Revista
Brasileira
fa s e i x
• OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO 2019 •
a no i I • n . ° 1 0 1

A c a d e m i a B ra s i l e i ra
d e L e t ra s 2 0 1 9

R e v i s ta B ra s i l e i ra

Diretoria

Diretor

Presidente: Marco Lucchesi
Secretário-Geral: Merval Pereira
Primeira-Secretária: Ana Maria Machado
Segundo-Secretário: Edmar Bacha
Tesoureiro: José Murilo de Carvalho

Cicero Sandroni

Conselho Editorial
Arnaldo Niskier
Merval Pereira
João Almino

Comissão
Membros Efetivos
Affonso Arinos de Mello Franco,
Alberto da Costa e Silva, Alberto
Venancio Filho, Alfredo Bosi,
Ana Maria Machado, Antonio Carlos
Secchin, Antonio Cicero, Antônio Torres,
Arnaldo Niskier, Arno Wehling, Carlos
Diegues, Candido Mendes de Almeida,
Carlos Nejar, Celso Lafer, Cicero Sandroni,
Cleonice Serôa da Motta Berardinelli,
Domicio Proença Filho, Edmar Lisboa Bacha,
Evaldo Cabral de Mello, Evanildo Cavalcante
Bechara, Fernando Henrique Cardoso,
Geraldo Carneiro, Geraldo Holanda
Cavalcanti, Ignácio de Loyola Brandão, João
Almino, Joaquim Falcão, José Murilo de
Carvalho, José Sarney, Lygia Fagundes Telles,
Marco Lucchesi, Marco Maciel, Marcos
Vinicios Vilaça, Merval Pereira, Murilo Melo
Filho, Nélida Piñon, Paulo Coelho, Rosiska
Darcy de Oliveira, Sergio Paulo Rouanet,
Tarcísio Padilha, Zuenir Ventura.

de

Publicações

Alfredo Bosi
Antonio Carlos Secchin
Evaldo Cabral de Mello

Produção Editorial
Monique Cordeiro Figueiredo Mendes

Revisão
Vania Maria da Cunha Martins Santos

Projeto Gráfico
Victor Burton

Editoração Eletrônica
Estúdio Castellani
Academia Brasileira de Letras
Av. Presidente Wilson, 203 – 4.o andar
Rio de Janeiro – RJ – CEP 20030-021
Telefones: Geral: (0xx21) 3974-2500
Setor de Publicações: (0xx21) 3974-2525
Fax: (0xx21) 2220-6695
E-mail: publicacoes@academia.org.br
site: http://www.academia.org.br
ISSN 0103707-2

As colaborações são solicitadas.

Os artigos refletem exclusivamente a opinião dos autores, sendo eles também responsáveis
pelas exatidão das citações e referências bibliográficas de seus textos.
Transcrições feitas pela Secretaria Geral da ABL.
Esta Revista está disponível, em formato digital, no site www.academia.org.br/revistabrasileira.

Sumário
Cicero Sandroni

Apresentação 7

EN S AIO
Arno Wehling

Ramón Menéndez Pidal 9

Ana Maria Machado

Louvação a Ecio Salles 15

Alberto Venancio Filho

Souza Bandeira: Um acadêmico da transição 19

Arnaldo Niskier

Educação imortal 31

Emmanuel Santiago

A cidade parnasiana 45

Adriano Espínola

As cidades de Ferreira Gullar: São Luís e Rio 53

Nelson Motta

Memórias de Caetano 65

Haroldo Costa

Vozes d’África na música brasileira 75

Luís Cláudio Villafañe G. Santos

O legado de Rio Branco como fonte de legitimidade 79

Cicero Sandroni

Contra a censura 95

POESIA
Carlos Nejar 101

CONTO
Sergio Luiz Moreira

O dia não sai de casa 107

Millôr Fernandes

Não se pode mais nem relinchar em paz? 111

Machado de Assis

A Igreja do Diabo 113

João Ubaldo Ribeiro

O diabo que assoviava 119

Lima Barreto

A nova Califórnia 123

Esta a glória que fica, eleva, honra e consola.
Machado

de

Assis

Apresentação
Cicero Sandroni
Ocupante da Cadeira 6 na Academia Brasileira de Letras

N

o primeiro artigo dessa edição, Arno
Wehling estuda Ramon Menéndez
Pidal. O polígrafo e pensador ao
lado de Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, Pio Baroja e Antonio Machado, participou da geração de 1898, o ponto alto da
cultura espanhola na primeira metade do
século XX.
Ana Maria Machado escreve sobre a
morte prematura de Élcio Salles, aos 50
anos, quando trabalhava com entusiasmo
na difusão da cultura na periferia do Rio de
Janeiro, ao lado de Júlio Ludemir. Alberto
Venancio Filho celebra o sesquicentenário
do nascimento de João Carneiro de Souza
Bandeira.
Arnaldo Niskier aborda os problemas da
educação no Brasil e destaca membros da
ABL, e educadores e professores que se dedicaram ao tema.

A influência dos escritores do Parnasianismo na sociedade do Rio de Janeiro, com
destaque para Olavo Bilac, é o tema de Emmanuel Santiago. E as cidades de São Luiz e
Rio de Janeiro na poesia de Ferreira Gullar é
matéria para o artigo de Adriano Espínola.
Nelson Motta lembra em crônica “suas
memórias” de mais de meio século de Caetano Veloso. Haroldo Costa escreve sobre Domingos Caldas Barbosa e Padre José Maurício,
duas vozes da África na música brasileira.
O legado de Rio Branco como forma de
Legitimidade é o assunto de Luís Cláudio Villafañe G. Santos. Também nesta edição poesia
inédita do laureado Carlos Nejar e a ficção
brasileira na prosa de Machado de Assis, Lima
Barreto, João Ubaldo Ribeiro, Millor Fernandes e Sergio Luiz Moreira. O último texto
trata do problema da censura de autoria de
quem assina estas linhas. Boa leitura.

ENSAIO

Ramón Menéndez Pidal
Arno Wehling
Ocupante da Cadeira 37 na Academia Brasileira de Letras e membro do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro. Professor e pesquisador nas áreas de Teoria da História e História do Direito e das Instituições.

“Don Ramón Menéndez Pidal,
gloria de España...”

E

ra assim que as orelhas dos livros da
Editora Espasa Calpe referiam-se ao
autor da obra que apresentavam. Por
diferentes razões não foi um exagero, e o
cinquentenário de sua morte, por pouco
mais de um ano coincidindo com o sesquicentenário, merece ser lembrado.
Ramón Menéndez Pidal foi Sócio Correspondente da Academia Brasileira de Letras,
ocupando a Cadeira 14 de 1951 a 1969.
O patrono, o franciscano Frei Francisco de
Mont’Alverne, era o mais distinguido da última grande safra de oradores sacros que
dominaram o púlpito entre o Brasil joanino
e meados do século XIX. A Cadeira seria
inaugurada em 1898 por ninguém menos
que Herbert Spencer, e seu atual ocupante
é Daisaku Ikeda.
Menéndez Pidal era de La Coruña, mas
cedo castelhanizou-se, como dizia, sem esquecer os vínculos galegos. Após os estudos
nas Universidades de Madri e Toulouse, tornou-se, em 1899, catedrático de Filologia
Românica da Universidade Complutense,

quando já havia alcançado nomeada como
especialista em literatura medieval, particularmente por seus estudos sobre o Poema
de Mio Cid e os infantes de Lara.
Membro da Real Academia de la Lengua, em 1901 e depois da de História, teve
intensa atividade como professor visitante
em universidades europeias, dos Estados
Unidos e da América espanhola, a par de
uma constante atuação na pesquisa filológica e histórica até ultrapassar os noventa anos. Fundou a Revista de Filologia
Española e dirigiu por muitos anos a Real
Academia de la Lengua. Atuou na diplomacia em 1904, mediando, em nome da
Espanha, a questão de limites entre Peru e
Equador, mas manteve-se fora da vida pública – exceto por sua atividade acadêmica.
Nos momentos difíceis da segunda república espanhola e na guerra civil afastou-se
por algum tempo do país. Após o retorno
ocupou pela segunda vez a presidência da
Real Academia de 1947 até sua morte, em
1968, recusando-se a substituir os acadêmicos exilados pelo regime franquista.
Discípulo preferido de Menéndez y Pelayo, fazia questão de identificar-se com a
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“geração de 98”. Com Ortega y Gasset e
Miguel de Unamuno representou o ponto
alto da cultura espanhola na primeira metade do século XX.
A obra de Menéndez Pidal é a de um autêntico poligrafo, não obstante a especialização universitária. Elegeu a Idade Média
espanhola como foco de seu interesse filológico e histórico, e nela o poema e a vida
de Don Rodrigo de Vivar, El Cid. Mas fez
incursões para trás, para as origens godas
da literatura espanhola e para adiante sobre
o século XVI dos Reis Católicos e de Carlos
V e ainda além. Seu leit motiv era o que via
como a grandeza da Espanha: a luta por si
só épica da Reconquista, a unidade de Aragão e Castela e a última manifestação de
“monarquia universal” europeia com Carlos V. Escreveu sobre Cervantes e Lope de
Vega e sobre o que considerava como as
dualidades espanholas depois do Iluminismo; por fim dirigiu monumental obra coletiva, uma História da Espanha que no fim
dos anos 1950 só a ele caberia coordenar.
Mas sua alma estava em algum lugar entre
os séculos XI e XVI, quando para ele a Espanha se encontra consigo mesmo pela língua
e pela história e se impõe ao mundo pelo
catolicismo e pelo império.
De certo modo, foi a maneira que encontrou para superar o trauma de 1898 e contribuir ao “regeneracionismo” daquela geração.
O primeiro e certamente principal de
seus campos, o da filologia, interessava-o sobretudo pelas origens e significado da poesia
épica no contexto histórico baixo-medieval.
Uma de suas teses preferidas era a questão da origem goda da epopeia espanhola,
que via em paralelo com a influência das
Chansons de Geste e das baladas nórdicas
na Espanha. Admiti-la, entretanto, poderia

implicar aceitar a origem germânica não só
da epopeia espanhola, como da francesa, o
que o levou a chocar-se com as interpretações então clássicas de Bédier sobre a origem autóctone da Chanson de Roland. O
filólogo francês, diz Menéndez Pidal, “dava
seu curso no Collège de France sobre La
Chanson de Roland et la nationalité française, em 1870, em meio ao círculo de ferro
que os exércitos alemães haviam colocado
em torno à cidade”.
Encaminhando o assunto, o autor, no
livro Los godos y la epopeia española lembra que
“todo estudo de tradicionalidade épica há de
partir do conhecido texto de Tácito: os germânicos, todas as suas estirpes, usavam canções
que lhes serviam de memórias e anais”.

Mas observa que, consequentemente
admitir uma origem puramente germânica
implicava supor uma “larga tradição ininterrupta”, quando o que existe, a par da
tradição, é uma sucessão de incorporações
poéticas individuais:
“não há transmissão de obra tradicional,
seja por escrito, seja oralmente, que não traga consigo algo de refundação ao gosto do
transmissor”.

Esses avatares de historicidade levam-no
à seguinte conclusão, tantas vezes discutida:
“Demonstra-se assim algo que parece paradoxal: os godos, cuja literatura ignoramos
totalmente, influenciaram de modo persistente e profundo sobre toda a literatura espanhola, dando vida a um gênero poético que
não é como os demais: a epopeia que vence
a morte, um gênero cujo espírito transmigra
em fins da Idade Média ao romanceiro, e mais
tarde renasce no teatro nacional, revivendo
depois na poesia, no drama e na novela da
época moderna.”

R a m ó n M e n é n d e z P i da l   •  11

No artigo Poesia e Historia em el Mio
Cid, de 1949, remonta à grande tese de
meio século antes e a discussões com especialistas franceses e alemães sobre o tema.
Destaca na relação entre a arte e a história
que o poema deixa-se interpretar nas duas
condições, mas que “o poema é verídico e
histórico sem propósito, sem necessidade
de sê-lo”. No caso do debate acerca das
fontes do Mio Cid defende que o poema
estava “cimentado sobre a própria vida
coetânea” e não sobre crônicas que registravam os acontecimentos e muito menos
na “livre invenção fantástica”. Ao contrário de outras narrativas épicas, o Cid não é
para o autor um herói mítico cuja possível
realidade se encontra mesclada na lenda e
traduzida na poesia. Desde o início poesia e
história interagem numa “rara conformidade caracterizadora”. A poesia épica coexiste
com a abundância de fontes históricas sobre personagem e atos, o que acarreta consequência pouco usual: “frequentemente
sucede que o caráter real do Cid é de maior
interesse poético que o da lenda.”
As vitórias e desventuras do Cid, para
Menéndez Pidal, possuem duplo significado: triunfam sobre as dissenções e a cizânia
do lado dos cristãos e os unem contra os
mouros nas lutas da Reconquista. Vê ainda coincidir fontes históricas e legenda do
Campeador em dois pontos: o reconhecimento da habilidade política demonstrada
ao distinguir entre os mouros valencianos e
moçárabes que conviviam com os cristãos
no que foi o ponto alto da civilização islâmica na península e os invasores almorávidas
que defendiam uma radicalização religiosa
do Islã; e a competência militar provada
pelo Cid ante exércitos muito mais poderosos. Neste aspecto o autor amparava-se nos

historiadores muçulmanos como Ben Bassam, que dizia, citado por Menéndez Pidal:
“Rodrigo – Deus o maldiga – viu suas bandeiras favorecidas pela vitória, e com um pequeno número de guerreiros aniquilou exércitos numerosos.”

A conclusão do livro sobre o Cid traduz
muito mais do que as reflexões de um erudito
sobre seu tema, embora seja também isso. Expressa, talvez com alguma ucronia, uma visão
histórica da futura Espanha: o Cid
“em época de extrema crise, tanto dentro da
nação como no exterior, estabelece... a hegemonia peninsular de Castela, afirma a nobreza
das obras superior à nobreza de sangue, doma
a cizânia ambiente logrando a cooperação de
todos os príncipes cristãos antes desavindos
e rechaça o avanço da invasão africana estabelecendo a supremacia da Espanha europeia
sobre a Espanha islâmica.”

O outro polo de interesse de Menéndez
Pidal é o século que vai dos Reis Católicos
à abdicação de Carlos V. Ele vê uma notável uniformidade de política que se estende
das últimas décadas do século XV, com a
união dos reinos de Castela e Aragão apoiada num casamento até o final do reinado
de Carlos V, em 1556. Esta uniformidade se
traduziria em dois projetos: a manutenção
da unidade espanhola e a identificação do
reino com a concepção universalista cristã
medieval. Poderíamos acrescentar: um ideal
moderno, o da unidade monárquica e um
ideal antigo, o do império universal.
O autor tinha muito claro, entretanto,
que a monarquia unida nada tinha de absolutismo, antes realizava o ideal de governo limitado que vinha das lições tomistas e
se renovaria na escola de Salamanca. Pelo
menos é o que demonstra em seus trabalhos sobre os Reis Católicos, Carlos V e
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Maquiavel. De qualquer modo, a unidade
espanhola era uma concepção política forte na época dos Reis Católicos e Menéndez
Pidal evoca o testemunho do gramático Nebrija dirigindo-se à rainha Isabel:
“pela indústria e trabalho de Vossa Real Majestade, os membros e pedaços da Espanha se
reduziram em um corpo e unidade de reino...
que muitos séculos, injúria e tempos não a poderão romper nem desatar.”

O tema da unidade espanhola era caro
ao autor e foi uma tônica de sua obra, compatibilizando-se no plano internacional com
a ideia da paz cristã, paz universal que Carlos V representou. Menéndez Pidal via estes
dois temas numa leitura contemporânea:
a unidade possível e desejável da Espanha
franquista e pós-franquista por cima das
cisões da guerra civil e o ideal pacifista e
democrático do segundo pós-guerra.
Entranhadamente espanhol, este professor universitário treinado no método e na
confrontação de teses revelava-se apaixonado em várias circunstâncias. Uma delas foi
a maneira como opôs Las Casas e Francisco
de Vitoria, em estudos polêmicos a propósito do indígena americano e da colonização
espanhola da América. Para Menéndez Pidal
o sevilhano Bartolomeu de Las Casas era
um canonista de mente medieval, aferrado
a fórmulas jurídicas tradicionais, incapaz de
entender a realidade concreta e preso a dois
princípios legais, o direito de propriedade dos
reis e caciques indígenas sobre todas as terras americanas, e o direito limitado dos Reis
Católicos, a partir de uma interpretação singular das bulas alexandrinas segundo a qual
a presença espanhola justificava-se apenas
pela predicação evangélica às suas expensas.
Vitória, por outro lado, não era jurista, mas
teólogo e para o filólogo-historiador era um

homem aberto do Renascimento, capaz de
entender as circunstâncias diversas, culturais,
políticas e materiais dos indígenas, ao mesmo tempo que defendia a missão evangelizadora do Rei e a existência de áreas baldias,
res nullius, utilizáveis pelos colonizadores
espanhóis. Várias de suas ideias consubstanciariam, antes de Grotius, os pilares do direito internacional público. A extensa polêmica
entre os religiosos do século XVI foi estudada
por Menéndez Pidal, recorrendo entre outros
ao Inca Garcilaso de la Vega, para concluir
decididamente a favor dos argumentos de
Francisco de Vitória, atribuindo a Las Casas
uma anti-hispanidade quase patológica.
No primeiro volume da História da Espanha que dirigiu até morrer, Menéndez Pidal
publicou, em 1947, o ensaio “Os espanhóis
na história e na literatura”. Refez o texto
e, em 1959, publicou a versão definitiva
em outro livro, apenas retirando do título
a menção à literatura. A primeira frase da
obra é incisiva: “os fatos históricos não se
repetem, mas o homem que realiza a História é sempre o mesmo.” Em consequência,
é a este homem – espanhol, no caso – que o
autor procura. Avançando numa ideia de Fidelino de Figueiredo a propósito das “duas
Espanhas”, constata que o país sistematicamente se dividiu entre tradição e inovação,
numa disputa quase sempre ferrenha, ao
contrário de outros povos, nos quais a dicotomia só apareceria em momentos críticos.
O livro prossegue na bipolaridade, com outras categorias como Europa versus África,
europeísmo versus casticismo medieval, revolucionários ilustrados versus tradicionalistas, para deter-se no problema do isolamento do país em diferentes momentos – que,
na verdade, refletia o que vivia, o duríssimo
pós-guerra – e no que lhe parecia o desafio
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histórico maior, realizar a unidade respeitando a diversidade, regional e ideológica,
do país.
Isolado em sua obra, não era um livro de
história, mas de filosofia da história delimitado no universo espiritual espanhol, semelhante a alguns ensaios de Ortega y Gasset
e à “ideia de hispanidade” de Manuel Garcia Morente, todos de certa forma reagindo
ao que percebiam como injusta e mesmo
preconceituosa atitude francesa e anglo-saxônica de desprezar a cultura hispânica
como atrasada e arcaizante.

Neste sentido, podemos entender sua
conclusão, de que se tornara necessidade
atual da história remediar os “descuidos e
parcialismos anteriores, descobrindo e trazendo à luz aquelas zonas pretéritas que
estão esquecidas...”, de modo a subsidiar
as decisões dos tempos presentes com a experiência do passado.
Hispanista, espanhol, mas sobretudo
humanista, quer no sentido da erudição
renascentista, quer no da cosmovisão ilustrada: talvez sejam os conceitos que melhor
traduzam a vida deste novo Campeador.

Louvação a Ecio Salles
Ana Maria Machado
Ocupante da Cadeira 1 na Academia Brasileira de Letras. É jornalista, professora,
pintora e escritora brasileira. Autora de livros infantis foi a primeira autora desse
gênero a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras.

N

ão posso deixar de fazer uma homenagem ao escritor e produtor
cultural Ecio Salles, por ocasião de
seu falecimento prematuro há poucos dias,
tão jovem, aos 50 anos.
Eu o conheci aqui na ABL, logo que assumi a presidência. Bem no início de 2012,
quando ele me procurou em companhia do
escritor e jornalista Julio Ludemir, ambos
nascidos e criados entre o subúrbio e a periferia cariocas. Vinham com a recomendação
de Heloísa Buarque de Holanda, intelectual
por quem tenho profundo respeito e toda
uma vida de amizade e projetos paralelos.
Ecio Sales era então curador de um dos selos
da editora Aeroplano e Julio era jornalista.
Os dois tinham uma ideia ainda um tanto
vaga e aparentemente louca, de aproveitar
a repercussão e o modelo da Festa Literária
Internacional de Paraty, a FLIP, e tentar fazer
algo para alavancar a relação com bons livros entre os moradores de favelas e comunidades cariocas. E tinham, sobretudo, uma
fé enorme no potencial das pessoas e na
força da literatura a se manifestar, quando
o encontro com livros de qualidade pudesse ser amplamente proporcionado a quem

não tivera ainda essa oportunidade. Sem
qualquer paternalismo, mas com profunda
convicção. Como sempre acreditei nessa
premissa, o projeto ainda vago me contagiou imediatamente e resolvi apostar nele,
sem qualquer hesitação. Intuí que não era
um salto no escuro, como podia parecer,
mas uma certeza de que tinha tudo para
dar certo, pelo entusiasmo e a capacidade
da dupla.
Naquele momento as UPPs (Unidades de
Policia Pacificadora) estavam começando e
a ABL tinha recentemente dado início a uma
parceria com o Sistema S, ainda na gestão
do Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça, buscando alguma forma de dar apoio à criação
de bibliotecas comunitárias, tendo acabado de inaugurar a primeira no Dona Marta
ao lado do secretário Beltrame. Achei que
aquela ideia de uma FLUPP merecia atenção. Era tudo o que eles queriam – alguém
que os levasse a sério e pudesse ajudar a
dar o empurrãozinho de um aval de respeitabilidade. Com esses respaldo, saíram em
campo e fizeram tudo sozinhos. Tínhamos
encontros regulares e frequentes e, a cada
reunião, eu me admirava ao ver quanto
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as coisas tinham caminhado. Diferente de
qualquer outra parceria que eu já tivesse
feito em âmbito comparável. Poucos meses
depois, estávamos inaugurando a primeira Festa Literária das UPPs, no Morro dos
Prazeres, em Santa Teresa. Com uma bela
exposição sobre Lima Barreto, o homenageado que escolheram, e com o lançamento
de um concurso para descobrir escritores
locais, tanto entre os moradores como entre os policiais, da Policia Pacificadora, que
conviviam diariamente com a comunidade.
No encontro inicial, minha palestra, seguida
de debate público, durou mais de três horas
com uma conversa acalorada sobre livros,
participação intensa da plateia, curiosidade
empolgante, avidez de leitura. Dei conta do
evento em detalhes a este plenário, e está
em nossos Anais.
Em seguida, fomos desenvolvendo novas etapas dessa parceria. Tivemos durante
alguns anos um programa de encontros de
acadêmicos com alunos da Academia da Polícia que, em seguida, iriam para as UPPS,
discutindo leitura, história, cidadania. Mais
de dez de nossos confrades participaram.
Organizamos visitas de acadêmicos a escolas da periferia e de comunidades, em preparativos para novas edições da FLUPP, que
passaram a incluir nossa participação direta
nesses novos eventos. E tivemos inesquecíveis encontros de moradores com confrades
nossos, em enormes assembleias cheias de
adolescentes que interrompiam batalhas
de passinho para conversar com autores.
Lembro que participei de mesas conjuntas
reunindo os novos escritores que iam sendo revelados nos concursos locais, em troca de ideias com acadêmicos como Ariano
Suassuna e João Ubaldo Ribeira no Morro
do Faleh, no do Cantagalo, no complexo

Pavão-Pavãozinho. Celebramos o centenário de morte de Raul Pompeia e o sesquicentenario de nascimento de Aluizio Azevedo, distribuindo exemplares de O Ateneu e
O Cortiço, em quadrinhos, entre os moradores de diferentes comunidades e aproveitando os temas da educação e da habitação
popular para montar uma exposição e organizar debates no Complexo do Alemão.
As ideias de Ecio Salles e Julio Ludemir eram férteis, criativas, desafiantes. Por
exemplo, fazer um concurso entre adolescentes locais para recontar os livros em
uma espécie de ópera-rap. Ou montar a
exposição sobre habitação para ser vista do
alto, desde o teleférico, com trechos de O
Cortiço escritos nas lajes e telhados, já que
o ponto de vista narrativo da obra de Aluizio Azevedo é também exterior, a partir de
uma vizinhança que observa de cima… Não
conseguimos fazer a exposição exatamente
assim, por problemas como falta de patrocínio. Mas cito aqui a ideia como exemplo da
originalidade e inventiva de seu autor, Ecio
Sales, que quero celebrar. Ele era uma usina
de palpites bem humorados e criativos, nascidos de alguém que ao mesmo tempo conhecia a realidade local e tinha intimidade
com nossa literatura, desenvolvida por meio
de uma soma de estudo formal e leituras
intensas e apaixonadas.
Depois, a FLUPP passou a voar com as
próprias asas, com ajuda governamental,
sem precisar mais de nós. As coisas foram mudando. O projeto das UPPs não foi
adiante e a festa literária passou a ser das
periferias, não mais das UPPS. Vinculou-se à FLIP, passou a trazer convidados internacionais, ganhou destaque na mídia,
entrou num circuito de apoio oficial. Seus
concursos revelaram dezenas de escritores
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oriundos de setores antes excluídos e que
passaram a ser publicados por editoras de
primeira linha – entre eles talentos significativos que ganharam as listas de sucesso,
como Giovani Martins.
Por outro lado, em nossa Casa, o impulso dado por Ecio Sales e Julio Ludemir
seguiu conosco em outros projetos sociais
com as comunidades para além da parceria com eles e com a FLUPP. A ABL organizou também, em parceria com a FIRJAN e
a FNLIJ, dois cursos com aulas na sala José
de Alencar. de um semestre cada, para formação técnica de um total de 98 auxiliares
de bibliotecas comunitárias, que passaram

a
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a trabalhar com contratação regular e salários pagos pela FIRJAN. E a partir de contatos anteriores com João Guerreiro e com a
Ação da Cidadania, depois em parceria com
a Fundação SM, da Espanha, recuperamos
e adaptamos uma casa no Morro da Providência, nela criando uma concorridíssima
biblioteca infantil.
Neste momento, a morte de Ecio Salles
me faz recordar sua atuação e nossa parceria tão significativa. É de justiça agora lhe
prestar este tributo e deixar este registro,
tanto para o conhecimento dos novos confrades, que não acompanharam esse processo, quanto para a história de nossa Casa.

Souza Bandeira: Um acadêmico
da transição
Alberto Venancio Filho
Ocupante da Cadeira 25 na Academia Brasileira de Letras. Advogado e ensaísta. Membro do
Instituto dos Advogados Brasileiros e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Autor dos livros
A intervenção do Estado no domínio econômico: o direito público econômico no Brasil; Das Arcadas
ao Bacharelismo; Notas Republicanas; Elogio de Afonso Arinos e artigos sobre história, direito
e política. Ex-professor do Instituto Rio Branco e da Fundação Getúlio Vargas.

A

Academia Brasileira de Letras tem
a praxe de comemorar os centenários dos membros falecidos e celebra hoje o sesquicentenário do nascimento
de João Carneiro de Souza Bandeira.
Dos 204 acadêmicos falecidos, muitos
permanecem até hoje reverenciados como
grandes vultos da cultura brasileira. Muitos
outros, entretanto, estão hoje no esquecimento e cabe à Instituição manter viva a memória de todos os que participaram da Casa,
pois todos foram igualmente acadêmicos.
O esquecimento de Souza Bandeira não
ocorreu somente fora dos nossos umbrais,
mas também nesta Casa. O sucessor Helio Lobo traçou o perfil exato do homem e
da obra, com tocante episódio do convívio
pessoal. Mas os três outros ocupantes da
cadeira n.o 13 se limitaram a referências sumárias e imprecisas.
Página de Alceu Amoroso Lima, lida há
vários decênios, despertou-me o interesse pela figura de Souza Bandeira, referido
também em vários outros textos do mesmo
autor:
“A casa do velho Souza Bandeira, tio do
Manuel, em 1910, à Rua Barão de Itambi, era

um dos últimos salões literários da era tranquila do Rio, antes das guerras e das revoluções.
Ali se reuniam os últimos remanescentes da
geração que havia feito a Academia e a Revista Brasileira, José Veríssimo, Bilac, Alberto
de Oliveira, Rodrigo Otávio, Mário de Alencar,
Graça Aranha. A todos esses conheci nos salões onde Bandeira, com o seu ‘charme’ todo
sutil, recitava em cinco línguas, pois sabia de
cor trechos inteiros de Goethe ou de Dante,
de Racine ou de Shakespeare, de Camões ou
de Bilac.
Foi uma personalidade das mais sedutoras
que tenho encontrado. Se houve homens que
representaram a elegância intelectual, a sutileza, o requinte de um mundo que ia desaparecer para sempre, Souza Bandeira, como era
por todos conhecido, foi uma das figuras mais
representativas desse mundo que se despedia
da vida em beleza. Possuía uma cultura literária realmente universal.”

Alceu Amoroso Lima, em várias outras
ocasiões, se manifesta em termos louváveis
e afetuosos sobre Souza Bandeira:
“Souza Bandeira me comunicara o amor
das letras universais”, “era um encanto de homem – sutil, irônico, contador de casos”, “personalidade das mais encantadoras que tenho
conhecido”, “requintada figura de humanista

Conferência pronunciada na Academia Brasileira de Letras em 1.o de dezembro de 2015.
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e de humorista”, “uma das flores mais sutis da
nossa cultura”, “professor que exerceu tamanha influência em minha geração”, “espírito
extremamente fino, voltado para as letras”.

o qual, entre outras advertências de sutil entendimento em matéria de poesia, chamara a
minha atenção para a boa qualidade das rimas
“ligadas ao assunto”.

E Alceu, anos depois, descreveria um
encontro:

João Carneiro de Souza Bandeira, nascido em 16 de dezembro de 1865, há 150
anos, e falecido nesta cidade em 1.o de
agosto de 1917, ocupou a Cadeira número
13, sucedendo a Martins Jr. e sucedido por
Hélio Lobo, três nomes que hoje não são
mais relembrados nos estudos literários.
Souza Bandeira é uma figura de intelectual interessante da transição. Vinculado
à Escola do Recife de Tobias Barreto, ao se
transferir para o Rio dedicou-se aos estudos
de crítica literária e social.
Souza Bandeira cursava o terceiro ano
da Faculdade de Direito do Recife, quando
se realizou em 1882 o célebre concurso de
Tobias Barreto para professor substituto, o
qual provavelmente deve ele ter assistido.
Tobias já tinha produzido várias obras, mas
não era muito conhecido no meio intelectual. Com outros concorrentes as teses impressas eram arguidas reciprocamente pelos
candidatos. E Tobias Barreto mostrou logo a
sua superioridade. O candidato Gomes Parente, certo de que iria esmagar o adversário, com a ironia do seu germanismo, começou: “Suponhamos que um navio parte da
Alemanha...”. Tobias replica: “Perdão, meu
colega; suponhamos não é exemplo, é hipótese. Se o colega quer um exemplo, aqui
o tem: parte um navio da Beocia, carregado
de asneiras e consignado ao Dr. Gomes Parente... Conclua, meu colega”.
O sucesso do concurso projetou o que
seria denominado a Escola do Recife.
A Escola do Recife, denominação dada
por Sílvio Romero, não constitui na verdade

“Sua conversa era realmente sua obra-prima. Dei, em seu escritório de advocacia,
os meus primeiros passos na carreira do foro.
Todas as tardes, quando os clientes saíam, eu
me esgueirava de mansinho para junto à sua
mesa, pois sabia o prazer que tinha em refugiar-se, junto a um jovem ávido de ouvir a sua
palestra alada. E durante uma hora ou mais,
era uma crônica viva do passado brasileiro ou
das letras europeias que passava ali pelos balcões prosaicos da Rua do Rosário, como se a
crônica de um mundo às vésperas de morrer
viesse refugiar-se naquele necrológio de uma
de suas abelhas mais suaves.”

As referências tão elogiosas de quem o
conhecera em estreito convívio, e que foi
uma grande figura da cultura brasileira, provocaram o estudo da sua vida e da sua obra.
O sobrinho Manoel Bandeira deixou tocante depoimento:
“A mim estimulava-me particularmente
a lembrança de uma sombra familiar, a de
meu tio Sousa Bandeira, inteligência tão fina
e discreta, falecido prematuramente quando
realizava a melhor parte da sua obra, evocadora da vida do meu querido Recife nos fins
do século passado; meu tio que, sentindo
talvez o perigo dos preconceitos parnasianos
que tanto seduziam a nossa adolescência, me
aconselhava na dedicatória de um tratado de
versificação: ‘A meu sobrinho, para que recorde apenas a técnica do verso, porque quanto
à essência o melhor é pedir inspiração à sua
própria alma’. Conselho que segui sempre e
a que devo o que porventura haja de menos
mau em meus poemas. Estimulava-me a recordação do gênio tutelar desta Academia,
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uma escola, mas um movimento de ideias
renovadoras, inspiradas em doutrina germânica e capitaneada pelo sergipano Tobias Barreto, motivo pelo qual Carlos de
Laet chamou-a com ironia “escola teuto-sergipana”. A ampla bibliografia sobre o
tema, da qual destacam as obras de dois
de nossos confrades, Hermes Lima – “Tobias Barreto” e Evaristo de Moraes Filho –
“Medo à Utopia – o pensamento social de
Tobias Barreto e Silvio Romero” é expressivo
em apontar o sentido pioneiro da Escola.
Clóvis Beviláqua, na “História da Faculdade de Direito do Recife”, examina a irradiação da escola do Recife, com a dispersão do grupo que levou a outros centros as
ideias da escola, e aponta Souza Bandeira
entre essas figuras, que, sem terem as mesmas soluções para todos os problemas jurídicos, porque a Escola do Recife dentro da
orientação científica tinha característica de
tolerância, trouxeram para o Rio de Janeiro
um acervo de ideias novas, que foram propagando e desenvolvendo.
Mas em 1909, Silvio Romero se dirigia a
Souza Bandeira:
“Ao querido amigo João Bandeira, velho
camarada da Escola do Recife, a que se tem
conservado fiel no fundo do pensamento.”

Colaborador desde o início da Revista
Brasileira e frequentador das reuniões, o
nome de Souza Bandeira não consta dos
fundadores da Casa. A explicação pode se
fixar no fato de que ainda moço, residia há
pouco na Capital Federal, e principalmente
não havia ainda publicado livro e talvez não
desejasse ingressar na Casa sem obra, como
fizera Graça Aranha. Ou talvez aguardava
a sucessão de um companheiro da geração
como ocorreu com Martins Jr.
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O ambiente da Revista Brasileira, que
deu origem à criação da Academia, foi recordado por Mário de Alencar:
“O convívio diário com o grupo dos frequentadores da Revista Brasileira constituiu para Souza Bandeira um estímulo de trabalho literário
mais assíduo. Souza Bandeira era dos mais queridos e acatados no grupo; a sua presença era
requerida, a sua palavra escutada com prazer.”

E a presença de Souza Bandeira:
“Da Revista Brasileira para a Academia
Brasileira, a passagem de Souza Bandeira
não era de salto; o caminho estava feito e só
faltava aguardar a desocupação do lugar. A
eleição, em 1905, deu-lhe uma consagração,
que menos pelo êxito externo que pela atuação interna, foi nova e decisiva força para seu
espírito literário. O seu discurso inaugural terá
sido para muita gente a revelação de um engenho finíssimo, que já era familiar ao grupo
da revista; simplicidade, pureza de linguagem
e fluência de ideias.”

Ingressando na Academia, Mário de Alen
car diria que:
“A Academia era agora para ele um complemento de sua vida, menos pelo que havia a
fazer que pelos encontros semanais de alguns
poucos acadêmicos assíduos, que apenas bastavam para dar número à sessão e interesse
à palestra. Ele não faltava e era dos que mais
possuíam o sentimento íntimo da Academia.”

