Letras: notas e documentos para a sua história, 1896-1940/Fernão 
Neves. – [ed.fac-mil.]. – rio de Janeiro: ABl, 2008. p. 73. 
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Pedagogium, 1897.  
Foto: Autor não identificado. Arquivo múcio leão/ABl.

 Ȅ Ginásio Nacional, 1898
Por intermédio de José Veríssimo, então diretor do Ginásio Nacional, hoje 

colégio Pedro ii, e concessão de Amaro cavalcanti, ministro do interior,  
obteve a Academia uma das salas daquele colégio para ali realizar as suas ses-
sões. O comunicado da concessão ministerial foi feita na sessão de 16 de maio 
de 1898, pelo presidente machado de Assis. 

No Ginásio Nacional realizou a Academia apenas quatro sessões: 16 de 
maio, 6 de junho, 18 de julho e 8 de agosto do mesmo ano.



As casas  da  Casa  

183

Ginásio Nacional, 1898.
Foto: reprodução fotográfica do cartão-postal da editora N. Viggiani. rio. Circa 1920. 
coleção Anselmo maciel.

 Ȅ Biblioteca Fluminense, 1898 | 1899
[...] A Academia, porém, na precariedade de sua vida material, não se po-

dia dar ao luxo da escolha... Por fim surgiu a ideia da Biblioteca Fluminense, 
ali mesmo na rua do Ouvidor, quase em frente ao Garnier... Foi um achado, 
pensou-se: a Biblioteca Fluminense... Quanta gente, mesmo letrada, ignora o 
que isso era: uma associação privada que floresceu nos meados do século pas-
sado, acumulou uma preciosa livraria pacientemente organizada por Francisco 
Antônio martins, seu erudito e prestante bibliotecário, e um dos maiores 
conhecedores de livros do Brasil...

converteu seu patrimônio num magnífico edifício, na então rua princi-
pal da cidade, em cuja loja se estabeleceu, e ainda hoje se mantém, a casa 
de modas de salgado Zenha... [...] depois, a sociedade se extinguiu, pelo 
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desaparecimento dos sócios, e a biblioteca, que praticamente era apenas um 
conjunto de salas fechadas, se dispersou e acabou... Felizmente a Biblioteca 
Nacional recolheu uma boa parte do precioso acervo.

Ali, em uma das salas de mistério deste velho casarão silencioso e empoei-
rado, a Academia realizou algumas sessões; algumas apenas... O local era por 
demais lúgubre e tumular. Num tácito entendimento, cedo generalizado, os 
Acadêmicos, já de si em número reduzido, que frequentavam as sessões, foram 
desertando aquela casa de silêncio...4

realizaram-se aí apenas duas sessões: as de 25 de outubro de 1898 e 10 
de agosto de 1899.

 Ȅ escritório de rodrigo Octavio, 
1901 |1902 |1903 |1904| 1905

[...] e de novo na rua, sem teto a que se acolhesse, a Academia aceitou o 
oferecimento que lhe fez rodrigo Octavio do seu escritório de advogado, à 
rua da Quitanda, n.º 47. “era uma velha sala de frente, com teto em funil sob 
a armação do telhado de uma antiga casa colonial, baixa, de sacadas corridas 
e maçanetas de ferro, hoje demolida”.5

Aí foi que se reuniu mais vezes a Academia. A primeira sessão realizou-se a 
11 de abril de 1901, seguindo-se-lhe as de 25 de abril, 30 de maio, 13 de ju-
nho, 29 de agosto, 12 de setembro, 24 de outubro, 31 de dezembro de 1901; 
9 de setembro e 4 de dezembro de 1902; 5 de fevereiro, 27 de maio, 10 e 21 
de setembro, 31 de dezembro de 1903; 1 de agosto, 6 de setembro de 1904; 
15 de fevereiro e 27 de maio de 1905.

“estava-se perto da rua do Ouvidor, em local acessível para as reuniões 
à hora que conviesse; na mesa havia papel e tinta, para os gastos de nosso 
expediente, e na sala, cadeiras, para a meia dúzia que nós, ordinariamente, 

4 www.academia.org.br [discurso de rodrigo Octavio na última sessão da ABl no silogeu Brasileiro, 
em 13/12/1923].
5 www.academia.org.br [discurso de rodrigo Octavio na última sessão da ABl no silogeu Brasileiro, 
em 13/12/1923]. 
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éramos, e um divã longo bastante para conter as presenças extraordinárias... 
Nessa pequena sala, com cadeiras suplementares, que vinham, de emprésti-
mo, de escritórios vizinhos, se realizaram diversas sessões de eleição e foi ali 
que receberam o voto que lhes deu ingresso na imortalidade: Afonso Arinos, 
martins Junior, Augusto de lima, euclides da cunha e sousa Bandeira”.6

 Ȅ ministério do interior, 1898
O ministério do interior, posto que não tenha sido sede da Academia, em-

prestou-lhe, todavia, o seu salão, para que aí realizasse algumas solenidades.
Assim foi que, para a primeira recepção solene do primeiro Acadêmico 

eleito depois de constituída a Academia, a recepção de João ribeiro, cedeu o 
ministro do interior, o sr. epitácio Pessoa, o salão nobre daquele ministério.

A sessão realizou-se às 8 horas da noite, de 30 de novembro de 1898, sen-
do o novo imortal saudado por José Veríssimo.7

ministério do interior, 1898.
Foto: Autor não identificado. Fundação Biblioteca Nacional

6 Idem.
7 NeVes, Fernão. A Academia Brasileira de Letras: notas e documentos para a sua história, 1896-1940 / Fernão 
Neves. – [ed. fac-mil.]. – rio de Janeiro: ABl, 2008. p. 75.
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 Ȅ Gabinete Português de leitura,  
1900 | 1901 | 1903 | 1904

No Gabinete Português de leitura realizaram-se várias sessões solenes: a 
1.º de julho de 1900 (recepção de domício da Gama, por lúcio de mendon-
ça); a de 2 de junho de 1901, na qual Olavo Bilac fez o elogio de Gonçalves 

Gabinete Português de leitura, 1900 | 1901 | 1903 | 1904
Foto: marc Ferrez / coleção Gilberto Ferrez / Acervo instituto moreira salles
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dias, seu patrono, e medeiros e Albuquerque, secretário-geral, o panegírico 
dos sócios falecidos luiz Guimarães Junior, Pereira da silva e Visconde de 
taunay; a de 17 de julho de 1903 (recepção de Oliveira lima, por salvador 
de mendonça); a de 18 de setembro de 1903 (recepção de Afonso Arinos, 
por Olavo Bilac); e a de 9 de setembro de 1904, às 4 horas da tarde, na qual 
Afonso Arinos leu a sua peça “O contratador de diamantes”.8

 Ȅ silogeu Brasileiro, 1905 a 1923
“em sessão de 1.º de agosto de 1904, comunica o presidente machado 

de Assis, que o ministro do interior, o sr. José Joaquim seabra, dando cum-
primento ao art. 1.º da lei n.º 726, de 8 de dezembro de 1900, acabava de 
dar instalação permanente à Academia na ala direita do silogeu Brasileiro, 
fronteiro ao Passeio Público. Pondera, entretanto, que, não sendo possível 
tornar-se efetiva essa instalação, enquanto a Academia não adquirir a mo-
bília que necessita, cumpre aos Acadêmicos acordarem na maneira de obter 
recursos para aquele fim. O secretário do ministro, mário de Alencar, depois 
Acadêmico, fora inspirador dessa dádiva.

resolveu a assembleia encarregar a mesa de agradecer ao ministro e enten-
der-se com o congresso para que fosse votada uma pequena subvenção, a fim 
de que pudesse ter completo cumprimento a lei que autoriza a instalação da 
Academia em prédio público.

O ministro, porque lhe fosse “realmente grato cumprir o disposto no art. 1.º 
da lei 726”, ordenou ao engenheiro F. A. Peixoto, da seção de obras daquele mi-
nistério, orçasse as despesas com o mobiliário e alfaias necessários à instalação 
condigna da Academia. e aquele funcionário, a 24 de março de 1905, apresen-
tava ao ministro o respectivo orçamento, na importância de rs.12.215$000.

e a 31 de julho de 1905, instalada a Academia em sua nova sede, realizou a 
primeira sessão em sua casa. tinha, já agora, assegurado um teto, onde abrigar-se 
e florescer.

8 NeVes, Fernão. A Academia Brasileira de Letras: notas e documentos para a sua história, 1896-1940 / Fernão 
Neves. – [ed.fac-mil.]. – rio de Janeiro: ABl, 2008. p. 76.
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Aí se demorou ela até fins de 1923, ano em que se trasladou para a sua sede 
atual à Avenida das Nações, hoje Avenida Presidente Wilson, 203”.9

silogeu Brasileiro. O mais antigo registro fotográfico de uma sessão pública da Academia Bra-
sileira, realizado em 17 de maio de 1909, quando da visita do escritor francês Anatole France.
Foto: Autor não identificado. Arquivo múcio leão/ABl.

silogeu Brasileiro. 
Foto: Autor não identificado. Arquivo G. ermakoff/Arquivo múcio leão.

9 NeVes, Fernão. A Academia Brasileira de Letras : notas e documentos para a sua história, 1896-1940 / Fernão 
Neves. – [ed.fac-mil.]. – rio de Janeiro: ABl, 2008. p. 77.
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em 31 de julho de 1904 realizava a Academia a primeira sessão na sua 
casa, onde se demorou até dezembro de 1923, quando se transladou para a 
sua sede atual, o Petit trianon, ex-pavilhão de França na exposição interna-
cional de 1922, doado pela França ao governo brasileiro, para que servisse de 
sede à Academia Brasileira.

 Ȅ Palácio monroe
A Academia, mesmo instalada no silogeu Brasileiro, com sede assegurada, 

valeu-se do Palácio monroe para realizar as sessões solenes de recepção de Pe-
dro lessa, na sucessão de lúcio de mendonça, em 6 de setembro de 1910, e 
de dantas Barreto, na sucessão de Joaquim Nabuco, em 7 de janeiro de 1911. 

Palácio monroe. Foto: Augusto malta. Arquivo G. ermakoff.

 Ȅ Petit Trianon
em 1923, Afrânio Peixoto, presidente da Academia, promoveu, junto ao em-

baixador da França, Alexandre conty, depois sócio correspondente, a doação pelo 
Governo francês do palácio dito Petit Trianon, construído para a exposição do cen-
tenário da independência do Brasil, situado na então Av. das Nações, hoje Av. 
Presidente Wilson, 203. A doação à Academia foi feita pelo chefe do Governo, 
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raymond Poincaré, e pelo Presidente da república, Alexandre millerand. Não 
tendo o Governo brasileiro cumprido a promessa de cessão do terreno em que está 
edificado o palácio, alvitrou o ministro da Fazenda, sampaio Vidal, fosse a doação 
feita ao Governo brasileiro, especialmente destinada para a Academia Brasileira, 
no que concordou o Governo francês. A França doou ainda três belos vasos de 
sèvres, que ornam a Academia, então definitivamente instalada e dotada de nova 
mobília. A sessão inaugural foi em 15 de dezembro de 1923. 

Falaram, por essa ocasião, o Presidente Afrânio Peixoto, o embaixador da 
França Alexandre conty, o ministro do interior e Justiça João luís Alves, e o 
acadêmico luís murat.10

Petit Trianon, 1923. Foto: Augusto malta. Arquivo múcio leão/ABl.

 Ȅ Palácio Austregésilo de Athayde – centro cultural 
do Brasil

Projetado pelo arquiteto mauricio roberto e construído pela ecisa engenha-
ria, o Palácio Austregésilo de Athayde teve suas obras iniciadas em 1975, obteve 
o habite-se em 1978 e foi inaugurado em 1979 com o nome “edifício centro 
cultural do Brasil”, na presidência do Acadêmico Austregésilo de Athayde. 

10 www.academia.org.br.
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O objetivo do então presidente era de construir um prédio moderno, que no 
futuro se tornasse base sólida do patrimônio da Academia, além de fazê-lo ins-
trumento de promoção da cultura sobre toda a nação brasileira. Para tal, obteve 
doação do governo do terreno onde abrigava o Pavilhão inglês na exposição 
internacional comemorativa do centenário da independência do Brasil.

Atualmente, parte do Palácio Austregésilo de Athayde é espaço para ativida-
des culturais da ABl e local onde se situa a diretoria, o Arquivo múcio leão, a 
sala Afonso Arinos, a Galeria manuel Bandeira e a Biblioteca rodolfo Garcia.11

Palácio Austregésilo de Athayde – centro cultural do Brasil.
Foto: reprodução fotográfica do desenho da fachada do edifício, m. roberto, 1979.

11 www.academia.org.br.
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Marcelo Sandmann

marcelo sandmann nasceu em 1963, em curitiba. É poe ta, 
compositor e professor de literatura Portuguesa na uni-

versidade Federal do Paraná. Publicou os livros de poesia Lírico 
renitente (7letras, 2000; 2.a ed. 2012), Criptógrafo amador (medusa, 
2006), Na franja dos dias (7letras, 2012) e A fio (7letras, 2014). 
Organizou o livro de ensaios A pau a pedra a fogo a pique: dez estu-
dos sobre a obra de Paulo Leminski (secretaria de estado da cultura 
do Paraná, 2010). composições suas encontram-se reunidas nos 
cds Cantos da palavra (1998); Conselho do bom (2014), com cláudio 
menandro e Benito rodriguez; e No silêncio da canção (2014), do 
grupo ZiriGdansk.



 Marcelo Sandmann

194

com o vento
Faço o inventário das coisas 
que me chegam com o vento:

A tosse seca no sobrado vizinho.
O cheiro de carne queimada
nos trigais da ucrânia.
A centrífuga da máquina de lavar
em movimento.
um cão latindo longe, aflito.
Os gritos das crianças
nas vielas sujas de Gaza.
O cravo perfurando a mão 
esquerda de cristo.

são as coisas que me chegam 
com o vento,
nesta tarde de desabrigo.
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Partido do frio
Penso tirar partido do frio.
esse frio não tão somente
condição atmosférica
(posto seja isso, sim,
agudamente),
mas também 
todo um estado de espírito.

Preparo versos de gelo,
que devo mastigar
com o prazer de quem mastiga 
pedras.

e que quero cuspir,
junto a cacos de dente
e uma baba de muco e sangue, 
nessa parede indene,
frígida,
asséptica.
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taxidermia
com lâmina de aço inexorável,
ele fere firme a epiderme,
esgarça os nervos,
retalha os músculos,
revira as vísceras
e risca nos ossos 
sua inicial.

taxidermista habilidoso,
extrai do corpo
o que nele há de carne.

e esse invólucro difuso,
a que muitos chamam 
“alma”,
vai enchendo de palavras,
palha vã
que nos mantém.
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menos claras
Vamos falar de coisas
menos claras.
do que à primeira vista
não pode nem ser visto.
do que em contato
escape 
a todo tato.

Vamos ouvir o som de um sismo
percutindo
no fundo de cratera
de satélite em declínio
de planeta perdido
em remoto
sistema solar.