A presença de Souza Bandeira corresponde à fase de transição da Casa. Machado de Assis exercera durante a presidência
uma liderança discreta. Pode-se considerar
que em 1908, com a sua morte, ocorreu
uma transição na vida da Casa. Sem a liderança de Machado de Assis e com a rara
presença do presidente Rui Barbosa, faltou
uma liderança, mal exercida na década posterior por José Veríssimo, Medeiros e Albuquerque e Mário de Alencar.
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De presença de Souza Bandeira na Academia, Machado informava a Nabuco em
25 de junho de 1905:

as classes dirigentes do país, surgiu para a
vida pública a nova geração, a de Martins Jr.
E apontava falando do republicano:

“Nós cá vamos andando. A Academia
elegeu o seu escolhido, o José Bandeira, que
talvez será recebido em julho ou agosto”, respondendo-lhe o Graça Aranha.

“Martins Jr. foi o Tirteu dessa campanha, o
poeta que nos cantava os hinos de combate,
o porta-bandeira da nossa falange.

Em carta a Nabuco, Machado comentaria a posse do novo acadêmico:

“Professor brilhante, escritor científico de
subido valor, era ao tempo versado humanista, o seu primeiro livro, um volume de poesias,
mereceu um prefácio de glorioso poeta que
nos dirige os trabalhos.”

“A recepção de Bandeira esteve brilhante. Lá
verá o excelente discurso do novo acadêmico.”

Respondendo-lhe, o Graça mostrou-se
pensador farto de ideias, expressa em forma
animada e rica. E comentaria com orgulho:
“A Academia está aposentada e alfaiada,
resta-lhe viver.”

Graça Aranha ao receber Souza Bandeira
na Cadeira número 13, diria “que é a mais
habitada das sombras. É a Cadeira privilegiada dos mortos e da saudade”, pois em 1905
três de seus ocupantes já tinham falecido, o
fundador Taunay, Francisco de Castro e Martins Jr., os dois sem tomar posse.
Dirigindo-se a Souza Bandeia, afirmava
que “a Academia não atendeu para a vossa
eleição a nenhum motivo lógico desse que
se lhe atribui. Atendeu a sua própria lógica.
Elegendo-vos, elegemos a cultura em sua
manifestação mais ampla e elegante”.
“Seguramente na crônica, como nos ensaios e livros, todo o vosso trabalho intelectual
exprime uma aspiração de síntese filosófica,
que além de um traço da raça, é imposto ao
sangue como um traço de pendor de família.
A filosofia foi a fada que sorriu ao vosso nascimento.”

No discurso de posse, Souza Bandeira se
referiu as três gerações que o precederam:
Francisco Otaviano, Taunay e Martins Jr.
Quando a geração de Taunay figurava entre

Souza Bandeira apontava em Martins Jr.:

E expõe o drama da geração de Martins
Jr., que foi também a de Souza Bandeira:
“um dos mais intransigentes propagandista
desta República, que foi o ideal da sua mocidade viva a realizá-la antes que pudesse nela ocupar as posição a que direito os seu serviços.”

Recebendo Felix Pacheco nesta Casa,
examina a obra do jornalista e do político,
mas se detém ao poeta com a análise do
simbolismo:
“As teorias sistemáticas do Simbolismo caíram no mesmo descrédito que as normas com
que os parnasianos quiseram imobilizar a poesia num áureo leito de Procusto, ou os decretos
retumbantes com que os românticos quiseram
disciplinar a sua indisciplina, ou os cânones
sagrados com que os clássicos pretenderam
acorrentar a inspiração à cópia dos divinos modelos da Hélade. Desde o momento em que se
queira enfeixar o sonho numa fórmula precisa,
ele se esvai docemente, e ficam vazias e secas
as regras em que se tentou prender tudo o que
o espírito tem de mais nobremente inatingível.
Desde Boileau, que as artes poéticas, correspondendo um momento a uma tendência passageira, converte-se com o tempo em fastidioso amontoado de fórmulas inúteis.”

De Paris, Afrânio Peixoto escreve sobre
o discurso de resposta de Felix Pacheco em
termos elogiosos e destaca a ironia:

Souza Bandeira: Um
“Meus parabéns pelo discurso do dia 14,
só hoje lido: formosíssimo, digno do recebido,
do recebedor, do recipiente. Este é a Academia, já se vê, honrada e enlevada com a sua
blague e a sua perversidade toda acadêmica.
Vingou-nos a todos de certas impertinências.
Bem nos entendemos, mas só V. tem coragem
e espírito para tanto. Devia ter sido um sucesso. Creia-me que o felicito deveras. Do admirador. Afrânio.”

A vida e a obra de um homem nem sempre têm coincidência. Alguns há que valem
mais por si mesmos do que pelo que deixaram de si. Outros, ao contrário, estão todos
em sua obra e vivem apagados por ela ou
apagando-se para criá-la.
Pode-se dizer que Souza Bandeira se enquadra no primeiro grupo, com uma personalidade superior à obra.
Alceu Amoroso Lima confirma:
“A obra de Souza Bandeira é escassa, embora de alta qualidade cultural, e não traduz,
nem de longe, o que foi a sua pessoa. É o destino por vezes dos tímidos, dos dedicados. Era
o homem da conversa íntima. Das alusões em
surdina. Da medida e do bom gosto.”

Souza Bandeira não produziu obra sistemática; seus livros são a reunião de trabalhos avulsos publicados em revistas e
jornais.
O livro Ensaios e Estudos publicado em
1904, com o prefácio de 1901, tem uma
divisão muito nítida, uma primeira parte de
estudos basicamente filosóficos. A segunda
parte inclui estudos diversos, de caráter literário e histórico, mas nessa parte se destaca
um texto bastante original sobre o advogado na literatura e na vida real.
Já se assinalou que foi precoce; já na juventude, o rapaz de 17 anos escrevia com
ponderação e comedimento próprios de
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um espírito crítico, seguro das suas ideias,
convencido por entendimento, sem nenhum ressaibo de ignorância disfarçada,
indulgente no pensamento, urbano na
expressão. Foi em verdade a feição predominante do seu espírito, essa inteligência
possante e porventura a causa de ter sido
menos expansivo o talento do escritor. Em
Souza Bandeira, durante o curso da academia e ainda depois, essa curiosidade, inclinada particularmente à especulação filosófica, inquiria de todas as manifestações da
ciência ou da arte.
Na introdução Ao Leitor Souza Bandeira
afirma que os escritos esparsos correspondem a uma unidade de pensamento de
acordo com a forma de encarar o mundo e
a sociedade. E acrescenta que
“o fim é mostrado que a reprodução das
ideias que desde os dezenove anos para cá
tive ocasião de expender sobre o resultado de
minhas leituras, revivem o frescor de outras
épocas, mas fornece o ensejo de julgar se as
doutrinas pelas quais se bateu com o fervor da
adolescência e hoje eram meras fantasias ou
constituem coisa mais séria.”

E considerava:
“sou, como todos os outros, o produto
do meu tempo e acompanho a corrente das
ideias do século em que vivo.”

Trata-se da concepção de direito de Tobias Barreto que estava de acordo com as
intuições modernas e foi Tobias quem primeiro levantou a bandeira da ideia nova e
fê-lo de forma de que ninguém o excedeu
e foi ele que expôs com originalidade as novas intuições do direito e tirou delas consequências fecundas.
Tobias Barreto foi um dos primeiros a
tratar do direito autoral. É em matéria de
direito criminal, com o livro Menores e

24  •  Alberto Venancio Filho
Loucos, ocupa um lugar bem saliente na
nossa literatura jurídica.
Souza Bandeira afirma:
“Temos tido, é certo, uma legião de leguleiros, e também cumpre dizê-lo, um pequeno
número de verdadeiros juristas, que honram o
nosso país, alguns dos quais têm revelado boa
orientação filosófica. Tobias Barreto, não há
negá-lo, é o primeiro jurista que se apresentou com um sistema filosófico perfeitamente
definido e ousadamente inspirado nas ideias
do século.”

Nesse livro se destaca o ensaio O Advogado na literatura e na vida real, é do meu
conhecimento, estudo único na literatura
brasileira, aliando um sólido conhecimento
literário com a extensa prática profissional.
Referindo a reputação que a classe tem
em geral, Souza Bandeira vai buscar na literatura exemplos sobre a atuação do advogado. Assim, analisa os personagens de
Promessi Sposi de Manzoni, o l’Evangeliste
de Daudet, o Pichwick de Dickens e afinal,
o Hissope de Dinis.
Com sua larga experiência estuda as
relações entre advogado e clientes, para
utilizar a expressão de Byron, de que o advogado é um limpador de chaminés, que
com a vassoura vai tirando o sujo que encontrar e carrega consigo algum vestígio da
fuligem”.
Em Páginas Literárias, publicado no ano
da sua morte, estão reunidos ensaios de várias épocas, predominando a crítica literária.
Em três aspectos da sociedade brasileira,
Canaã de Graça Aranha, Os Sertões de Euclides da Cunha, A Todo Transe de Emanuel
Guimarães. Souza Bandeira fez uma análise
comparativa dessas três obras que formavam a verdadeira característica da nossa
nacionalidade.

No comentário de Hélio Lobo:
“Refletem as Páginas Literárias a feição
definitiva do escritor, razão por que as disseram, embora não tivesse chegado aos cabelos
brancos, seu livro de velhice.”

Evocações e outros escritos, obra póstuma publicada em 1920 com introdução
de Mário de Alencar, corresponde a estudos
organizados antes de falecer.
“Esta havia de ser a obra, em que ele, durasse-lhe a saúde, comporia o seu livro. Os anteriores teriam sido excelentes exercícios para
o acabamento deste; feita enfim a comunhão
do escritor e do homem, aí se definia o seu
assunto e a sua expressão.”

No fim da vida começou a preparar alguns capítulos. Trouxe um capítulo a Mário de
Alencar e com a opinião do amigo concordou
em ir publicando em revistas, na Revista do
Brasil e na Atlântica. Mas não concluiu.
O livro se inspirava claramente na Minha
Formação, de Joaquim Nabuco, mas tem
uma escrita mais coloquial e obedece a um
plano sistemático.
E a recordação das suas influências educativas e a evocação de um passado tão
curioso em figuras e fatos. Mas a saudade
foi o principal motivo do livro; exprime-o
bem a epígrafe que pediu a Goethe, e confirma-o a preferência que ele ia dando, no
plano primitivo, aos capítulos que mais lhe
tocavam o coração”.
Páginas que escreveu de viagens formam o volume Peregrinações, publicado
em 1909. O título traduz bem o texto. São
verdadeiramente narrações de um peregrino a lugares sagrados onde a beleza lhe
surge do passado distante.
Em Reformas de 1909, Souza Bandeira
reuniu crônicas publicadas em várias revistas.
São “escritos de várias épocas anteriores em
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que externava as minhas opiniões sobre as
reformas que mais urgente se me afiguravam no nosso organismo, nada tenho que
acrescentar”. O título Reformas já indica a
posição renovadora que Souza Bandeira assume em matéria de organização política e
da justiça.
Segundo João Ribeiro:
“Souza Bandeira trouxe elementos novos,
originais e próprios da sua personalidade e de
si mesma, distinta, ao espírito culto que se lhe
reconhece ajunta a elegância, a polidez e correção de forma que nele já revelam o escritor
feito e acabado, o jornalista fácil e suave, sóbrio e ameno”.

Na expressão de Tristão da Cunha:
“Sabia escrever, mas sabia principalmente
ler, e isto não é comum. Da longa e meditada
leitura, tirou um comércio delicioso. Quem o
conversou de vagar não o esquecerá. Se houve homem de espírito, foi esse, que o sabia ser
com gosto, único modo de o ser. Sabia escutar. Sabia sorrir, e nunca falou em vão.”

E um autor contemporâneo, Alexandre
Eulálio, escrevendo sobre o ensaio no Brasil,
aponta que o grande doutrinamento que a
obra de Silvio Romero representa parece influir sobre quase toda a prosa do ensaio da
época. E apontando que:
“Sejam prosadores ligados a Tobias como
Souza Bandeira, Graça Aranha e Arthur Orlando, sejam independentes (Eduardo Prado,
Euclides da Cunha), esses e mais outros continuam e completam a obra em comum pela
Revista Brasileira e que se consolidou com a
instituição da Academia Brasileira de Letras.”

Levi Carneiro destacou um aspecto da
sua obra:
“Não raro, sente-se-lhe o travo da ironia;
há uma nota levemente pessimista que se
acentua. O sentimento da crise mental por
que passa a humanidade parece levar esse
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kantista a um certo ceticismo; mas talvez o
seu ceticismo seja apenas a aversão das convicções profundas, que lhe pareciam exageradas – e o seu idealismo o corrige e limita.”

Souza Bandeira desfrutava de grande
prestígio. Em 1903, Lúcio de Mendonça publicou um artigo no Correio da Manhã propondo a modificação do processo eleitoral
para escolha da Presidência da República,
com a organização de um colégio eleitoral
de grandes figuras do país, representantes
dos setores da vida nacional. E representando a advocacia indica Souza Bandeira.
Da elegância de Souza Bandeira, da sua
maneira e finura, há um curioso depoimento de Lauro Muller ao tomar posse na sucessão do Barão do Rio Branco. Recomendou-lhe Souza Bandeira “que desse relevo à
ação do Barão do Rio Branco no aperfeiçoamento de nossos costumes sociais e na educação do convívio na vida social. O que ele
queria é que conservássemos a simplicidade
e o comedimento das antigas práticas”. E
acrescenta Lauro Muller: “desse cometimento deu ele continuar provar na sua obra
e na sua vida.”
Referindo-se a um grande jurista, San
Tiago Dantas, comentou que “o foro absorveu – com o exclusivismo que conhecemos
– o manancial de sua inteligência”. De fato,
esta é a maldição do advogado; os seus trabalhos se destinam à traçaria dos arquivos,
onde se recolhem as petições, os memoriais
e os arrazoados do profissional do direito.
Da intensa atividade profissional de Souza Bandeira só ficaram alguns poucos registros de alguns recursos e apelações e a
defesa do Frei João das Mercês da célebre
questão em 1902 do Mosteiro de São Bento.
Souza Bandeira se destacou no magistério jurídico. Nomeado, em 1892, professor
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de direito administrativo da Faculdade de
Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro.
Com a República, a Reforma Benjamin Constant de 1891 terminou com o monopólio das
escolas de Recife e São Paulo, possibilitando
a criação de escolas em vários Estados.
De seu ensino:

Afirma:
“Na época de transformações e críticas veladas que estamos atravessando, o ensino do
direito e a universalização dos seus princípio,
mais do que uma necessidade social é o único
meio de assentar-se a nossa sociedade sob bases rigorosamente democráticas.”

O pensamento social se encontra em
numerosos textos. A sua preocupação com
a realidade brasileira está presente em suas
cogitações:

“Da cátedra, discorria o professor, assíduo
e severo. Era dos mais moços, senão o mais
moço no corpo docente da Faculdade, mas
a minha impressão é que não lhe notávamos
a juventude escondida sob a face austera do
mestre. O magistério era bem um ofício adequado ao seu espírito.”
“A camaradagem não excluía durante a lição, o meu respeito, nem o tom magistral do
jovem professor. O magistério era bem um ofício adequado ao seu espírito. Concentrava-se
facilmente e falava com clareza, analisando
sem pressa, retomando por si mesmo os pontos que podiam envolver embaraço ou dúvida.
Sentia-se que não era um repetidor de estudo
feito para exibição; aprendera bem para comunicar com proveito o seu conhecimento; e
a paciência, máxima virtude de um mestre, era
uma das suas prendas.”

“Os males da nossa pátria são, pois, comuns ao momento atual e não representam
defeitos de excepcional barbaria. Na crise por
que estamos passando, nada há que especialmente nos envergonhe.
Com a esplêndida natureza que possuímos, com as riquezas quase inexauríveis que
podemos oferecer ao mundo, temos elementos de sobra para afrontar a crise.
Compete às novas camadas a difícil missão de regenerar a humanidade sofredora. As
nossas mesquinhas dissensões hão de desaparecer, as doutrinas que hoje damos como verdades assentadas hão de figurar como simples
recordações históricas.”

Um aluno da época comentaria que as
aulas de Direito Administrativo eram ouvidas com atenção, mas suas dissertações
muito nos prendiam quando tratavam da
literatura francesa.
Souza Bandeira, em 1894, foi o autor
de Memória Histórica da Faculdade Livre de
Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro
do ano de 1892. É curioso que Souza Bandeira, recém-ingresso como professor da
Faculdade, já seja designado para preparar
a Memória Histórica.
A Memória, além do aspecto burocrático de informações escolares, transcende a
essa faceta, demonstrando o pensamento
social de Souza Bandeira.

No capítulo “A Ascensão do Bacharel e
do Mulato” do livro Sobrados e Mocam
bos, Gilberto Freyre declara que é impossível não se defrontar desde Pedro I até a
República com a figura do bacharel. E a vinculação do bacharel com as letras foi analisada na obra de Fernando de Azevedo A
Cultura Brasileira.
A tendência para as letras, ainda no
domínio profissional, revela esse esforço,
verdadeiramente notável, entre brasileiros,
para ultrapassar e dominar, pela cultura, a
profissão. Para libertar-se da tirania da profissão, não havia outro recurso para o brasileiro senão a literatura. Assim, pois, se poucos profissionais deveram o prestígio que

Souza Bandeira: Um

conquistaram, exclusivamente ao exercício
de sua profissão, a maior parte dos que,
entre eles, atingiram as eminências intelectuais, procuraram o meio mais eficaz para
dilatar a sua autoridade além das fronteiras
das profissões liberais. Em alguns, as letras
acabaram por dominar a profissão; em outros, prevaleceu sobre as letras, a carreira
em que se especializaram; e em raros a profissão e a arte literária, elevando-se a um
alto grau, associaram-se e equilibraram-se.
Souza Bandeira se enquadra no primeiro
caso, ele próprio expressando o dilema:
“O escritor apagou-se diante do bacharel
em disponibilidade, e, durante muitos anos,
deixei de me ocupar de letras. Nunca, porém,
esqueci a álacre disposição de espírito com
que os meus saudosos vinte anos viam no Rio
de Janeiro uma cidade fácil de conquista.”

Respondendo ao inquérito “O Momento Literário” de João do Rio, Souza Bandeira
lamentava:
“Os meus trabalhos? Pobre de mim! Andam esparsos por quanto jornal tem sido vítima da minha mania de escrever. De muitos já
me esqueci, de outros hoje me envergonho e
dos que poderiam ter maior interesse formei
um volume que a Casa Garnier (sem reclamar)
teve a bondade de editar.”

Passados vários anos de sua chegada ao
Rio, recordou:
“Onde já lá vão os vinte anos com que
desembarquei no Rio de Janeiro, cheio de sonhos e ilusões, saturado de filosofia alemã, e
disposto a tomar de vencida todos os círculos
políticos e literários do Brasil! Vinha do grande cenáculo pernambucano, sobre o qual
supunha ter o país os olhos fitos. De então
para cá, não tiveram conta os desgostos e as
desilusões. Perdido no torvelinho desta cidade de província, tive de recalcar as mágoas
de gênio não compreendido, para tratar de
ganhar a vida.”

ac a d ê m ic o da t r a ns i ç ã o

  •  27

Espírito sociável, Souza Bandeira privou
da intimidade de Machado de Assis. No final da vida, Machado passou a receber com
mais frequência alguns amigos, naturalmente Mário de Alencar, José Veríssimo, Graça
Aranha e Souza Bandeira. No ano da morte,
Machado comenta: “Ainda não vieram os
bons amigos Aranha, Bandeira e Veríssimo.”
E um mês após a morte Souza Bandeira
se dirigia a José Veríssimo:
“Que saudades nos faz a cadeirinha (da
Garnier) com que estávamos habituados a ver
nosso querido Machado.”

Nas viagens se correspondia com Machado. De Lisboa se dirige à Machado, recordando o oferecimento do carvalho de
Tasso de Nabuco, “fiel à minha promessa
vou lhe completar o florilégio do poeta”, e
envia flores dos túmulos de Garret, João de
Deus e Alexandre Herculano. Descrevia o itinerário dando a impressão de querer cativar
Machado para as viagens.
Se refere à carta de Karlsbad de 5 de
novembro de 1806, Souza Bandeira: “Vários cartões postais enviados da Suíça e da
Alemanha e da carta que lhe enviei de Lisboa, com as fotos tiradas dos túmulos de
Garret, João de Deus nos Jerônimos. E lhe
envia uma folha colhida no túmulo de João
Paulo Richter em Bayreuth.”
E comenta ao receber o Memorial de
Ayres, o “carinhoso afeto que preside os
velhos, saudosos de si mesmos, aos moços
em pleno egoísmo da felicidade, dão uma
tal impressão de tristeza alegre, fazendo
pensar na famosa ‘lágrima que ri’ do nosso João Paulo Richter, de cuja sepultura lhe
mandei uma folha colhida”.
João Paulo Richter nasceu no principado
de Bayreuth em 1767 e faleceu na mesma
cidade em 1825. Foi autor que chegou a ter
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certa popularidade e está entre os autores
influenciados por Lawrence Stern, e pertence à família de Xavier Maistre, Garret e do
próprio Machado.
Na pesquisa que realizei na obra de Machado de Assis não encontrei referência à
obra de Jean Paul. Mas Alcides Maya, no
livro Humor, faz duas referências aproximando o humor de Machado às crônicas de
João Paulo prefaciadas por Carlyle.
Em conclusão, a presença de Souza Bandeira na vida intelectual se apresenta em
momentos de transição: do ponto de vista pessoal, como participante da Escola do
Recife, e se voltando para a crítica literária
e o pensamento social, como membro da
Academia participando da nova fase após
a morte de Machado de Assis, e como intelectual como representante da “belle époque”, que findaria em 1914.
Em 12 de junho de 1912 a Academia
inaugurou os bustos de Machado de Assis,
Joaquim Nabuco e Lúcio de Mendonça. O
orador oficial foi Souza Bandeira, o que demonstra o prestígio que desfrutava.
O discurso é uma página primorosa sobre a fundação da Academia e os seus criadores e uma das grandes páginas da oratória da Casa:
“Não sei se a Academia se pode ainda dizer jovem, nem tão pouco se já se pode considerar velha. Quando se trata de coisas do
espírito, desaparece a noção do tempo. Que
são quinze anos para a eternidade da consagração postera?”

E descreve com precisão o ambiente da
época:
“A nação, surpreendida pela República,
atirara-se em cheio nas especulações de bolsa. Ninguém pensava em coisas intelectuais.
Falência nas finanças com a bancarrota do

Estado. Falências dos princípios, do ideal, da
moral, com a desorganização dos partidos
políticos, a invasão do mercantilismo na política, o desprestígio da autoridade, o desrespeito da lei.”

Em tão tristes circunstâncias indaga
quem se lembraria de fazer versos, escrever
ensaios, delinear romances, tratar enfim de
coisas do espírito?
E esclarece:
“Dadas as dificuldades que entre nós se
deparam a cometimentos desta ordem, só um
temperamento como o de Lúcio de Mendonça
poderia levar a efeito a fundação da Academia. Outros, possuindo qualidades que talvez
lhe faltassem poderiam fazer a instituição chegar a sua fase atual. Era necessário, porém, ser
um sonhador e um combatente para tirar do
nada a sua formação.”

E referindo-se a Machado de Assis, fala
das relações com a Academia:
“Se do escritor passamos ao homem, que
mundo de recordações nos traz esta casa, tão
cheia da sua memória! Ligando os últimos
dias da sua vida à sorte da Academia, ele se
identificou tanto com ela, que falar de um é
falar da outra. Para ele a Academia, guarda
da unidade da língua, representava a grande
força capaz de resistir aos elementos dissolventes, com que uma federação mal compreendida ameaça destruir a unidade nacional,
minada pela invasão das línguas estrangeiras.”

Também em traços firmes tratou da figura de Joaquim Nabuco:
“A sua cultura vastíssima. Explorou quase
todas as províncias da literatura. Foi poeta,
historiador, crítico, publicista. Como orador
obteve verdadeiros triunfos. Na praça pública
arrastou as multidões. No Parlamento os seus
discursos ficaram como modelos de eloquência, elegância e elevação”.

E ao concluir:

Souza Bandeira: Um
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“Ides ouvir as próprias palavras dos nossos
grandes mortos, em páginas que vos serão
recitadas. Nos bronzes que hoje inauguramos
vereis as suas imagens, traduzidas pelo cinzel
de Jean Magrou. Tive a fortuna de acompanhar o trabalho do escultor. Passam as formas
de governo, desaparecem as pequenas rivalidades das escolas e dos partidos, somem-se
no nada as enfezadas críticas dos zoilos sem
ideal. Tudo aquilo, porém, que se fecundou,
uma vez, ao ósculo sublime da arte, viverá
eternamente até a consumação dos séculos.”

seus, aos quais tanto queria, dos trabalhos e
das letras. E a resposta foi, nos grandes olhos
cismadores, de um desengano fundo. Deve ser
doloroso o primeiro rebate da morte para um
engenho como o dele. Eu bem senti que, ante
aquela gala e aquele mundo, Souza Bandeira
se despedia. Pouco depois veio o trespasse e o
houvera merecido menos angustiado. Assim é
a vida, trama de contradições e pesares, mesmo para os que mais a dignificaram.”

Após este momento de glória, em carta a Graça Aranha de 22 de setembro de
1915, demonstra o desânimo que o acometeu ao final da vida:

“Pouco a pouco, enquanto as nuvens se
adensavam no horizonte do mundo, também
a sua vida interior foi-se tornando gradativamente mais melancólica e soturna. Suas
aulas, na Faculdade de Direito, se tornaram
cada vez mais vagas. Já não nos lia as cartas
da Suíça do ‘meu sobrinho Manuel’, com os
versos que lhe mandava do sanatório. Um véu
de tremenda tristeza foi caindo sobre seus
olhos e tornando exânimes e brancos os seus
beiços. E quando veio a guerra, e a cortina
do século XIX baixou, essa última flor de um
antigo regime, de elegância e boas letras, foi
murchando como uma sensitiva à noite e as
últimas palavras que em 1917 ouvi dos seus
lábios descorados poucos dias antes da morte
foram estas: ‘Agora, o medo que tenho é de
não morrer já’”.

“Estarei em servir a única força capaz de
sacudir a minha apatia. Apego-me ao trabalho
com uma força extraordinária, para ver se me
liberto do desfalecimento que vinha me aproximando a passos largos e que mais cedo ou
mais tarde acaba comigo.”

O final de Souza Bandeira foi melancólico, como testemunha Hélio Lobo:
“Lembro-me bem a derradeira vez em que
o vi, velho pela doença, minado pelo cansaço,
desfeito de corpo e espírito pelo qual pouco e
pouco o vinha matando. A noite era de festa, e
o salão esplendia de graças, luzes e ombros nus.
Souza Bandeira era dos nossos. Assim o
vi, logo me avizinhei, inquirindo da saúde dos

E o testemunho de Alceu Amoroso Lima
é comovente:

Eis o perfil sumário de Souza Bandeira.

Educação imortal
Arnaldo Niskier
Ocupante da Cadeira 18 na Academia Brasileira de Letras. Formado em Matemática e Pedagogia
pela Universidade do Estado do Rio de janeiro. É Doutor em Educação. Foi membro do Conselho
Nacional de Educação. Autor de mais de cem livros. Membro da Academia Brasileira de Educação.

“Uma boa educação consiste em dar ao
corpo e à alma toda a beleza e toda a
perfeição de que são capazes.”

D

esde as eras mais remotas, tem sido
essencial o papel da educação. Na
verdade, o seu valor é mesmo imortal, variando apenas as suas características,
como agora que a informática exige novas
posturas. A sala de aula tradicional está sendo substituída por outra de sentido oposto
ou por mesas redondas que facilitam a tarefa da coordenação de mestres.
Não existe um significado exclusivo para
o que é educação. Seus princípios variam
conforme a época, o lugar, as circunstâncias, a concepção ideológica e política de
um dado momento, através de um plano de
educação. Recuando no tempo, é possível
verificar o quanto sua conceituação pode
assumir formas diversas, ao sabor da história e também da necessidade de preparar
o homem para uma determinada posição.
Historicamente, a educação vem passando por muitas transformações, acompanhando o desenvolvimento da civilização.
Como afirmou certa vez Ortega y Gasset,

“se educação é transformação de uma realidade, de acordo com uma ideia melhor que possuímos, e se a educação só pode ser de caráter
social, resultará que pedagogia é a ciência de
transformar a sociedade”.

Diante dos grandes desafios que vivemos, com o surgimento das novas tecnologias, devemos estar preparados para que
as facilidades concedidas pelos modernos
equipamentos resultem em uma boa formação dos estudantes. Apesar de toda a
expectativa positiva em relação ao tema,
o filósofo francês Edgar Morin nos faz um
alerta:
“Todo conhecimento comporta o risco do
erro e da ilusão. A educação do futuro deve
enfrentar o problema de dupla face do erro e
da ilusão. O maior erro seria subestimar o problema do erro; a maior ilusão seria subestimar
o problema da ilusão. O reconhecimento do
erro e da ilusão é ainda mais difícil porque o
erro e a ilusão não se reconhecem, em absoluto, como tais.”

Poderíamos dizer que, no tempo das
sociedades tribais, a transmissão dos conhecimentos se dava de forma difusa, ou
até mesmo dispersa, passando de pai para
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filho, levando-se em conta as experiências
vividas no dia a dia. No antigo Oriente,
onde as primeiras civilizações humanas se
desenvolveram, surgiu a chamada educação tradicionalista, que trouxe consigo dois
aspectos marcantes: privilegiou apenas a
pequena elite daquele período e excluiu a
maioria da população, que teve que se virar
através de uma educação familiar informal.

Platão, Aristóteles e
Sócrates
Não podemos esquecer, é claro, da
educação na Grécia, onde o grande propósito era a formação integral do indivíduo:
o estudante chamado a todo momento a
opinar sobre as grandes questões do momento. Foi lá que nasceu a Filosofia e todas as suas ramificações, dentre as quais
podemos citar os trabalhos dos grandes
mestres sofistas. Platão (427/428-347/348
a.C.), por exemplo, achava que “uma boa
educação consistia em dar ao corpo e à
alma toda a beleza e toda a perfeição de
que são capazes”. Em Esparta, a educação
voltava-se para a preparação de guerreiros, sem interesse algum pela literatura
ou pelas artes; em Atenas, dava-se ênfase a uma visão mais universal da cultura.
Os romanos, ocupados com sua tarefa de
expansão, valorizavam a formação do patriota através do sistema escolar. O próprio
Aristóteles (384-322 a.C.) há 2.500 anos,
em sua obra Política, se preocupava com o
problema da educação, admitindo mesmo
que sua prática, em vigor naquela época,
era de perplexidade. Ninguém sabia sobre
qual princípio se deveria proceder: sobre a
utilidade da vida? Ou seria a virtude esse
princípio? Ou seria um conhecimento mais

elevado o objetivo da educação? Considerava Aristóteles que sobre esses três significados não havia consenso, uma vez que as
ideias divergiam sobre a natureza da virtude e, ipso facto, sobre sua prática.
Para Sócrates, a educação tinha como
última instância uma função social. Assim,
não era o brilhantismo de cada um o mais
importante, mas a forma como as ideias de
cada um são disseminadas e o modo como
podem modificar a sociedade, de tal forma
que a inteligência e a moralidade se combinassem. Não é, pois, de estranhar que idêntica perplexidade à percebida por Aristóteles preocupe aqueles que hoje se dedicam
à educação. Em tempos de incertezas e dúvidas, como obter respostas definitivas? De
qualquer modo que se considere o problema, a pergunta pertinente é “como educar
para novos tempos”?
Depois, tivemos na Idade Média alguns
períodos em que a educação foi basicamente influenciada pelo clero, destacando-se a
criação da Companhia de Jesus, quando
os jesuítas implantaram um sistema pedagógico rígido, com o objetivo de propagar
a fé cristã. Dentro desse contexto, tiveram
grande atuação aqui no Brasil os padres Antônio Vieira, José de Anchieta e Manuel da
Nóbrega.

A educação na ABL
A Academia Brasileira de Letras foi fundada em 20 de julho de 1897, assumindo
como principal objetivo “o cultivo da língua
portuguesa e da literatura brasileira”. Para
honrar esse compromisso, ela sempre teve
educadores entre os seus membros. Apenas
como curiosidade, em 1940, foi lançado
pela ABL o livro A Academia Brasileira de

Educação

Letras – Notas e Documentos para a sua
História (1896-1940), de Fernão Neves,
onde, na página 262, o autor registrava
os nomes dos acadêmicos que tinham sido
professores. São descritos na publicação 35
personalidades: Adelmar Tavares, Afonso
Celso, Afonso Taunay, Afrânio Peixoto, Alberto de Oliveira, Alcântara Machado, Aloysio de Castro, Antônio Austregésilo, Artur
de Oliveira, Carlos de Laet, Clóvis Bevilaqua,
Coelho Neto, Fernando Magalhães, Garcia
Redondo, Guilherme de Almeida, Homem
de Melo, Inglês de Sousa, José Veríssimo,
Laudelino Freire, Martins Junior, Miguel
Osório, Oliveira Viana, Osório Duque-Estrada, Pedro Calmon, João Manuel Pereira da
Silva, Ramiz Galvão, Rocha Pombo, Rodrigo
Octávio, Roquette-Pinto, Silva Ramos, Sílvio
Romero, Viriato Correia, Joaquim Caetano,
Joaquim Manuel de Macedo e Tobias Barreto. De lá para cá, esta tendência tem sido
mantida.
Na minha opinião, é preciso fazer uma
separação entre educadores e professores,
quando se quiser ter uma noção exata dos
representantes do segmento educação na
Academia Brasileira de Letras. É preciso diferenciar. Professor, mestre ou educador?
Hoje, a terminologia deixou um pouco de
ter sentido. Com a evolução da Sociedade
da Informação e a presença extraordinariamente rica do computador no processo
ensino-aprendizagem, a palavra orientador
ou conselheiro se aplica com mais propriedade, enriquecendo o raciocínio de que os
limites entre uns e outros tornaram-se muito tênues, sendo possível abrigá-los numa
só e fascinante categoria. A nossa preferência é pela expressão educadores, com a qual
passaram à História e enobreceram a sua
presença na Academia Brasileira de Letras.
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Muitos acadêmicos atuaram como professores ao longo da vida, mas tivemos
muitos outros, para além da condição de
professor, que foram educadores, estes,
portanto, mais numerosos. Levando em
conta a minha carreira como educador, com
atuação em quatro gestões como Secretário
nas áreas de educação, cultura e ciência e
tecnologia, além do trabalho desenvolvido
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), como professor e vice-chanceler, eu
destacaria os seguintes acadêmicos como
“educadores”, na plenitude da palavra:
Abgar Renault (ex-Ministro da Educação
e Cultura), Afonso Arinos de Melo Franco
(ex-catedrático de Direito Constitucional na
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
e na Universidade do Brasil), Afrânio Coutinho (ex-diretor da Faculdade de Letras da
Universidade Federal do Rio de Janeiro),
Afrânio Peixoto (ex-diretor da Escola Normal do Rio de Janeiro e ex-diretor da Instrução Pública do Distrito Federal), Antonio
Austregésilo (primeiro professor catedrático
de Neurologia da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal do Rio de Janeiro
e ex-presidente da ABL), Candido Mendes
de Almeida (reitor da Universidade Candido
Mendes), Carneiro Leão (ex-secretário de
Interior, Justiça e Educação de Pernambuco), Clementino Fraga (ex-professor emérito
da Universidade do Brasil e da Faculdade de
Medicina da Universidade da Bahia), Darcy
Ribeiro (ex-ministro da Educação), Deolindo
Couto (ex-presidente do antigo Conselho
Federal de Educação e ex-reitor da antiga
Universidade do Brasil), Eduardo Portella
(ex-ministro da Educação, Cultura e Desportos), Evanildo Bechara (professor titular
e emérito da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro e da Universidade Federal
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Fluminense), Fernando de Azevedo (ex-Se
cretário de Educação e Cultura de São Paulo), José Veríssimo (ex-diretor de Instrução
do Pará, cargo equivalente a Secretário de
Educação e ex-diretor do Colégio Pedro II),
Pedro Calmon (ex-ministro da Educação e
Saúde), Roquette-Pinto (pioneiro na Rádio
Sociedade do Rio de Janeiro, na Rádio Difusora Educativa e no Instituto Nacional do
Cinema Educativo) e Rui Barbosa (por seu
discurso pedagógico, defendendo o fim do
analfabetismo e o ensino obrigatório, no
início do século XX).

Início de carreira como
professor
Se somarmos o número admirável de
educadores e professores, possivelmente
teremos um grande percentual do total de
todos os acadêmicos que passaram pela
Academia Brasileira de Letras nesses 122
anos de existência. Incluiria inclusive algumas figuras históricas da nossa literatura,
que no início de suas carreiras trilharam o
caminho da educação. A saudosa Rachel de
Queiroz, por exemplo, quando escreveu o
seu antológico O quinze, no Ceará, tinha
apenas dezenove anos de idade, e era professora primária. Depois, tornou-se uma
das figuras mais importantes das letras brasileiras, e se não exerceu mais o magistério,
certamente, manteve a condição de educadora, mostrando ao país as agruras do seu
valente e sofrido Nordeste.
Da mesma forma, Josué Montello, um
dos nossos maiores romancistas de todos
os tempos, começou sua vida profissional
no Rio de Janeiro, nos idos de 1938, a partir da aprovação no concurso para técnico
de educação do MEC, quando passou com

brilho pela banca formada por Fernando de
Azevedo, Almeida Júnior e Lourenço Filho.
Na época, ele escreveu sobre o sentido educativo da Arte Dramática, disputando com
cerca de 400 candidatos. Depois, lecionou
Administração de Bibliotecas e Teoria da
Literatura no Colégio Pedro II, além de ter
exercido uma administração revolucionária na Biblioteca Nacional e na Academia
Brasileira de Letras. Ao lado do romancista
consagrado e do grande administrador, é
o educador que se orgulha de não ter tido
professores, mas mestres.
Em 122 anos de vida fecunda, a Academia Brasileira de Letras testemunhou a
existência de diversos discursos pedagógicos, acompanhando a evolução do nosso
processo educacional. É claro que o Brasil de hoje é muito mais próspero do que
aquele do final do século passado, quando
o maior problema da Educação talvez fosse
o excessivo número de analfabetos. A República dava os seus primeiros passos, havia fracassado a tentativa de institucionalização do Ministério da Instrução Pública,
Correios e Telégrafos, ocupado por Benjamin Constant Botelho de Magalhães, passando-se a gestão educativa para o Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o que
hoje se interpreta como uma quase heresia
administrativa. Aquela primeira experiência
de Benjamin Constant foi sob inspiração do
ideal positivista.
O discurso pedagógico do início do século pode ser resumido pelos artigos do
Acadêmico Olavo Bilac no jornal Gazeta de
Notícias. Fanatizado pela causa do ensino,
a obsessão cívica de Bilac ia desde o combate ao analfabetismo até a insistência em
favor do ensino obrigatório e sua expansão,
passando pela necessidade de melhores
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obras didáticas, destinadas ao então ensino primário. Mas Bilac, que substituiu Machado de Assis como cronista no jornal, foi
também um homem de muitas campanhas.
Em 1884, criticava a prostituição infantil, a
existência de um número considerável de
meninos de rua – vejam como são recorrentes os temas – e o lamentável episódio da
Revolta da Vacina, estimulada por políticos
oportunistas, que viam nisso uma “ofensa à
honestidade das mulheres”. A presença de
Bilac na cena do civismo pode ser equiparada ao clássico Por que me ufano do meu
país, escrito por Afonso Celso, o qual despertou durante muitos anos, no espírito do
povo brasileiro, um saudável sentimento de
amor à pátria. Por que levar esse movimento ao ridículo? Foi um sinal dos tempos – e
como tal deve ser respeitado.
Tivemos e temos os professores de sala
de aula, como Abgar Renault, Fernando de
Azevedo, Álvaro Lins, Afrânio Peixoto, Heráclito Graça (com o seu histórico “Fatos da
linguagem”), Afonso Arinos, Coelho Neto,
Américo Lacombe, Carneiro Leão (Administração Escolar), Clementino Fraga, Múcio
Leão (a quem assisti dando aula no Curso
de Comunicação da Faculdade Nacional
de Filosofia), Antônio Austregésilo, Pedro
Calmon, Miguel Reale, Evaristo de Moraes
Filho, Eduardo Portella, Nélida Piñon (foi
professora da Universidade da Flórida), Alberto Venancio Filho, Celso Cunha, Ivo Pitanguy, Marcos Almir Madeira, Tarcísio Padilha, João de Scantimburgo (foi professor
da UNESP e diretor, por mais de dez anos,
da Fundação Armando Álvares Penteado,
em São Paulo), Afrânio Coutinho, Candido
Mendes, Carlos Chagas Filho, Oscar Dias
Corrêa (foi meu colega no Conselho Universitário da Universidade do Estado do Rio
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de Janeiro), Aurélio Buarque de Holanda,
Silva Ramos, Sílvio Romero, Celso Furtado
(foi professor da Sorbonne), Padre Fernando Bastos de Ávila, Sábato Magaldi, Manuel
Bandeira (Literatura Hispano-Americana),
Antonio Olinto (Latim, Português e Literatura), Cleonice Berardinelli, professora especialista em literatura portuguesa, Antonio
Carlos Secchin (doutor em Letras, professor
titular de Literatura Brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro), Moacyr Scliar
(ex-professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de
Porto Alegre) e Marco Lucchesi (graduado
em História pela Universidade Federal Fluminense, mestre e doutor em Ciência da
Literatura pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) e pós-doutorado em Filosofia da Renascença pela Universidade de
Colônia, na Alemanha, é professor de Literatura Comparada na UFRJ).
A Academia registra a presença de um
grande número de educadores, personalidades que contribuíram para a nossa história, como Afonso Taunay, Silva Melo, Alceu
Amoroso Lima, Clóvis Beviláqua, Pedro Lessa, Darcy Ribeiro, Deolindo Couto, Euclides
da Cunha, Cyro dos Anjos (com as suas
oficinas literárias), Gilberto Amado, Hermes
Lima, João Ribeiro, Genolino Amado, Joracy
Camargo, Joaquim Nabuco (autor do célebre Um estadista do Império), José Honório
Rodrigues, Luís Viana Filho, Mário Palmério
(reitor de uma Universidade), Miguel Couto,
Oliveira Lima, Dom Marcos Barbosa (com
as suas crônicas educativas, durante tantos
anos, na Rádio Jornal do Brasil e na Rádio
Catedral), Oliveira Viana, Osvaldo Cruz, Paulo Carneiro (com as pesquisas sobre o curare), Peregrino Júnior, R. Magalhães Júnior (de
saudosa memória, de um convívio de tantos
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anos e tão estreito na revista Manchete), Rocha Pombo, Ariano Suassuna, Rodolfo Garcia (com a obra sobre a história das pesquisas
científicas no Brasil), Roquette-Pinto (introdutor do rádio educativo em nosso país), Rui
Barbosa, Viriato Correia (professor de Arte
Dramática), Vítor Viana, Xavier Marques,
José Murilo de Carvalho, Sábato Magaldi e
Austregésilo de Athayde (o grande mestre
dos Direitos Humanos Universais).

Manifesto dos Pioneiros
Quando a Academia Brasileira de Letras
foi criada, em 1897, pouco depois da Proclamação da República, vivia-se uma fase
extremamente confusa, nascendo o novo
século sob a égide de sucessivas reformas,
como as de Benjamin Constant, Epitácio
Pessoa, Rivadávia Correia, Carlos Maximiliano e Rocha Vaz.
Grandes educadores brasileiros reuniram-se muitas vezes para dirigir à nação
o que veio a ser denominado Manifesto
dos Pioneiros da Educação Nova, assinado
por diversas personalidades, muitas das
quais pertencentes à Academia, conforme
se pode depreender da seguinte e histórica relação: Fernando de Azevedo (que foi
o redator), Afrânio Peixoto, Sampaio Dória, Anísio Teixeira, Manuel Lourenço Filho,
Roquette-Pinto, J.G. Frota Pessoa, Júlio
Mesquita Filho, Raul Briquet, Mário Casassanta (que era o grande nome da educação
mineira naquela época), Carlos Delgado de
Carvalho, Antônio Ferreira de Almeida, J.P.
Fontenele, Roldão Lopes de Barros, Noemi
da Silveira, Hermes Lima, Atílio Viváqua,
Francisco Venancio Filho (pai do Acadêmico Alberto Venancio Filho), Paulo Maranhão, Cecília Meireles, Edgard Sussekind de

Mendonça, Amanda Álvaro Alberto, Garcia
de Rezende, Nóbrega da Cunha, Pascoal
Leme e Raul Gomes. Um pugilo de 26 educadores de escol que, em 1932, retomando
o que Miguel Couto dissera em 1927, assinalava de forma objetiva:
“Na hierarquia dos problemas nacionais,
nenhum sobreleva em importância e gravidade ao da Educação. Nem mesmo os de caráter
econômico lhe podem disputar a primazia,
nos planos de reconstrução nacional. Pois, se
a evolução orgânica do sistema cultural de um
país depende de suas condições econômicas,
é impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção, sem o preparo intensivo
das forças culturais e o desenvolvimento das
aptidões à invenção e à iniciativa, que são os
fatores fundamentais no acréscimo de riqueza
de uma sociedade.”

Se aplicássemos isto à realidade de hoje,
ainda assim permaneceria inteiramente
válido. No documento foram abordadas
questões como laicidade, gratuidade, obrigatoriedade e coeducação. Conceituava-se
também o que seria uma Universidade moderna e abordava-se, talvez, a parte mais
importante do Manifesto: a formação de
professores, tudo com vistas a um plano de
reconstrução educacional.
Pode-se inferir, sem exagero, que todas
essas ideias fermentaram nas sessões da
Casa de Machado de Assis. Os primeiros
frutos resultantes do Manifesto surgiram
logo depois da sua enunciação, sobretudo
nas reformas do ensino do Distrito Federal, durante a administração de Pedro Ernesto Batista, que contou com o precioso
auxílio de Anísio Teixeira e, em 1934 e em
1935, na fundação da Universidade de São
Paulo (tendo por fulcro a Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras e com a grande
contribuição de Júlio de Mesquita Filho) e
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da Universidade do Distrito Federal, respectivamente.
Passados 87 anos, como afirmou certa
vez o Acadêmico Alberto Venancio Filho, o
documento conserva-se de uma total atualidade, e seria guia exato para a Educação
brasileira reencontrar os seus verdadeiros
caminhos, sobretudo na indispensável defesa da escola pública.

O mito Fernando de
Azevedo
Cabe um destaque especial na vida brasileira ao professor e imortal Fernando de
Azevedo, redator do Manifesto dos Pioneiros e autor da melhor obra escrita, em nossa literatura, sobre a cultura brasileira, fruto
de uma série de artigos publicados no jornal
O Estado de S. Paulo, e que me parece ter
sido o preâmbulo do Censo de 1940. Em
consequência de sua posição de destaque
na publicação do Manifesto, foi Fernando
de Azevedo convidado pelo interventor
federal em São Paulo, General Waldomiro
Lima, para ocupar, ainda em 1932, o cargo
de Diretor-Geral da Instrução Pública no Estado de São Paulo. Embora adversário político
do interventor, Fernando de Azevedo, aconselhado por vários amigos, aceitou o convite
e dispôs-se a trabalhar com o mesmo ardor
que manifestara, ao exercer cargo idêntico
na capital da República. Alguns anos antes,
ao concluir o inquérito sobre a educação no
Estado, chegara a algumas conclusões pessimistas, logo depois, naturalmente, superadas pela sua condição de otimista:
“Por mais duro e deprimente que possa
parecer a muitos, não é triste dissimular a verdade incontestável de que o ensino superior
em São Paulo, como em geral no Brasil, ainda
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não se depreendeu nem se elevou acima dos
limites estreitos da preparação profissional. A
escola primária e a profissional viviam divorciadas dos ideais modernos da educação.”

Como resultado altamente significativo
da sua passagem pela Diretoria Geral do
Ensino, foi aprovado e implantado no Estado de São Paulo, em 1933, um Código
de Educação. Fernando de Azevedo ainda
não se mostrava satisfeito. A antiga ideia da
criação da Universidade de São Paulo voltou
à tona e, graças ao interesse demonstrado
por um de seus melhores amigos, o novo
interventor federal Armando de Sales Oliveira, foram criadas, por decreto-lei de 25
de janeiro de 1934, a Universidade de São
Paulo e a Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras. Nesta, Fernando de Azevedo ocuparia a cátedra de Sociologia Educacional.
Armando de Sales Oliveira incumbira-o da
tarefa de redigir o ato de criação da Universidade.
Para o educador mineiro que era Fernando de Azevedo, a Universidade de São Paulo
deveria constituir-se “na força de atração,
capaz de fazer gravitar em torno dela toda
a constelação cultural dos Institutos Universitários de caráter profissional, por meio da
sólida preparação cultural e científica, puramente teórica, que ela ministra e que deve
fundamentar e informar a especialização
profissional a cargo de outros institutos”.
Entre esses, figurava um Instituto de Educação como unidade especial para a profissionalização pedagógica dos que, após os estudos básicos, se destinassem ao magistério
e à supervisão ou administração de escolas
e sistemas escolares. Era um fato novo em
nossa vida educacional, pois as Faculdades
se limitavam a preparar profissionais liberais
(advogados, médicos e engenheiros).
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	Seguindo o exemplo de São Paulo,
Pedro Ernesto, prefeito do Distrito Federal, contando com uma equipe de notáveis
educadores, à cuja frente se encontrava o
Professor Anísio Spínola Teixeira, aprovou
o plano da criação de uma universidade na
capital do país. Pelo Decreto estadual n.o
5.511, de 4 abril de 1935, foi instituída a
Universidade do Distrito Federal, da qual foi
primeiro reitor o Acadêmico Afrânio Peixoto, grande professor de Medicina Legal.

Uma obra memorável
As atividades de Fernando de Azevedo
relacionadas diretamente com a educação
eram intercaladas com a produção de vários livros de natureza histórica ou literária.
Assim, ao estudo sobre a educação física
seguiram-se Jardim de Salústio, No tempo
de Petrônio, O segredo da Renascença e
Páginas latinas. A experiência na direção
do ensino no Distrito Federal foi objeto
de uma publicação especial, que data de
1929, intitulada “A reforma do ensino no
Distrito Federal: Discursos e entrevistas”.
Os estudos sociológicos haviam seduzido
o educador mineiro desde seus primeiros
passos no magistério. Ele compreendia
que havia uma relação muito forte entre
as questões suscitadas pela Sociologia e
as que abordavam a instrução pública em
seus vários níveis. Em São Paulo, ainda que
exercendo funções públicas de alta relevância, Fernando de Azevedo dedicara grande
parte do seu tempo disponível ao desenvolvimento de estudos, dos quais resultou
a publicação, em 1935, dos Princípios de
sociologia e, alguns anos depois, da Sociologia educacional. Ainda nesse campo preparava ele um vocabulário técnico e crítico

ao qual dera o nome, por antecipação, de
Dicionário de sociologia.
Em 1943, quando exercia o cargo de
diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras da Universidade de São Paulo, foi
publicada a mais importante de todas as
suas obras: A cultura brasileira – introdução
ao estudo da cultura no Brasil. Este livro valeria a Fernando de Azevedo a concessão
do Prêmio Machado de Assis, da Academia
Brasileira de Letras, relativo ao ano de 1943.
O autor era premiado, segundo os critérios
acadêmicos, pelo conjunto da obra.
A maior parte de sua vida foi dedicada
ao magistério. Aposentou-se como professor catedrático de Sociologia, da Faculdade
de Filosofia da Universidade de São Paulo.
Contava, então, 41 anos de serviços. A Universidade, em reconhecimento à brilhante
atuação nos vários setores em que exercera
a sua atividade, concedeu-lhe o honroso título de Professor Emérito. Seus livros revelam notável variedade de assuntos. Assim,
passou ele do estudo da Velha e Nova política para as recordações pessoais contidas
em Seguindo meu caminho. Ao exame de
As universidades no mundo de amanhã seguem-se Canaviais e engenhos na vida política do Brasil, Um trem corre para o Oeste,
Na batalha do humanismo, A cidade e o
campo na civilização industrial e A educação entre os dois mundos.
Fernando de Azevedo dedicara seu trabalho aos professores estrangeiros da Universidade de São Paulo: P. Arbousse Bastide,
C. Lévi-Strauss, Roger Bastide e Samuel H.
Lowne. Reverenciava também o nome de
três brasileiros ilustres, que se haviam distinguido por suas obras no campo da Sociologia: Sílvio Romero, Pontes de Miranda e
Delgado de Carvalho. A Academia Brasileira
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de Letras – “ainda que tarde”, como no verso virgiliano – elegeu-o seu membro, em 10
de agosto de 1967, para ocupar a Cadeira
n.o 14, vaga pelo falecimento de outro ilustre educador, o professor pernambucano
Antônio Carneiro Leão. A posse na Casa
de Machado de Assis ocorreu no dia 24 de
setembro do ano seguinte, cabendo ao escritor paulista Cassiano Ricardo fazer o discurso de recepção do novo acadêmico. Por
deficiência acentuada de visão, o discurso
de posse de Fernando de Azevedo foi lido
pelo Professor Pedro Calmon, antigo reitor
da Universidade do Brasil.

A Cadeira dos professores
A Cadeira 17 da ABL é considerada a
cadeira dos professores. Teve por fundador Sílvio Romero, sendo sucessores Osório
Duque-Estrada, Roquette-Pinto, Álvaro Lins,
Antonio Houaiss e Affonso Arinos de Mello
Franco. Com Houaiss, dicionarista exemplar,
organizador do nosso Vocabulário ortográfico da língua portuguesa, queremos homenagear alguns acadêmicos que se tornaram
grandes defensores da língua portuguesa,
como ocorreu com Heráclito Graça, tio de
Graça Aranha, ao lançar o seu libelo, representado pelo livro Fatos da linguagem, em
1904. Além dele, Laudelino Freire, sucessor
de Rui Barbosa, foi catedrático do Colégio
Militar e fundou a Revista da Língua Portuguesa, além de ter sido autor do grande e
novíssimo Dicionário de língua portuguesa,
publicação póstuma, em cinco volumes. Foi
um dos maiores defensores da simplificação
da ortografia no Brasil.
Álvaro Lins foi professor de Literatura no
Colégio Pedro II, escola-padrão que abrigou
outros nomes de relevo, como o romancista
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Coelho Neto, Ramiz Galvão e o nosso inesquecível confrade Celso Cunha. A sua gramática é uma das nossas maiores preciosidades culturais. Sílvio Romero também era
do Colégio Pedro II, assim como Silva Ramos. Cabe uma palavra de destaque, também, para o mestre Evanildo Bechara.
É essencial lembrar os esforços do poeta
Abgar Renault, com o qual tivemos o privilégio do convívio, em prol do nosso idioma.
Catedrático do Pedro II e ex-membro do
Conselho Federal de Educação, em várias
oportunidades lançou verdadeiros libelos
em defesa da língua portuguesa. Não tinha
muita paciência com precários oradores que
agrediam o vernáculo. De uma feita, juntos,
a pedido de Austregésilo de Athayde, fomos representar a Academia numa solenidade no Clube Sírio e Libanês, na Rua Marquês de Olinda, Botafogo. Era a formatura
de uma turma de comunicadores sociais.
O orador, que era um bacharel, agredia
tanto e de tal maneira o nosso idioma, que
Abgar Renault começou a ficar nervoso, e
batia na mesa. Acabou indo embora, alegando que os seus ouvidos não mereciam
ouvir tais barbaridades.

Grandes oradores
Afrânio Coutinho, talvez o maior dos
nossos críticos literários, levou o seu amor à
nossa língua a tal ponto que chegou a submeter ao Ministério da Educação (na gestão da Doutora Esther de Figueiredo Ferraz)
uma proposta para que abandonássemos a
expressão “língua portuguesa”, trocando-a
por “língua brasileira”. Morreu inconformado que isso não tenha sido feito.
Orador admirável, escritor primoroso, Austregésilo de Athayde merece uma referência
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especial. Durante os 34 anos em que presidiu a Academia, sempre foi uma candente
palavra de defesa dos nossos direitos e dos
nossos valores, a partir do cultivo da língua, que ele prezava acima de tudo. Não
seria exagero atribuir-lhe grande parcela de
responsabilidade pelo atual quadro de valorização da leitura em nosso país, pois o
autor de Vana verba trabalhou muito nesse
sentido, assim como foi o principal redator da Declaração Universal dos Direitos do
Homem.
Nossos educadores não limitaram sua
ação ao território brasileiro. Brilharam
também no exterior, como aconteceu na
representação do Brasil junto à UNESCO,
quando todos os envolvidos demonstraram a mesma devoção à causa da cultura
brasileira. Paulo Carneiro lá esteve durante
muitos anos; depois, o premiado cientista
Carlos Chagas Filho, fundador do Instituto
de Biofísica da UFRJ; o romancista Josué
Montello, que lá visitei algumas vezes; o
crítico literário José Guilherme Merquior; e
Eduardo Portella. Este último teve brilhante
passagem nos quadros diretivos da instituição, sendo elemento de proa, no segmento
da Educação, aproximando a entidade das
jovens nações africanas. Portella exerceu o
seu mandato, fiel ao que dele disse Alceu
Amoroso Lima: “Trata-se da maior figura da
crítica literária brasileira neomodernista.”
Em outubro de 1997, foi eleito por unanimidade para a presidência da Assembleia Geral da UNESCO, num feito de extraordinária
expressão política para o nosso país. Celso
Furtado, impedido de atuar no Brasil por
problemas políticos, foi professor de Economia por 20 anos na Faculdade de Direito e
Ciências Econômicas da Sorbonne. Já Hélio
Jaguaribe lecionou nos Estados Unidos em

três instituições: Universidade de Harvard,
Universidade de Stanford e Massachusetts
Institute of Technology (MIT). No Brasil, o
saudoso sociólogo dirigiu o setor de assuntos internacionais do Conjunto Universitário
Cândido Mendes.

Direito, Medicina e História
Tivemos grandes professores de Direito,
confundindo em nosso espírito os conceitos de bacharel, professor e jurista, mas os
mestres povoaram a nossa Casa: Rui Barbosa, Lafayette Pereira, Clóvis Beviláqua,
Pedro Lessa, Pontes de Miranda e Afonso
Arinos de Melo Franco, para só citar os que
se foram e que deixaram marcas profundas
na cultura brasileira. Uma das maiores emoções que vivi na Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, da qual fui professor por 37
anos, foi o discurso de despedida do mestre
Afonso Arinos de Melo Franco, ao completar 70 anos, e ser obrigado, compulsoriamente, a deixar a cátedra. Foram palavras
de amor ao magistério, de respeito aos estudantes, de crença no futuro. Enfim, uma
lição que talvez se equipare, a meu juízo, à
clássica “Oração aos moços”, de Rui Barbosa. Podemos lembrar ainda figuras de vulto,
como Gilberto Amado, professor na Faculdade Nacional de Direito, Hermes Lima, que
lecionava Introdução à Ciência do Direito na
mesma instituição, Evaristo de Moraes Filho, Oscar Dias Corrêa, Miguel Reale e Vítor
Viana. A eles se somam figuras de relevo,
hoje em nosso convívio, felizmente, como
Candido Mendes e Alberto Venancio Filho.
Outra área muito rica na Academia é
a que se refere ao magistério na área da
Medicina. Afrânio Peixoto, por exemplo,
foi um pioneiro na Medicina Legal, tendo
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deixado também um trabalho notável sobre a Educação brasileira. Nomes nacionais
ganharam merecida projeção, como Clementino Fraga, Antônio Austregésilo (tio
do ex-presidente Austregésilo de Athayde),
Deolindo Couto (figura emblemática da
Neurologia brasileira, ex-presidente do
Conselho Federal de Educação), Aloísio de
Castro, Francisco de Castro (chamado de
“o divino mestre”, grande reformador da
Medicina brasileira), Maurício de Medeiros,
Osvaldo Cruz (responsável pela implantação dos serviços sanitários no Brasil, missão
altamente pedagógica), Peregrino Júnior
(professor da UFRJ) e Ivo Pitanguy (foi o
maior nome do mundo em matéria de cirurgia reparadora). No bojo desse elenco, pelo
menos uma curiosidade: Afrânio Coutinho
formou-se em Medicina, mas jamais exerceu a profissão, preferiu mesmo a crítica
literária, onde foi um grande expoente.
Tivemos muitos historiadores, como
Afonso Taunay, Américo Jacobina Lacombe, Euclides da Cunha, João Ribeiro, Joaquim Nabuco, José Honório Rodrigues,
Luiz Viana Filho (com as suas alentadas
biografias e o estudo sobre o negro na
Bahia), Oliveira Lima, Oliveira Viana, Rocha
Pombo, Rodolfo Garcia (com a sua “História das pesquisas científicas no Brasil”)
e o incomparável Pedro Calmon, grande
orador, autor de uma das nossas melhores
coleções sobre “História do Brasil” (editada pela José Olympio), reitor magnífico da
antiga Universidade do Brasil e presidente,
durante muitos anos, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. José Murilo de
Carvalho se destaca lecionando História do
Brasil na Universidade Federal do Rio de
Janeiro, e no passado, atuou como professor visitante nas universidades de Stanford,
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California-Irvine, Notre Dame (Estados Unidos), Leiden (Holanda), Londres e Oxford
(Inglaterra) e na École des Hautes Études en
Sciences Sociales (França). Temos também
Arno Wehling, que implantou programas
de pós-graduação em História da Uni-Rio
e da UFRJ, e diversos cursos de graduação
da Uni-Rio, além de lecionar na UFRJ e nas
Universidades Gama Filho e Veiga de Almeida. Arno também foi professor visitante
das Universidades de Lisboa e de Portucalense Infante D. Henrique.

Os pioneiros
A vocação de apreço à Educação, no
caso da ABL, veio dos primórdios. Mais
precisamente, de alguns dos seus fundadores. O sergipano Tobias Barreto de Menezes, mestre na oratória, professor emérito,
destacou-se na cultura brasileira com uma
notável particularidade: morreu sem jamais
ter pisado na capital do Império. Tivemos
o Visconde de Taunay, engenheiro militar,
professor, político, historiador, sociólogo,
romancista e memorialista, autor de A retirada da Laguna; o educador paraense José
Veríssimo, fundador da Cadeira 18, que escolheu para patrono o escritor maranhense João Francisco Lisboa, e que fez muito
sucesso com o livro A educação nacional;
Carlos de Laet, jornalista, professor e poeta,
diretor do Internato Pedro II; Garcia Redondo, autor de Viagens pelo país da ternura,
e que foi engenheiro, jornalista, professor,
contista e teatrólogo; Inglês de Sousa, advogado, professor, jornalista, contista e romancista, autor de um dicionário; Medeiros
e Albuquerque, pernambucano, que foi
jornalista, professor, político, contista, poeta, orador, romancista, teatrólogo, ensaísta
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e memorialista. Embora não fosse médico,
teve a glória de implantar os testes no Brasil. No período de 1930 a 1934, empenhou-se, vivamente, nos debates em torno da
simplificação de ortografia.
Como se depreende, o compromisso da
Academia Brasileira de Letras com a Educação vem de suas origens, pela ação e pela
inspiração de muitos dos seus fundadores.
Um pormenor, sobre o qual gostaríamos de
fazer uma referência, é relativo às atividades
profissionais dos fundadores mencionados.
Nenhum deles exerceu só uma profissão.
Vivíamos um período de graves dificuldades
econômicas, no final do século XIX e início
do século XX, razão que levava os nossos
melhores quadros de intelectuais a exercer
essas múltiplas atividades. Os estrangeiros,
quando se deparam com essa multiplicidade de profissões, ou de atividades de cada
um de nós, se assustam, porque eles não
acreditam que seja possível, com talento,
fazer tanta coisa diversificada. Só depois,
quando penetram bem na biografia desses
cidadãos, acabavam entendendo que ela
era vital e concluem que é isso mesmo: os
trópicos nos têm ajudado, felizmente, nesse
sentido.
Há ainda os que fizeram da Educação a
sua própria vida, como Carneiro Leão, Fernando de Azevedo, Roquette-Pinto, Pedro
Calmon, Deolindo Couto, Mário Palmério
(criador de uma Universidade em Uberaba,
Minas Gerais), Carlos Chagas Filho, Miguel
Reale (ex-reitor da USP), Candido Mendes,
Eduardo Portella, Celso Cunha, Oscar Dias
Corrêa (Secretário da Educação no Governo Magalhães Pinto, em 1961, construindo, em tempo recorde, no Estado de Minas
Gerais, 512 grupos escolares). Além desses,
Tarcísio Padilha, que foi meu professor duas

vezes; Padre Fernando Bastos de Ávila, ex-vice-reitor da PUC; Darcy Ribeiro e Geraldo
França de Lima. Geraldo lecionou durante
cerca de 50 anos, passando pelo Ginásio
Barbacena (Minas Gerais), Colégio Pedro II e
a SESAT no Rio de Janeiro. Educadores acima de tudo, todos eles têm obras notáveis,
a serem consideradas em suas respectivas
bibliografias.

Ministros da Educação
Cinco acadêmicos foram ministros da
Educação: Pedro Calmon, Cândido Mota Filho, Abgar Renault, Darcy Ribeiro e Eduardo
Portella. Dizia Darcy Ribeiro, antropólogo
e etnólogo: “Nosso desenvolvimento não
é uma anormalidade, é uma enfermidade.
Precisa de tratamento, e, aliás, tem cura.”
Homem irrequieto, criativo, teve uma passagem infelizmente muito rápida pela ABL,
pois custou a render-se aos nossos convites.
Até morrer, em 1997, realizou uma luminosa obra literária, com destaque para Maíra. Foi uma peça essencial nas complicadas
engrenagens da educação brasileira deste
século. Um dos fundadores da Universidade de Brasília, o mineiro de Montes Claros
aliou-se ao arquiteto Oscar Niemeyer, a fim
de desenvolver um revolucionário projeto
arquitetônico para a construção de escolas
no Rio. Vieram os discutidos CIEPs, com a
proposta neles embutida de alcançar o ideal
do tempo integral para as nossas crianças.
Já com a saúde abalada, Darcy Ribeiro devotou-se à mudança da legislação pedagógica brasileira. Depois de oito anos de estudos e discussões, a Lei de Diretrizes e Bases
(Lei 9.394/96) foi sancionada no dia 20 de
dezembro de 1996. Na cerimônia, em pleno
Palácio do Planalto, na presença de Darcy
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Ribeiro (já numa cadeira de rodas), o então
Presidente Fernando Henrique Cardoso, e
hoje acadêmico, teve a delicadeza de homenageá-lo, dizendo que aquela lei, a partir daquele momento, se chamaria Lei Darcy
Ribeiro. Nela nasceu, com a nossa ajuda, o
cultivo da educação à distância.
Após enumerarmos tantos educadores e
professores, atuando em diversos segmentos da vida nacional, não se completaria o
quadro se não fizéssemos menção a outros
dois dos nossos “quase acadêmicos”. Antenor Nascentes foi o autor do Dicionário da
Academia Brasileira de Letras, com os seus
72 mil verbetes, até hoje um dicionário atual
e necessário. Não foi eleito para a Casa de
Machado de Assis, mas nela sempre permaneceu, dada a fulgurante presença do seu
competente trabalho. O mesmo pode ser
dito em relação à “quase acadêmica” Cecília
Meireles, grande poeta e redatora da coluna
de educação do Diário de Notícias, durante
muitos anos. Se viva estivesse, posso asseverar, estaria com amplos méritos nos quadros
da Academia Brasileira de Letras.

Discursos pedagógicos
A educação, em nosso país, ensejou
uma série de discursos pedagógicos, marcos de determinadas épocas diferenciadas.
Podemos contabilizar, precisamente, sete
deles, dos quais os cinco últimos tiveram a
presença marcante de acadêmicos a definir-lhes os rumos e trazendo uma decisiva
contribuição ao seu êxito. Assim, tivemos
o primeiro e mais longo discurso dos nossos cinco séculos de existência, o dos jesuítas, garantidores da unidade da língua e
da nossa integridade territorial. O segundo foi o do caos resultante da expulsão da
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Companhia de Jesus do Brasil, determinada
pelo Marquês de Pombal. Embora durante
o primeiro momento ainda entregue a ordens religiosas (beneditinos, franciscanos e
carmelitas), ainda assim, e depois de sucessivas reformas que são do final do século
XIX e começo deste século, a Educação brasileira nunca mais se aprumou com a unidade que teve durante aqueles dois séculos
iniciais, quando era conduzida pelos jesuítas, e mais particularmente, pelo maior de
todos os educadores, na nossa opinião, que
foi o padre José de Anchieta.
O terceiro discurso pedagógico foi o das
múltiplas reformas do início do século XX.
O quarto foi o da centralização trazida pelos 15 anos da ditadura Vargas. O quinto
foi o dos 21 anos de autoritarismo. O sexto
marca o período de ruptura das estruturas
vigentes, no governo Fernando Henrique
Cardoso. O sétimo discurso pedagógico é
o do futuro, é o do Terceiro Milênio, a ser
desenhado pela inserção do Brasil, plenamente, na Sociedade da Informação, em
que mesclamos o computador com toda
essa parafernália eletrônica extraordinária
que existe nos dias de hoje nas telecomunicações a serviço do desenvolvimento.
É estimulante a ideia de se ter um “Manifesto da Educação do Futuro” – eis a ideia
que deixamos no espírito de todos, para
que os acadêmicos educadores possam refletir sobre a posição do Brasil no Terceiro
Milênio, com as amplas perspectivas que
se abrem para que seja a quarta ou quinta nação do mundo. Nada será viável, no
entanto, se não se der a prioridade devida
à Educação, para que seja ela totalmente
reformulada, com o pleno emprego de tecnologias agora colocadas à disposição das
escolas. Tudo se transforma em preciosos
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elementos auxiliares da relação ensino/
aprendizagem, mas com um pormenor essencial e definitivo: a função do professor
será cada vez mais importante, como orientador ou conselheiro, para que alcancemos

um ensino de qualidade, que nos irá retirar
do atraso. E nisso, para a glória maior da
Casa de Machado de Assis, os exemplos
aqui vividos de amor à causa educacional
são eternos em sua expressiva simbologia.

A cidade parnasiana
Emmanuel Santiago
Poeta, crítico literário, tradutor e professor de Literatura, com doutorado em Literatura Brasileira pela USP,
com a pesquisa A narração dificultosa: o erotismo na poesia parnasiana brasileira; mestrado em Teoria
Literária e Literatura Comparada pela mesma instituição, com A narração dificultosa: “Cara-de-Bronze”, de
João Guimarães Rosa; e bacharelado em Estudos Literários pela UFOP. É autor do livro Pavão bizarro (poesia).

“P

rofissão de fé” é um dos mais
antológicos poemas de nosso parnasianismo. Localizado
no prólogo de Poesias (1888), o poema
é uma síntese dos pressupostos estéticos
da poesia parnasiana brasileira. O eu lírico
começa recusando a analogia da atividade poética com a escultura, recorrente no
parnasianismo, e prefere comparar-se ao
ourives, desfiando, em seguida, nove estrofes em que aprofunda tal comparação.
Na décima terceira, o eu lírico diviniza a
forma poética:
Assim procedo. Minha pena
Segue esta norma,
Por te servir, Deusa serena,
Serena Forma!