Vamos sonhar com o que foge 
à matemática,
pois que é de outra matemática,
mais dura e rara.
um cálculo que o cérebro 
processe
quando em coma.

Vamos amar
a mulher em chamas,
vulcão em trabalho de parto.
ela verte com fúria suas cinzas,
e lava em lavas
o que esteja
no caminho.
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Vamos rezar ao deus abatido
que jaz no fundo 
do corpo.
Que jaz no fundo do copo.
essa água mais seca
que a sede,
mais turva que o vinho.
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Renato Rezende

renato rezende é autor de Ímpar (lamparina, 2005, Prêmio 
Alphonsus de Guimaraens da Fundação Biblioteca Nacio-

nal, melhor livro de poesia), Noiva (Azougue, 2008), Coletivos (com 
Felipe scovino, 2010), Amarração (2011), Caroço (2012), No contem-
porâneo: arte e escritura expandidas (com roberto corrêa dos santos, 
2011), Experiência e arte contemporânea (com Ana Kiffer, 2012) e Con-
versas com curadores e críticos de arte (com Guilherme Bueno, 2013), en-
tre outros. tem apresentado trabalhos de artes visuais em diferentes 
suportes em eventos como a Draw-drawing-london biennale (2006), o 
festival de poesia de Berlim (com o coletivo GrAP = rap + poesia 
+ grafitti, 2007), o Anarcho Art Lab, em Nova iorque (2011), e o 
Urbano Digital, no Parque lage, rio de Janeiro (2009). em 2010 
apresentou a intervenção urbana MY HEART IN RIO, em parceria 
com dirk Vollenbroich no Oi Futuro de ipanema, rio de Janeiro.
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monstro
Não importa se na forma de um poema ou não. 

Ou importa? 

O conteúdo é a forma?

Viver a alteridade radical – ser um outro – 
foi o desejo da minha aventura humana. Hoje

eu mesmo sou o Outro.

Aventuro-me a ser esse Outro, quem sou:

cedo às exigências que sobem do meu corpo;
respondo ao que considero ser
as demandas das minhas entranhas;
preencho-me de minha própria história, como se ela desse a forma

do que desde sempre fui e sou. 

sólido e denso agora

como um touro obedeço
ao que está escrito

na carne dos mamíferos

nos astros?

engordo e envelheço
como todos os porcos, como todos os bichos.
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tempo de saturno

mais uma vez – a terceira ou quarta em quase cinquenta anos 
de vida ganha e perdida neste planeta, procurando ao mesmo tempo alçar voo 
e deitar raízes,
adaptar-me, ganhar forma e sentido, como um pássaro
de outro continente, 
       ferido, perdido
em pânico,  
entre exitoso e falho 
       me emociono diante da Fontana di trevi:

Fonte de águas claras, e fonte de lágrimas
nos olhos do meu rosto. 

Quase cinquenta anos – e o velho
e novo Netuno, como se fosse eterno, no entanto,
como em nenhum outro lugar no espelho cego 
    no espelho cego de tão iluminado, dessa fonte
acena ainda com suas promessas de amores. 

do outro lado, do outro lado da fonte, do muro, do outro lado 
                  de roma, está o Paraíso.
mas lá não há nada. sei que seus portais jamais se abrirão. Apenas

uma emoção que eu ainda desconheço, plantada na minha carne, 
como um saudade de mim mesmo;
(eu, que desconheço quem ou o que sou, e que nunca saberei.
eu, que um dia talvez tenha sido, sem sabê-lo, sem ser nunca quem era.) 

Netuno na fonte suspira o aceno da redenção,
com suas Vênus e Afrodites, algumas encarnadas
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em minha vida, e por elas agradeço e sorrio, e triste
sem saber por quê, sem me dar conta, entre discretas águas, nomeio
todas as mulheres que amei, todos os encontros que sempre foram promessas
e porque apenas promessas, encontros infinitos

na Fontana di trevi, num trem de Florença a montepulciano, 
                 numa excursão ao Vesúvio,
diante da bancada de peixes da feira de laranjeiras,
num refrigerador às 3 horas da madrugada num mosteiro no interior 
                 do estado de Nova York,
numa encruzilhada de jardim na Índia,
no pátio de uma escola num bairro de classe média de são Paulo há 40 anos,
na porta de um teatro alternativo de curitiba,
na cafeteria do museu de Arte moderna de são Francisco...

Agora sei que o máximo a nós permitido é apenas isso: contemplá-lo
na forma de Netuno emergindo dos oceanos, jorrando as águas cristalinas
e afrodisíacas, absinto, ambrosia, exigindo
de nossos pobres corpos e mentes que envelheçam com comedimento 
nossos pobres, glorificados corpos perdidos nas fronhas do tempo, 
para sempre deste lado do paraíso
na grande e pequena plataforma do possível.

mas para chegar aos cinquenta deve-se muito a cronos, e nesse mesmo dia
de que é feito a vida no planeta, em giros
e em meio às ruínas do Fórum romano
o que restou do templo de saturno me diz algo sobre fantasia
e sobre o corpo das meninas
que como alegoria se transfere para toda metafísica, 
e sem rimas ou floreios,
sem metáforas, sem rodeios, sem poesia:
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templo de saturno, roma. Foto de renata rezende.

quando enfim metemos a língua em seus orifícios
o gosto é sempre o mesmo.

templo de saturno, de joelhos, humilde: 
peço-lhe apenas as bênçãos para viver aqui, 
envelhecendo com um mínimo de bom senso.
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Auréola
A vida acabou.
sou outro agora.
Porque irremediavelmente perdi o que havia desde sempre perdido.
meu nome é redimido.
Nesse sentido, sou o que sou.
Humano.
morto-vivo.
sem destino.
Organismo vivo entre os vivos.
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envelhecimento
monstruoso,
como um porco, amarrado e imobilizado pelas quatro patas,
mas ainda capaz de urrar, e entrando nos cinemas e nos cafés,
Ainda que calado, não deixou de amar a vida,
de sentir-se até certo ponto interessado; apenas um pouco enfadado
e distante, e no fim das contas, comer, beber e ficar gordo.
monstruosos, somos agora todos.
depois de tantos poemas e amores e risos, insossa
É a noite, e agora não passas
de um velho parco; que em vão se afasta...
todos os momentos, do primeiro ao último 
Poderiam ter sido outros, mas você
Nasce dos acontecimentos.
O que há de novo é o velho:
Temos nos acompanhado a distância.
Sabemos ambos que ocupamos
Mais ou menos o mesmo espaço.
Mas ainda não trocamos nenhuma palavra
Nem fomos formalmente apresentados. 
Eu e esse mesmo não nos falamos.
Mas o encontro é inevitável.
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Variações

Péricles  Prade

Péricles Prade (rio dos cedros/sc, 7/5/1942) é escritor 
(poeta, contista, historiador, crítico literário e de artes plásti-

cas), advogado e professor universitário. escreveu dezenas de obras 
nos campos da poesia, ficção, história, direito, filosofia e artes plás-
ticas. Pertence a inúmeras entidades culturais estrangeiras, nacionais 
(presidiu a união Brasileira de escritores/sP) e estaduais (presidiu 
a Academia catarinense de letras). sua fortuna crítica é imensa e 
compreende artigos, estudos, ensaios e livros de autoria de excelen-
tes exegetas do país (carlos drumond de Andrade, álvaro Villaça, 
moacyr scliar, carlos Nejar, Fábio lucas, José Paulo Paes, cláudio 
Willer, álvaro cardoso Gomes, carlos Felipe moisés, mirian de 
carvalho, luz e silva, ronald Augusto, entre outros) e do exterior 
(Franzina Ancona, maria del Giudice, Albano martins etc). Obras 
foram traduzidas para o italiano, francês, espanhol e inglês. 
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súplica com plumas
Não só tua máscara 
é de plumas, 
      pacífica serpente
asteca gravada nos sarcófagos.

duplo do coyote, 
outras plumas de pássaro 
em teu corpo nascem 
quando o sono precede 
                        o sonho
tecido no fundo do poço.

eu sou, 
             agora, 
o plasma das dobras 
que enrolas e desenrolas 
inspirada por montezuma.

suplico: 
             volte às origens, 
inventora do zero, astrônoma suicida, 
estrela ascendida 
pelas eternas agulhas do fogo.
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motor selvagem
Volátil serpente 
                        do quinto dia, 
arquétipo de gêmeos, 
zodiacal matriz que os sexos 
e os princípios aproxima.

motor selvagem, 
o negativo 
                 & 
                 o positivo 
paridos pela luz divina.

Na ursa maior 
um triângulo 
                     oblongo 
outra constelação
reflete no espelho.

com penas verdes 
na cauda e na cabeça 
podia ser Onda marinha 
mas o inimigo sabe que não é.

entre as ruínas 
                         do castelo 
nos moveremos melhor.
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sob o olhar de salomão
deus-serpente, 
                        senhor da manhã, 
a imortalidade celebro 
após tua doce carne comer.

Neste ninho, 
                     cidade 
                     em movimento, 
sou um dos filhos amados 
atraídos pela fonte central.

cristo-serpente, 
                          serpente-cristo, 
a divindade é o sangue 
guardado na redoma de ouro.

moisés-serpente, 
                            serpente-moisés, 
mesmo não sendo de bronze 
levantado quero ser.

levantado 
                  pela espinha 
sob o olhar de salomão.
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Outra é a árvore
Não é aos pés 
         de qualquer árvore 
que a sabedoria cresce.

Outra é 
            a árvore 
pousada pelo pássaro certo 
quando o saber é gerado 
pelo número secreto.

Não quero o poder 
de as águas dividir. 
Basta-me o amor 
de à emplumada servir.

sem regalias, 
as ordens do rei Perdido 
com devoção cumprirei.

Assim, 
            no vaso escolhido, 
sem deixar uma gota cair
o néctar colocarei.
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inéditos do livro 
No estrangeiro

Sylvio  Back

sylvio Back, cineasta, poeta, roteirista e escritor. Autor de 38 
filmes (12 longas-metragens), publicou 22 livros (poemas, 

roteiros e ensaios); filme e poesia recentes, respectivamente, O Uni-
verso Graciliano, Quermesse, obra erótica reunida (topbooks), ambos 
de 2013; e Kinopoems (editora da universidade Federal de santa 
catarina, 2014).



 Sylvio  Back

214

muito tarde
rasgos do rosto prontidão
quase à soleira da mudez

músculos baços como tal
à prova de quem duvidar

memórias erram de soslaio
a cada mirada nova bruma

nada de cochichos à forra
o estalo é só tripa talhada

sentidos balouçam entre si
menos os quantos perdidos

verter-se à réstia cambiante
ou acordar seria uma lástima

o melhor silêncio improvável
era agora já é tarde demais
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o porão
o que dizer de um porão
com três paredes se havia
uma claraboia baça e um
bordado de arame em arco
nada que anunciasse o fim
os ovos são cortados à faca
enquanto fundos de garrafa
açulam lábios e línguas e a
fumaça corrói os agasalhos
finos de uma estiagem tal
que sobe do lago vizinho
onde peixes boiam balofos
a retina atolada como se
visse a quarta parede ela
ficou no além-mar onde
estrelas tombam maceradas
pelo olvido asseio reluzente
os dedos da irmã recontam
o eco de saltos pés passos
na esperança que o sono
devolva o verão vez por
outra sempre uma saudade
pra frente com bolo café
geleia de amora da casa
de bonecas tão alta quanto
a roda-gigante do calendário
um navio que possa singrar
as ruas de curitiba sem



 Sylvio  Back

216

despejar lodo no abajur
chinês na pia o vaso fedido
cujo sifão seca todas ilusões
de a cama junto à porta
um dia correr para o centro
crente que jamais as pernas
caíssem ao léu da insônia
na preguiça matinal açoites
de pneus pó ratos calotas
em zigue-zague mancos
biombos simulando sutis
aconchegos cheios de mãe
o avental encardido fogo
à marmita quem dirá que
o frio é tato a broa dormida
rançosa a manteiga (salve-
-se o queijo bichado) alemão
é assim mesmo pois a vida
não virá nem agora nem
depois talvez não venha
jamais só como atalho da
última maldita parede basta
o breu do teto os recantos
descolados da trincheira
trovão de sol lascas da noite
que precisam do amanhecer
são ares patinando pra sair
do céu a penumbra do cão
arranha olhos medonhos
e deixa a todos atônitos
o porão recomeça o seu
périplo sem dó nem piedade
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delusão
como que uma rocha
a nitroglicerina d’alma
se congela em degraus
escorregadios às voltas
com limo de anteontem
perdido ao menor gesto
como que um hiato
gaiato olho de morto-
-vivo se reveza na dor
sem se dar conta mas
lacera qual ferroadas
cobre passos e abraços
e delusão nenhuma ou
seja haver-se à forra
melhor ficar a fim onde
fustigar não há por quê
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Hildebrando Pérez Grande

Tradução de  Diana Araujo  Pere ira

Hildebrando Pérez Grande. lima, 1941. Professor titular 
da escola de literatura da universidad Nacional mayor 

de san marcos. Prêmio de Poesia casa de las Américas, la Habana, 
1978. Prêmio internacional de Poesia “rafael Alberti”, la Haba-
na-Andalucía, 2013. Prêmio inter Art, lima, 2013. diretor Aca-
dêmico da revista de letras & Artes “martín”. Autor de “Aguar-
diente, forever” (cinco edições la Habana, Grenoble, lima). seus 
poemas foram traduzidos para o inglês, italiano, Alemão, Português 
e suas canções foram interpretadas por margot Palomino, richard 
Villalón, daniel Holgado, entre outros. Participou de diversos fes-
tivais de poesia, feiras de livros e colóquios literários na América e 
europa.

Professora de 
literatura da 
universidade Federal 
da integração  
latino-Americana 
(uNilA). Graduada 
em Português- 
-espanhol pela uFrJ 
(1998), mestrado em 
língua e literaturas 
Hispânicas (2002) 
e doutorado 
em literaturas 
Hispânicas também 
pela uFrJ, com 
período de doutorado 
sanduíche (capes) 
na universidad de 
sevilla (2007). de 
2008 a 2010 realizou 
estágio pós-doutoral 
na uFrJ. É autora de 
vários livros de crítica 
literária e traduções, 
além de poeta.
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Honey
tú nomás, honey, me dices
Y no sabes cómo se arrebata mi lengua.
tú nomás, honey, deliras, 
 Y balbuceas constelaciones remotas,
mariposas ardientes, 
Pinos frescos,
mientras un río de miel
ilumina la noche gastada por tus cánticos y aullidos.

con mi torpe abecedario que viene desde antiguo
levanto tu nombre
sagrado y sangrante,
con tu honey y mi lengua,
con mi flecha y tu honey,
                                         Oh, Poesía.
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Honey
só você, honey, me dizes
e não sabe como se arrebata minha língua.
só você, honey, deliras, 
e balbuceias constelações remotas,
Borboletas ardentes, 
Pinheiros frescos,
enquanto um rio de mel
ilumina a noite gasta por teus cânticos e uivos.