Este que à frente vem, e o todo
Possui minaz,
De um Vândalo ou de um Visigodo,
Cruel e audaz;
Bilac evoca os saques de povos germânicos à cidade de Roma no contexto
das invasões bárbaras para se referir ao
confronto entre civilização e barbárie. Nas
estrofes seguintes, o eu lírico se ocupa em
imaginar as injúrias e humilhações às quais
o bando submeteria a “Arte imortal”, que
é vista “aos pés calcada” e “prostituída”,
num paralelo com a imagem da destruição da Acrópole ateniense, construído
para sugerir a derrocada dos valores clássicos:

Passa, então, a descrever uma “onda
vil”, formada por bárbaros, vindo confrontar a Forma, que se mantém impassível:

Ver derribar do eterno sólio
O Belo, e o som
Ouvir da queda do Acropólio,
Do Partenon!...

Olha-os somente, armada e pronta,
Radiante e bela:
E, ao braço o escudo, a raiva afronta
Dessa procela!

Bilac associa a ideia de civilização com
a herança cultural greco-latina, tornando-a
um objeto de culto. A Serena Forma se
identifica primeiro com Roma, depois com

Conferência pronunciada na Academia Brasileira de Letras em 17 de abril de 2018.
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Atenas, convertendo-se numa cidadela ou
templo, que o eu lírico está disposto a
defender até a morte:
Caia eu também, sem esperança,
Porém tranquilo,
Inda, ao cair, vibrando a lança
Em prol do Estilo!
Estamos diante de uma defesa do Belo e
dos valores clássicos contra o ressentimento
da perigosa turba. Raymundo Magalhães
Júnior informa que o poema fora escrito em
desagravo a Raimundo Correia, acusado de
plagiário nas páginas da revista Vida Moderna, em 1887, pelo crítico Luís Murat. Em
carta a Rodrigo Otávio, Bilac dava notícias,
ironicamente, de que andava a escrever um
poema em que celebrava “as façanhas do
Átila da Vida Moderna”, numa clara alusão
a Murat. Tal poema viria a ser “Profissão de
fé”1. Porém, limitar a interpretação do poema a uma escaramuça literária não ajuda a
explicar seu caráter antológico. Parte de seu
prestígio se deve, como dito, por sintetizar
os pressupostos do parnasianismo, que se
tornaria a principal corrente poética a vigorar nas décadas seguintes. Com a publicação de Poesias, Bilac começava a trilhar o
caminho que o levaria a se tornar o poeta
mais popular entre seus contemporâneos.
Tal escalada coincidiu com a institucionalização da literatura na vida social de nossas
classes instruídas.
Por séculos, a literatura no Brasil restringiu-se a pequenos grupos, unidos em torno
de formas específicas de sociabilidade. É
o caso das academias do período colonial,
1 MAGALHÃES-JR.,

Raymundo. Olavo Bilac e sua época.
Rio de Janeiro: Americana, 1974, pp. 75-6.

das repúblicas e dos jornais estudantis do
período romântico, e dos círculos boêmios
que perdurariam até as primeiras décadas
do século XX. No final do século XIX, no
entanto, as coisas mudavam: o crescimento
da imprensa permitia uma circulação maior
dos textos literários, além de possibilitar
uma profissionalização, ainda incipiente,
dos homens de letras; houve, também, uma
modesta consolidação de nosso mercado
editorial; e, por meio de saraus e conferências, a literatura passava a se integrar à sociabilidade das classes favorecidas.
O parnasianismo teve um papel significativo nesse processo. Em primeiro lugar,
porque, como possuía uma concepção artesanal da poesia, exaltando o domínio técnico, emprestava dignidade à atividade literária. Em segundo, porque, graças às suas
origens francesas, ajudava a dar ares de
cosmopolitismo a uma elite situada na periferia do sistema capitalista. E, finalmente,
na esteira das transformações sociais ocorridas na segunda metade do século XIX, com
a transferência dos núcleos patriarcais para
as cidades e a substituição gradual da mão
de obra escrava pelo trabalho livre, criando
o gérmen de uma classe média urbana, a
cultura tornava-se importante fator de clivagem social, tanto para os indivíduos que
desejavam manter o prestígio de sua classe
de origem quanto para os que tentavam
ascender socialmente. Nesse sentido, o parnasianismo, com seu preciosismo linguístico
e seu repertório de referências eruditas, vinha bem a calhar.
Em meio a tais circunstâncias, assiste-se
à ascensão de Bilac como intelectual símbolo de nossa Belle Époque. O poeta tinha
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lugar cativo nos mais nobres espaços dos
principais veículos de comunicação da época, sem falar em seu papel como autor de
livros escolares e como ponta de lança na
campanha pelo serviço militar obrigatório.
Quando lemos as crônicas de Bilac, assim
como suas obras voltadas ao público infantojuvenil, percebemos que grande parte de
seu prestígio se devia à capacidade de dar
ressonância à ideologia das classes dirigentes. Isso já acontece no poema “Profissão
de fé”, no qual a chamada “alta cultura”,
isto é, a cultura que distingue a elite, apresenta-se como critério que separa os cidadãos de direito dos invasores indesejados na
cidadela ideal parnasiana.
No começo do século XX, o poema de
Bilac se provaria sinistramente premonitório. Após a instabilidade política e econômica provocada pela instauração do
regime republicano, os governos civis que
se seguiram a Floriano Peixoto se ocuparam em criar um amplo arranjo político,
cooptando monarquistas conformados e
afastando revolucionários renitentes, para
garantir a governabilidade e sanear as finanças públicas, tornando o Brasil mais
atrativo a investimentos estrangeiros. Tal
arranjo, que contou ainda com um sistema de barganhas entre governo federal e
as oligarquias estaduais (a chamada Política
dos Governadores), consistia, nas palavras
do historiador Nicolau Sevcenko, numa
“República dos Conselheiros”2. Nesse contexto, o governo Rodrigues Alves concebeu
um projeto reformista e conservador, a Regeneração, cuja principal realização seria a
2

SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões
sociais e criação cultural na Primeira República. 2.ª ed.
São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
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reforma urbanística do Rio de Janeiro sob
a prefeitura de Pereira Passos (1902-1906),
inspirada na que ocorrera em Paris décadas
antes. Um projeto reformista e conservador,
pois pretendia incorporar o Brasil ao modelo da modernidade burguesa, preservando,
porém, estruturas sociais e econômicas herdadas de nosso passado colonial.
A reforma da então capital da República tornava o Rio de Janeiro uma vitrine
para o capital internacional, ao mesmo
tempo em que, melhorando as condições
sanitárias, buscava solucionar o problema
das epidemias que frequentemente assolavam a cidade. Dessa reforma, apelidada
jocosamente pela imprensa como o “Bota-Abaixo”, emergiria a cidade cartão-postal que conhecemos hoje. Entretanto,
como já se apontava à época, a reforma
se realizara com gigantesco custo social, à
força de poderes extraordinários concedidos a Pereira Passos, cujas ações ficavam
fora do controle do poder legislativo e do
judiciário. Além disso, a reforma mostrou-se um incomensurável sorvedouro de recursos públicos.
Como consequência do Bota-Abaixo, os
pobres foram varridos do centro da cidade
e empurrados para os morros, formando
favelas, ou para os subúrbios surgidos em
torno das estações de trem, fomentando a
especulação imobiliária e fazendo disparar
o valor dos aluguéis. Simultaneamente, o
governo federal implementava na capital,
em 1904, a campanha obrigatória de vacinação contra a varíola, na qual era dada,
aos representantes do poder público, autorização para invadir casas e vacinar moradores à força. A consequência foram sete
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dias de uma violenta insurreição popular,
duramente reprimida pela polícia e pelas
forças armadas, conhecida como Revolta
da Vacina.
A capital surgida dos escombros da antiga cidade colonial não era, de fato, para
todos. O Rio de Janeiro, com suas recém-inauguradas Avenida Central e Avenida
Beira-Mar, com seus novos jardins e aparelhos culturais, tornara-se o cenário para
passeios de uma elite que, a partir de então,
poderia desfrutar de um comércio mais qualificado e de uma vida cultural sofisticada,
em moldes europeus, sem o inconveniente
de ser confrontada com a precariedade das
classes trabalhadoras, que trazia à consciência nossa condição de país atrasado. E
o envolvimento de Olavo Bilac nisso não foi
desprezível. De sua posição nos jornais e revistas da época, o escritor revelou-se um entusiasta da reforma. Numa famosa crônica
de 17 de abril de 1903, intitulada “O hino
triunfal das picaretas”, lemos:
Em frente à rua do Sacramento, os operários da Prefeitura manejam sem cessar as
picaretas demolidoras: os velhos prédios, destelhados e desmantelados, vão caindo pouco
a pouco, — e, em breve, o ar e a luz, penetrando por uma rua nova, irão lavar e sanear
mais uma parte da urbs...
(...)
Vibrai, feri, exterminai, demoli, trabalhai
a cantai sem descanso, picaretas sagradas!
Cada golpe dos vossos é uma bênção e uma
redenção! Abri caminho à luz. Rasgai estradas
no ar, arrasai os pardieiros em que se alaparda a nossa vergonha! — E bendita sejais, por
toda a eternidade, picaretas implacáveis, exterminadoras de nosso opróbrio!

Não é exagero afirmar que a reforma urbanística, juntamente com as medidas que a

acompanharam, foi mais do que um projeto
impopular — foi de fato antipopular. Criar
a imagem de uma cidade inserida no modelo civilizatório da modernidade burguesa
significava, no Brasil do início do século XX,
o apagamento de qualquer traço de cultura
popular e dos modos de vida tradicionais.
Dentre as medidas sugeridas, talvez a mais
estapafúrdia tenha sido a da obrigatoriedade do uso de sapatos e paletó no perímetro
urbano do município. Mas as medidas não
pararam por aí: proibiram-se a malhação do
Judas, as festividades do Bumba Meu Boi e
o jogo do bicho; as formas de religiosidade
popular foram perseguidas, sobretudo as de
matriz africana; até mesmo o carnaval passara a ser regulamentado, restringindo-se
algumas fantasias, como a de índio, com o
objetivo de aproximar nossa folia de Momo
dos festejos venezianos. Procurava-se erigir
a capital recém-reformada na cidadela civilizada do bom gosto, da beleza e da limpeza, rechaçando as investidas dos bárbaros
(no caso, as chamadas “classes perigosas”,
foco contínuo de tensão social). Bem característica dessa visão higienista aplicada à sociedade é a linguagem utilizada pelo chefe
de polícia que definia os insurgentes da Revolta da Vacina como “entulho humano”,
“rebotalho” e “fezes sociais”3.
Desde o princípio, a poesia bilaquiana
se afinara com a ideologia das classes dominantes, sobretudo no que diz respeito a
uma noção excludente de cidadania que
prevaleceu na consolidação do regime republicano e subjazia ao projeto da Regeneração. Os direitos políticos e civis, assim
3 SEVCENKO, Nicolau. A Revolta da Vacina: mentes
insanas em corpos rebeldes. São Paulo: Cosac Naify,
2010, p. 98-9.
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como o direito à cidade, deveriam ser exercidos apenas por quem estivesse à altura
de tal responsabilidade, por aqueles que
estivessem comprometidos com os valores
civilizatórios. Assim como, na profissão de
fé bilaquiana, nem todos eram bem-vindos
na cidadela da poesia, também na cidade
recém-reformada havia aqueles cuja presença era considerada inconveniente.
Entretanto, não é meu objetivo deixar
apenas uma imagem negativa de Bilac, a
imagem de um pedante elitista com horror ao povo, pois sua figura foi bem mais
ambígua que isso. Bilac, com base nos
valores da época e de sua classe social,
procurava oferecer soluções para o que,
a seus olhos, era o maior problema da
sociedade brasileira: o analfabetismo. O
censo realizado em 1890 dava conta de
que apenas 14,8% dos brasileiros sabia
ler e escrever, sendo que o regime republicano extinguira a renda como critério
para o voto, estabelecendo o letramento
em seu lugar. O número de eleitores diminuiu com tal medida.
Bilac entendia que a educação formal
era o único meio de inserir um número
cada vez maior de pessoas no exercício da
cidadania, por isso defendia tanto a criação de um sistema público de educação
primária em esfera nacional (a Constituição de 1891 deixava a matéria a cargo dos
estados) quanto a formação de uma elite
esclarecida, capaz de lidar com os desafios
referentes à integração do Brasil no rol das
nações civilizadas. Em relação a este último
quesito, merece destaque a atuação de Bilac como autor de livros escolares, analisada
por Marisa Lajolo no livro Usos e abusos da
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literatura na escola4. Tratava-se de um esforço no sentido de criar uma homogeneização ideológica da elite, baseada no nacionalismo e na valorização da norma culta
da língua portuguesa como instrumento de
coesão cultural. Já quanto ao outro quesito,
comentando a prioridade que o Governo
Federal pretendia dar ao ensino profissionalizante, o poeta escreveu numa crônica de
27 de setembro de 1907:
É vergonhoso, é humilhante, é horroroso
dizer que o Brasil é uma terra de analfabetos. Mas que lhe havemos de fazer, se isso é
uma flagrante, uma evidente, uma indiscutível, uma escandalosa verdade? Tão errados
andavam os que apenas queriam fabricar bacharéis, como andam os que querem fabricar
ferreiros. O que nós devemos querer fabricar,
antes de tudo, é gente: gente no sentido rigoroso e preciso da palavra, gente inteligente e
consciente, capaz de escolher por si mesma a
profissão e o destino social que preferir.
Todo o problema da instrução no Brasil se
resume atualmente nisto: é preciso, preferentemente, urgentemente, e até exclusivamente, tratar já e já da difusão do ensino primário.
(...)

Há uma ambivalência nas palavras de
Bilac. Por um lado, advoga-se que seria a
educação primária que garantiria uma real
dignidade às pessoas. Por outro lado, há o
rebaixamento do indivíduo não formalmente educado a uma categoria de sub-humanidade, o que, mais do que uma força de
expressão, jogava sal na ferida aberta da escravidão. A noção de cidadania não se alargaria incorporando a cultura oral, os saberes tradicionais, nem a visão de mundo das
4 LAJOLO, Marisa. Usos e abusos da literatura na escola:
Bilac e a literatura escolar na República Velha. Rio de
Janeiro: Globo, 1982.
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classes menos favorecidas; em vez disso, era
preciso inculcar nos sujeitos os valores da
civilização burguesa, resgatando-os de uma
suposta indigência que, na verdade, era um
caldeirão de manifestações culturais não reconhecidas pela ideologia dominante.
A cultura letrada era a muralha que
apartava os cidadãos de fato, os plenamente humanos, dos menos que humanos, se não bestializados, quase bons selvagens. Trata-se da mesma visão, apenas
mais condescendente, que separava o
mundo entre civilizados e bárbaros. Sob
uma perspectiva de raiz iluminista, caberia
ao homem de letras resgatar os pobres do
estado de semibestialidade em que se encontravam, espargindo sobre eles as luzes
do conhecimento. Não foram poucos os
intelectuais da época que se viram tocados
por tal sentimento de missão — Bilac entre
eles, que, num poema publicado em seu
livro póstumo, Tarde (1918), encontrava na
figura de Anchieta uma correspondência
para a vocação civilizadora do homem de
letras de seu tempo:
Cavaleiro da mística aventura,
Herói cristão! nas provações atrozes
Sonhas, casando tua voz às vozes
Dos ventos e dos rios na espessura:
Entrando as brenhas, teu amor procura
Os índios, ora filhos, ora algozes,
Aves pela inocência, e onças ferozes
Pela bruteza, na floresta escura.
Semeador de esperanças e quimeras,
Bandeirante de “entradas” mais suaves,
Nos espinhos a carne dilaceras:

E, por que as almas e os sertões desbraves,
Cantas: Orfeu humanizando as feras,
São Francisco de Assis pregando às aves...
Quero concentrar-me na analogia do
trabalho de catequização com a ação dos
bandeirantes. Assim como estes teriam
desbravado os sertões brasileiros, incorporando-os aos limites da civilização europeia
transferida para as Américas, também Anchieta, cuja “entrada” era mais suave porque espiritual, integrava os índios à cultura
ocidental por meio da religião. Os índios,
por sua vez, comparecem no poema como
seres animalizados: podem ser aves, se dóceis, ou feras. Também os homens de letras
de nossa Belle Époque se viam como desbravadores das almas dos brutos — Orfeus
humanizando feras.
Podemos descrever da seguinte maneira o cerne das contradições do Bilac figura
pública e intelectual empenhado da Velha
República: por um lado, defensor de uma
noção de cidadania excludente, classista,
que se desdobrou num projeto político
e urbanístico com graves consequências
para os mais pobres e na qual a cultura letrada representava a muralha da fortaleza
de privilégios das classes abastadas. Por
outro lado, o poeta acreditava que era possível redimir as desigualdades estruturais
da sociedade brasileira elevando o grau
de instrução da população, e empenhou
todo seu prestígio intelectual nessa tarefa.
Contudo, isso significava a marginalização
das formas culturais das classes menos favorecidas e a condenação de vários aspectos de seu estilo de vida. Na cidadela parnasiana, só entrava o índio devidamente
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catequizado e o negro recém-liberto de
paletó e sapatos.
Olavo Bilac não esteve isento de expressar as contradições de sua classe e de sua
época. Aliás, ele as expressou talvez como
nenhum outro e, quem sabe, para além da
qualidade estética de seus versos (sim, pois,
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ao contrário do que a propaganda modernista fez crer, Bilac foi um mestre da poesia),
a razão de seu sucesso não só como poeta,
mas também como figura pública, deriva
do fato de ter expressado tão bem a ideologia oficial da Velha República, assim como
suas limitações.
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“T

odas as coisas de que falo
estão na cidade”, afirmou
Ferreira Gullar (1930-2016),
ao abrir o poema “Coisas do Chão”, pertencente ao livro Dentro da noite veloz
(1975). Tal verso não só revela a importância de que a cidade assume neste volume,
mas também prenuncia, de maneira inequívoca, o lugar central que terá nas obras
seguintes do escritor.
Mas antes de adentrarmos nas cidades
de São Luís do Maranhão e do Rio de Janeiro, recriadas por Ferreira Gullar, façamos, à
guisa de introdução, um brevíssimo comentário sobre o que representa a cidade, relembrando, em seguida, alguns poetas que, ao
longo da história, a tomaram como tema.

É fato que a cidade tem desde sempre
exercido particular atração sobre a imaginação dos poetas ou sobre personagens criados por eles. Espaço de convivência, mas
também de conflitos e disputas, por parte
de indivíduos e grupos, que nela buscam
sobrevivência e poder, em seus diversos matizes e escalas. Espaço de cultivo de laços

afetivos, amorosos, familiares e profissionais, de refúgio e proteção, mas também
de perigo.
A cidade, em poucas palavras, significou
um acontecimento inevitável na história,
porque se confundiu com o surgimento da
própria sociedade. Aristóteles, ao entender o
homem como um animal político, queria dizer exatamente isso: um ser destinado a viver
na pólis, isto é, na cidade. Um ser comunitário, associativo, partilhando recursos, costumes, valores e língua. Definindo-a melhor,
em A política, afirmou: “A cidade é uma espécie de associação almejando algum bem
(...). E que se forma logo que se compõe de
uma multidão suficiente para ter todas as comodidades da vida”(2007:13-16).
Ideia semelhante à de Sócrates, quando
assinala que, na sua origem, “as sociedades são determinadas pela necessidade que
os homens têm uns dos outros para satisfazerem as necessidades da vida”. Platão,
entretanto, advertira em A República, que,
se na cidade ideal o bem maior é o laço da
unidade, não “pode haver mal maior do
que a discórdia e a desagregação, que faz

Conferência pronunciada na Academia Brasileira de Letras em 24 de abril de 2018.
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com que a cidade seja muitas ao invés de
uma só”.
Assinalada a sua importância no processo civilizatório, podemos afirmar que a
representação da cidade se faz nos primórdios mesmo das manifestações poéticas.
Bastaria citar aqui a mais antiga epopeia
que se conhece: Gilgámesh, o impressionante poema babilônico, cujos primeiros
registros se dão por volta de 2100 anos
a.C., no qual seu autor narra a jornada heroica do personagem ao início dos tempos
em busca da imortalidade, mas que retorna
frustrado, para então reconstruir a cidade
de Uruk e nela viver com os outros homens.
Alguns séculos depois, Homero (c. 850
anos a.C.) descreverá, logo nos primeiros
versos da Odisseia, o herói Ulisses, ligando-o
à cidade saqueada de Troia e a outras cidades que conheceria durante o retorno à sua
cidade, Ítaca, depois de muitas aventuras.
Influenciado pelas duas narrativas épicas
de Homero, Virgílio (70-19 a.C.) escreverá
Eneida, com a intenção de fundar e glorificar poeticamente a Roma imperial, centrando o relato nas aventuras e ações do
guerreiro troiano Eneias e seus descendentes. Séculos mais tarde, as ruínas de Roma
serão cantadas por Janus Vitales, Francisco
de Quevedo e Goethe.
No Brasil, Gregório de Matos e Guerra
(1636-1695), o velho Boca do Inferno, será
o nosso primeiro grande poeta a cantar a cidade. Não a louvá-la propriamente. Bem ao
contrário. A musa satírica e praguejadora
de Gregório dedicaria à cidade da Bahia numerosos poemas, eivados de críticas mordazes. Não resisto em citar alguns versos do
soneto em que “descreve o que era realmente naquele tempo a cidade da Bahia”:
“A cada canto um grande conselheiro,/ Que

nos quer governar cabana e vinha,/ Não sabem governar sua cozinha,/E podem governar o mundo inteiro”. Para terminar deste
modo: “Estupendas usuras nos mercados./
Todos os que não furtam, muito pobres,/E
eis aqui a cidade da Bahia”.
Cerca de 160 anos depois, quando as revoluções industrial e burguesa impulsionam
transformações profundas nas principais cidades europeias (lembremos, a propósito, o
que afirmou Marx [apud Berman, 1987:20],
no seu famoso Manifesto comunista, de
1848: “Todas as relações fixas, enrijecidas,
com seu travo de antiguidade e veneráveis
preconceitos e opiniões, foram banidas.
Tudo o que é sólido desmancha no ar, tudo o
que é sagrado é profanado”), vamos encontrar, na civilizada e cosmopolita Paris, capital
então do século XIX, o poeta Charles Baudelaire despetalando para o “hipócrita leitor”
As [suas] flores do mal (1857). Com elas, vai
surpreender uma nova e insuspeitada beleza artística, dissonante e impessoal, “metade eterna, metade transitória”. A beleza da
própria modernidade.
Pelo menos três poemas seus tornar-se-iam emblemáticos da vida e da poesia modernas: “A uma passante”, “Uma carniça”
e “A perda da aura” (este pertencente já a
um outro livro, Pequenos poemas em prosa). O primeiro fala-nos de uma majestosa
mulher, vestida de preto, que passa pelo
poeta como um clarão, em meio à turba,
e que nunca mais será vista por ele, que a
amaria, entretanto. Trata-se da beleza do
transitório, do outro anônimo e passageiro,
do rosto visto apenas uma vez. Fenômeno
central na cidade moderna.
O segundo, descreve o resto de um
animal em estado de putrefação, numa esquina; trata-se aqui de expressar a beleza
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realista do repugnante, do podre, do lixo
da metrópole; o terceiro narra com ironia a
perda da aura do poeta, caída na lama da
rua, em meio ao trânsito, em um lugar mal
afamado. Nesse momento, simbolicamente, o poeta deixa de ser alguém olímpico,
de status sublime, para, na grande cidade,
tornar-se um homem comum.
No Brasil do século XX, Mário de Andrade (1892-1945) em tom arlequinal,
eufórico, cantará, embalado pela festa modernista, as transformações da sua cidade,
em Pauliceia Desvairada (1922), logo no
primeiro verso (“São Paulo! comoção da
minha vida...”).
No nosso Modernismo, alguns outros
poetas trataram não de uma, mas de duas
cidades, como foi o caso de Manuel Bandeira, em “Evocação do Recife”, por exemplo
(“Recife morto, Recife bom, Recife brasileiro como a casa do meu avô”), ao lado do
“Poema tirado duma notícia de jornal”, em
que narra a vida breve e épica de João Gostoso, morador de uma favela do Rio, que
uma noite bebe, canta, dança e se afoga
na Lagoa Rodrigo de Freitas. Poderia também citar Carlos Drummond de Andrade,
cingido entre duas cidades: Itabira (“Uma
rua começa em Itabira, que vai dar no meu
coração”[“América”]) e o Rio de Janeiro
(“Nesta cidade do Rio,/ de dois milhões de
habitantes,/estou sozinho no quarto,/estou
sozinho na América”[“A Bruxa”]); ou, ainda, vindo uma geração depois, João Cabral
de Melo Neto, dividido poeticamente entre
Recife e Sevilha, cidades que “se alinham
na memória”, feito “coisas de cabeceira”.

Ferreira Gullar igualmente oscilará entre
duas cidades: a da sua infância e juventude,
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São Luís, e a da vida adulta, o Rio de Janeiro, onde passaria a viver, a partir de 1951.
Dois espaços urbanos que saberá reinventar, dando sequência à tradição lírica (por
vezes épica) entre poetas e a cidade, como
acabamos de recordar aqui.
Podemos adiantar que, de maneira
consciente ou inconsciente, esse substrato
mítico-urbano e existencial irromperá com
força máxima, no seu conhecido Poema
sujo (1976), escrito durante o exílio em Buenos Aires, em 1975. A cidade de São Luís,
pertenceria assim às lembranças do menino e adolescente José Ribamar Ferreira, seu
nome de batismo; a segunda, o Rio, à realidade cotidiana do poeta e já homem feito
Ferreira Gullar.
A propósito, vale reproduzir aqui uma
declaração dele a respeito dessas cidades,
em entrevista dada à revista Época, em 7 de
junho de 1999, por ocasião do lançamento
do livro Muitas vozes: “Eu tenho duas cidades: o Rio [cidade linda, esfuziante de vida,
onde estão os amigos e a família] e São Luís
do Maranhão, que é a minha paixão. Minha
relação com São Luís é tão profunda que
dói demais. São Luís me fala da pergunta da
existência, do mistério do mundo. Se não
tivesse nascido lá não seria o poeta que sou.
Toda a minha poesia, minha voz, a luz, os
perfumes, tudo é de lá”.
Algumas situações ou alusões a pessoas
e coisas que se encontram, no Poema sujo,
entretanto, já vinham sendo esboçadas em
poemas do livro imediatamente anterior,
Dentro da noite veloz (com poemas de
1962 a 1975), a exemplo de “Memória”,
“Anticonsumo”, “Ei, pessoal”, “Uma fotografia aérea”. Poemas nos quais o eu lírico
recupera episódios vividos na cidade maranhense.
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Nas obras posteriores, saberá expandir
algumas passagens e lembranças do Poema
sujo, como, por exemplo, quando se refere
às bananas que apodrecem, na quitanda
do pai, e que ganhariam desenvolvimento
e autonomia em uma série de poemas intitulada “Bananas podres”, numerada de 1 a
5. Nesses poemas e nas páginas do Poema
sujo, em que fala do apodrecimento do rio
Anil, que mistura seu “cheiro de rio ao cheiro de carniça”, o poeta prolonga a temática
baudelairiana da beleza do repugnante, daí
retirando surpreendentes significados.
Os poemas de São Luís, que surgem
antes e depois do Poema sujo, aparecem
ao lado de outros ligados ao Rio, particularmente ao Centro, Ipanema ou Copacabana, bairros onde trabalhou e/ou morou.
À semelhança de Manuel Bandeira, que
se disse “um poeta da cidade” (no poema
“Escusa”), Gullar confessaria que também
é um “Bicho urbano”:
Se disser que prefiro morar em Pirapemas
ou em outra qualquer pequena cidade do país
estou mentindo
ainda que lá se possa de manhã
lavar o rosto no orvalho
e o pão preserve aquele branco
sabor de alvorada.
Não não quero viver em Pirapemas
Já me perdi
Como tantos outros brasileiros
me perdi, necessito
deste rebuliço de gente pelas ruas
e meu coração queima gasolina (da
comum) como qualquer outro motor urbano.

(TP, 1980:327).
Essa opção temática pelo espaço urbano
e social parece ter surgido e se consolidado
ao adotar determinadas concepções estéticas e/ou filosófico-ideológicas, combinadas

com o momento político vivido pelo Brasil,
no final da década de 1950 e nos anos de
1960. No primeiro caso, corresponderia à
exaustão do seu próprio projeto poético,
seguida da adesão ao movimento da poesia
concreta e posterior ruptura para com ele;
no segundo, resultaria da aquisição de pressupostos teóricos, notadamente marxistas
sobre a arte e a literatura, que o conduziriam a um forte engajamento social e artístico. Relembremos aqui rapidamente tais
momentos e questões, que iriam reposicionar o homem e o poeta Ferreira Gullar, na
cena cultural e política brasileira.
Consideremos de início a questão estética. Embora no seu primeiro livro, Um pouco acima do chão (São Luís, 1949) – quase
todo composto por versos rimados sob a influência de autores clássicos, românticos e
parnasianos –, já fale da cidade (“Vou assim
pelas ruas da cidade:/− gravata frouxa, alma
vagando ao léu...”), nada nos textos aponta
para a realidade local, nem para a condição
de ser o autor um poeta maranhense.
Na obra seguinte, A luta corporal (1954),
publicado já no Rio sob a influência de
poetas modernistas, distancia-se, e muito,
do livro anterior, pelo grau de inventividade
e ousadia formal. Se o empenho de experimentação com o corpo da linguagem (daí a
luta corporal) chega ao ápice – a ponto de
explodir as estruturas morfossintáticas, reduzindo-as a grafemas e combinações fônicas inarticuláveis e incompreensíveis, como
no poema “Roçzeiral”−, também nada aqui
diz das experiências reais/vivenciais do autor. Tudo se passa no campo da imaginação
exacerbada e da linguagem, surgidas ali
com fraturas expostas.
Segundo Antonio Carlos Secchin −
que, por sinal, organizou, prefaciou e fez o
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estabelecimento de textos da Poesia completa, teatro e prosa do autor, para a Nova
Aguilar, em 2008 −, “não bastava ao poeta
distanciar-se da realidade que o circundava;
ele desejava, no mesmo passo, afastar-se
das formas convencionais de representação
dessa realidade (...), “desdizer” o indizível
na fronteira do puro significante incomunicável”.
Como que exaurido da luta empreendida, o poeta se viu sem saída. Ou derrotado.
Havia minado o campo da criação verbal.
Segundo ele próprio afirmaria depois: “senti que era impossível seguir adiante nesse
caminho e dei por encerrada a minha aventura poética”(2006:150).
Entretanto, o livro chamaria a atenção
de jovens poetas paulistanos (os irmãos Haroldo e Augusto de Campos e Décio Pignatari), interessados na instauração no Brasil
de um programa poético de vanguarda, o
Concretismo. Gullar encontra-se com Augusto e aceita integrar-se ao movimento.
Participa em 1956 da I Exposição Nacional
de Arte Concreta, em São Paulo e, no Rio,
em 1957. Pratica poemas concretistas. Mas
não demora a romper com o movimento,
ao discordar do manifesto que propunha
uma concepção “matemática da composição”, em 1957. Ainda pensando em termos
de vanguarda, escreveria o “Manifesto neo
concreto” e a “Teoria do não objeto”, em
1959. No ano seguinte, tem pela primeira
vez seus poemas publicados no exterior, em
Portugal, numa antologia organizada pelo
poeta e acadêmico Alberto da Costa e Silva.
Até aí Ferreira Gullar se encontrava envolvido sobretudo com problemas estéticos e com a instauração de programas de
vanguarda, no campo das artes plásticas e
da poesia, distante do mundo real. Novo
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impasse. Em 1961, segue para Brasília, nomeado presidente da Fundação Cultural de
Brasília, onde concebe o Museu de Arte
Popular, convivendo com operários majoritariamente nordestinos, que construíam a
nova capital. Começa então a se interessar
pelo destino dessa gente. Com a renúncia
de Jânio Quadros, retorna ao Rio e se engaja na luta política, ingressando no Centro
Popular de Cultura da UNE.
Com o aprofundamento da crise política
e dos intensos debates em torno dos problemas do país, a preocupação com a eficácia da comunicação artística se aguçaria.
Trata-se, então, do momento de virada ideológica e estética. Escreve poesia de cordel
e teatro, interessado na transformação da
sociedade. Com o golpe de 1964, ingressa
no PCB. É preso em 1968, pelo regime militar. No ano seguinte, publica Vanguarda e
subdesenvolvimento, livro de ensaios, onde
consolida a nova concepção literária, levando em conta as experimentações estéticas
aliadas às condições próprias da sociedade
brasileira, ao analisar, por exemplo, no livro,
o poema “O cão sem plumas”, de João Cabral de Melo Neto.
Como poeta, volta a habitar a cidade
dos homens, buscando agora simplesmente ser um “Homem comum”:
Sou um homem comum
de carne e memória
de osso e esquecimento.
Ando a pé, de ônibus, de táxi, de avião
e a vida sopra dentro de mim
pânica
feito a chama de um maçarico
e pode
subitamente
		cessar.

(TP, 1980:167)
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Nesse ponto, o autor retoma o tema
baudelairiano da perda da aura, pois ao
enfatizar essa identidade comum a todos
(“brasileiro, maior, casado, reservista”), que
anda a pé, de ônibus e de táxi pela cidade,
confessa, no meio do poema, que “poeta fui de rápido destino”; verso, aliás, que
consiste numa paródia de um do cearense
José Albano. (“Poeta fui e do áspero destino./ Senti bem cedo a mão pesada e dura./
Conheci mais tristeza que ventura./E sempre andei errante e peregrino”).
Pois bem, cito essa estrofe do vate cearense, porque, com a situação política do
país se complicando, com perseguições,
prisões e torturas, no início da década de
1970, Ferreira Gullar, sentindo “a mão pesada e dura” do regime militar, não vê outra
saída senão exilar-se, em 71, tornando-se
também, como o poeta Albano (por outras
razões, é claro), “errante e peregrino”: indo
primeiro para Moscou, depois para Santiago do Chile, para Lima e por fim para Buenos Aires, em 1974.
E será na capital argentina que acontecerá a sua experiência poética mais intensa,
mais radical, ao escrever Poema sujo, publicado no Brasil, em 1976, sem a presença
do autor.
Nessa obra, considerações teóricas, reunidas em Vanguarda e subdesenvolvimento, vão reverberar fortemente, tocadas pela
sensibilidade e memória de um homem
acossado pelo exílio e pelas circunstâncias
políticas, que poderiam fazê-lo simplesmente desaparecer, como costumava acontecer, aliás, a muitos militantes ou simpatizantes de esquerda, na Argentina, naquele
momento.
Sob a pressão de exilado, ou talvez por
isso mesmo, o poeta soube, entretanto,

equilibrar linguagem inventiva, trazida pela
experiência de vanguarda, com linguagem
coloquial, solta, impetuosa, arrastando nesse jorro verbal-criativo – que teria durado
cerca de três meses, segundo o autor −,
toda a sujeira de vida que iria impregnar o
poema, ao resgatar as lembranças de si e
dos outros, homens e mulheres, parentes
e amigos, operários e prostitutas, coisas
e bichos, árvores e marés, cheiros, luzes e
sombras, amores, medos e sonhos vividos
na sua São Luís de então...
O poema torna-se uma espécie de testamento candente e urgente, pois o autor
encontrava-se em uma situação-limite, na
qual a sua vida “feito a chama dum maçarico” poderia “subitamente cessar”. E
nele, no poema, quer salvar tudo aquilo,
todo aquele universo de recordações e vivências...