com meu torpe abecedario que vem do antigo
levanto teu nome
sagrado e sangrante,
com teu honey e minha língua,
com minha flecha e teu honey,
                                         Oh, Poesia.
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el ángel exterminador
entre los espejos de tu mirar
desordenado
como las sábanas calcinadas
del hotel
donde apenas sobrevives al huracán sediento
de tu doncella, te preguntas
si te irás de este mundo con las manos
Vacías o si te dejarán
llevar en tu piel estrujada
la huella
de aquellos mordiscos
Que deliciosamente te hicieron ceniza,
Velamen lunar,
Pradera interminable,
soplo divino.
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O anjo exterminador
entre os espelhos do teu olhar
desordenado
como os lençóis carbonizados
do hotel
Onde apenas sobrevives ao furacão sedento
de tua donzela, te perguntas
se irás deste mundo com as mãos
Vazias ou se te deixarão
levar em tua pele espremida
A marca
daquelas mordidas
Que deliciosamente te fizeram cinza,
Velame lunar,
Pradaria interminável,
sopro divino.
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el boxeador
Náufrago de ti mismo, perdido
entre los frutos del mar
Y aquel alfabeto que no entiendes,
No sales de tu asombro
Ni de las olas
Que te arrastran más y más y aún más.
Y bebes la última copa de vino,
el beso feroz del tiempo:
esa fugaz eternidad
Que empiezas a contar como un boxeador
Herido en la lona
donde relampagueas como un carbón
Húmedo, tratando 
de no extinguirte, esperando
con rabia mal disimulada
la cuenta de 7, 8, 9,
10, ¡fuera! ante el aplauso
canalla del olvido.
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O boxeador
Náufrago de ti mesmo, perdido
entre os frutos do mar
e aquele alfabeto que não entendes,
Não escapas do assombro
Nem das ondas
Que te arrastam mais e mais e ainda mais.
e bebes a última taça de vinho,
O beijo feroz do tempo:
essa fugaz eternidade
Que começas a contar como um boxeador
Ferido na lona
Onde relampagueias como um carvão
Úmido, tentando 
Não se extinguir, esperando
com raiva mal dissimulada
A conta de 7, 8, 9,
10, fora! diante do aplauso
canalha do esquecimento.
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Big Bang
dicen que mi estancia planetaria
Ha concluido,
Que me vaya con mis huesos
Fidedignos
A otro mundo. Al hueco negro,
si es posible. Pero yo quiero
reparar estas calles
rotas,
estos bosques
calcinados.
Y beber
el agua de los ríos
Que atraviesan
mi infancia,
los valles amables,
mi pecho ya resquebrajado.

Quiero quedarme
Aquí, 
          Bucear 
                       en tu amar:
Que es el vivir.
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Big-Bang
dizem que minha estância planetária
Já terminou,
Que vá embora com meus ossos
Fidedignos
A outro mundo. Ao buraco negro,
se for possível. mas eu quero
reparar estas ruas
rotas,
estes bosques
carbonizados. 
e beber
A água dos rios
Que atravessam
 minha infância,
Os vales amáveis,
meu peito já rachado.

Quero ficar
Aqui, 
          mergulhar 
                          em teu amar:
Que é o viver.
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el siglo de los buses
Ahora que estamos ciegos, miramos
mejor que nunca: las algas
relampaguean
con su triste color azabache,
el oxígeno ralea. también los sueños.
en el horizonte herido humean las alas 
de un zorzal ahumado.
Y la lluvia huele a carne sazonada
Por alguna vendimia deleznable.
este mundo se viene
Abajo. Hay muchos muertos,
Heridos y confusos. ciegos
como estamos, miramos
mejor que nunca. es el siglo
de los buses.

un hueso duro
de roer 
es el smog.  como el cielo.
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O século dos ônibus
Agora que estamos cegos, vemos
melhor que nunca: as algas
relampagueiam
com sua triste cor azeviche,
O oxigênio enrarece. também os sonhos.
No horizonte ferido exalam as asas 
de um zorzal defumado.
e a chuva cheira a carne temperada
Por alguma colheita detestável.
este mundo desaba.
Há muitos mortos,
Feridos e confusos. cegos
como estamos, vemos
melhor que nunca. É o século
dos ônibus.

um osso duro
de roer 
É o smog.  como o céu.



congado dos Arturos, 
contagem, mG.



231

Po e s i a  E s t r a n g e i r a

tradutora. 
realizou a sua 
Graduação em 
letras Hispânicas 
com menção em 
linguística, na 
Puc do chile 
(2005). É mestre 
em literatura, 
pela universidade 
do chile (2009) 
e doutora em 
letras Vernáculas 
(literatura 
Brasileira), pela 
universidade 
Federal do rio de 
Janeiro (2014). 
desde 2013 
trabalha como 
tradutora. realiza 
trabalhos para a 
ABl e está a cargo 
da coleção de 
literatura brasileira 
da editora chilena 
calabaza del 
diablo. 

rossella di Paolo

Tradução de  Ana Lea Plaza

rossella di Paolo nasceu em lima, em 1960, e estudou lite-
ratura na Pontifícia universidade católica do Peru. Publicou 

os seguintes livros de poesia: Prueba de galera. lima: Antares, 1985; 
Continuidad de los cuadros. lima: Antares, 1988; Piel alzada. lima: col-
millo Blanco, 1993; Tablillas de San Lázaro. lima: Fondo editorial de 
la Pontificia universidad católica del Perú, 2001.

Poemas seus têm sido reunidos em diferentes antologias de poesia 
peruana e hispano-americana, tais como: Cuerpo plural. Antología de la poe-
sía hispanoamericana contemporánea, editado por Gustavo Guerrero. Valencia: 
instituto cervantes y Pre-textos, 2010 e La poesía del siglo XX en Perú. 
selección y prólogo de José miguel Oviedo. madrid: Visor, 2008.

como docente universitária, rossella di Paolo tem escrito também 
comentários e resenhas literárias para meios locais, e participa  em edi-
ções e exibições multidisciplinarias de poesia, pintura e fotografia. 

Os poemas apresentados fazem parte do livro de poemas inédito, 
La silla en el mar, em homenagem ao escritor norte-americano Herman 
melville.
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lima
A Herman Melville – y a Paul Gauguin  
que la conocieron de paso – y de niño.

Van vienen melville y
Gauguin perdidos entre jiro-
nes de baba blanca
ballena enrollándose y de-
senrollándose inmensa
tela virgen horror vacui
arpones pinceles palos
de ciego en la neblina
toda superficie es blanca
herir las superficies
todas las superficies blancas
como el miedo / como el vítreo volcado de los ojos
o los cruzados huesos
vade-retro cielo de lima  
 vendaje horrendo rondante invento
de gallinazos
añil púrpura cian sangre ocre turquesa...
sangre bermellón verde siena violeta...
azul-cobalto amarillo turquí sangre magenta...
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lima
A Herman Melville – e a Paul Gauguin  
que a conheceram de passagem – e de menino.

Vão vêm melville e
Gauguin perdidos entre farra-
pos de baba branca
baleia enrolando-se e de-
senrolando-se imensa
tela virgem horror vacui
arpões pincéis e paus
de cego na neblina
toda superfície é branca
ferir as superfícies
todas as superfícies brancas
como o medo / como o vítreo volcado dos olhos
ou os cruzados ossos
vade-retro céu de lima
bandagem horrenda rondante invento
de urubus
anil púrpura ciã sangue ocre turquesa...
sangue vermelhão verde siena violeta...
azul-cobalto amarelo turqui sangue magenta...
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tres para Bartleby
Ángelus caído
                 non serviam!

No soy el esclavo del señor
de cierta edad.
No se hará en mí
según su palabra.
No se hará en mí el verbo
carne de acción.
No serviré oh no serviré
para nada.
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três para Bartleby
Angelus caído
                non serviam!

Não sou o escravo do senhor
de certa idade.
Não se fará em mim
segundo a sua palavra.
Não se fará em mim o verbo
carne de ação.
Não servirei oh não servirei
para nada.
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No lázaro
te arrancaría de la siesta de vivir muerto
si conociera la mano que sujeta las manecillas
de tu corazón sol de piedra campana de piedra  
paradita tu boca no se abrirá al aire de mi boca
me levanto me arranco el polvo los pelos un poco la pena
y camino cómo camino lejos de ti.
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Não lázaro
te arrancaria da sesta de viver morto
se conhecesse a mão que sujeita as mãozinhas
do teu coração sol de pedra sino de pedra
de pezinho tua boca não se abrirá ao ar da minha boca
me levanto arranco de mim o pó os pelos um pouco a pena
e caminho, como caminho longe de ti!
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Piel alzada
Apuesto
que bajo el sobrio oscuro abrigo la camisa
raída
el bvd
bajo los pantalones torcidos y calzoncillos
palotes colmillos ojos
círculos azules rojos
zarpas aspas amarillas
bajo lanilla de cordero
ríe de buena gana pagana
piel de lobo erizada
¿plumas de ganso?
¿tinteros a mí?
¿papelitos blancos?
este es mi cuerpo
palabra de dios
de arriba
abajo.
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Pele alçada
Aposto
que sob o sóbrio escuro agasalho a camisa
surrada
o bvd
sob calças torcidas e cuecas
palotes afiados olhos
círculos azuis roxos
garras aspas amarelas
sob lãzinha de cordeiro
ri com gana profana
pele de lobo arrepiada
penas de ganso?
tinteiros para mim?
papeizinhos brancos?
este é meu corpo
palavra de deus
de cima
a baixo.
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ángela segovia

Tradução de  Ana Lea Plaza

ángela segovia (ávil, 1987) já publicou os livros ¿Te duele? 
(V Prêmio Nacional de Poesia Jovem Félix Grande, 2009), 

e De paso a la ya tan (Ártese quien pueda, 2013). escreveu a peça tea-
tral Cuarto para niños vivos que no quisieron nacer, que fez parte do V 
encontro magalia de teatro Alternativo. seu relato Frutos rotos foi 
publicado na antologia Tiempo de relatos (Planeta-Austral-ámbito 
cultural, 2012). No meio acadêmico investiga sobre poéticas-po-
líticas do cone sul, rastreando traços de politicidade subversiva 
na linguagem. Atualmente tem uma bolsa de criação da residên-
cia de estudantes (madri). 

tradutora. 
realizou a sua 
Graduação em 
letras Hispânicas 
com menção em 
linguística, na 
Puc do chile 
(2005). É mestre 
em literatura, 
pela universidade 
do chile (2009) 
e doutora em 
letras Vernáculas 
(literatura 
Brasileira), pela 
universidade 
Federal do rio de 
Janeiro (2014). 
desde 2013 
trabalha como 
tradutora. realiza 
trabalhos para a 
ABl e está a cargo 
da coleção de 
literatura brasileira 
da editora chilena 
calabaza del 
diablo. 
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de De paso a la ya tan
el animal redondo 
sentir la desnudez propia que se dobla y se pone encima 
que el cuerpo se me dobla y se me pone encima 
y como una piel tan gruesa y hecha de polen y fibras secas 
que traspasa 
que como flotando alrededor y también traspasa 
estar yo quisiera estar en una superficie en la que reposar 
y que no tuviera fin y que eso no fuera 
en modo alguno 
angustioso
ligereza plana      planitud tibia 
y sabes que hay otro cuerpo otros que no es el mío 
la imposibilidad de tocarlo pero saber que está 
seguro, tan cerca yo lo que tengo 
es un animal redondo y pesado 
que me respira dentro 
a veces un soplo de esa manera 
golpea contra estas paredes      como expandiéndose 
alternativamente 
lo que me pregunto es     qué haría     cómo se movería 
si se agitaría así en crecimiento y compresión todo el rato
y luego lo que había soñado era que me encontraba 
una cadena metálica 
en la que colgar algo 
tan cruel 
y gente con la que entrar a robar trigo a un almacén de imprenta 
jugar a que fotocopiamos el trigo 
la cantidad exacta de 300 kg, vale, alguien deberá medir 
y claro, todo el mundo estaba implicado en este turbio asunto, 
así reconozco una cosa. la autoridad y
el cuerpo grita
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do livro De paso a la ya tan
o animal redondo
sentir a nudez própria que se dobra e se põe em cima
que o corpo se me dobra e se põe em cima de mim
e como uma pele tão grossa e feita de pólen e fibras secas
que atravessa
que como boiando ao redor também atravessa
estar eu quisera estar numa superfície onde repousar
e que não tivesse fim e que isso não fosse
de modo algum
angustiante
ligeireza plana      planitude morna
e sabes que há outro corpo outros que não é o meu
a impossibilidade de tocá-lo mas saber que está
certo, tão perto eu o que tenho
é um animal redondo e pesado
que me respira dentro
às vezes um sopro dessa maneira
bate contra estas paredes      como se expandindo
alternativamente
o que me pergunto é     que faria     como se moveria
se se agitaria assim em crescimento e compreensão o tempo todo
e logo o que tinha sonhado era que encontrava
uma corrente metálica
em que pendurar algo
tão cruel
e gente com que entrar a roubar trigo de um armazém de imprensa 
brincar de fotocopiar o trigo
a quantidade exata de 300 kg, valeu, alguém deverá medir
e, claro, todo o mundo estava envolvido neste turvo  assunto,
assim reconheço uma coisa. a autoridade e
o corpo grita



 Tradução de  Ana Lea Plaza

244

silencio
todo pasa
larticulación mole la tierra
aden tro
la cavidad
más polvo hacia el camino más camino
más rastro
por la mañana:
el vacío
el disuelto
los perros los cuervos los perros
consciente de la interna correspondencia
la luz en la umbral denfrente la boca a estallar
sólo esto salva sólo esto salva
la mirada el bosque la niebla el camino
sólo esto salva
no-cuerpo entre no-gente
multitud inválida
los sordos
planitud inválida tibia compacta
sólo esto salva
la línea      el salto
la línea      el salto
flexibilidad del poro para recoger al
                                                     transformado
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silêncio
tudo passa
aarticulação mói a terra
aden tro
a cavidade
mais pó para o caminho mais caminho
mais rastro
pela manhã:
o vazio
o dissolvido
os cachorros os corvos os cachorros
consciente da interna correspondência
a luz no umbral defrente a boca a estalar
só isto salva só isto salva
o olhar do bosque na névoa o caminho
só isto salva
não-corpo entre não-gente
multidão inválida
os surdos
planitude inválida morna compacta
só isto salva
a linha      o salto
a linha      o salto
flexibilidade do poro para recolher o
                                                     transformado
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las imágenes andan
sangrando por las rodillas
como niños deslizantes

la próxima vez vienes solito, entiendes?
la próxima vez, cuando salgas del cole, vienes solito
ahora ya no vale asustarse de
la boca de los tubos
ni de la lluvia flotante
si existes así
es porque te sumerges en horizontal
es porque sales dando patadas
y sorbiendo azulejos si existes así
no esperes mi índice conductor
ni camines con prisa

fíjate en el charco
tan plomizo
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as imagens andam
sangrando pelos joelhos
como crianças deslizantes