Que considerações teóricas seriam essas
que subjazem no Poema sujo? Relembremos aqui rapidamente três delas. A primeira estaria na conhecida passagem de Karl
Marx, na Introdução à crítica da economia
política, em que escreve sobre a dificuldade
de compreender o “fascínio permanente”,
o prazer estético que a epopeia e a arte
gregas da Antiguidade ainda continuam a
exercer sobre nós, mesmo desaparecidas as
condições sociais e culturais que forjaram
aquelas obras. Marx não chega a elucidar
a questão, mas deixa implícita a autonomia
da obra de arte em relação às esferas econômicas e sociais.
A meu ver, quem respondeu melhor a
essa questão foi Ernst Fischer (1966:17-18),
autor de A necessidade da arte, ao afirmar
que a sedução eterna daquelas obras teria
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ocorrido, porque autores, como Homero, Ésquilo ou Sófocles, souberam dar forma artística à grandeza do homem, aos seus conflitos e paixões. Em outras palavras, souberam
criar “de dentro do momento histórico também um momento de humanidade”.
Esse “momento de humanidade”, no
Poema sujo, se manifesta não só no relato
biográfico-confessional de um eu lírico arrebatado, mas também na presença de numerosos personagens da cidade, movidos
por variados desejos e conflitos, naquele
momento histórico, por que passava o país
e o mundo, a Segunda Grande Guerra. Cito
um trecho:
Que importa um nome a esta hora do
anoitecer em São Luís
	do Maranhão à mesa do jantar sob uma
luz de febre
	entre irmãos e pais dentro de um
enigma?(...)
	Era a vida a explodir por todas as fendas
da cidade
	sob a sombra da guerra. (...) Stalingrado
resiste.
	Por meu pai que contrabandeava
cigarros, por meu primo que passava rifa,
pelo tio que roubava estanho à Estrada
de Ferro, por seu Neco que fazia charutos
ordinários, pelo sargento Gonzaga que
tomava tiquira com mel de abelha e
trepava com a janela aberta

(TP,1980: 234,236-7).
Todos eles se veem tocados não por
“tuba de alto clangor nem lira grega”, mas
sim pela “fala humana, voz de gente, barulho escuro do corpo, intercortado de relâmpagos do corpo”, iluminando de densa
humanidade o próprio corpo do poema.
A segunda questão, que de certa forma,
decorre da primeira, envolve o conhecimento do mundo real, a partir da relação entre
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o singular, o particular e o universal. Essa,
uma velha questão filosófica, retomada na
modernidade por alguns filósofos, como
Kant, Hegel, Marx (para este, “o concreto é
concreto porque é a soma de muitas determinações, isto é, a unidade do múltiplo”),
mas também por Goethe, para quem o particular, expresso de forma viva pelo poeta,
torna-se ao mesmo tempo universal. Já no
século XX, essa questão será reexaminada
por Lukács, que a coloca no centro da sua
teoria do reflexo dialético entre a arte e a
sociedade.
A partir de tais formulações, Ferreira
Gullar dirá que buscou, em desafio, criar
uma linguagem poética que expressasse
“a complexidade do real sem, no entanto,
mergulhá-lo na atemporalidade, na a-historicidade, na velha visão metafísica. Noutras
palavras: uma poesia que revelasse a universalidade latente no nosso dia, no nosso dia
a dia, na nossa vida de marginais da história” (2006:164).
Levado por esse propósito, demarcou,
logo no início do Poema sujo, a sua singularidade física, social e regional:
meu corpo de 1,70 que é meu tamanho no
mundo
meu corpo feito de água
e cinza (...)
meu corpo-galáxia aberto a tudo cheio
de tudo como um monturo
de trapos sujos latas velhas colchões usados
sinfonias
sambas e frevos azuis de Fra Angélico verdes
de Cézanne
matéria-sonho de Volpi
mas sobretudo meu corpo nordestino
mais que isso sanluisense
mais que isso ferreirense
		newtoniense
		alzirense

60 • Adriano Espínola
meu corpo nascido numa porta e janela da
Rua dos Prazeres
ao lado de uma padaria
		 sob o signo de Virgo
		 sob as balas do 24o. BC
		 na revolução de 30
	e que desde então segue pulsando como
um relógio

(TP, 1980:239-40)
Observem que, ao enfatizar a sua singularidade, o eu lírico não se fecha em si
mesmo, mas, ao contrário, torna-se “aberto
a tudo/cheio de tudo”; aberto à pluralidade
do mundo real, às suas imperfeições, sujeiras e riquezas. As sucessivas determinações
relacionadas ao corpo do escritor, ao espaço
em torno, com sua gente e coisas, nos autorizam a afirmar que o Poema sujo só poderia ter sido escrito pelo poeta Ferreira Gullar,
naquele momento, a partir da sua vivência/
experiência particular, cujo conteúdo reclamaria, por sua vez, uma forma específica.
No caso, versos livres (“libérrimos”, como os
classificaria Vinicius de Morais), polirrítmicos,
em alguns momentos metrificados e rimados, e, em outros, gráfico-visuais: um poema
único, portanto; daí a sua universalidade.
A última questão refere-se a uma passagem de Marx, na qual aborda a educação
dos sentidos e o nascimento das artes, nos
seus Manuscritos econômicos e filosóficos.
Diz o filósofo que uma manifestação artística qualquer, musical ou plástica, só pode
ser devidamente apreciada por alguém de
ouvido musical ou de olho sensível à beleza
das formas. Se “os sentidos [são] capazes
de prazeres humanos”, afirma, podem ser
produzidos e desenvolvidos “como forças
do ser humano”. “Não se trata apenas dos
cinco sentidos, mas também dos sentidos
espirituais e práticos (vontade, amor, etc.),

numa palavra, do sentido humano, do caráter humano dos sentidos que se formam
apenas através da existência de um objeto, através da natureza tornada humana”.
E conclui: “A educação dos cinco sentidos
representa o trabalho de toda a história do
mundo até hoje.” (1974: 49).
Creio que essa reflexão do autor de O capital sobre a importância dos sentidos na
fruição da arte, o seu caráter humano, na
natureza e na história, e a necessidade de
aprimorá-los, como forma de apreensão
mais imediata e sensível da realidade objetiva, ressoou fundo em Ferreira Gullar. Porque
ele saberá como poucos acioná-los na captação de cenas, objetos e seres, para transformá-los em emoção e meditação poéticas.
Tem razão Antonio Carlos Secchin, quando afirma que a sua “alta reflexão não elide,
antes convoca, a ostensividade da matéria,
em todas as suas dimensões”; para concluir
que “em nossa poesia, Gullar é quem mais
se destaca numa linhagem que erotiza o
corpo do mundo” (2010:12). Interpretação
que se faz ao lado da do mestre Alfredo Bosi,
para quem “Ferreira Gullar é o poeta do corpo e da matéria que se dão, e não se dão,
na sua alteridade, ao olhar perplexo do eu”
(idem:17).
Penso que será através do que denomino memória ressensibilizada, indissociável
do próprio processo de criação, no qual o
passado se presentifica a todo instante na
linguagem, que teria possibilitado ao poeta,
sobretudo no Poema sujo, recuperar o ambiente no qual vivera em São Luís, com suas
cores, cheiros, sons etc. Cito uma passagem:
Ah, minha cidade verde
minha úmida cidade
constantemente batida de muitos ventos
rumorejando teus dias á entrada do mar
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minha cidade sonora
esferas de ventania
rolando loucas por cima dos mirantes
e dos campos de futebol
verdes verdes verdes verdes
ah sombra rumorejante
que arrasto por outras ruas.
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revela o seu túrbido presente, sua
carnadura de pânico: as
pessoas que vão e vêm
que entram e saem, que passam
sem rir, sem falar, entre apitos e gases. Ah, o
escuro
sangue urbano movido a juros.

(TP, 1980:275)

(TP,“A vida bate”, 1980: 180-1).

Como podemos observar, trata-se de
uma evocação de base sensorial, sinestésica, que atravessará, não raro, quase todo
o poema. Esse retorno a São Luís do personagem-narrador, em que busca reconstruir ou fundar poeticamente a cidade, se
assemelha – se me for lícita a comparação
e guardadas as devidas proporções – ao retorno de Ulisses à sua ilha/cidade, Ítaca, reconquistada pelo herói grego. Essa possível
comparação ocorreria, é claro, apenas no
plano mítico-metafórico.
Retomando o fio sensorial, é possível afirmar que o maranhense, quando se volta para
o Rio, ou para o cotidiano nele vivido, o faz
recorrendo agora à imaginação sensibilizada,
através da qual busca apreender diretamente
o espaço, os seres e as coisas. Isto é, passa a
compor imagens, quadros da vida presente,
captados sobretudo pela visão, mas também
pelo olfato ou audição, ou mesmo por uma
combinação dos sentidos, quase sempre associada a uma reflexão poética.
Acompanhemos o seu olhar e a sua fala,
quando, por exemplo, “debruçado à janela
do [seu] quarto em Ipanema”, nos mostra

Reparem que o último verso (“Ah, o
escuro sangue urbano movido a juros”)
aponta metafórica e ideologicamente para
a ordem econômica, responsável, em última
análise, pelo frenesi das pessoas pelas ruas
e avenidas. A pressa resultaria da pressão
financeira, simbolizada pelos juros, movimentando tudo e a todos num “túrbido
presente”. A cidade do Rio passa a ser vista,
assim, como um corpo agitado, denso (de
“escuro sangue”), girando na grande espiral do mundo capitalista.
Entretanto, ao se encontrar no interior
de uma loja, na Rua dos Ourives, a tradicional Casa Maillet, fundada em 1843, o poeta
se vê subitamente remetido ao passado da
cidade, ao contemplar ali “vasos, taças e
jarros”, no longo e denso poema “Improviso ordinário sobre a Cidade Maravilhosa”
(TP, 1980:309-314). A história da cidade,
sobretudo a dos séculos 18 e 19, com a presença de negros sob o regime escravocrata,
cruza-se em alguns momentos com a vida
presente. Trata-se do único poema em que
o poeta evoca mais a cidade do ponto de
vista histórico, isto é, centrado em informações sobre o seu passado, do que em sensações e meditações provenientes diretamente de experiências pessoais, embora estas se
manifestem no início e fim do poema.
A captação sensorial do momento presente se faz de modo pleno no poema “Paisagem de Botafogo”, quando o eu lírico, ao

A cidade. Vista do alto
ela é fabril e imaginária, se entrega inteira
como se estivesse pronta.
Vista do alto,
com seus bairros e ruas e avenidas, a cidade
é o refúgio do homem, pertence a todos e a
ninguém.
Mas vista de perto,
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passar pelo bairro, vê-se diante das montanhas que súbito lhe aparecem à frente:
Oh roxas rochas da enseada,
de tão reais que sois
− na limpa luz da tarde −
me fazeis duvidar dos dois:
do que sou, do que sois,
se sonho ou realidade.
Ou seja tudo na verdade isto:
a vasta pedra a desdobrar-se no espaço
vesperal
enquanto eu passo
− tendo diante de mim a eternidade ou
quase
e passo com meu corpo
com meus olhos fugazes.
(TP, 1980:392)

O contraste entre a solidez das rochas,
avistadas pelo autor, e a fragilidade do seu
corpo, faz com que ponha em dúvida ou em
confronto as duas realidades. De um lado, a
(quase) eternidade inanimada das rochas e,
de outro, a transitoriedade física de quem por
ali passa. Ou, ainda: de um lado, a realidade
visualizada das rochas, graves e sólidas, e, de
outro, o sonho da realidade daquele que se
sabe de “olhos fugazes”, de passagem pela
enseada de Botafogo e pela enseada do tempo. Entre a pedra e a carne, o enigma. Entre a
matéria e o espírito, a chispa da poesia.
Em outro poema, ao captar a cidade por
meio de imagens olfativas (desagradáveis),
a visão crítica do real alcança agora não só
o espaço físico mas também o social, como
podemos verificar no poema “Mau cheiro”:
Os jornais anunciam que o prefeito
vai acabar com o mau cheiro em Olaria.
É melhor do que nada: esta cidade
anda fedendo muito ultimamente.
Não falo da Lagoa que, parece,
já fede por capricho;

nem da praia do Leblon, do Posto Seis:
nossa taxa de lixo.
Falo de um odor que entranha em tudo e
que se espalha
pela cidade inteira feito gás
				e por mais
				banhos que tomemos
				e por mais
				desodorantes
				que usemos
					(na boca, na axila
					na vagina;
					no vaso do banheiro,
					no setor financeiro)
					não se acaba esse cheiro.

(TP, 1980: 330).
Mesmo quando o cheiro se torna agradável e restrito ao eu lírico, o autor não
abandona a crítica à realidade, como na estrofe final do poema “O jasmim”:
Tudo isto para dizer que ontem à noite
arranquei flores de um jasmineiro
no Flamengo
e vim com elas
		 − um lampejo entre as mãos −
		pela rua
sorvendo-lhe o aroma selvagem
enquanto foguetes Tomahawk caíam sobre
Bagdá.

(EAPA, 2010: 33-4)
A embriagante fragrância das flores do
jasmineiro no Flamengo e o gesto lírico de
colhê-las não impediram o poeta, todavia,
de aludir, no último verso, ao bombardeio
de Bagdá, feito pelos americanos (fabricantes daquelas armas). Aqui uma experiência
particular, intensamente prazerosa (o cheiro
das flores do jasmineiro), não se afasta da
consciência crítica da história pelo autor, naquele momento em que, por contraste, milhares de pessoas sofrem ou morrem, com o
bombardeio sobre a cidade iraqueana.
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Como exemplo, ainda, de apreensão do
real por meio agora da imaginação sensibilizada, temos o poema “Galáxia” (EAPA,
2010: 57-8), no qual a cidade do Rio é percebida com seus barulhos, girando em torno
do eixo do “banheiro onde está (onde esteve)” o poeta. Dali, escuta sons humanos próximos e distantes (choros, risos), “misturados
às conversas na cozinha/ ou na área de serviço”; ouve “o chilrear dos pardais e o arrulhar dos pombos”, o “lixar de alguma porta”
e por último a aceleração “do motor de um
ônibus/ que (talvez) passe pela rua Duvivier”
[onde morava o escritor]. A perplexidade no
final do poema se volta para o destino não
só do ônibus que por ali passa, mas do próprio poeta, junto à cidade barulhenta...
Além da exploração dos cinco sentidos,
na captação das coisas e seres no espaço
urbano, o sentimento amoroso também
mobiliza o eu lírico pelas ruas do Rio, como
nestes versos:
Sem qualquer esperança
detenho-me diante de uma vitrine de bolsas
na Avenida Nossa Senhora de Copacabana,
domingo,
enquanto o crepúsculo desaba sobre o bairro.
Sem qualquer esperança/te espero.
Na multidão que vai e vem
entra e sai dos bares e cinemas
surge teu rosto e some
num vislumbre/ e o coração dispara. (...)
A cidade é grande
tem quatro milhões de habitantes e tu és
uma só. (...)
Sem qualquer esperança
					continuo
e o meu coração vai repetindo teu nome
abafado pelo barulho dos motores
solto ao fumo da gasolina queimada.

(TP,“Pela rua”, 1980:177-8)
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Gullar retoma no poema, à sua maneira, o tema do rosto passageiro, fugidio, ou
mesmo inalcançável da mulher desejada,
em meio ao frenético alarido da cidade, de
que nos falava Charles Baudelaire, no seu
emblemático “A uma passante”.
Mesmo sem esperança e não a tendo
encontrado, mas querendo a todo instante
que isso tivesse acontecido, a persona lírica, porém, não se torna triste, abatida. Seu
coração segue repetindo um nome, como
outra forma de reencontro e consolo.
Saindo do plano literário para o da vida
real, o homem e o poeta Ferreira Gullar,
apesar de ter passado por muitas e pesadas
situações, pessoais e familiares, não apostava na tristeza. Ao contrário. Acreditava na
alegria da vida e sobretudo na alegria da
criação literária, que para ele afastava a tristeza, o sofrimento. E isso se reflete, quero
crer, nos poemas escritos com o corpo (e
a alma) sobre as duas cidades amadas, São
Luís do Maranhão e o Rio de Janeiro, iluminadas que foram pela sua poesia − marcadamente humana, lúcida e solidária.
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Memórias de Caetano
Nelson Motta
Jornalista, compositor, escritor, roteirista, produtor musical, teatrólogo e letrista brasileiro.

T

ive o prazer e privilegio de conhecer Caetano Veloso em 1965 e nos
tornamos amigos para a vida. Fui
testemunha de toda a sua carreira, de seus
melhores e piores momentos, mas esse afeto e proximidade nunca me tiraram o rigor
crítico, que me fez admirar ainda mais a sua
obra.
No caso de Caetano, acredito que conhecer sua vida pode ajudar a entender
ainda melhor a sua obra, já que ele sempre
expõe sua vida pessoal, suas opiniões e seus
sentimentos profundos em suas canções.
E principalmente em suas palavras, suas
letras, que, por sua qualidade ritmica e sonora, valem também como poesia escrita e
falada, o que é bem raro numa arte que vive
da integração de música e letra.
Quando penso em Caetano, vejo uma
revolução permanente. Não só no sentido
politico, artístico e filosófico, mas no movimento de rotação e revolução dos astros em
volta de uma estrela. No caso, ele mesmo.
Sempre o mesmo e sempre diferente, sua
versatilidade e seu espírito aberto o permitem absorver as influências mais marcantes

de cada momento cultural e incorporá-las
à sua criação, o que o levou da bossa nova
à MPB e do rock ao rap e ao funk. Sempre
do seu jeito.
Leão de fogo, Caetano é seguro e orgulhoso, independente e corajoso, como
dizem os astros. Tem sólida fé em si mesmo
e em sua inteligência, ama desafiar e correr
riscos, como tem feito em toda sua carreira
e em seu processo criativo. Maria Bethania
diz que desde criança ele sempre se acreditou um príncipe. E revelou-se um profeta.
A verdade é que além de um grande letrista, ele é um de nossos maiores poetas,
embora não se tenha notícia de nenhuma
poesia publicada.
Quando conheci Caetano no Rio, na
noite de estreia da sua irmã Maria Bethania no musical “Opinião”, além da cantora
assombrosa de 19 anos, o público ficou impressionado com a beleza e o estilo do samba “É de manhã”, que não estava originalmente no show e foi incluído por Bethania.
O samba era lindo e muito diferente do que
o pessoal pós-bossa nova fazia no Rio. É de
manhã foi a alvorada de Caetano Veloso,

Conferência pronunciada na Academia Brasileira de Letras em 9 de maio de 2019.
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e todo mundo saiu do teatro cantando
“o galo cocorocou”.
Logo ficamos amigos e conheci outras
músicas dele e seu papo culto, divertido e
sofisticado. Alem do talento e da inteligência, ficava impressionado que aquele jovem
um ano mais velho do que eu, de Santo
Amaro da Purificação, tivesse visto os mesmos filmes, ouvido os mesmos discos, lido
os mesmos livros que eu, que era todo metido a moderninho, morava no Rio de Janeiro
e já tinha ido à Europa e aos Estados Unidos. As referências eram as mesmas. Mas o
provinciano era eu.
Caetano gravou ao lado de Gal Costa o
histórico LP “Domingo”, totalmente bossa
nova. em que se destacou pela canção “Coração Vagabundo”. Mas na sua primeira
participação em festivais não ganhou. Em
compensação recebeu o prêmio de Melhor
Letra:
Como um dia numa festa
realçavas a manhã
luz do sol, janela aberta,
festa e ver o teu olhar.
Abre os olhos, mostra o riso
Quero, careço, preciso
De ver você se alegrar
Eu não estou indo-me embora
‘To só preparando a hora
De voltar
Caetano sempre adorou cinema, começou como crítico de cinema em plena explosão da Nouvelle Vague e do Cinema Novo
e colaborou em muitos filmes, começando com o curta “Viramundo”, de Geraldo

Sarno. Entre seus trabalhos mais notáveis
está a trilha sonora de São Bernardo, de
Graciliano Ramos, dirigido por Leon Hirzsman, em que compôs a trilha de improviso
só com voz e violão no estúdio enquanto
via as imagens na tela.
Também colaborou com Cacá Diegues
na trilha de Tieta do Agreste, de Jorge Amado, e Orfeu, de Vincius de Moraes, Índia,
a filha do Sol, de Fábio Barreto, e mais recentemente Fale com Ela, de seu grande fã
Pedro Almodóvar. Mas em 1988 Caetano
não resistiu e fez seu próprio filme, “Cinema Falado”.
E em 1993 contou a história do Cinema
Novo com uma linda canção, começando
com o início de “Rio 40 graus”, de Nelson
Pereira dos Santos, considerado o marco
inicial do Cinema Novo, que abria com Zé
Kéti cantando “A Voz do Morro”:
O filme quis dizer “Eu sou o samba”
A voz do morro rasgou a tela do cinema
E começaram a se configurar
Visões das coisas grandes e pequenas
Que nos formaram e estão a nos formar
Todas e muitas: Deus e o diabo, vidas
secas, os fuzis
Os cafajestes, o padre e a moça, a grande
feira, o desafio
Outras conversas, outras conversas sobre
os jeitos do Brasil.
E a luz do nosso canto e as vozes do
poema
Necessitaram transformar-se tanto
Que o samba quis dizer
O samba quis dizer: eu sou cinema
O samba quis dizer: eu sou cinema.
E o samba agora diz: Eu sou a luz
Da lira do delírio, da alforria de Xica

M e m ó r i as

De toda a nudez de índia
De flor de macabeia, de asa branca
Meu nome é Stelinha, é Inocência,
Meu nome é Orson Antonio Vieira
conselheiro de pixote.

de
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Gosto de sentir a minha língua roçar a língua
de Luís de Camões
Gosto de ser e de estar
E quero me dedicar
a criar confusões de prosódias
E uma profusão de paródias

No Festival da TV Record de 1967, Cae
tano afrontou a elite da MPB se apresentando com uma banda de rock, e pior, de
argentinos cabeludos e de terninhos cor de
rosa, no Festival da Música Brasileira. Na
origem, “Alegria Alegria” é uma simples e
alegre marchinha, uma versão caetaneada
e modernizada da “Banda” de Chico Buarque, só que mais pop, com imagens cinematográficas e colagens poéticas.
Caetano ignorou as vaias maciças e cantou como se não houvesse amanhã. E, aos
poucos, os que o vaiavam diminuíam e cresciam os aplausos até a consagração final unânime. Poucas vezes se viu um artista dominar
um público assim, só sorrindo e cantando.
Desde essa noite histórica de 1967, em
que inaugura o Tropicalismo ao lado de
“Domingo no Parque” de Gilberto Gil, Caetano vem se transformando a cada disco, às
vezes contra as expectativas de seu público,
como no experimental “Araçá Azul”, lançado quando ele já estava muito popular,
em que incorporava ideias concretistas e de
vanguarda musical, criando grande polêmica e um enorme fracasso comercial.
Primeiro grande nome da MBP a fazer
um rap, em 1998 Caetano explorou ao
máximo a propria definição original do rap
(rhythm and poetry) combinando o ritmo
com a sonoridade das palavras. E como
estamos na Academia Brasileira de Letras,
acho que cabe um rap de Caetano em homenagem à lingua brasileira.

Que encurtem dores
E furtem cores
como camaleões.
Gosto do Pessoa na pessoa
Da rosa no Rosa
E sei que a poesia está para a prosa
Assim como o amor está para a amizade
E quem há de negar que esta lhe é superior?
E deixe os Portugais morrerem à míngua
Minha pátria é minha língua
Fala Mangueira!
A sólida formação poética e vasta cultura cinematográfica de Caetano que se refletem em sua produção artística. Gregório
de Matos, Castro Alves, Jorge Amado, Joa
quim Nabuco, Fernando Pessoa, Camões,
Federico Fellini, Giulieta Masina, Michelangelo Antonioni, Pina Baush foram inspiração direta de lindas canções. E versos, como
a façanha de contar em um samba-reggae
toda a vida de Alexandre, o Grande, numa
lição de História e poesia.
Ele escolheu seu cavalo por parecer
indomável
E pôs-lhe o nome Bucéfalo ao dominá-lo
Para júbilo, espanto e escândalo
do seu próprio pai,
Que contratou para seu perceptor
um sábio de Estagira
Cuja a cabeça sustenta ainda hoje o
Ocidente.
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O nome Aristóteles – o nome Aristóteles –
se repetiria
Desde esses tempos até nossos tempos e
além.
Ele ensinou o jovem Alexandre a sentir
filosofia.
No seu primeiro grande rock, “Podres Poderes”, de 1984, Caetano usou a agressividade
e contundência do gênero para críticas políticas e sociais, que continuam dramaticamente atuais quando diz:

Vi cê me fazer crescer também
Pra além de mim...
Antes da fase rock and roll, Caetano
lançou o álbum Zii e Zie, tios e tias em italiano, um disco de samba, mas um samba
elétrico e pesado com o mesmo power trio
que faria com ele os discos de rock. Sua linguagem poética se transformou em grandes canções como “Lapa” e “A Base de
Guantánamo”.

Enquanto os homens exercem
Seus podres poderes
Índios e padres e bichas
Negros e mulheres
E adolescentes
Fazem o carnaval.

O fato dos americanos
Desrespeitarem
Os direitos humanos
Em solo cubano
É por demais forte
Simbolicamente
Para eu não me abalar

Será que nunca faremos senão confirmar
A incompetência da América católica
Que sempre precisará de ridículos tiranos?

E no samba-rock “Perdeu”, em que se
apropria da linguagem da favela para o seu
comentário social:

Com a sua assombrosa versatilidade,
beirando os 70 anos fez o primeiro dos
tres discos de rock com a banda Cê, usado
como um tratamento coloquial de “você”.
Caetano expõe bastante sua vida pessoal,
há músicas focadas em sexualidade, e ele
ve isso como puro rock and roll, com uma
banda jovem mudando sua sonoridade e a
de seus versos. Recém-divorciado, Caetano
cantava, acompanhado de um som metálico cru e visceral.

Pariu, cuspiu
Expeliu
Um Deus, um bicho
Um homem
Brotou alguém
Algum ninguém
O quê?
A quem?
Surgiu, vagiu
Sumiu, escapuliu.

Eu não me arrependo de você
Cê não me devia maldizer assim
Vi você crescer
Fiz você crescer

Cresceu, vingou
Permaneceu, aprendeu
Nas bordas da favela
Julgou, condenou
Executou, soltou
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Prendeu.
Bateu, levou
Mamãe, perdeu
Perdeu, perdeu.
Caetano, e toda a sua geração, de Chico
Buarque a Gilberto Gil, de Roberto a Erasmo
Carlos, idolatram João Gilberto. É a inatingivel perfeição do canto integrado ao violão.
Que os obrigou e estimulou a fazer algo diferente, já que melhor era impossível. E foi
ele que gravou algumas das canções mais
importantes de Caetano, como “Coração
Vagabundo”, o samba paulista “Sampa” e
o clássico “Desde que o samba é samba.”
A tristeza é senhora
Desde que o samba é samba é assim
A lágrima clara sobre a pele escura
A noite, a chuva que cai lá fora
Solidão apavora
Cantando eu mando a tristeza embora.
O samba é pai do prazer
O samba é filho da dor
O grande poder transformador.
João Gilberto cantando “Chega de Saudade” foi como uma iluminação para Caetano e os músicos mais importantes de sua
geração; foi ali que ele decidiu fazer música.
Outro momento iluminado foi em 1968,
quando viu o espetáculo “Rei da Vela”, de
José Celso Martinez Correia, o filme Terra
em Transe, de Glauber Rocha, e a arte de
vanguarda de Héio Oiticica, e entendeu que
havia um movimento acontecendo no Brasil, um movimento que transcendia a música popular. Mas que não tinha sequer um
nome.
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Assim como seu grande ícone anárquico, o Chacrinha, o Tropicalismo também
não vinha para explicar, mas pra confundir.
Era uma nova visão estética e política do
Brasil, em sintonia com a vanguarda internacional e a explosão do pop americano.
Desde o festival da Record, com “Alegria
Alegria” e “Domingo no Parque”, além do
“Rei da Vela”, “Terra em transe” e os penetráveis e parangolés de Hélio Oiticica num
tempo em que a palavra “instalação” ainda
não existia, o Tropicalismo aparecia como
nosso maior movimento artístico desde a
Semana de Arte Moderna de 1922.
O movimento existia, mas ainda não
tinha nome. A primeira referência é uma
instalação de Hélio Oiticica chamada Tropicália, que inspirou Caetano a fazer a música
homônima.
Eu organizo o movimento
Eu oriento o carnaval
Eu inauguro o monumento
No planalto central do país
O monumento é de papel crepom e prata
Os olhos verdes da mulata
A cabeleira esconde
Atrás da verde mata
O luar do sertão.
O monumento não tem porta
A entrada é uma rua antiga
Estreita e torta
E no joelho uma criança
Sorridente, feia e morta
Estende a mão.
O monumento é bem moderno
Não disse nada do modelo
Do meu terno
Que tudo mais vá pro inferno
Meu bem
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Viva a banda, da, da
Carmem Miranda, da, da, da, da.
Até que numa noite quente de verão
fiquei tomando chope com Luiz Carlos Barreto, Gustavo Dahl e Glauber Rocha e imaginando uma grande festa tropicalista para
celebrar o novo movimento. Era uma cafonice só, com homens de ternos brancos e
sapatos bicolores, chapéus de palha, mulheres de Carmen Miranda, bananas pra todo
lado, ovos coloridos de botequim, Vicente
Celestino cantando, tudo que lembrávamos
do pior kitsch brasileiro, às gargalhadas.
No dia seguinte acordei tarde e de ressaca, e atrasado para mandar minha coluna
para a Última Hora. Como não tinha noticias nem assunto, contei toda a noitada. E
o editor tascou lá no título: “Cruzada Tropicalista.”
Foi uma bomba. Para minha surpresa, tinham levado a sério. Torquato Neto reagiu
imediatamente, detonando aquela ideia de
Tropicalismo. Outros gostaram. O que era
uma piada virou uma polêmica séria. Fiquei
envergonhadissimo. Caetano detestou. Mas
anos depois chegamos à conclusão que não
poderia haver nome melhor para o movimento que uniu várias artes brasileiras para
sempre. Com a vantagem de funcionar em
inglês, francês, espanhol e italiano, que
adoram essas coisas dos trópicos.
O Carnaval é uma grande fonte de alegria e inspiração para Caetano desde criança. Foi ele que popularizou o trio elétrico
em 1967, que ninguém conhecia no Brasil,
com o frevo “Atrás do trio elétrico.” E depois fez uma série de frevos e marchinhas
para o Carnaval, como “Chuva, suor e cerveja” que é uma paródia do “blood, sweat

and tears” de Winston Churchill, e “Um frevo novo”, que começa com: “A Praça Castro Alves é do povo como o céu é do avião”,
parodiando o verso de Castro Alves “a praça é do povo como o céu é do condor”.
Epa! acho que não é parodiando, talvez
seja melhor parafraseando, é bom tomar
cuidado porque Caetano é rigorosíssimo
com o português, teve ótimos professores,
ama a língua e não tolera erros.
Arriscando uma atualização neologistica, podemos dizer que Caetano remixou os
versos de Castro Alves pro povo pular na
praça.
Nessa Casa, falar em escrever bem exige
responsabilidade. Mas quem leu seu livro
Verdade Tropical e seus artigos na imprensa nacional e internacional ( entre eles um
memorável sobre Carmen Miranda no New
York Times ) sabe do que estou falando. Até
quem não gosta dele reconhece, Caetano
escreve muito bem, com estilo e personalidade, e suas páginas sobre seus dois meses
na prisão no Rio de Janeiro, em 1969, estão
à altura de grandes momentos das Memórias do Cárcere de Graciliano Ramos, embora o seu estilo exuberante seja quase oposto
à narrativa seca de Graciliano.
Caetano tambem escreveu belas páginas depois da prisão, onde viu pela primeira
vez na capa de uma revista uma imagem da
Terra vista no espaço, que lhe inspirou uma
de suas grandes canções.
Quando eu me encontrava preso
Na cela de uma cadeia
Foi que vi pela primeira vez
As tais fotografias
Em que apareces inteira
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Porém lá não estavas nua
E sim coberta de nuvens...
Terra! Terra!
Por mais distante
Ou errante navegante
Quem jamais te esqueceria?
Pessoalmente, Caetano é doce e amoroso como um baiano e a bossa nova, mas
não queiram enfrentar a sua ira sagrada.
No Festival de 1968 ele foi vaiado pelos estudantes que se achavam “de esquerda”
ao apresentar “É probido proibir” com Os
Mutantes, de roupa de plástico, cheio de
colares e rebolando pelo palco. Os estudantes queriam proibi-lo de cantar no grito e
com latas de cerveja. Os nacionalistas que
no ano anterior tinham aceitado “Alegria
Alegria” apesar do trio de rock, não esperavam pela mensagem anárquica da música,
baseada no slogan dos estudantes no maio
de 68 em Paris. E mostrou sua fúria e eloquência, e sua poesia de combate, em um
discurso histórico:
“Mas é isso que é a juventude que diz que
quer tomar o poder?
Vocês têm coragem de aplaudir, este ano,
uma música, um tipo de música que
vocês não teriam coragem de aplaudir
no ano passado!
São a mesma juventude que vão sempre,
sempre, matar amanhã o velhote
inimigo que morreu ontem!
Vocês não estão entendendo nada, nada,
nada, absolutamente nada.
Vocês estão por fora! Vocês não dão pra
entender. Mas que juventude é essa?
Que juventude é essa? Vocês jamais
conterão ninguém.
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Vocês são iguais sabem a quem? Àqueles
que foram na Roda Viva e espancaram
os atores! Vocês não diferem em nada
deles, vocês não diferem em nada.
Se vocês forem em política, como são em
estética, estamos feitos!“
É mau negócio brigar com Caetano, em
memorável polêmica com Paulo Francis
nos anos 90, o chamou de “Filha de
Fumanchu“.
Em 1973, provocou um escândalo ao se
apresentar no festival Phono 73 junto com
o cantor e compositor Odair José, considerado brega e cafona, e desprezado pela
elite musical, mas na verdade um compositor talentoso e provocador, respondendo às
vaias e aos preconceitos com uma frase que
fez história.
“Não há nada mais Z do que a classe A”.