da próxima vez vens sozinho, entendes?
da próxima vez, quando saia da escolinha, vens sozinho
agora não vale se assustar da
boca dos tubos
nem da chuva flutuante
se assim existes
é porque mergulhas horizontal
é porque sais dando chutadas
e sorvendo azulejos se assim existes
não esperes meu índice condutor
nem caminhes com pressa

repara no charco
tão plúmbeo
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de La curva se volvió barricada
noche abierta

hay un nido de avispas cerca de mi ventana
se hacen llamar las chaquetas amarillas
te atacarán cuando menos lo esperes       también cuando lo esperes
están compinchadas con los pájaros que asolan tu cerebro
y también con los zancudos
están compinchadas con los incendios de lapov
a siglos estelares de distancia
mientras se queman todas las casas
los maremotos no nos salvarán
quedaremos enterrados bajo kilos de fuego y de agua  
bajo kilos de chaquetas amarillas
bajo kilos de pájaros incallables y de zancudos
las estelas sonoras de los coches también nos aplastarán
y los linchadores de la plata
por haber andado robando una hora de sol o una pena tan grande
que debía ser de todos
seremos un planeta hecho de todos esos trozos
bailando su torpe lloriqueo
en la noche abierta de hoyos del espacio

se avista una feria con 
árboles junto a
                     las vías
atracciones que aparecen y desaparecen
entre copas
lucecitas OVNi llamean contra camas elás
¿opera por sustracción? no
opera por adición, en general, pero
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do livro La curva se volvió barricada
noite aberta

há um ninho de vespas perto da minha janela
fazem-se chamar de jaquetas amarelas
te atacarão quando menos o esperes       também quando o esperes
estão compactuadas com os pássaros  que assolam teu cérebro
e também com os mosquitos
estão compactuadas com os incêndios de lapov
a séculos estelares de distância
enquanto se queimam todas as casas
os maremotos não nos salvarão
ficaremos soterrados sob quilos de fogo e de água
sob quilos de jaquetas amarelas
sob quilos de pássaros insilenciáveis e de mosquitos
as estrelas sonoras dos carros também nos amassarão
e os linchadores da prata
por ter andado roubando uma hora de sol ou uma pena tão grande
que devia ser de todos
seremos um planeta feito de todos esses pedaços
dançando seu torpe choramingar
na noite aberta de buracos no espaço

se avista uma feira com
árvores junto
            das vias
atrações que aparecem e desaparecem
entre copas
luzezinhas OVNi chamejam contra camas elás
opera por subtração? Não
opera por adição, em geral, mas
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quería hacer sustracción una vez
             un pickpocket
elegante                         elipsado
mas, no no, en realidad       opera por atracción
por atracción de feria
contra el negro paisaje de copas y techumbres
     el cielo que blanquea como nunca

/// estaba sangrando a lo largo del río
mañana indecisa entre el rojo y el negro
entre el negro y el blanco
allí me esperan, del lado del metal
para salir airosos     enfriarán la mía
dos de octubre nubes de tlatelolco
su cielo rojo y negro
y su posterior cielo blanco
con un rayo verde dibujado
ojos que lo vieron 
ojos que ven aquí 
la mansa tormenta de los frutos
su violencia inconsciente
la electricidad del sol
para la chapa
no es nunca suficiente
tras la puerta franqueada por una cámara
solo hay un descampar
dos perros se comen una liebre entre la bruma de un año
allí donde la máquina no puede registrar.  
              No son
     misivas ni llevan códigos en transparencias,
     sólo un silencio raro./// corte 2-oct.-2014
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queria fazer subtração uma vez
      um pickpocket
elegante                    elipsado
mas, não não, na realidade opera por atração
por atração de feira
contra a preta paisagem de copas e telhados
     o céu que alveja como nunca

/// estava sangrando ao longo do rio
manhã indecisa entre o vermelho e o preto
entre o preto e o branco
ali me esperam, do lado do metal
para sair airosos     esfriarão a minha
dois de outubro nuvens de tlatelolco
seu céu vermelho e preto
e seu posterior céu branco
com um raio verde desenhado
olhos que o viram
olhos que vêm aqui
a mansa tormenta dos frutos
sua violência inconsciente
a eletricidade do sol
para a chapa
não é nunca suficiente
atrás da porta franqueada por uma câmera
só há um descampar 
dois cachorros comem uma lebre entre a bruma de um ano
ali onde a máquina não pode registrar.
              Não são
     missivas nem levam códigos em transparências,
     só um silêncio raro./// corte 2-oct.-2014
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M e m ó r i a  F u t u r a

Fundador da  
cadeira 19  
da Academia 
Brasileira de 
letras.

Gladiator Borghese

Alcindo Guanabara 

uma tarde, achando-se só em sua sala, lenita sentiu-se tomada 
de uma languidez deliciosa, sentou-se na rede, fechou os olhos e 

entregou-se à modorra branda que produzia o balanço.
em frente, sobre um consolo, entre outros bronzes que trouxera, es-

tava uma das reduções célebres de Bardedienne, a da estátua de Agasias, 
conhecida pelo nome de Gladiator Borghese.

um raio mortiço de sol poente, entrando por uma frincha da janela, 
dava de chapa na estátua, afogueava-a, como que fazia correr sangue e 
vida no bronze mate.

lenita abriu os olhos. Atraiu-lhe as vistas o brilho suave de metal 
ferido pela luz.

ergueu-se, acercou-se da mesa, fitou com atenção a estátua: aqueles 
braços, aquelas pernas, aqueles músculos ressaltantes, aqueles tendões 
retesados, aquela virilidade, aquela robustez, impressionaram-na de 
modo estranho.

dezenas de vezes tinha ele estudado e admirado esse primor anatômi-
co em todas as suas minudências cruas, em todos os nadas que constituem 
a perfeição artística, e nunca experimentara o que então experimentava.

A cerviz taurina, os bíceps encaracolados, o tórax largo, o pélvis estrei-
to, os pontos retraídos das inserções musculares da estátua, tudo parecia 
corresponder a um ideal plástico que lhe vivera sempre latente no inte-
lecto, e que despertava naquele momento, revelando brutalmente a sua 
presença.
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lenita não se podia arredar, estava presa, estava fascinada.
sentia-se fraca e orgulhava-se de sua fraqueza. Atormentava-a um desejo de 

coisas desconhecidas, indefinido, vago, mas imperioso, mordente. Antolhava-se-lhe 
que havia de ter gozo infinito se toda a força do gladiador se desencadeasse contra 
ela, pisando-a, machucando-a, triturando-a, fazendo-a pedaços.

e tinha ímpetos de comer de beijos as formas masculinas, estereotipadas no 
bronze. Queria abraçar-se, queria fundir-se com elas. de repente, corou até à raiz 
dos cabelos.

em um momento, por uma intuspecção súbita, aprendera mais sobre si própria 
do que em todos os seus longos estudos de Fisiologia. conhecera que ela, a mulher 
superior, apesar de sua poderosa mentalidade, com toda a sua ciência, não passava, 
na espécie, de uma simples fêmea, e que o que sentia era o desejo, a necessidade 
orgânica do macho.

invadiu-a um desalento imenso, um nojo invencível de si própria.
robustecer o intelecto desde o desabrochar da razão, perscrutar com paciência, 

aturadamente, de dia, de noite, a todas as horas, quase todos departamentos do saber 
humano, habituar o cérebro a demorar-se sem fadiga na análise sutil dos mais abs-
trusos problemas da matemática transcendental, cair de repente, como os arcanjos 
de milton, do alto do céu no lodo da terra, sentir-se ferida pelo aguilhão da carne, 
espolinhar-se nas concupiscências do cio, como uma negra boçal, como uma cobra, 
como um animal qualquer... era a suprema humilhação.