Com sua cabeça aberta e sem preconceitos, Caetano sempre teve uma visão ampla da música brasileira e emprestou seu
prestígio a artistas populares discriminados
não por falta de qualidade, mas por preconceito.
Foi assim que Caetano, assim como fez
com Odair José, “legitimou”, entre aspas,
o talento do compositor Peninha, antes
relegado ao gueto brega, gravando suas
músicas “Sonhos” e “Sozinho”, que acabou sendo o maior sucesso popular de sua
carreira.
Foi ele que, contrariando o Comitê
Olimpico Brasileiro e os preconceitos dos diretores da abertura das Olimpiadas, insistiu
para que Anitta cantasse junto com ele e
Gilberto Gil. Resultado: O mundo inteiro viu
um trio harmonioso, afinado e suingado,
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com dois mestres e uma jovem estrela cantando o clássico “Sandália de Prata” com
elegância e brasilidade.
E com isso, “legitimou”, entre aspas,
não só o talento de Anitta mas o funk carioca, discriminado como música de favela.
Com toda a sua liberdade e legitimidade, Caetano se tornou um grande legitimador, entre aspas, de grandes talentos
populares.
Ao contrário de outros orixás da MPB
como Chico Buarque, Gilberto Gil, Jorge
Benjor, Maria Bethania, que fora do trabalho preferem viver distantes do público,
Caetano sempre teve uma intensa vida
social, frequentando a noite e convivendo com várias gerações, se atualizando,
encontrando inspiração para novos trabalhos, e se renovando.
Da mesma forma, como poucos compositores brasileiros, Caetano expõe sua vida
pessoal em histórias de amor que viraram
canções, como a lindissima “Trem das Cores”, inspirada por Sonia Braga:
A franja na encosta cor de laranja, capim
rosa chá
O mel desses olhos luz, mel de cor ímpar
O ouro ainda não bem verde da serra, a
prata do trem
A lua e a estrela, anel de turquesa
Os átomos todos dançam, madruga, reluz
neblina
Crianças cor de romã entram no vagão
O oliva da nuvem chumbo ficando
pra trás da manhã
E a seda azul do papel que envolve a maçã.
Teu cabelo preto, explícito objeto,
castanhos lábios,
Ou pra ser exato, lábios cor de açaí,

E aqui, trem das cores, sábios projetos:
Tocar na central
E o céu de um azul celeste celestial
Enfrentou as patrulhas ideológicas em
1977, no início da abertura política, quando lançou o seu “Bicho Baile Show” com
a Banda Black Rio, com uma proposta de
alegria e dança, inspirada por recente viagem à África com Gilberto Gil. Para a oposição de esquerda, músicas como “Odara”
e “Leãozinho” se tornaram símbolo da
alienação política, quando na verdade pregavam uma “revolução da alegria”, como
a que fazia Joãozinho Trinta nas escolas de
samba.
É nesse disco histórico que está a poesia mística e futurista arrebatadora de “Um
Índio:”
Um índio descerá de uma estrela colorida,
brilhante
De uma estrela que virá numa velocidade
estonteante
E pousará no coração do hemisfério sul
Na América, num claro instante.
Depois de exterminada a última nação
indígena
E o espírito dos pássaros das fontes de
água límpida
Mais avançado que a mais avançada das
mais avançadas das tecnologias
Virá impávido que nem Muhammad Ali
Apaixonadamente como Peri
Tranquilo e infalível como Bruce Lee
Virá que eu vi!
O tempo é para Caetano um fator de
permanente transformação, angustia e inspiração, como canta em Oração ao Tempo:
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Tempo, tempo, tempo, tempo
Compositor de destinos
Tambor de todos os ritmos
Entro num acordo contigo
Peço-te o prazer legítimo
E o movimento preciso
Quando o tempo for propício
De modo que o meu espírito
Ganhe um brilho definido
E eu espalhe benefícios.
E quando eu tiver saído
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Para fora do teu círculo
Tempo, tempo, tempo, tempo
Não serei nem terás sido.
A sua jovialidade e criatividade sempre
o impulsionaram até os seus atuais 76 anos,
quando completa a sua maior revolução em
torno de si mesmo, com o disco e o show
“Ofertório”, orbitado por seus três filhos
como astros de brilho próprio.

Vozes d’África na música brasileira
Haroldo Costa
Ator, jornalista, escritor. Membro da Academia Brasileira de Arte. Membro do Conselho de Cultura
da Associação Comercial do RJ. Livros publicados: É Hoje, com caricaturas de Lan; Fala, Crioulo;
Salgueiro, Academia de Samba; 100 Anos de Carnaval no Rio de Janeiro; Política e Religiões no
Carnaval; Na Cadência do Samba; Ernesto Nazareth, Pianeiro do Brasil; Catulo da Paixão, Vida e
Obra; Mãe Beata de Yemanjá; Ruth de Souza; Nação Quilombo (com Joel Rufino e Nei Lopes); Arte
e Cultura Afro-Brasileiras. Prefácio da edição brasileira do best seller Raízes, de Arthur Hailey.

N

o princípio eram os navios negreiros, despejando a carga nos portos
de Salvador, Caribe, Montevidéu e
Charleston (Estados Unidos). A viagem para
o desconhecido parecia não ter fim. Restava
o consolo das lembranças vividas, antes que
assim se tornassem.
Aos que sobreviveram à nova realidade
as senzalas pareciam o destino inexorável. O
cansaço da labuta era mitigado pelos cânticos, mais sussurros do que canto, tendo
como instrumentos instrumentos o próprio:
pés, mãos, dedos, percutindo etc.). Nascia o
Lundu, provavelmente trazido pelos angolanos e depois adotado pelas outras etnias.
Eram canto e dança, retratos de suas vivências e representando um catálogo de linguagem corporal lasciva e insinuante.
Tomás Antonio Gonzaga, o poeta da Inconfidência, tornou-se conhecido também
como o autor das Cartas Chilenas, poemas
satíricos e fesceninos, que vinham a calhar
no formato originais dos lundus escritos
por Domigos Caldas Barbosa, filho de português e escrava. sacerdote, poeta, compositor e cantor, que levou o lundu, mais
domesticado, digamos, para os salões das

casas-grandes e, em consequência, Portugal. Assim como Gregório de Mattos, o
Boca de inferno, assim conhecido pela extraordinária capacidade de expor suas críticas aos poderosos da ocasião.
Com a chegada da família real em 1808,
surge a figura ímpar do Padre José Mauricio
Nunes Garcia, fundador da música clássica
brasileira que caiu nas graças de D. João
VI, que o prestigiou de todas as maneiras a
despeito da inveja e hostilidade por parte do
músico e compositor Marcos Portugal, que
mais tarde tornar-se-ia grande admirador
do padre, assim como aconteceria pouco
depois com Sigismond Neukom, austríaco
de nascimento também professor e músico
que veio para o Brasil algum tempo depois
numa das missões francesas.
Autor de farta obra, o padre José Mauricio passou para a história como o autor da
mais bela Missa de Réquiem de que se tem
notícia e que foi encomendada por D. João
VI para as exéquias de D. Maria, sua mãe.
Na cadeia evolutiva da participação no
negro na música brasileira, é necessário assinalar que a própria existência desta música, no seu contexto mais explícito, se deve a

Conferência pronunciada na Academia Brasileira de Letras em 13 de junho de 2019.
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contribuição dada ao que se convencionou
chamar negro brasileiro, porque na verdade acredito que o mais adequado seria se
denominar negros afro-brasileiros, dado o
fato de que foram muitas as etnias que aqui
chegaram: iorubás, gêges, nagôs, haussás,
mandingas, fons, por exemplo. E cada um
trazendo sua carga cultural própria, amalgamada em solo brasileiro.
Descendente do Lundu, incorporando
as influências da habanera, canção e dança
introduzidos em Cuba por negros iorubas,
e que chegou ao Brasil trazida por marinheiros caribenhos logo se misturando à
polca dançada nas calçadas e nos salões, e
aos baticuns das festas negras: é o maxixe.
Tornou-se tão popular que foi apresentado no palco, numa peça de Artur Azevedo
intitulada La Fille de Madame Angot, logo
chamada pelo povo de A Filha de Maria
Angu. Dança lasciva, corpo a corpo quase
explícito, excomungada pelas autoridades
eclesiásticas, foi sem dúvida o antecessor
da Lambada, que incorporava o gestual e
a malícia das danças anteriores. Na Europa,
especialmente na França, ainda se dança
muito, especialmente na Côte d’Azur.
Antes, porém, é indispensável mencionar o Choro, gênero que foi difundido por
conjuntos musicais dos barbeiros, escravos
e alforriados que exerciam essa profissão.
Músicos como Ernesto Nazaré, Joaquim
Callado, Chiquinha Gonzaga, Catulo da
Paixão Cearense, Irineu Batina foram criadores de inesquecíveis choros, gênero que
durante muito tempo dominou a cena musical do Rio de Janeiro. Quando o compositor francês Darius Milhaud veio para o Brasil
como adido cultural, acompanhando o embaixador-escritor Paul Claudel, encantou-se
de tal maneira pelas melodias e harmonias

do choro, escrevendo uma suíte que lhe tornou famoso: Le Boef sur le tôit. Era uma
colagem de trechos de obras da autoria de
alguns dos compositores supra-citados. De
volta à sua terra natal, Milhaud escreveu
uma série com o título Saudades do Brasil,
onde exprimia sua admiração pela música
carioca.
A Semana de Arte Moderna (1922) foi
um fator decisivo na descolonização da cultura brasileira. Todas as manifestações artísticas foram atingidas pelo sopro dos ventos
renovadores que abriam novas perspectivas
para a realização e entendimento do que
viria a ser a arte brasileiro no seu espectro
mais amplo e definidor. É notória a presença de pintores como Tarsila, Anita Malfatti,
Di Cavalcani, Portinari, compositores como
Heitor Villa-Lobos e Francisco Mignone que
passaram a influenciar seus contemporâneos como José Siqueira usando temas
folclóricos de origem negra, abrindo estrada para Waldemar Henrique, (Abalogun),
Haeckel Tavares (Funeral de um rei Nagô)
Camargo Guarnieri (Dança Negra) Radamés
Gnattali (Flor da Noite) e os que foram chegando depois, como Edino Krieger (Brasiliana), Marlos Nobre (Samba Matuto), Guerra
Peixe (Berimbau). Obras que denotam a influência melódica e instrumental de procedência negro-africana.

A chegada do Samba
O samba já existia mesmo antes de ter
esse nome. Batuque, batucada, foram algumas denominações em voga na casa da Tia
Ciata nas cercanias da Praça Onze e dentro
do perímetro que Heitor dos Prazeres batizou como Pequena África, e onde sempre
estavam presentes Pixinguinha, Donga,
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João da Baiana, Mauro de Almeida entre
tantos outros. Lá nasceu a composição Pelo
Telefone, em novembro de 1916, e que foi
registrado por Donga como Samba, sob o
protesto de alguns, como Sinhô, afirmando
que o ritmo era de maxixe. Começava alí
o enorme caminho que o samba iria percorrer, contribuindo para a ascenção social
do negro, se não como seletividade, mas
ao menos com algumas figuras pontuais:
Pixinguinha e os 8 batutas, Ataulfo Alves,
Patricio Teixeira, Sival Silva, J.B. de Carvalho,
entre outros.
O rádio foi um grande aliado do samba,
propagando composições, compositores e
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intérpretes, muitos dos quais eram afro-brasileiros.
A herança dos negros e a marca da sua
presença nas várias etapas do histórico de
nossa música estão presentes em manifestações diversas como no samba-enredo das
escolas de samba, a bossa nova e, mais recentemente, no funk carioca, estigmatizado pela sua origem, que é a voz dos moradores dos morros e da periferia, retratando
o cotidiano e exalando as suas esperanças e
necessidades:
“Eu só quero é ser feliz,
Andar tranquilamente
Na favela onde eu nascí” (Cidinho e Doca)
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A

o longo de sua gestão no Itamaraty, o barão do Rio Branco repetidamente justificou suas decisões
com base em um argumento de autoridade: as supostas diretrizes de um respeitado
antecessor no comando da pasta. A frase
tornou-se conhecida: “Procedo neste caso
como teria procedido meu pai.” Depois,
por muitas décadas e até hoje, a principal
referência legitimadora para os sucessivos
ministros das Relações Exteriores passou a
ser o próprio barão. A ideia de sua persona
como modelo político e a narrativa criada
por ele sobre a evolução e as características
supostamente permanentes da política externa brasileira perdurariam.
A construção dessa narrativa e da legitimidade de sua figura política e de suas
diretrizes partiu, contudo, de um começo
pouco promissor.
As peripécias da juventude de Juca Paranhos no Rio de Janeiro do final da década
de 1860 e da primeira metade da seguinte
são conhecidas. Filho de um dos próceres
do Partido Conservador – que em seguida
se tornaria chefe do Gabinete de mais longa duração do Império –, Paranhos Junior

parecia destinado a cumprir com o papel
que se esperava do herdeiro político de
uma família que, pela trajetória brilhante do
patriarca, buscava ser admitida no rol das
grandes linhagens do país.
Assim, por um lado, foi alçado pelo pai
à condição de deputado-geral duas vezes e
compartiu a direção do jornal que defendia
as posições do Gabinete. Por outro lado, nas
horas de folga, “Juca Cabeleira” se divertia.
Frequentador assíduo do Alcazar Lirique du
Père Arnaud, engravidara uma das cocottes
da casa de espetáculos e instalou a namorada, a belga Marie Stevens, e o filho em uma
casa em um bairro mais afastado. A relação
continuou e, ao sair do Brasil, em 1876, o
casal já tinha dois filhos e esperava o terceiro. Porém, a paternidade e a vida conjugal
não o afastaram da gandaia, no próprio
Alcazar ou nos bailes de carnaval e outras
festas pela cidade. Ademais, escrevia sob
pseudônimo para um jornal satírico e cobria
as festas e as apresentações irreverentes nas
casas de espetáculos mais atrevidas da noite carioca. Aproveitava a vida, mas cuidava
do futuro também no plano que confundia
sentimentos e alianças políticas. Ao lado da
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boemia, era também assíduo nos saraus e
atividades bem-comportadas da elite carioca, onde nasciam os bons casamentos entre
os herdeiros dos ricos e poderosos. O matrimônio com uma jovem endinheirada de
uma linhagem tradicional ajudaria a consolidar os Paranhos no firmamento das famílias do Império.
Com a queda do Gabinete Rio Branco, o
poder dos Paranhos se esvaiu e o lado despreocupado da vida do herdeiro político da
família cobrou seu preço. Mesmo com a intensa pressão do visconde do Rio Branco e o
empenho do novo presidente do Conselho
de Ministros, duque de Caxias, foi difícil obter a colocação, até relativamente modesta,
que Juca Paranhos desejava. A chefia do
Consulado-Geral em Liverpool só pôde ser
arrancada durante uma ausência do imperador, que lhe reprovava a vida boêmia. O
sonho de um casamento com uma rica herdeira se desfez quando o pai deixou a chefia
do governo, confrontado com realidade de
um jovem cujas perspectivas na vida pública
deixaram de ser boas e que – além de não
possuir terras, capitais e escravos – contava
com uma amante conhecida com a qual já
tinha dois filhos.
Assim, a primeira prioridade política de
Paranhos Junior quando assumiu o posto
na Europa ficou por conta da recomposição
da própria imagem pública. Filho de uma
liderança que já atingira seu zênite e se apagava, o pouco expressivo deputado, mais
conhecido pela vida alegre, teria grandes
dificuldades para cumprir com as ambições
do pai e consolidar o prestígio da família.
Quando da morte do patriarca, os Paranhos
pareciam destinados a voltar à irrelevância
social e, talvez, à pobreza.

Além de se dedicar a gerir o Consulado-Geral em Liverpool de forma eficiente
– mesmo que, gradativamente, a partir de
Paris –, Paranhos Junior procurou se desfazer
da imagem de farrista e construir uma nova
narrativa para sua vida. Esse tipo de esforço,
que visa o futuro, passa invariavelmente por
reescrever o passado e até mesmo a tumultuada, e conhecida publicamente, remoção
para Liverpool ganhou uma nova versão na
interpretação que Paranhos Junior queria
propagar: “o que desejo que se saiba é que
só fui candidato ao lugar para ser agradável
ao duque de Caxias, convencido por ele e
desistindo de outra pretensão”.1 Chegou ao
detalhe de se esforçar para que a imprensa
carioca não noticiasse sua presença em festas na Europa, como o baile promovido pela
rainha Vitória em homenagem a D. Pedro II
em 1877, “porque conheço a nossa gente e
as bem afiadas línguas da rua do Ouvidor”.2
Esse processo de reconstrução da imagem pessoal prosseguiu com sucesso ao
longo dos anos. Por conta disso, na biografia3 que publiquei sobre Juca Paranhos,
defini o período entre 1876 e 1902 como
“a redenção do boêmio”. Com a morte do
pai, em 1880, Paranhos Junior tornou-se o
patriarca da família e aproveitou as sucessivas viagens que fez ao Brasil para resolver
crises familiares para consolidar os laços
com o Governo e reforçar sua posição na
burocracia. Reconciliou-se com imperador
e chegou a desfrutar novamente de prestígio e intimidade com o primeiro-ministro.
Trabalhou como publicista para divulgar
1 Carta de Rio Branco a Domingos Jaguaribe, 10.4.1886.
Apud VIANA FILHO, 2008: p. 98.
2 Carta de Rio Branco ao barão de Penedo, 3.9.1877.
Apud VIANA FILHO, 2008: p. 113.
3 SANTOS, Luís Cláudio Villafañe G. Juca Paranhos, o
barão do Rio Branco. São Paulo: Companhia das Letras,
2018.
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os feitos de D. Pedro II e a viabilidade de
um Terceiro Reinado. Como resultado, em
maio de 1888, recebeu o título de barão
do Rio Branco. Para arrematar o processo
de recomposição da imagem, pouco mais
de um ano depois de receber o baronato,
finalmente se casou com Marie, a antiga
cocotte e então sua companheira há mais
de 17 anos, com quem já tinha cinco filhos.
Ainda que a queda da monarquia tenha
sido um golpe em suas pretensões políticas,
não esmoreceu e soube construir pontes
com o novo regime. Indicado como advogado do Brasil nas arbitragens sobre os
territórios de Palmas e do Amapá, atuou
na imprensa para consolidar sua imagem
de diplomata vitorioso. Após o anúncio do
laudo do presidente dos Estados Unidos na
disputa com a Argentina sobre a região de
Palmas, o amigo Joaquim Nabuco publicou
no Jornal do Commercio4 um perfil que daria o tom da imagem pública do barão do
Rio Branco daí em diante:
Estão aí os traços característicos do segundo Rio Branco: genuíno patriotismo, culto
amoroso ao pai, organização conservadora,
entusiasmo militar, afastamento da política,
paixão pela glória do povo, e, para satisfazê-la, vocação de historiador; por último, talvez,
inclinação pessoal para representação nacional no exterior. Todos esses sentimentos são
de ordem desinteressada; todos, incluindo
mesmo essa admiração filial, são impulsos de
um mesmo motor, o amor ao país. Daí resultou não chegar Rio Branco a posições, que
são a partilha da ambição política, que ele
não sentiu... Há talvez nesse homem, talhado
para os primeiros lugares, e de uma coragem
pessoal indiscutível, o defeito da timidez, desde que se trate de um interesse pessoal seu.
Parecia-lhe que em um posto culminante, e na
carreira diplomática, em que há um perpétuo
4 Jornal

do Commercio, 9 de fevereiro de 1895.
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fervilhar de intrigas, de invejas e rivalidades,
ele não teria diante de si a calma nem a estabilidade, que lhe dava a situação mais modesta
de cônsul-geral em Liverpool.

A nova vitória, desta feita sobre a França, na arbitragem sobre a posse de um vasto território que se estende sobre o Norte
dos atuais estados do Amapá, Pará e Amazonas, e parte de Roraima consagrou Rio
Branco como uma espécie de herói nacional. Assim, a estada em Berlim como chefe
da Legação brasileira na Alemanha durou
pouco. Convocado pelo presidente Rodrigues Alves, retornou ao Brasil para assumir
a chefia do Itamaraty.
Conhecido monarquista, mas atuando
como chanceler de um governo republicano, Rio Branco seguiu o conselho dado por
Joaquim Nabuco5 e já no dia do retorno ao
Brasil proclamou que a política externa era
uma esfera totalmente distinta da política
interna. O discurso que proferiu no Clube
Naval no início da tarde de 2 de dezembro
de 1902, segue sendo citado por aqueles
que defendem essa tese da separação completa da política exterior da doméstica:
Desde 1876 desprendi-me da nossa política
interna com o propósito de não mais voltar a
ela e de me consagrar exclusivamente a assuntos nacionais, porque assim o patriotismo daria
forças à minha fraqueza pessoal. Aceitando depois de longas hesitações e reiterados pedidos
de dispensa o honroso posto em que entendeu
dever colocar-me o ilustre sr. presidente da República, em nada modifiquei aquele meu propósito. A pasta das Relações Exteriores, disse-me ele, não é e não deve ser uma pasta de
política interna. Obedeci ao seu apelo como o
soldado a quem o chefe mostra o caminho do
5 O conselho de Nabuco foi o seguinte: “Vá com a unidade nacional acima de tudo para diante e através de
tudo, e v. terá uma chave mágica para entrar e sair em
todas as questões”. SANTOS, 2018: p. 255.
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dever. Não venho servir a um partido político:
venho servir ao Brasil, que todos desejamos ver
unido, íntegro e respeitado.6

Nos primeiros anos da República, a realidade era, ao contrário, de uma clara e profunda dependência da política externa das
lutas domésticas. Diplomatas considerados
fieis ao regime deposto foram afastados do
Ministério das Relações Exteriores; republicanos de primeira hora foram admitidos nas
filas do Itamaraty.7 O primeiro chanceler republicano, Quintino Bocaiuva, apressou-se em dividir o território de Palmas com
a Argentina em nome do americanismo
expresso no Manifesto Republicano e acabaria sendo derrotado no Congresso. Outro
signatário do Manifesto de 1870, Salvador
de Mendonça, assinou apressadamente um
acordo comercial com os Estados Unidos e
somente não chegou a um acordo de aliança porque Washington não se interessou. O
governo Floriano admitiu uma intervenção
armada de navios estrangeiros para superar
o bloqueio do porto do Rio de Janeiro pelos
revoltosos.
Além de conveniente politicamente para
Paranhos, a retomada da ideia da existência
– ou da necessidade – de um consenso sobre
as diretrizes da diplomacia, acima das lutas
partidárias, refletia uma imagem idealizada
6 SANTOS,

2018: p. 283.
uma carreira que contava com poucas dezenas
de membros foram incorporados subitamente como
chefes de missão: Francisco Xavier da Cunha (Roma),
Ciro de Azevedo (Santiago), Gabriel de Toledo Piza e
Almeida (Berlim), Joaquim Francisco de Assis Brasil
(Buenos Aires) e Salvador de Mendonça, que antes era
da carreira consular (Washington). Além destes, foram
admitidos nos cargos de adidos ou secretários: Augusto
Cochrane de Alencar, Oscar Reydner do Amaral, Antônio do Nascimento Feitosa, Bruno Gonçalves Chaves, Manuel de Oliveira Lima, Artur Moreira de Castro
Lima, Artur Stockler Pinto de Meneses e João Fausto
de Aguiar.

7  Em

da política externa do Segundo Reinado. A
busca de consensos, característica da hegemonia saquarema nas décadas finais do Império, teve seu ponto alto na política externa
e, de fato, no período, prevalecia a percepção e o discurso da busca de interesses “nacionais” acima das preferências partidárias
nas relações exteriores. O simples fato da
subsequente – e muito rápida – mudança
na definição do que seriam esses interesses
“nacionais” desmente o discurso sobre a independência da política externa em relação
aos humores do sistema político.
Com o 15 de Novembro passou a prevalecer a ideia de ruptura com os objetivos e
interesses – e mazelas – atribuídos ao regime
deposto em nome dos “verdadeiros” anseios
da nação. A República apresentou-se como
um momento de ruptura na história nacional e também no plano da política externa.
“Somos da América e queremos ser americanos”, dizia o Manifesto Republicano. A po
lítica externa da monarquia seria belicista,
intervencionista e orientada para a Europa. A
diplomacia da republicana voltou-se para os
Estados Unidos e para buscar a paz e a amizade dos vizinhos, especialmente no Prata.
A gestão de Rio Branco, além das vitórias, erros e acertos nos temas substantivos,
foi marcada por uma reformulação da narrativa sobre a política externa brasileira, recuperando elementos da visão do Segundo
Reinado, adaptando conceitos da República
e, em alguns casos, inventando novos ingredientes. Essa narrativa e conceitos foram
retomados e utilizados pelos sucessores de
Rio Branco para justificar as próprias orientações. São muitos os pontos desse “evangelho do Barão”, mas os principais seriam:
a) diplomacia como um saber específico e a
excelência do Itamaraty; b) política externa
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e doméstica como esferas separadas e quase autônomas; c) relações com os Estados
Unidos; e d) ênfase na continuidade como
elemento de legitimidade.

Diplomacia como saber
específico
O sucesso da gestão de Rio Branco e
sua capacidade de se projetar como personalidade popular foi um fator importante
na consolidação da imagem de excelência
do Itamaraty e da ideia da diplomacia como
um saber específico, cujo domínio prévio
seria uma qualidade bem-vinda ou mesmo
indispensável para o bom desempenho dos
titulares da pasta. Na verdade, o próprio
Rio Branco, ao assumir o Itamaraty, possuía
pouca experiência direta em temas propriamente diplomáticos: a lembrança das duas
ocasiões em que atuou como secretário do
pai, em missões no Prata na década de 1860,
e o pouco menos de dois anos que passou
como chefe da Legação em Berlim. Possuía
uma vasta bagagem consular e havia atuado
como advogado do Brasil em duas arbitragens, atuações sem dúvida importantes, mas
que pouco tinham a ver com a visão geral do
manejo das relações exteriores.
Durante o Império, a imagem da diplo
macia brasileira variou bastante. Em 1827,
o então deputado (depois senador) Ver
gueiro,8 sob aplausos gerais na Câmara dos
Deputados, comentava que:
Eu digo, e digo novamente, que nosso corpo diplomático é o pior possível... Nós vemos
empréstimos mal contratados e comissões
obtidas desastrosamente. Tratados mal conduzidos. Negociações muito mal conduzidas,
8  Nicolau

Pereira de Campos Vergueiro (1778-1859).
Sessão de 11 de maio de 1827. In Anais da Câmara dos
Deputados.
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e com tais resultados pode ser dito que nossos
agentes diplomáticos são bons? Não, senhor
presidente, eles são maus, ou melhor dizendo,
eles são péssimos.

Essa visão negativa foi sendo matizada
progressivamente na medida em que se alcançava um grande grau de consenso entre
conservadores e liberais no que se refere à
condução dos assuntos externos. Em compensação, ao fim do Império, a orientação
da política externa estava entre os pontos
que mais críticas sofriam por parte dos republicanos.
Ao longo dos 67 anos da monarquia
brasileira, foram raros, ou talvez nenhum,
os chefes da Secretaria dos Negócios Estran
geiros que poderiam ser caracterizados primordialmente como diplomatas, ainda que
muitos deles – como o visconde de Rio Branco – tivessem experiências anteriores em
negociações diplomáticas. É certo que não
havia uma carreira diplomática bem estruturada, mas mesmo personagens de peso,
como Duarte da Ponte Ribeiro, Miguel Maria Lisboa, Penedo, Cabo Frio e outros, que
eram essencialmente diplomatas, jamais foram convocados para chefiar a diplomacia.
Com a República, há uma mudança progressiva. A despeito de Floriano Peixoto ter
tido sete ministros das Relações Exteriores,
sempre com o visconde de Cabo Frio como
segundo na hierarquia da Chancelaria,
o marechal nunca o chegou a efetivar no
cargo, ainda que sua influência no manejo
do Ministério durante todo o período fosse inegável. A primeira exceção clara a esse
modelo de “ministros de fora da carreira”
foi Olinto Magalhães, chanceler durante
todo quatriênio de Campos Salles.
A passagem de Rio Branco pelo Itamaraty, na gestão que se seguiu a de Olinto,
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marcou uma mudança nessa tendência.
A partir daí chefiaram o Ministério: Domício da Gama, Cochrane de Alencar, Afrânio de Melo Franco, Leão Veloso, Samuel
Leão Gracie, Mario Pimentel Brandão e
Araújo Castro. Com os governos militares
a tendência se acentuou – Vasco Leitão da
Cunha, Gibson Barbosa, Azeredo da Silveira
e Saraiva Guerreiro – e em anos recentes
chefiaram o Itamaraty Luiz Felipe Lampreia,
Celso Amorim, Antônio Patriota, Luiz Alberto Figueiredo, Mauro Vieira e, hoje, Ernesto
Araújo.
O Itamaraty foi um dos primeiros Ministérios civis a se estruturar de forma mais
consequente e atraiu um quadro de pessoas
qualificadas por meio da institucionalização
dos concursos para ingresso. Já na década
de 1850, os regulamentos do Ministério
passaram a prever alguma forma de avaliação objetiva de méritos para contratação,
diretriz que, contudo, foi mantida como
letra morta. Depois da entrada por indicação política de vários simpatizantes do novo
regime no início da república, na década
de 1890 foram realizados concursos para o
preenchimento de vagas no nível inicial da
carreira da Secretaria de Estado. A gestão
do barão do Rio Branco descontinuou essa
prática, que foi retomada depois.
A experiência do Itamaraty em termos
de estruturação de carreiras e mecanismos
de ingresso e progressão funcional foi um
subsídio importante para o movimento que
lançou as bases para a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público
(DASP) em 1938. A atuação do diplomata
Maurício Nabuco na racionalização das práticas e rotinas administrativas do Itamaraty
fez com que o diplomata fosse uma referência importante no processo que criou o

DASP. Ainda que com muitas exceções, o
DASP passou a ser a agência que promovia
os processos de seleção para o ingresso no
serviço público em geral, inclusive no Ministério das Relações Exteriores.
Em 1945, centenário do nascimento do
barão do Rio Branco, o Itamaraty aproveitou
a efeméride para promover uma série de
iniciativas de recuperação da memória do
patrono, um processo que trazia benefícios
diretos na legitimação da diplomacia perante a sociedade brasileira. Foi promovido um
concurso literário sobre Rio Branco; encomendou-se a um dos principais biógrafos da
época, Álvaro Lins, uma biografia para cuja
elaboração lhe foi franqueado o acesso – naquele momento proibido – aos documentos
do Arquivo Histórico do Itamaraty; sob a direção de um de seus discípulos, Araújo Jorge, foram compiladas e publicadas as “obras
completas” de Rio Branco, etc.
Nesse contexto, também foi criado o
Instituto Rio Branco,9 que em sua concepção não pretendia servir de instituição de
recrutamento e treinamento para a carreira
diplomática, mas logo assumiu essas funções. Com isso, o ingresso e a atualização
profissional dos diplomatas saíram da esfera do DASP, consolidando um insulamento
da carreira diplomática em relação ao resto do serviço público. O rigor do concurso
contribuiu para robustecer a imagem de
excelência do corpo diplomático brasileiro.
Também nesse sentido, a presença de expoentes da cultura na carreira diplomática
e de diplomatas com atuação em outras
áreas do Estado – como o caso de Roberto
Campos, para ficar em um exemplo – em
altos cargos da administração pública tem
9

Sobre a criação do Instituto Rio Branco, ver FARIAS,
2015.
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sido um fator de constante legitimação dessa percepção.
Além da visão positiva sobre a condução da política externa em si, a ideia de que
se trata de uma política pública acessível
somente para iniciados e a imagem de excelência dos diplomatas brasileiros, seja na
condução da política externa, seja em outras áreas da política, da administração pública ou mesmo da cultura, são elementos
que reforçam a legitimidade do Itamaraty.

Separação da política
externa das lutas internas
A política externa é uma política pública
e, como toda política pública, ela é definida
pelo sistema político – na relação entre o
Estado e a Sociedade e nas disputas intraburocráticas – e, em alguma medida, sempre cria vencedores e perdedores. De modo
geral, as decisões políticas são legitimadas
pela ideia de que, a despeito de ocasionar
perdas para algum setor, elas são tomadas
em prol do “bem comum”, do “interesse
nacional” ou de outras fórmulas similares.
Nesse sentido, a política externa goza da
vantagem de lidar diretamente com a alteridade. Do outro lado da mesa nas negociações diplomáticas, senta-se o estrangeiro, o
“outro” por excelência. Ao lidar com esse
“outro” é fácil – e necessário – assumir que
a posição que se está defendendo representa o interesse nacional: em termos discursivos, o interesse de todos os brasileiros, ou da
maioria. Na verdade, em alguns casos, podem estar sendo negociados interesses muito específicos, ou mesmo – segundo o olhar
– se assumindo posições que contrariam o
interesse da maioria dos brasileiros. Em todo
caso, em termos discursivos, as posições
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sempre serão apresentadas como representando o “verdadeiro interesse nacional”.
Essa tarefa, contudo, é mais fácil em alguns casos do que em outros. Por exemplo,
as questões de direitos humanos, de gênero, de proteção ambiental e muitas outras
geram grande debate interno e mobilizam
setores contra ou favor de determinas posturas. Em contraste, a defesa da integridade
do território certamente é muito mais consensual. Mesmo essa afirmação merece ser
matizada. Em um exemplo concreto, a negociação que resultou na aquisição do território do Acre gerou na época grande controvérsia interna. Havia setores, ainda que
minoritários, que se opunham ao que viam
como uma ação expansionista e indevida.
Em todo caso, com poucas exceções, todos os brasileiros puderam ver nas vitórias
de Rio Branco nas arbitragens de Palmas e
do Amapá e nos demais acordos de limites a
consagração de um interesse comum, acima
das eventuais disputas partidárias. Mesmo
um crítico amargo do Barão como o escritor
Lima Barreto não deixaria de reconhecer que:
“temos grande admiração pelo barão do Rio
Branco por ter adjudicado ao Brasil não sei
quantos milhares de quilômetros quadrados
de terras, embora, em geral, nenhum de nós
tenha de seu nem os sete palmos de terra
para deitarmos o cadáver”.10
Sem nenhum demérito aos grandes diplomatas de antes e depois, as imensas vitórias nas questões de limites e a atuação
de Rio Branco no comando do Itamaraty
seguem sendo uma fonte primordial de legitimidade interna e externa do Itamaraty.
As críticas e polêmicas que envolveram Rio
Branco em sua época foram progressivamente eclipsadas pela memória das vitórias.
10 BARRETO,

Lima: 1922.
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Esse processo, ainda que parcialmente natural, foi ajudado ativamente pelo Itamaraty, muito especialmente pela geração dos
“discípulos do Barão”. Assim, ainda hoje, o
Barão segue sendo invocado para legitimar
decisões e políticas.
A ideia de excelência e o caráter insular
que se pretendia dar ao serviço diplomático
vão ao encontro da narrativa, reforçada por
Rio Branco em sua gestão, da diplomacia
como um saber específico e da separação
da política externa das vicissitudes da vida
partidária e das lutas políticas internas.
Essas noções – com o que contêm de verdadeiro ou falso – seguem vigentes como
fórmulas legitimadoras das políticas do Itamaraty perante a sociedade brasileira e nas
disputas com outras agências do Estado.

Relações com os Estados
Unidos
A imagem de que Rio Branco teria reorientado a política externa brasileira de Londres para Washington é falsa. A mudança
ocorrera antes e de forma contundente.
Salvador de Mendonça tinha razão quando
afirmou que: “Quando, pois, o barão do Rio
Branco mandou o sr. Joaquim Nabuco descobrir a América do Norte, ela já estava descoberta, medida e demarcada”. O alinhamento
aos Estados Unidos deve ser atribuído, em
um nível mais profundo, à mudança de regime. As relações com os Estados Unidos ao
final da gestão de Rio Branco, inclusive, estiveram estremecidas por conta da ameaça
de imposição de taxas sobre as exportações
de café para aquele mercado e outros desencontros. Também no âmbito das construções
ideológicas – mas, essa feita muitas décadas
depois da morte do Barão – está a ideia de

uma “aliança não escrita” entre os Estados
Unidos e o Brasil.
O Barão, contudo, foi responsável por
uma releitura das relações com os Estados
Unidos, em que a ideia de ruptura que a
República significou em relação com a política do Império, europeísta e com diferenças
importantes em relação a Washington – que
refletia a realidade –, acabou substituída pela
narrativa de uma relação estreita com os Estados Unidos desde a independência brasileira.
Nessa narrativa, onde havia uma ruptura – a
implementação da prescrição do Manifesto
Republicano – passou a haver continuidade:
desde os primórdios da vida independente
os dois países teriam tido relações próximas
e cordiais, o que não é verdade.
A ideia de que o Barão favorecia uma
aliança estreita – o que é parcialmente certo, ela não foi reciprocada – e incondicional
– o que é falso – com os Estados Unidos
disseminou-se a partir da atuação de seu
sucessor imediato, Lauro Muller. O novo
ministro chegou a entrar em choque com
Domício da Gama, o maior discípulo do Barão e então embaixador em Washington,
sobre a conveniência de seguir a política
estadunidense em relação a uma crise que
ocorria no vizinho Paraguai. Ao responder a
uma consulta sobre a posição de Washington, que Muller pretendia seguir a priori,
sem conhecer o conteúdo, Domício reagiu:
“Penso entretanto [que] não devemos buscar nos Estados Unidos nenhum conselho
sobre nossa política sul-americana, nem
aprovação para resoluções tomadas a fim
de não abrir caminho a pretensões inadmissíveis, como vai sendo a tendência.”11
Muller foi o primeiro chanceler brasileiro
a visitar oficialmente os Estados Unidos, em
11 Apud
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1913. Ainda durante sua gestão, Brasil, Argentina e Chile serviram de mediadores do
conflito entre os Estados Unidos e o México,
resolvido na Conferência de Niagra Falls. Após
aquela Conferência, os três países sul-americanos assinaram, em 1915, o Pacto do ABC.
Porém, mesmo o americanismo de Muller tinha limites. Durante a Primeira Guerra
Mundial a posição inicial de neutralidade
brasileira foi posta à prova após a declaração de guerra dos Estados Unidos contra
a Alemanha e o afundamento do cargueiro brasileiro Paraná. Muller decidiu apenas
romper relações diplomáticas com Berlim,
sem declarar guerra. O chanceler brasileiro argumentou que: “o argumento dos
oradores nas praças públicas é sempre o
mesmo: o Brasil tem de seguir o exemplo
dos Estados Unidos”. A atitude custou-lhe
o cargo e o novo chanceler, Nilo Peçanha,
logo atendeu aos apelos dos “oradores nas
praças públicas”.
A nota circular que informou a decisão
da declaração de guerra brasileira foi escrita
com um forte teor americanista:
O Brasil que nunca teve e não tem ainda
agora ambições guerreiras, e se absteve sempre de qualquer parcialidade no conflito da
Europa, não podia continuar indiferente a ele,
desde que eram arrastados à luta os Estados
Unidos, sem nenhum interesse, mas tão somente em nome da ordem jurídica internacional, e a Alemanha estendia indistintamente a
nós e aos demais povos neutros os mais violentos processos de guerra.
Se até agora a falta de reciprocidade por
parte das repúblicas americanas tirava à doutrina de Monroe o seu verdadeiro caráter,
permitindo uma interpretação menos fundada das prerrogativas de sua soberania, os
acontecimentos atuais, colocando o Brasil,
ainda agora, ao lado dos Estados Unidos, em
um momento crítico da história do mundo,
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continuam a dar à nossa política externa uma
feição prática de solidariedade continental,
política aliás que foi também a do antigo regime [a monarquia], toda vez em que esteve
em causa qualquer das demais nações irmãs e
amigas do Continente Americano.12

A demonstração de afinidade chegou
ao ponto de, em 1917, o dia 4 de julho ser
considerado feriado nacional no Brasil.
Na Segunda Guerra Mundial a situação
se repetiu. Após alguma ambiguidade, o Governo Vargas romperia a neutralidade inicial
e declararia guerra à Alemanha imediatamente após o ataque contra a base americana de Pearl Harbor. O chanceler Oswaldo
Aranha assim apresentou a decisão no Relatório Anual do Itamaraty:
Sabíamos que, cedo ou tarde, seríamos
envolvidos na luta e para ela nos preparamos,
em íntima colaboração com os Estados Unidos da América e as demais nações continentais. Em todos os Relatórios que, desde 1938,
quando assumi a pasta das Relações Exteriores, venho tendo a honra de apresentar a Vossa Excelência, inclusive neste, de 1943, poderão os contemporâneos e os historiadores do
futuro acompanhar a diretriz do Itamaraty, no
seu constante esforço para resguardar a tradição da nossa diplomacia e proteger o imenso
patrimônio material e moral do Brasil, na hora
de maior risco que já atravessamos em todo o
decurso da nossa história, quando um desvio,
um erro de visão, uma falha de julgamento lhe
poderiam ser fatais.13

Ainda que com ênfases diferentes, a ideia
de uma relação privilegiada com os Estados
Unidos seguiria como uma tradição da diplomacia brasileira durante as décadas seguintes, bem como a referência ao barão
12 Relatório

do Ministério das Relações Exteriores (Brasil)
1914/1915, pp. VI e VII.
13 Relatório do Ministério das Relações Exteriores (Brasil)
1943, p. XVIII.
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do Rio Branco como promotor dessa ideia.
O rompimento formal desse alinhamento
viria apenas com a Política Externa Independente (PEI), no início da década de 1960.
Ainda assim, como assinalou Rubens Ricupero, “mesmo os mais jacobinos defensores da ‘política externa independente’ não
ousariam dissociar-se aberta e francamente
da paralisadora herança do Barão”.14 Por
conta disso, o debate sobre a PEI deu-se
com invocações, de lado a lado, do legado
de Rio Branco.
O voto brasileiro contra a suspensão de
Cuba do sistema interamericano na Conferência de Punta del Este em 1962 ilustra bem
a força que legitimidade da tradição atribuída ao Barão ainda possuía. Para dissuadir o
governo da posição que se anunciava – de
confronto aberto com a diplomacia estadunidense – quatro ex-chanceleres (Macedo
Soares, João Neves da Fontoura, Vicente
Ráo e Horácio Lafer) publicaram no jornal O
Globo uma carta aberta que invocava a Rio
Branco e Joaquim Nabuco para exigir o alinhamento com o aliado tradicional:

debate no resguardo da posição tradicional do
Brasil, sempre na primeira linha dos construtores da OEA, de sustentáculo da unidade continental, sob a égide de duas grandes memórias
– Rio Branco e Joaquim Nabuco – e não nos
anima outro pensamento senão colaborarmos
para o lustre de nossa Pátria e o bom nome de
seu governo.15

A invocação de Rio Branco e Nabuco
foi em vão e o Brasil (junto com Argentina,
Chile, Bolívia, Equador e México) se absteve na votação pela suspensão de Cuba da
OEA. A repercussão da heresia foi tamanha
que acabou merecendo uma explicação
pelo próprio chanceler San Tiago Dantas
em cadeia nacional de rádio e televisão em
5 de fevereiro de 1962. Pela primeira (e única) vez, o voto brasileiro em uma reunião internacional mereceu essa distinção. Como
nas guerras religiosas em que os dois lados
invocavam o favor de Deus para as respectivas – e antagônicas – causas, Dantas apelou
para os “santos da diplomacia brasileira”,
no caso Rio Branco e Rui Barbosa. Terminou
sua defesa da posição brasileira pelo rádio e
televisão explicando que:

O que não nos parece acertado nem conveniente [sobre a instalação de um regime comunista em Cuba] é a posição resignatária de cruzar os braços. Até por instinto de conservação
têm as repúblicas americanas de tomar atitude
que, sem ferir o princípio da não intervenção,
isole Cuba do nosso convívio político, através
do rompimento coletivo de relações diplomáticas, que a elimine da OEA, enquanto durar
a ditadura fidelista, sobretudo porque não é
lícito invocar o preceito da autodeterminação
para justificar, sob a capa da neutralidade, o
descumprimento de compromissos soberanamente assumidos por todos e pelo Brasil.
Dirigindo-nos ao governo da República
para rogar-lhe que considere as questões em

Não posso deixar de abrigar-me à sombra de um precedente ilustre porque, mesmo
para os que se dispõem a enfrentar friamente o cumprimento do dever, é sempre de um
grande conforto moral sentirem atrás de si
um exemplo que os encoraja. Não posso deixar de lembrar Rui Barbosa, na Conferência de
Haia, em 1907, certamente o maior certame
internacional, quanto à intensidade com que
se projetou na opinião pública do nosso país.
O maior êxito da diplomacia brasileira: Rui
Barbosa viu-se na contingência de sustentar
na tese crucial daquela Conferência, que era
a criação de um Tribunal Permanente de Arbitragem, uma tese de ordem jurídica contra a

14 Apud
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qual se colocavam os Oito Grandes da época.
Tratava-se da igualdade entre os pequenos
e os grandes Estados. Rui Barbosa defendeu
o princípio da igualdade contra aqueles que
pretendiam uma fórmula de participação desigual. E houve um momento em que nosso
grande embaixador naquele certame enfrentou a dura, a difícil situação de se ver reduzido a votar vencido, contra todos os outros
Estados. Neste momento falou-lhe a voz da
chancelaria brasileira, expressa não por outro senão pelo Barão Rio Branco, nesses termos inesquecíveis: “Agora que não podemos
ocultar a nossa divergência com a delegação
norte-americana, cumpre-nos tomar aí, francamente, a defesa do nosso direito e o das
demais nações americanas”.16

Esse debate se deu exatamente cinquenta anos depois da morte do Barão. Meio século depois, a legitimidade de uma decisão
política se escorava na ideia de que se estaria
procedendo como Rio Branco procederia. E
os críticos daquela orientação argumentavam que a política que seria adotada pelo
patrono da diplomacia brasileira seria justamente a inversa daquela que se adotou.
Agora, passadas outras cinco décadas,
como se verá, Rio Branco segue sendo invocado como fonte de legitimidade.

Ruptura ou continuidade
Outro tema bem trabalhado por Rio
Branco em termos de legitimação da política externa brasileira foi sua sustentação
dentro de uma tradição que remontaria à
fundação do Estado brasileiro, ou mesmo
antes, como herdeira da tradição diplomática portuguesa.
Uma política pode se legitimar em termos da ideia de continuidade – se faz algo
16 DANTAS,

1962: 181-182.
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de determinado modo porque desde muito
isso é feito assim. Pode, alternativamente,
ser apresentada como uma ruptura com um
passado problemático e a promessa de um
novo futuro.
O peculiar processo de independência
em que, ao contrário dos países vizinhos,
o regime monárquico foi mantido e inclusive sob a égide da mesma dinastia, fez com
que a diplomacia brasileira nascesse sob os
dois signos simultaneamente. Rompeu-se
com Portugal para criar uma nova entidade política. Esse novo país, contudo, era em
muitos sentidos – na forma de governo, na
preservação das hierarquias, na manutenção da escravidão – uma continuação da
situação colonial. A renúncia de D. Pedro I,
em 1831, foi considerada uma nova ruptura e teve consequências no discurso sobre a
política externa. A consolidação do Segundo Reinado, a partir de 1850, foi um novo
ponto de inflexão que também se refletiu
na diplomacia: o Brasil passou adotar uma
política ativa no Prata, iniciou um esforço
de negociação das fronteiras etc. A partir
daí consolidou-se a ideia de uma política
externa consensual entre os Partidos Conservador e Liberal, sob orientação do imperador, que se discute em instâncias restritas
aos grandes chefes dos dois partidos, em
especial o Senado e o Conselho de Estado,
ambos vitalícios. As ideias de tradição, continuidade e doutrina passaram a comandar o
discurso e as discussões de política externa.
A Proclamação da República representou – e se apresentou como – uma ruptura
em muitos sentidos e também em relação à
política externa. A política externa da monarquia foi apontada como europeísta, intervencionista e belicista, fonte das disputas
que tínhamos com os países vizinhos, em
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especial no Prata. A política foi reorientada
no sentido de um alinhamento com os Estados Unidos e na busca da solidariedade dos
países vizinhos, inclusive com gestos como
o acordo que dividia o território de Palmas,
disputado com a Argentina, como prova de
americanismo.
Naquele momento, a política externa
brasileira claramente buscava legitimidade
na ideia de ruptura com o passado.
A passagem de Rio Branco pelo Itamaraty modificaria essa posição em grande
profundidade. O Barão abandonaria por
completo a ideia de ruptura como fonte de
legitimidade e faria com que a diplomacia
brasileira adotasse, a partir daí, uma forte
ênfase na ideia de continuidade, onde mesmo as transformações mais evidentes são
matizadas, quando não ocultadas.
A orientação americanista dos anos iniciais da República foi temperada por uma
visão mais pragmática, e a ideia de que se
constituiria uma ruptura foi – a despeito dos
fatos – renegada. A amizade que se queria
projetar nas relações com os Estados Unidos
passou a ser apresentada como tendo origem, e seguindo desde lá sem maiores sobressaltos, na fundação do Estado brasileiro.
O fim da política intervencionista no
Prata foi apresentado não como uma opção
política,17 mas como uma evolução natural.
No artigo que publicou sem assinatura no
Jornal do Commercio em 26 de setembro
de 1908 sob o título Brasil e Argentina, Rio
Branco argumentou:
Há muito a nossa intervenção no Prata está
terminada. O Brasil nada mais tem de fazer na
17  Na

verdade, menos do que uma opção política,
tratou-se de uma impossibilidade por conta do enfraquecimento brasileiro em relação à Argentina. O Brasil
não poderia continuar a intervir no Prata porque, simplesmente, não tinha naquela quadra meios para tal.

vida interna das nações vizinhas; está certo de
que a liberdade e a independência internacional não sofrerão ali um desequilíbrio violento.
O seu interesse político está em outra parte. É
para um ciclo maior que ele é atraído. Desinteressando-se das rivalidades estéreis dos países
sul-americanos, entretendo com esses Estados
uma cordial simpatia, o Brasil entrou resolutamente na esfera das grandes amizades internacionais, a que tem direito pela aspiração
de sua cultura, pelo prestígio de sua grandeza
territorial e pela força de sua população.18

A transformação radical de uma postura que estava no centro da política externa
do Segundo Reinado (ao menos até 1870)
foi apresentada como uma evolução natural que não representou nenhuma ruptura,
mas – de certo modo – confirmava a tradição diplomática brasileira.
Nem mesmo a política de fronteiras deixou de sofrer rupturas apreciáveis e ainda
assim acabaram ocultas dentro da narrativa
que Rio Branco criou de uma política externa que viria sem grandes incoerências ou
mudanças de rumos desde a fundação do
Estado. Uma das primeiras providências de
Rio Branco na chancelaria foi por em questão os termos do tratado de 1867, desafiando a interpretação dada pelos diplomatas
do Império e também por seus antecessores republicanos no Itamaraty. Do mesmo
modo, a retificação da fronteira com o Uruguai alterou e corrigiu outro entendimento
da diplomacia imperial. Trataram-se, é certo, de transformações salutares e de grande
importância, mas o ponto é que elas não
foram apresentadas como rupturas.
A narrativa adotada pelos sucessores do
Barão centrou-se na ideia de continuidade e
tradição. Em seu discurso de posse, em 2 de
18 RIO
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fevereiro de 1946, o chanceler João Neves
da Fontoura diria:
O Itamaraty jamais foi um só homem, por
mais eminente que ele fosse, mesmo o barão
do Rio Branco. O que nivela a todos quanto
passaram e passarão por esta Casa é o sentimento expresso na continuidade de uma ação
que não é feita de improvisações, nem de
avanços inesperados ou recuos imprevistos,
mas de rigoroso respeito a uma cadeia de antecedentes, formando norma de conduta para
todos nós.

Como se viu, mesmo mudanças importantes como a “política externa independente” e a inflexão dada pelo governo
Castelo Branco preservaram, em alguma
medida, a ideia de continuidade e tradição
como fonte de legitimidade para a diplomacia. O Embaixador Azeredo da Silveira, em
seu discurso de posse, em 15 de março de
1974, criaria uma fórmula que expressa da
melhor maneira possível essa tendência a
minimizar ou ocultar as rupturas na política
externa brasileira: “a maior tradição do Itamaraty é saber renovar-se”.

Atualidade do legado de
Rio Branco
Naturalmente, em termos concretos, o
maior legado da atuação diplomática de
Rio Branco fica por conta da definição das
fronteiras brasileiras já na primeira década
do século XX. Não há como minimizar os
benefícios que o estabelecimento relativamente precoce das raias com nove Estados
limítrofes trouxe para o Estado e a Sociedade brasileira. São abundantes os exemplos, inclusive no próprio continente, do
quão difíceis e absorventes são as disputas
de fronteira não-resolvidas: a questão das

c o m o f o n t e d e l e g i t imi da d e

  •  91

Ilhas Malvinas, a demanda boliviana de uma
saída para o mar, a controvérsia entre Venezuela e Guiana sobre o Esséquibo etc.
É muito mais difícil identificar categoricamente um legado em termos de orientações
gerais de política. Rio Branco não deixou um
receituário pronto e os textos que escreveu
são – de modo geral – escritos conjunturais,
muitas vezes ambíguos e algumas vezes
contraditórios entre si. Essa ambiguidade,
inclusive, tem sido uma das chaves para sua
persistência como fonte de legitimidade.
Há ideias para muitos gostos, que em novos contextos adquirem outros significados.
Vale lembrar que a agenda das relações internacionais do Brasil na virada do século
XIX para o seguinte era incomparavelmente
mais estreita do que a atual. Pode-se dizer,
por exemplo, que a primeira participação do
Brasil em uma assembleia universal foi na
Conferência da Haia em 1907. Do mesmo
modo, em termos econômicos, a política
externa brasileira de então era a política do
café. A ideia da diplomacia como agente do
desenvolvimento econômico só apareceu
décadas depois. É evidente também que há
um enorme elenco de temas que só entrarão
na agenda da diplomacia muito depois.
Assim, não cabe a pergunta sobre como
Rio Branco julgaria as políticas do presente
ou quais diretrizes teria para a diplomacia
atual. Salvo considerações gerais que poderiam entrar na esfera do bom senso, a visão
de mundo que ele tinha seria inadequada
para tratar dos temas da agenda internacional de hoje. Em certo sentido, isso também
era verdade quando ele dizia proceder como
teria procedido o pai. O Brasil e o cenário
internacional do tempo do visconde do Rio
Branco eram consideravelmente distintos,
ainda que o Barão tivesse o sentimento de
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estar resgatando uma ideia de grandeza que
via no auge do Segundo Reinado. O argumento era essencialmente retórico, dirigido
a legitimar sua escolhas políticas, ditadas pelas necessidades daquele momento, que se
diferenciava em muito do Segundo Reinado.
A ideia de tradição, de continuidade,
passou a ser um elemento básico da narrativa que Rio Branco criou para o Itamaraty e
para a política externa brasileira.
Em termos de ideias, o real legado de
Rio Branco é uma narrativa sobre a política
externa e a legitimidade que essa narrativa, ancorada na percepção de excelência de
um corpo diplomático insulado e dotado de
um “saber específico”. Seus sucessores na
chancelaria adotaram os principais pontos
dessa narrativa, ainda que em termos de
conteúdo, as políticas específicas pudessem
variar enormemente. As rupturas nas orientações concretas, contudo, passaram a ser
sistematicamente ocultadas.
Mesmo a “política externa independente”, como vimos, teve o cuidado de não se
apresentar como uma ruptura completa da
tradição diplomática. Mesmo durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tinha como uma de suas estratégias
narrativas o bordão “nunca na história deste
país”, a política externa brasileira se apresentou como um rompimento absoluto com o
passado e com a “tradição de Rio Branco”.
Em contraste, a adoção de uma narrativa que se legitima pela ideia de ruptura é,
contudo, uma das características da política externa do presidente Jair Bolsonaro. E,
curiosamente, há também um aceno à legitimidade trazida pela imagem de Rio Branco.
Na aula magna que proferiu no Instituto
Rio Branco em 11 de março de 2019, o ministro Ernesto Araújo disse:

O grande ciclo da definição do espaço
nacional foi conduzido em grande parte pela
diplomacia brasileira desde os primórdios da
independência brasileira até o Barão. Esse é o
primeiro ciclo da nossa diplomacia e foi bem-sucedido. Foi esse ciclo que deu crédito ao
Itamaraty como uma instituição fundamental
da nacionalidade brasileira. Não foi o universalismo nem o multilateralismo, nem a capacidade de gerar consensos ou equilíbrios, mas a
capacidade de defender e definir as fronteiras
físicas da pátria que fizeram o nome do Itamaraty. Depois veio um segundo ciclo, mais
ou menos desde a época do Barão até recentemente, que teve talvez como seu centro a
ideia do desenvolvimento. Tem-se dito que a
principal função, a principal contribuição, do
Itamaraty, da diplomacia brasileira, para o país
nestes últimos cem anos mais ou menos foi
a contribuição para o processo de desenvolvimento; e esse não foi inteiramente bem-sucedido. Houve algumas coisas positivas, mas
houve apostas completamente equivocadas,
principalmente a partir dos anos 50 e mais
ainda a partir dos anos 60, quando começou
a aposta no terceiro-mundismo no antiamericanismo e no antiocidentalismo ou no pós-ocidentalismo mais recentemente; uma aposta em parceiros que não foram capazes de nos
ajudar no desenvolvimento.
Por causa dessa aposta equivocada é que
talvez se explique que o Brasil, que foi o país
que mais cresceu no mundo mais ou menos
entre 1900 e 1975, quando seu principal parceiro de desenvolvimento eram os Estados
Unidos da América, depois estagnou, quando
desprezou essa parceria com os Estados Unidos e passou a buscar a Europa ou uma integração latino-americana sem integração com
o restante do mundo e, mais recentemente, a
aposta no mundo pós-americano dos BRICS,
que, enfim, é um parceiro extremamente importante, mas que, de repente, passou-se a
acreditar que seria o grande parceiro econômico do Brasil, e tem sido a China o principal parceiro comercial e, coincidência ou não,
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tem sido um período de estagnação do Brasil.
Justamente nessa vertente econômica que se
propôs a ser o centro desse ciclo.
Se o primeiro foi o ciclo do barão do Rio
Branco, eu diria que esse segundo foi o ciclo
do barão de Münchhausen. (...) O Brasil [estava] com parceiros errados tentando puxar
a si mesmo para o desenvolvimento, naturalmente, sem conseguir sair sozinho dessa estagnação. (...) O período do PT no poder foi
na diplomacia, como em outras coisas, parte
integrante desse segundo ciclo e não um parêntesis. (...) O governo do PT e os governos
que o cercaram são, todos, parte do mesmo
sistema que estamos quebrando. É curioso
que os petistas e os antigos críticos do PT se
unem em criticar a política que nós estamos
querendo fazer porque finalmente nós representamos algo novo, algo que ameaça aquele
grande consenso do qual já tinha falado.
Então nós tivemos o ciclo do barão do Rio
Branco, que deu certo, e o ciclo do barão de
Münchhausen, que não deu certo, que não
conseguiu ajudar o Brasil naquilo que se propôs. E esse segundo ciclo acabou. Acabou
porque o povo brasileiro se cansou. O povo
brasileiro se cansou de sacrificar seus valores,
que são essencialmente liberais e ocidentais em
nome de um crescimento econômico que não
veio nunca. O povo agora quer crescimento e
identidade nacional e defesa de seus valores.19

Ainda que recuperando a ideia de estar
em sintonia com o legado de Rio Branco,
a noção de ruptura está inequivocamente
presente. A ruptura, contudo, se faz em
uma chave conservadora. A política externa
seria parte integrante – e crucial – de um
“projeto de regeneração nacional”.
Até hoje no Brasil os grupos políticos lutavam pelo controle da máquina. O governo
Bolsonaro quer desligar a máquina e jogar a
19  Embaixador Ernesto Henrique Fraga Araújo – Aula
magna no Instituto Rio Branco, 11 de março de 2019
https://www.youtube.com/watch?v=0Qt1kCY7D0M,
consulta em 28.5.2019.
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chave fora. Pois essa maldita máquina só fabricou estagnação, desemprego, corrupção e
descaso pelos valores do povo brasileiro: No
MRE estamos fazendo a nossa parte, promovendo parcerias que ajudem o povo brasileiro
a renovar o seu destino.
Quando o PR Bolsonaro foi eleito, achavam que o Itamaraty seria um enclave do establishment dentro do governo e que a política
externa continuaria ajudando a máquina a
rodar tranquila. Aconteceu o contrário: o Itamaraty hoje é parte integrante do projeto de
regeneração nacional.20

Toda política é feita de rupturas e continuidades. Dentro dessa dimensão, a grande
novidade da política externa do governo
Jair Bolsonaro é, portanto, legitimar-se com
base na ideia de ruptura, em contraste com
uma tradição mais que centenária da política externa brasileira de, mesmo em momentos de transformações radicais, sempre
prestar uma homenagem à ideia de continuidade.
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E

scritores de todos os tipos e gêneros
foram vítimas da censura desde o início dos tempos históricos. Poetas, ficcionistas, dramaturgos, filósofos, fabulistas,
além de artistas plásticos, políticos, cientistas, humoristas, chargistas, ou até o homem
comum, ao falarem mal do regime fascista
italiano eram obrigados a ingerir um litro de
óleo de rícino. Milhares de homens e mulheres, entre as quais as Bruxas de Salem e
outras bruxas sofreram nas prisões, torturados ou assassinados. Giordano Bruno, por
divergir do terraplanismo foi queimado, Galileu Galilei escapou da fogueira da Inquisição por desistir da convicção heliocêntrica
e assim, segundo Bertolt Brecht (de forma
injusta), atrasou a ciência em pelo menos
um século.
Calar a boca dos divergentes ou queimar o livro que denuncia o rei nu é o primeiro passo para alguém instalar-se no poder e
mantê-lo por longo tempo. Nas palavras do
pensador e político britânico, Lord Acton, o
poder corrompe e o poder absoluto tende
a corromper completamente, frase adotada
e repetida pelo estadista americano Adlai
Stevenson e pelo romancista francês Albert

Camus. A censura é corrupção daninha,
exposta nas fogueiras de livros nazistas ou
na perseguição soviética a autores como
Boris Pasternak, impedido até de receber
seu prêmio Nobel, por Doutor Jivago. Outra
modalidade da corrupção dos assaltos aos
cofres públicos, mas à negação dos direitos
fundamentais de educar-se e informar-se.
E muitas vezes de forma simultânea.
A trajetória da censura no correr da
história da estupidez está plena de episódios que impediram o desenvolvimento das
ciências e da cultura. O filósofo Confúcio
já lamentava, no ano 470 A.C., a falta de
documentos para o estudo da vida dos
sábios das primeiras dinastias chinesas; os
poderosos de cada época destruíam todo o
patrimônio do saber estudado no passado
para evitar críticas e oposição às leis que
então estabeleciam. Séculos depois o hábito de queimar livros, alguns de Confúcio,
continuava a florescer na China. No ano
213 da nossa era, o imperador Shih Huang
Ti começou a construir a Grande Muralha
para defender o país dos inimigos externos
e ordenou a destruição de todos os livros,
(com exceção dos de medicina, farmácia
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e agrícolas) para defender-se dos inimigos
internos. Na época, mais de 500 intelec
tuais foram executados e milhares banidos
do país. Shih Huang Ti foi precursor da revolução cultural chinesa dos anos sessenta na China, quando o governo expulsou
professores e intelectuais das academias e
o ensino superior foi substituído pelo Livro
Vermelho de Mao. Hoje a Grande Muralha
serve como relíquia turística, mas o valor
dos textos perdidos em séculos de incineração é incalculável.
Na história da censura no ocidente a
praga se instalou primeiro sobre o referencial: não eram as palavras e os seus sentidos
os censurados; eram os deuses, as pessoas,
os casos e as coisas, que, trazidos à obra,
deviam ser protegidos caso fossem ultrajados ou vilipendiados por um autor, fosse
um Sófocles, um Aristófanes, um Terêncio,
ou um Plauto. Em Roma, o cargo de censor
surgiu ainda na República e, ao censor cabia fazer o censo, isto é, contar e classificar
os habitantes de Roma, e fiscalizar a moral
e os bons costumes. As violações poderiam
resultar, a critério do censor, na cassação
dos direitos civis ou das funções públicas.
Ou, então, na condenação à morte dos
escritores censurados cujas obras seriam
queimadas em praça pública. No Império,
a função passou diretamente aos Césares.
Pode-se imaginar o tipo da censura dos imperadores Nero, Calígula ou Tibério. A loucura censória imperial teria abrandado um
pouco com Antonino Pio, Adriano e Marco
Aurélio. Mas o Imperador dizia a palavra
final sobre o que fazer com o pescoço do
censurado. Trecho do historiador romano
Tácito, autor de um livro escrito há quase
dois mil anos, Vida de Julio Agrícola:

“Sem dúvida, a tirania acreditava que as
chamas abafariam de uma só vez a voz do
povo romano, a liberdade do Senado e a consciência do gênero humano. Já tinha ela banido os mestres da sabedoria e exilado todos
os nobres talentos, a fim de que nada mais
honesto florescesse. Demos um grande exemplo de paciência. Se nossos antepassados
conheceram por vezes, a extrema liberdade,
nós conhecemos a extrema servidão, eis que
nossas mais simples conversas eram proibidas
por uma odiosa espionagem. Teríamos perdido juntamente com a palavra, a memória, se,
como o silêncio, estivesse também nas mãos
dos poderosos o esquecimento.”

Shakespeare e todos os dramaturgos
da época elizabetana sofreram a ação do
Privy Council da rainha Elizabeth I, que por
sinal gostava de teatro. Depois de morto,
o bardo teve suas obras censuradas, numa
versão “limpa” que apareceu em 1818,
publicada pela puritana Society of the
Supression of Vice. Só para lembrar três dos
muitos exemplos do puritanismo inglês, a
prisão de Oscar Wilde e a censura aos livros Ulisses, de Joyce, e o Amante de Lady
Chatterley, de D. H. Lawrence. Dessa forma
fica claro que a indignidade da censura não
está apenas na repressão da liberdade de
expressão individual. Por sua ação inibidora
e perseguidora da criação de qualquer manifestação do espírito humano, ela atinge
todo o organismo da sociedade.
A história da censura no Brasil é longa
e plena de documentos para provar a fúria
de governos que não admitiam o contraditório. Da Inquisição que perseguiu Antonio
José da Silva Coutinho, o Judeu, e mandou
Gregório de Matos para Angola aos decretos de D. Maria, a Louca, no Brasil colônia,
ou das sortidas de D. Pedro I contra os jornalistas que ousavam criticá-lo.

Contra

A liberdade de expressão foi um dos
pontos altos do Segundo Reinado sob a
tutela de Pedro II mas com a proclamação
da República voltou com Deodoro. Exercida
com rigor ditatorial por Floriano, incorporou-se ao estado de sítio do quatriênio de
Artur Bernardes. A ditadura do Estado Novo
de Vargas fechou jornais e comprou jornalistas, e a censura só terminou com deposição do ditador em 1945.
Com o golpe militar de 1964, a oposição de vários jornais, a exemplo do Correio
da Manhã e da Última Hora, e editoras entre as quais Civilização Brasileira, Zahar e
Vozes, foi tolerada até o Ato Institucional
número 5. O documento baseado naquele
nefando Ato instituindo a censura foi o Decreto-Lei 1077, de janeiro de 1970, de autoria do Ministro da Justiça, Alfredo Buzaid,
e assinado pelo general Presidente Emilio
Garrastazu Médici.
Nos “considerando” o texto afirma:
“Considerando que se tem generalizado
a divulgação de livros que ofendam frontalmente a moral comum; considerando que
tais publicações e exteriorizações estimulam
a licença, insinuam o amor livre e ameaçam
destruir os valores morais da sociedade brasileira; considerando que o emprego desses
meios de comunicação obedece a um plano
subversivo, que põe em risco a segurança nacional, decreta:”

E no primeiro artigo:
“Não serão toleradas as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons
costumes quaisquer que sejam os meios de
comunicação”.

No segundo:
“Caberá ao Ministro da Justiça, através
do Departamento de Polícia Federal, verificar,
quando julgar necessário, antes da divulgação
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de livros e periódicos de matéria infringente
da proibição enunciada no artigo anterior”.

Texto de jurisdiquês caçanje, ao usar o
“através”, embora só “atravessasse” com
um bólido a cultura brasileira, esse decreto
autorizou os sicários do regime invadirem
gráficas, editoras e livrarias, confiscarem
originais em fase de impressão ou livros que
seriam lançados e outros nos balcões de
venda e bibliotecas particulares de mais de
600 autores considerados subversivos e/ou
atentatórios à moral e aos bons costumes.
Entre os autores censurados encontravam-se Rubem Fonseca, Ignácio de Loyola
Brandão, Louis Althusser, Marques de
Sade, Aguinaldo Silva, Leon Trotsky, Márcio Moreira Alves, Alfred de Musset, Álvaro
Cunhal, Nugyen Giap, David Reuben, Mirabeau, Lenin, Henry Miller, Mao-Tsé-ung,
Cassandra Rios, José Louzeiro, Diderot,
Rosemarie Muraro, Kurt Mirow (seu livro,
Ditadura dos Cartéis foi liberado graças
a decisão do STM), Che Guevara, Arthur
José Poerner, Adelaide Carraro, Regis Debray, Xaviera Hollander, Frantz Fannon, Leo
Hubermann, Paul Sweezey, Nelson Werneck Sodré e Shere Hite, para só citar alguns.
Muitos dos escritores da chamada literatura
pornográfica, como Dr. G. Pop, Brigitte Bijou e Al Trebla, têm vários títulos na lista
dos proibidos. Suas obras, hoje esquecidas,
só serão lembradas por terem sido vítimas
da censura.
Quanto a estes cito, em parêntese, artigo publicado no The New York Times Book
Review, de Sidney Hook, professor de Filosofia da Universidade de Nova Iorque. Suas
palavras: “Diante das reclamações contra o
aparente conteúdo erótico dos livros, o que
precisamos não é a ação da Justiça ou da
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censura de grupos vigilantes na proteção
da ‘santidade do lar e dos costumes’ mas
sim de padrões mais severos de crítica, que
denunciem a exploração vulgar e sensacionalista do sexo como tema de literatura.
Só a crítica poderá fortalecer o senso de
responsabilidade do escritor diante da sua
vocação.”
Para o escritor censurado, o único consolo é saber que mais cedo ou mais tarde,
e assim sempre aconteceu, a censura acaba derrubada pelo espírito e a inteligência
– mas ninguém devolverá o tempo perdido, as forças perdidas, a criação perdida,
a liberdade perdida. Tudo o que podia ter
sido e não foi. E é humilhante a necessidade
de enfrentar, desafiar, contornar ou burlar
no seu trabalho, atos e portarias censórias.
Não cabe a ninguém dizer o que o escritor
deve ou não escrever. Sua obra só poderá
ser julgada em termos estéticos e a partir da
obra, não do que se pensa dela, não a partir
de interesses políticos transitórios.
Revoltados com a situação em que se
encontrava a cultura brasileira, em janeiro
de 1977, quando mais dura se mostrava a
censura, um grupo de escritores e jornalistas entre os quais Nélida Piñon, Rubem
Fonseca, Lygia Fagundes Telles, Fábio Lucas,
Ary Quintela, José Louzeiro, Hélio Silva, Jefferson Ribeiro de Andrade (e na condição
de coadjuvante, pois até então, jornalista, o
autor destas linhas só havia publicado um
conto na revista Ficção, por sinal também
censurada), resolveu mobilizar-se para condenar a censura. Foi redigido um manifesto,
que afirmava a preocupação com a liberdade de pensamento:
“Nós, para quem a liberdade de expressão
é essencial, não podemos ser continuadamente silenciados. O nosso amordaçamento há

de equivaler ao silêncio de todo o Brasil e à
sua inequívoca conversão em país que muito
pouco terá a dizer, brevemente. Recusamo-nos a abdicar de nossa identidade nacional
e da nossa própria memória; repelimos a convivência com a apatia, a passividade, o falso
registro da nossa realidade... Recusamo-nos
a discutir os critérios da censura, porque de
modo algum queremos compactuar com sua
existência”.

Marcou-se uma audiência com o ministro da Justiça de então, Armando Falcão, e
o manifesto foi levado a Brasília por Lygia
Fagundes Telles e Nélida Piñon, hoje ambas integrantes da Academia Brasileira de
Letras. O ministro recusou-se a recebê-las e
encaminhou-as ao Secretário-Geral do Ministério que depois de muita conversa, também não quis tocar naquele papel subversivo. Uma cópia ficou na mesa dele. À saída
do Ministério elas surpreenderam-se com
os jornalistas que as esperavam e pediam
cópias. O manifesto foi divulgado de início
pela Folha de S. Paulo e, a seguir, por outros jornais, recebeu a adesão e assinatura
de mais de mil intelectuais de todo o país.
No período da redemocratização iniciado com a eleição de Tancredo Neves e
a posse de José Sarney na presidência da
República, Fernando Lyra, ministro da Justiça de então, um dos líderes da oposição ao
regime militar, convocou reunião na antiga
sede do Teatro Casa Grande, palco de manifestações culturais de protesto contra a
ditadura. Objetivo: assinar de forma pública
a anulação das portarias dos governos anteriores de censura à liberdade de expressão.
A festa cívica demonstrou a disposição de
extinguir um período de repressão, enterrado naquele gesto simbólico.