Fez um esforço enorme, arrancou-se do feitiço que a dementava, e, vacilante, 
encostando-se aos móveis e às paredes, recolheu-se ao seu quarto, fechou com 
dificuldade as janelas, atirou-se vestida sobre a cama.

Jazeu imóvel largo espaço.
uma umidade morna, que se lhe ia estendendo por entre as coxas, fê-la erguer-

-se de súbito, em reação violenta contra a modorra que a prostrara.
com movimentos sacudidos, nervosos, atirou o xale, desabotoou rápida o cor-

pete, arrebentou os coses da saia preta e das anáguas, ficou em camisa.
uma larga mancha vermelha, rútila, viva, maculava a alvura da cambraia.
era a onda catamenial, o fluxo sanguíneo da fecundidade que ressumava de seus 

flancos robustos como da uva esmagada jorra o mosto rubejante.
mais de cem vezes já a natureza se tinha assim nela manifestado, e nunca lhe 

causara o que ela então estava sentindo.
Quando aos 14 anos, após um dia de quebramento e cansaço, se mostrara o fe-

nômeno pela primeira vez, ela ficara louca de terror, acreditara-se ferida de morte, e, 
com a impudicícia da inocência, correra em gritos para o pai, contara-lhe tudo.
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lopes matoso procurara sossegá-la – que não era nada; que isso se dava com 
todas as mulheres; que evitasse molhadelas, sol, sereno, que dentro de três dias, ou 
de cinco ao mais tardar, havia de estar boa, que se não assustasse da repetição de 
todos os meses.

com o tempo, os livros de Fisiologia acabaram de a edificar; em Püss, aprende-
ra que a menstruação é uma muda epitelial do útero, conjunta por simpatia com 
a ovulação, e que o terrorífero e caluniado corrimento é apenas uma consequência 
natural dessa muda.

resignara-se, afizera-se a mais essa imposição do organismo, assim como já estava 
afeita a outras. somente, para estudo de si própria, começara de marcar, com estig-
mas de lápis vermelho, em calendariozinhos de algibeira, as datas dos aparecimentos.

[...]
lenita adormeceu. A princípio foi um dormitar interrompido, irrequieto, cor-

tado de pequenos gritos. depois apoderou-se dela um como langor, um êxtase que 
não era bem vigília, e que não era bem sono. sonhou ou antes viu que o gladia-
dor avolumava-se na sua peanha, tomava estatura de homem, abaixava os braços, 
endireitava-se, descia, caminhava para o seu leito, parava à beira, contemplando-a 
detidamente, amorosamente.

e lenita sonhava as delícias no eflúvio magnético do seu olhar, como na água 
deliciosa de uma banho tépido.

tremores súbitos percorriam os membros da moça; seus pelos todos hispida-
vam-se em uma irritação mordente e lasciva, dolorosa e cheia de gozo.

O gladiador estendeu o braço esquerdo, apoiou-se na cama, sentou-se a meio, 
ergueu as cobertas, e sempre a fitá-la, risonho, fascinador, foi-se recostando suave 
até que se deitou de todo, tocando-lhe o corpo com a nudez provocadora de suas 
formas viris.

O contato não era o contato frio e duro de uma estátua de bronze: era o contato 
quente e macio de um homem vivo.

e a esse contato apoderou-se de lenita um sentimento indefinível; era receio e 
desejo, temor e volúpia a um tempo. Queria, mas tinha medo.

colaram-se-lhes nos lábios os lábios do gladiador, seus braços fortes enlaça-
ram-na, seu amplo peito cobriu-lhe o seio delicado.

lenita ofegava em estremeções de prazer, mas de prazer incompleto, falho, tor-
turante. Abraçando o fantasma de sua alucinação, ela revolvia-se como uma besta-
-fera no ardor do cio. A tonicidade nervosa, o eretismo, o orgasmo, manifestava-se 
em tudo, no palpitar dos lábios úmidos, nos bicos dos seios cupidamente retesados.

em uma convulsão desmaiou.
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PAtrONOs, FuNdAdOres e memBrOs eFetiVOs  
dA AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

(Fundada em 20 de julho de 1897)

As sessões preparatórias para a criação da Academia Brasileira de Letras realizaram-se na sala de redação da revista Brasileira, fase iii 
(1895-1899), sob a direção de José Veríssimo. Na primeira sessão, em 15 de dezembro de 1896, foi aclamado presidente Machado de Assis. 
Outras sessões realizaram-se na redação da Revista, na Travessa do Ouvidor, n.o 31, Rio de Janeiro. A primeira sessão plenária da Instituição 
realizou-se numa sala do Pedagogium, na Rua do Passeio, em 20 de julho de 1897.

Cadeira  Patronos  Fundadores  Membros  Efet ivos

 01 Adelino Fontoura luís murat Ana maria machado
 02 álvares de Azevedo coelho Neto tarcísio Padilha
 03 Artur de Oliveira Filinto de Almeida carlos Heitor cony
 04 Basílio da Gama Aluísio Azevedo carlos Nejar
 05 Bernardo Guimarães raimundo correia José murilo de carvalho
 06 casimiro de Abreu teixeira de melo cícero sandroni
 07 castro Alves Valentim magalhães Nelson Pereira dos santos
 08 cláudio manuel da costa Alberto de Oliveira cleonice serôa da motta Berardinelli
 09 domingos Gonçalves de magalhães magalhães de Azeredo Alberto da costa e silva
 10 evaristo da Veiga rui Barbosa rosiska darcy de Oliveira
 11 Fagundes Varela lúcio de mendonça Helio Jaguaribe
 12 França Júnior urbano duarte Alfredo Bosi
 13 Francisco Otaviano Visconde de taunay sergio Paulo rouanet
 14 Franklin távora clóvis Beviláqua celso lafer
 15 Gonçalves dias Olavo Bilac marco lucchesi
 16 Gregório de matos Araripe Júnior lygia Fagundes telles
 17 Hipólito da costa sílvio romero Affonso Arinos de mello Franco
 18 João Francisco lisboa José Veríssimo Arnaldo Niskier
 19 Joaquim caetano Alcindo Guanabara Antonio carlos secchin
 20 Joaquim manuel de macedo salvador de mendonça murilo melo Filho
 21 Joaquim serra José do Patrocínio Paulo coelho
 22 José Bonifácio, o moço medeiros e Albuquerque ivo Pitanguy
 23 José de Alencar machado de Assis Antônio torres
 24 Júlio ribeiro Garcia redondo sábato magaldi
 25 Junqueira Freire Barão de loreto Alberto Venancio Filho
 26 laurindo rabelo Guimarães Passos marcos Vinicios Vilaça
 27 maciel monteiro Joaquim Nabuco eduardo Portella
 28 manuel Antônio de Almeida inglês de sousa domício Proença Filho
 29 martins Pena Artur Azevedo Geraldo Holanda cavalcanti
 30 Pardal mallet Pedro rabelo Nélida Piñon
 31 Pedro luís luís Guimarães Júnior merval Pereira
 32 Araújo Porto-Alegre carlos de laet Zuenir Ventura
 33 raul Pompeia domício da Gama evanildo Bechara
 34 sousa caldas J.m. Pereira da silva evaldo cabral de mello
 35 tavares Bastos rodrigo Octavio candido mendes de Almeida
 36 teófilo dias Afonso celso Fernando Henrique cardoso
 37 tomás Antônio Gonzaga silva ramos Ferreira Gullar
 38 tobias Barreto Graça Aranha José sarney
 39 F.A. de Varnhagen Oliveira lima marco maciel
 40 Visconde do rio Branco eduardo Prado evaristo de moraes Filho
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