Contra

Na realidade, depois da divulgação do
Manifesto dos Mil, nome pelo qual ficou
conhecido o documento, a ditadura militar
não perseguiu mais escritores nacionais ou
estrangeiros. A sociedade civil se manifestara de forma tão contundente que apagara
a fogueira de livros que incendiava a cultura
brasileira. O mesmo acontece agora, quando a claridade da inteligência contrapõe-se
ao fantasma do obscurantismo.

P. S.
Academia Brasileira de Letras manifestou-se com o seguinte texto sobre o problema da censura:
Informada sobre várias ocorrências de censura por parte de escolas a livros destinados
ao público infantojuvenil a Academia Brasileira de Letras protesta de forma veemente
contra estes atos, muitas vezes ou quase sempre, justificados como defesa da formação do
caráter de crianças ou adolescentes. Os autores ou coletores de contos de fada, e assim
também escritores de literatura infantojuvenil
contemporâneos além de narrar peripécias,
aventuras e criar cenas de encantamento e
magia deixam em suas narrativas as contradições do seu tempo.
Para especialistas nesse contexto a literatura infantil e juvenil transmite narrativas de
forma múltipla, com um convite o duradouro a pensar a partir da fantasia, a vida real.
Segundo o professor Bruno Bettelheim assim
estes primeiros livros informam ao pequeno
leitor que mesmo para os mais afortunados,
como príncipes e princesas, encontrar dificuldades é inevitável, faz parte da vida.
É consabido que leitura por parte de mães
e pais antes da alfabetização, ou até mesmo
antes do parto, faz parte da educação da
criança, levando-a mais tarde ao interesse por
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obras de clássicos da literatura infantojuvenil.
Numa multiplicidade de escolhas, e desde
cedo educados pela leitura, serão levados ao
grego Esopo e o latino Fedro, aos contos de
fada recolhidos pelos irmãos Grimm, à imaginação de Andersen às fábulas em versos de La
Fontaine, ao gato de botas de Perrault, à Alice
de Lewis Carrol, até Mark Twain e Monteiro
Lobato, e aos que vieram depois, que encantaram gerações incontáveis e assim prosseguem. A leitura desses formadores de futuros leitores desenvolve, em horas de prazer e
fantasia, o estimulo à imaginação, força vital
capaz de transformar o mundo e exclusiva dos
seres humanos. Muitos deles sofreram ondas
obscurantistas da censura rígida de governo
tirânicos, ou preconceitos de famílias e escolas, mas hoje constituem patrimônio universal.
Neste quadro de notáveis o Brasil tem sido reconhecido pela variedade de temas estilos de
múltiplos autores, na entrega de dois prêmios
Andersen, o Nobel da literatura infantil e juvenil às escritoras Lygia Bojunga e Ana Maria
Machado e ao ilustrador Roger Melo.
Mais cedo ou mais tarde, a história nos
assegura, a censura acaba ruindo, derrubada
pelo espírito e a inteligência – mas ninguém
devolverá o tempo perdido, a criação perdida,
a liberdade perdida pelo escritor. E da mesma
forma o público infantojuvenil ficará privado
de opções de leituras formadoras de preparado para vida real, a partir da imaginação e
do sonho, fontes da transformação do mundo
A Academia Brasileira de Letras reafirma
que a censura de qualquer tipo ou de qualquer
forma de poder não está apenas na repressão
da liberdade de expressão individual de escrever. Ela contamina a sociedade e quando inibe
e persegue a criação literária, cassa também
a liberdade da leitura. Ao negar as necessidades do espírito para aprimorar-se, ela atinge
todo o tecido social com repercussões desastrosas no desenvolvimento do ser humano.
Pela cópia, CS.

POESIA
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Animal do Orvalho – inédito
CANTO SEGUNDO:
ADÃO e EVA. O PARAÍSO.
Vi voejar
			a pluma branca
				no negro ar
e as folhas
			desciam
					como almas.
Nada parava
		Deus.
E via que o osso do céu
		 era o osso da terra
			na azul harpa
		 com a mão tonante.
E a água saía
		 do osso do mar.
			E tudo
					palavra
					que não sabia
			aonde chegar.
Planando. Contando
		 favas de pranto,
		 enquanto contava o nome
			da vivente fonte
							de fogo
			 na argila era o homem.
E o espírito pôs
				Vento
				nos machos ossos.
E acordou de Adão,
		 Eva. Ava costelar,
		prim(Eva).

Carlos Nejar

Porque cada coisa
pede sua palavra,
		 como a concha de um oceano
				guarda o rumor
				na larva.
E ouço nomes
		 e os seres assumem
			o dúctil novelo.
E no jardim do Éden
			passava
ao virar
		da tarde,
				Deus.
		 Ao virar no avesso
				
				as verdades cavadas
			e o tempo,
seu rosto
						de nadas.
Moços os céus
		 catavam lentilhas –
					centelhas
no vasto e constelar
				avental.
		 Tal um coice saltava
			a luz animal
		 que se atravessava
				no estábulo de Órion,
enquanto o cão gania entre os dentes
			das nebulosas.
E uma rosa é uma rosa é uma
chovida chama
que rolava
de val
			em val.
Deus não acabava nunca
			de nomear.
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Cada coisa era palavra
e outra
			 e em chispas brotava.
Na viração da tarde
			 vi Deus
e anjos na aragem.
			Mas a serpente
				se amoitava
				em “g”,
enquanto Deus transitava
		do Sol
				ao Vento.
A serpe se enrolou
			no tronco
				de uma faia
e com volúpia
			para a mulher
				farfalha:
		 – À árvore da ciência
			não, não comerás
				para evitar
			de ser Deus.
E assim ralhou no ouvido
			ainda branco,
				pondo no covo
					ambições,
				escarlates conselhos.
E Adão na fala
		 mais vermelha
				que tulipas
desvalido
		caiu. Não,
não teve sequer
		 um receio. Nem
		 sentiu um til de veneno.
Crédulo, vazio
disparou culpas.
				

Carlos Nejar

Ó estrelas derradeiras,
			 o galo pétreo cantou,
				balbuciando
					às tontas
com a lua
		na garganta.
			 E não lhe vale
				com a humanidade,
			a desumanidade,
		um velo.
E o fruto todo
		 enferrujou o céu.
A luz era pedra
			na mão.
		Deus viu
			de tanto ver
			o fruto
			que faltava, o
					arco-íris
			afundado negro
			sobre a árvore.
E atrás da pedra Deus:
- Onde estás, Adão?
			Onde?
Ondas e ele se escondeu
			entre folhas,
						 almas.
				
Onde?
		 Onde? Onda a nudez
			que lhe escorreu
					pelo corpo
						de viés.
Deus viu que o fruto
		 na árvore faltou:
						desmesurado.
Qual sobre
				o ramo,
			um grou.
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E não preenchia
		 o lugar vago.
E chorava Adão
		 as pedras de olhos
		jogadas fora
			do Éden.
Quebradas as imagens
		de infância
			mais cedo.
E o Anjo veloz
		no portão.
					De espada.
Nada há de tirar
		sua ceguez,
com labaredas a queimar
			caladas.
A inocência acaba
onde começa
			o mundo,
		onde termina
			o homem.
E onde Deus
		 não se acaba.

C O N TO

O dia não sai de casa
Sergio Luiz Moreira
Carioca, engenheiro elétrico, escritor e poeta. Livros editados. Poesia: Escape (1984),
A árvore amorosa (1996), Trilhas urbanas (1998), Safra e entressafra (2002).
Prosa: Sangue branco (2011). Circo das almas (2015). Morro do amor (2019).

C

omo em certas manhãs, o dia entra em casa por um braço de sol.
Sempre que ela esquece de cerrar
completamente a cortina, pronto! a claridade faz com que abra os olhos bem mais
cedo do que desejaria. E de olhos abertos, o
cérebro desperto começa a pintar de cinza
o quarto dos pensamentos. É onde ela se
fecha, ou se esconde? Pois é livre para sair
dali, cruzar o corredor até a sala, que pode
pintar de verde se espera algo do dia, ou
de vermelho se quiser soltar os devaneios
de mulher sozinha e carente.
Eram doces os carinhos, sufocantes os
beijos, extremos os orgasmos, pacíficos
os momentos depois do sexo. E o dia saía
de casa com ele e voltava à noitinha para
mais uma rodada de felicidade. Até que a
roda emperrou. Do nada emperrou, e por
mais que ela tenha se esforçado, nada de a
roda girar. Até que ele se foi, deixando suas
poucas tralhas e levando o que para ela era
mais precioso: ao cruzar a porta da frente,
ele levou consigo o dia, aquele e todos os
demais vividos em êxtase.
O dia acabou de entrar no quarto soprando o bafo quente do verão; o sol passa

a língua em brasa pelos pés dela realçando as unhas vermelhas. Ela sente um fogo
interno subir das entranhas, poderoso mais
que o sol. Que ela tem que apagar sozinha,
mas não já, não até estar pronta. Viver de
relembranças é sofrer em doses contadas,
mas o remédio a leva aos bons tempos.
Cada orgasmo marca um momento com
ele. Ela fecha os olhos, se agita na cama,
e apaga o fogo que ele ateou dentro dela.
Ela olha lá fora, é verão de novo, mas
o que isso importa se o pensamento ficou
preso no outono? As folhas não paravam
de cair da imensa amendoeira atapetando a
grama do quintal. Uma vez por semana, lá
estava ela, vassoura na mão, varrendo tudo,
formando pilhas de folhas mortas, mas ela
estava viva, sentia-se viva a cada dia que
nascia, o dia que ele levava e trazia. E nada
mais lhe trazia. Ela nunca se importou com
isso; ele bastava a ela, cabia exato nela, o
corpo dele, os beijos mordidos, as mãos ásperas, os braços musculosos que a sustentavam acima do chão até fazê-la flutuar no
céu absurdo do prazer.
Vazia dele, a casa ainda denuncia aquela
presença marcante. Suspenso no ambiente,
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há um cheiro ácido de homem, o suor do
trabalho braçal com o qual ele trazia de volta o dia. Mas não é sempre que ela sente
o cheiro reconfortante. Só quando a falta
dele a sufoca, aí ela o inala devagar, e é
como se ele estivesse vivo, vivo em essência, vivo para se materializar. E não seria
inédito, se fosse possível agora. Antes sim,
e ele voltou, dois verões atrás ele chegou
de mansinho; trazia num único sorriso uma
bagagem de dias voltados. E nada disse,
nada explicou, abriu a porta, e pronto! Ela
nem quis saber, ele a bastava de corpo e
sentimento. E ela sentia que o dia voltaria
a sair de casa.
Seria mesmo um modo de voltar isso de
não vir por inteiro? Ela elucubrava, tentava entender por que já não cabia tão certo
nele. E o mal continuou crescendo como a
mudinha de beladona à sombra da amendoeira. Até ela concluir que não cabia mais
nele, sobrava, ele havia minguado de sentimento. Isso a despertou de vez do sonho
rosa do regresso dele, e tudo ficou claro: ele
não voltou de todo, só um pedaço dele, o
pior de todos, o mais camuflado dos podres
dele. Ele ainda levava o dia ao sair; e ela ficava com o alívio de sua ausência. Ao voltar,
o que trazia eram migalhas do dia, quando
as trazia. Era outro o cheiro, outro o beijo,
outro o corpo, outro o homem quando havia, quando não se largava na cama, roncando e empesteando a casa com o fedor
azedo da bebida entornada. E até o sexo
era outro, sempre matinal e violento; ele
precisava bater nela para gozar. E ela não
dizia nada, pensava: melhor com ele do que
sem, o dia ainda sai de casa.
Uma tarde ele trouxe o dia mais cedo para
casa. Trocava as pernas quando se aproximou
dela, puxou-a pelos cabelos, arrancou-lhe

as roupas, tentou fazer sexo com ela e não
conseguiu. Ela viu a raiva refletir-se nos olhos
vermelhos dele, claramente a culpava por ter
brochado tão vergonhosamente. Por fim, virou-se na cama e apagou até o dia seguinte.
O sol entrou no quarto, despertou-a, e ele
ainda roncava. Já havia passado do horário
dele, mas ela decidiu não mexer com a fera.
Só ficou preocupada com o emprego dele.
Sabia como os chefes eram inflexíveis em
matéria de horário. Fora um custo arranjar
uma vaga de carregador de sacas no depósito de cereais da cidade. Ela usou seu conhecimento com o gerente do banco, amigo
do proprietário, para conseguir a colocação.
Mas nunca disse nada a ele, só serviria para
diminui-lo, pois ele chegou em casa se vangloriando de ter suplantado dezenas de candidatos à vaga.
Naquela manhã ele levou o dia mais tarde e o trouxe de volta mais cedo. Manteve-se mudo e emburrado, sequer olhava para
ela, antes procurava evitá-la. Enquanto ela
estava no quintal regando as plantas, ele se
manteve na sala esperando o jantar. Jantaram sem trocar palavras e olhares, e assim
dormiram. Nos dias sequentes, a mesma
rotina sofrida para ela. Ele saía mais tarde,
chegava mais cedo. Havia perdido o cheiro
ácido de suor do trabalhador. Ela nada perguntou, nem precisava, sabia que ele havia
perdido o emprego. Só não imaginava que
o pior ainda estava por vir.
Ela se mantinha calada, ele também.
Nem bom-dia, nem boa-noite, só indiferença. Dias mais dias ela só pensava, acumulando sofrimentos, e aquela carga negativa
não cabia mais dentro dela. Pensou em ir
até a igreja falar com Deus na casa dele, ou
confessar-se com o padre; uma forma de
falar com alguém mesmo que esse alguém

O

não respondesse; ela só precisava falar,
desabafar. Varria o quintal quando ouviu
chamarem seu nome. A vizinha pôs o rosto
por cima do muro e exibiu um sorriso encorajador. E ela desabafou. Tudo, todos os
detalhes, e aquilo a aliviou. A vizinha, coitada, que só queria saber da mudinha de
beladona com que a presenteou, precisou
ouvir dela toda a sorte de lamúrias. E ouviu calada como uma boa alma. Nada disse, apenas prometeu rezar por ela. Talvez
soubesse por experiência própria que ela
não seguiria conselhos, pois atendia exclusivamente suas ordens interiores, mesmo se
a levassem ao desespero, que bem poderia
ser o princípio da reação.
A gota d´água que transbordou o copo,
pingou naquela madrugada em que ela
acordou com o som de música na sala, bater de copos e gargalhadas escandalosas.
Sentada na cama, ponderou não ser o momento propício para ir até a sala. Ele estava
demais bêbado, assim como o outro, algum
companheiro de boteco arrastado até ali
para continuar a noitada. Ela não dormiu
mais, e pela primeira vez sentiu um pouquinho de raiva dele, um pouquinho só, que
passaria logo com um gesto de arrependimento. Mas ela sabia bem que ele não era
dado a arrependimentos ou desculpas, que
se julgava dono e senhor da casa e dela. E
era mesmo, afinal ele é quem levava e trazia o dia de volta. Já amanhecia quando a
música parou e a casa mergulhou em um silêncio pesado, prenunciador de coisas ruins.
Ela deixou o quarto, atravessou o corredor e
o que viu a estarreceu: ele desabado no tapete, e no sofá, no melhor dos sonos, uma
loura de cabelos curtos e oxigenados. Até
passou por sua cabeça jogar um balde de
água fria na vaca que dormia o sono que
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ela perdera. Naquele instante a raiva cresceu muito, começou a incomodar.
Já ia dar a hora do almoço com os dois
ainda desmaiados na sala. E ela continuava
sem saber como agir. Para pensar melhor
foi ao quintal aguar as plantas. E lá se entreteve com a beladona, havia se transformado numa bela planta com flores da cor
lilás e frutinhas negras e brilhantes. Aquele
tempinho diante da planta foi providencial
para ela se livrar do problema, ao menos
temporariamente, pois os dois saíram, deixando toda a bagunça da sala. Ela se sentiu
aliviada, e um pouquinho infeliz, pois ele
havia levado o dia estragado e ao trazê-lo de volta, ainda estaria quebrado. Deu a
noite e nada dele; amanheceu, anoiteceu,
nada; outras e outras noites, nada dele dar
sinal de vida. E a cada dia sem ele, a raiva
dela regredia.
Umas semanas depois ele voltou como
se nada tivesse acontecido. E já chegou reclamando de fome, querendo apressar o
jantar. Estava bêbado; ela achou mais prudente servi-lo para que ele dormisse logo.
Os dias seguiram rigorosamente iguais:
ele apagava cedo, acordava tarde, tomava
o café da manhã mudo e mudo saía. Um
fantasma, era assim que ele a via; servia-se da casa, da comida, do dinheiro dela,
que esbanjava com o cartão de crédito. E
ela nunca desejou tanto uma briga para ao
menos tentar acordar daquele pesadelo.
Sentia-se impotente, sabia que nunca teria
coragem de jogar na cara dele tudo aquilo
que a sufocava. E deixava a coisa correr do
jeito que corria. E seria assim, não fosse ter
sido acordada pela música alta na sala.
Ele aumentou o som; ela estremeceu na
cama. Respirou fundo, rezou pedindo forças, e atravessou o corredor. Lá estava ele,
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agarrado a uma morena de bunda larga,
bebendo cachaça pelo gargalo. Foi a mulher
quem a avistou primeiro, e prontamente se
afastou dele. Ele virou a cabeça, e assim
que a enquadrou nos olhos vermelhos, uma
chispa de ódio correu por suas retinas. Ele
deu de gritar, entre palavrões chamava-a de
fria; de não saber fazê-lo gozar; de querer
dela só o dinheiro e mais nada. Antes ele
a tivesse socado com as grandes mãos calejadas: o rosto sangra, o tempo cicatriza;
a alma jamais, ferida aberta alimentando a
raiva. Ela nada disse. Antes de voltar ao
quarto, viu os olhos da morena cheios de
lágrimas.
Nada foi feito de forma premeditada, o
ódio pode ter alimentado a criatividade. A
primeira inspiração foi quando ela olhou a
beladona de uma forma diferente; aquela
plantinha de aparência tão frágil e inocente
era na verdade poderosa e mortal. Muito se
parecia com ela naqueles dias de revolta interior. Ela sabia bem disso; ele nem desconfiava. Em seguida foi a visão das frutinhas
negras; aquelas bolinhas eram docinhas
tanto quanto ela havia sido com ele nos
bons tempos. As frutinhas, não ela, ainda
poderiam adoçar a boca dele, sem que ele

percebesse o perigo, mas por pouco tempo,
muito pouco tempo.
Ela dormiu cedo. Precisava de sono, longo sono reparador das tensões extremas do
dia. O sol tímido do outono mal iluminava
a seda azul da cortina cerrada. Ela bocejou,
espreguiçou, e quase sorriu. Mas não estava feliz para sorrir, aliviada, isso sim, e nada
mais. O cérebro bem desperto logo intuiu
a cor com que deveria pintar o quarto dos
pensamentos: cinza, cor intermediária entre
o branco da paz e o preto do luto. Mas não
precisava se fechar, nem se esconder. Estava
livre para cruzar o corredor e chegar à sala,
que pintaria de vermelho, pois ainda sentia
o fogo dele dentro dela. Pensou também
no verde, mas descartou, não era a cor da
desesperança; ela entendeu que a sala dos
pensamentos ficaria exata no tom roxo do
desamparo. A cor da manhã de ontem logo
que ele saiu batendo forte a porta, depois
do último gole de café. Ela sabia bem que
ele não traria o dia de volta, pois o dia não
foi com ele. Ele foi só, deixando a vida naquela xícara de café adoçada com a polpa
dos frutinhos da beladona. E ele não voltaria, não poderia voltar. Nunca. Nem o dia.
O dia não sai de casa.

Não se pode mais nem
relinchar em paz?
Millôr Fernandes
Carioca, desenhista, humorista, dramaturgo, escritor, poeta, tradutor e jornalista brasileiro.

C

erta madrugada incerta um homem
muito alto tocou a campainha da
porta do meu apartamento. Sei que
ele tocou a campainha porque a campainha
tocou e campainha não toca sem alguém
tocar. E sei que era muito alto porque eu
ouvi a campainha tocar muito alto e, além
disso, tive que ficar na ponta dos pés pra
lhe ouvir a voz, já que ele falava muito baixo. Quando eu fiquei na ponta dos pés ele
também achou que eu estava muito alto
embora todo mundo saiba que eu não
bebo, não fumo, nem jogo nem digo galanteio às senhoras.
– Que é que o senhor deseja a tão altas
horas da noite? – perguntei eu, depois de
erguer meu relógio acima da cabeça a fim
de que não houvesse dúvidas e tomando o
cuidado de gritar bem baixo a fim de não
acordar os vizinhos de cima.
– Eu sou o seu vizinho de baixo, dr. Millôr – me disse o homem alto – e embora
respeite muito o seu pseudônimo, achando-o mesmo uma bela alcunha vou ser breve;
sou muito incisivo.
– Engraçado, o senhor parece mais canino – respondi eu com toda sinceridade,

tomando a coisa pelo lado odontológico.
Em que lhe posso ser inútil?
– Bem, falar em canino – disse o homem, continuando a conversa com toda
naturalidade – acabo de ser nomeado alcaide-mor de todo o bairro e vim aqui lhe
dizer que o senhor não pode abusar da
fama de seu pseudonome para relinchar
de noite acordando toda a cachorrada da
redondeza.
– Relinchar, eu? – exclamei ofendido,
dando um safanão numa mosca com a crina do rabo. – Isso só pode ser uma acusação grosseira partida dessa égua que mudou aí pro 4.° andar.
– Não queremos tomar uma atitude
pública contra o senhor, mas há de convir
que nossos cães trabalham o dia inteiro e
têm direito a dormir tranquilos depois de
um bom osso ao jantar. Acho que o senhor
faria melhor recolhendo-se à sua baia, digo,
à sua cama, mais cedo, como convém à sua
idade. Por favor, esqueça-se de que o senhor, um dia, já ganhou o Grande Prêmio
com três corpos de vantagem.
Tive que me refrear muito pra não dar
um coice naquele atrevido. Contive-me
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mais ao vê-lo, disfarçadamente, meter a
mão no bolso. Teria um revólver? Resolvi
não me deixar intimidar.
– Se o senhor pensa que vou obedecer ao seu... – Nesse momento o homem
aproveitou eu estar de boca aberta e meteu
dois torrões de açúcar na minha boca – o
srnhero stdá muiot negnadoad – engasguei
e babei eu de satisfação. Mas, assim que
acabei de sorver os torrões, recuperei a minha dignidade.

– O senhor precisa entender que uma
mudança radical nos meus hábitos noturnos significará apenas uma mudança radical nos meus hábitos noturnos, nada mais!
Curiosamente o homem se contentou,
agradeceu também com um relincho e nem
esperou o elevador. Saiu trotando escada abaixo. Foi uma noite estranha, realmente fantástica e inacreditável, pois daí em diante nem eu
nem os vizinhos, ninguém mais nunca ouviu
falar em mim. Onde será que eu ando?

A Igreja do Diabo
Machado de Assis
Machado de Assis (Joaquim Maria Machado de Assis) foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta
e teatrólogo. É o fundador da cadeira n.º 23 da Academia Brasileira de Letras. Ocupou por mais de
dez anos a presidência da Academia, que passou a ser chamada também de Casa de Machado de Assis.

I – De uma ideia mirífica
Conta um velho manuscrito beneditino
que o Diabo, em certo dia, teve a ideia de
fundar uma Igreja. Embora os seus lucros
fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia
desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânones, sem ritual, sem nada.
Vivia, por assim dizer, dos remanescentes
divinos, dos descuidos e obséquios humanos. Nada fixo, nada regular. Por que não
teria ele a sua Igreja? Uma Igreja do Diabo
era o meio eficaz de combater as outras religiões, e destruí-las de uma vez.
– Vá, pois, uma Igreja, concluiu ele.
Escritura contra Escritura, breviário contra
breviário. Terei a minha missa, com vinho
e pão à farta, as minhas prédicas, bulas,
novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. O meu credo será o núcleo universal
dos espíritos. a minha Igreja uma tenda de
Abraão. E depois, enquanto as outras religiões se combatem e se dividem, a minha
Igreja será única; não: acharei diante de
mim, nem Maomé nem Lutero. Há muitos
modos de afirmar; há só um de negar tudo.

Dizendo isto, o Diabo sacudiu a cabeça e
estendeu os braços. com um gesto magnífico e varonil. Em seguida, lembrou-se de ir ter
com Deus para comunicar-lhe a ideia, e desafiá-lo; levantou olhos, acesos de ódio, ásperos
de vingança, e disse consigo: – Vamos, é tempo. E rápido, batendo as asas, com tal estrondo que abalou todas as províncias do abismo,
arrancou da sombra para o infinito azul.

II – Entre Deus e o Diabo
Deus recolhia um ancião, quando o Diabo chegou ao céu. Os serafins que engrinaldavam o recém-chegado, detiveram-no
logo, e o Diabo deixou-se estar à entrada
com os olhos no Senhor.
– Que me queres tu? perguntou este.
– Não venho pelo vosso servo Fausto,
respondeu o Diabo rindo, mas por todos os
Faustos do século e dos séculos.
– Explica-te.
– Senhor, a explicação é fácil; mas permiti que vos diga: recolhei primeiro esse
bom velho; dai-lhe o melhor lugar, mandai
que as mais afinadas citaras e alaúdes o recebam com os mais divinos coros...
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– Sabes o que ele fez? perguntou o Senhor, com os olhos cheios de doçura.
– Não, mas provavelmente é dos últimos que virão ter convosco. Não tarda
muito que o céu fique semelhante a uma
casa vazia, por causa do preço, que é alto.
Vou edificar uma hospedaria barata; em
duas palavras, vou fundar uma igreja. Estou cansado da minha desorganização, do
meu reinado casual e adventício. É tempo
de obter a vitória final e completa. E então vim dizer-vos isto, com lealdade, para
que me não acuseis de dissimulação... Boa
ideia, não vos parece?
– Vieste dizê-la, não legitimá-la, advertiu
o Senhor.
– Tendes razão, acudiu o Diabo; mas o
amor-próprio gosta de ouvir o aplauso dos
mestres. Verdade é que neste caso seria o
aplauso de um mestre vencido, e uma tal
exigência... Senhor, desço à Terra; vou lançar a minha pedra fundamental.
– Vai.
– Quereis que venha anunciar-vos o remate da obra?
– Não é preciso; basta que me digas desde já por que motivo, cansado há tanto da
tua desorganização, só agora pensaste em
fundar uma Igreja?
O Diabo sorriu com certo ar de escárnio
e triunfo. Tinha alguma ideia cruel no espírito, algum reparo picante no alforje da memória, qualquer coisa que, nesse breve instante da eternidade, o fazia crer superior ao
próprio Deus. Mas recolheu o riso e disse:
– Só agora concluí uma observação,
começada desde alguns séculos, e é que
as virtudes, filhas do céu, são em grande
número comparáveis a rainhas, cujo manto
de veludo rematasse em franjas de algodão.
Ora, eu proponho-me a puxá-las por essa

franja, e trazê-las todas para minha igreja;
atrás delas virão as de seda pura...
– Velho retórico! murmurou o Senhor.
– Olhai bem. Muitos corpos que ajoelham aos vossos pés, nos templos do mundo, trazem as anquinhas da sala e da rua,
os rostos tingem-se do mesmo pó, os lenços cheiram aos mesmos cheiros, as pupilas
centelham de curiosidade e devoção entre
o livro santo e o bigode do pecado. Vede
o ardor – a indiferença, ao menos – com
que esse cavalheiro põe em letras públicas
os benefícios que liberalmente espalha –
ou sejam roupas ou botas, ou moedas, ou
quaisquer dessas matérias necessárias à
vida... Mas não quero parecer que me detenho em coisas miúdas; não falo, por exemplo, da placidez com que este juiz de irmandade, nas procissões, carrega piedosamente
ao peito o vosso amor e uma comenda...
Vou a negócios mais altos...
Nisto os serafins agitaram as asas pesadas de fastio e sono. Miguel e Gabriel fitaram no Senhor um olhar de súplica. Deus
interrompeu o Diabo.
– Tu és vulgar, que é o pior que pode
acontecer a um espírito da tua espécie,
replicou-lhe o Senhor. Tudo o que dizes ou
digas está dito e redito pelos moralistas do
mundo. É assunto gasto; e se não tens força, nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te cales e te retires. Olha; todas as minhas legiões mostram
no rosto os sinais vivos do tédio que lhes
dás. Esse mesmo ancião parece enjoado; e
sabes tu o que ele fez?
– Já vos disse que não.
– Depois de uma vida honesta, teve uma
morte sublime. Colhido em um naufrágio,
ia salvar-se numa tábua; mas viu um casal
de noivos, na flor da vida, que se debatiam
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já com a morte; deu-lhes a tábua de salvação e mergulhou na eternidade. Nenhum
público: a água e o céu por cima. Onde
achas aí a franja de algodão?
– Senhor, eu sou, como sabeis, o espírito
que nega.
– Negas esta morte?
– Nego tudo. A misantropia pode tomar aspecto de caridade; deixar a vida aos
outros, para um misantropo, é realmente
aborrecê-los...
– Retórico e sutil! exclamou o Senhor.
Vai; vai, funda a tua Igreja; chama todas as
virtudes, recolhe todas as franjas, convoca
todos os homens... Mas, vai! vai!
Debalde o Diabo tentou proferir alguma coisa mais. Deus impusera-lhe silêncio;
os serafins, a um sinal divino, encheram o
céu com as harmonias de seus cânticos. O
Diabo sentiu, de repente, que se achava no
ar; dobrou as asas, e, como um raio, caiu
na Terra.

III – A boa nova aos homens
Uma vez na Terra, o Diabo não perdeu
um minuto. Deu-se pressa em enfiar a cogula beneditina, como hábito de boa fama,
e entrou a espalhar uma doutrina nova e
extraordinária, com uma voz que reboava
nas entranhas do século. Ele prometia aos
seus discípulos e fiéis as delícias da Terra,
todas as glórias, os deleites mais íntimos.
Confessava que era o Diabo; mas confessava-o para retificar a noção que os homens
tinham dele e desmentir as histórias que a
seu respeito contavam as velhas beatas.
– Sim, sou o Diabo, repetia ele; não
o Diabo das noites sulfúreas, dos contos
soníferos, terror das crianças, mas o Diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da
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natureza, a que se deu aquele nome para
arredá-lo do coração dos homens. Vede-me
gentil a airoso. Sou o vosso verdadeiro pai.
Vamos lá: tomai daquele nome, inventado
para meu desdouro, fazei dele um troféu e
um lábaro, e eu vos darei tudo, tudo, tudo,
tudo, tudo, tudo...
Era assim que falava, a princípio, para
excitar o entusiasmo, espertar os indiferentes, congregar, em suma, as multidões ao
pé de si. E elas vieram; e logo que vieram,
o Diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era a que podia ser na boca de um espírito de negação. Isso quanto à substância,
porque, acerca da forma, era umas vezes
sutil, outras cínica e deslavada.
Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram
as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas, e assim
também a avareza, que declarou não ser
mais do que a mãe da economia, com a
diferença que a mãe era robusta, e a filha
uma esgalgada. A ira tinha a melhor defesa na existência de Homero; sem o furor de
Aquiles, não haveria a Ilíada: “Musa, canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu”... O
mesmo disse da gula, que produziu as melhores páginas de Rabelais, e muitos bons
versos do Hissope; virtude tão superior,
que ninguém se lembra das batalhas de
Luculo, mas das suas ceias; foi a gula que
realmente o fez imortal. Mas ainda pondo
de lado essas razões de ordem literária ou
histórica para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude, quem negaria que era
muito melhor sentir na boca e no ventre os
bons manjares, em grande cópia, do que os
maus bocados. ou a saliva do jejum? Pela
sua parte o Diabo prometia substituir a vinha do Senhor, expressão metafórica, pela
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vinha do Diabo, locução direta e verdadeira,
pois não faltaria nunca, aos seus com o fruto das mais belas cepas do mundo. Quanto
à inveja, pregou friamente que era a virtude
principal, origem de prosperidades infinitas;
virtude preciosa, que chegava a suprir todas
as outras, e ao próprio talento.
As turbas corriam atrás dele entusiasmadas. O Diabo incutia-lhes, a grandes golpes
de eloquênda, toda a nova ordem de coisas,
trocando a noção delas, fazendo amar as
perversas e detestar as sãs.
Nada mais curioso, por exemplo, do
que a definição que ele dava da fraude.
Chamava-lhe o braço esquerdo do homem;
o braço direito era a força; e concluía: muitos homens são canhotos, eis tudo. Ora, ele
não exigia que todos fossem canhotos; não
era exclusivista. Que uns fossem canhotos,
outros destros; aceitava a todos, menos os
que não fossem nada. A demonstração, porém, mais rigorosa e profunda, foi a da venalidade. Um casuísta do tempo chegou a
confessar que era um monumento de lógica.
A venalidade, disse o Diabo, era o exercício
de um direito superior a todos os direitos. Se
tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu
sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas
por uma razão jurídica e legal, mas que, em
todo caso, estão fora de ti, como é que não
podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua
palavra, a tua fé, coisas que são mais do que
tuas, porque são a tua própria consciência,
isto é, tu mesmo? Negá-lo é cair no obscuro e no contraditório. Pois não há mulheres
que vendem os cabelos? Não pode um homem vender uma parte do seu sangue para
transfundi-lo a outro homem anêmico? E o
sangue e os cabelos, partes físicas, terão um
privilégio que se nega ao caráter, à porção
moral do homem? Demonstrando assim o

princípio, o Diabo não se demorou a expor as
vantagens de ordem temporal ou pecuniária;
depois, mostrou ainda que, à vista do preconceito social, conviria dissimular exercício
de um direito tão legítimo, o que era exercer
ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia,
isto é, merecer duplicadamente. E descia, e
subia, examinava tudo, retificava tudo. Está
claro que combateu o perdão das injúrias e
outras máximas de brandura e cordialidade.
Não proibiu formalmente a calúnia gratuita,
mas induziu a exercê-la mediante retribuição, ou pecuniária, ou de outra espécie; nos
casos, porém, em que ela fosse uma expansão imperiosa da força imaginativa, e nada
mais, proibia receber nenhum salário, pois
equivalia a fazer pagar a transpiração. Todas
as formas de respeito foram condenadas por
ele, como elementos possíveis de um certo
decoro social e pessoal; salva, todavia, a única exceção do interesse. Mas essa mesma exceção foi logo eliminada, pela consideração
de que o interesse, convertendo o respeito
em simples adulação, era este o sentimento
aplicado e não aquele.
Para rematar a obra, entendeu o Diabo
que lhe cumpria cortar por toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Ele mostrou que essa regra era urna
simples invenção de parasitas e negociantes
insolváveis; não se devia dar ao próximo senão indiferença; em alguns casos, ódio ou
desprezo. Chegou mesmo à demonstração
de que a noção de próximo era errada, e
citava esta frase de um padre de Nápoles,
aquele fino e letrado Galiani, que escrevia
a uma das marquesas do antigo regímen:
“Leve a breca o próximo! Não há próximo!”
A única hipótese em que ele permitia amar
ao próximo era quando se tratasse de amar

A Igreja

as damas alheias, porque essa espécie de
amor tinha a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor do indivíduo a
si mesmo. E como alguns discípulos achassem que uma tal explicação, por metafisica,
escapava à compreensão das turbas, o Diabo recorreu a um apólogo: – Cem pessoas
tomam ações de um banco, para as operações comuns; mas cada acionista não cuida
realmente senão nos seus dividendos: é o
que acontece aos adúlterio Este apólogo foi
incluído no livro da sabedoria.

IV – Franjas e franjas
A previsão do Diabo verificou-se. Todas as virtudes cuja capa veludo acabava
em franja de algodão, uma vez puxadas
pela franja, deitavam a capa às urtigas e
vinham alistar-se na Igreja nova. Atrás foram chegando as outras, e o tempo abençoou a instituição. A Igreja fundara-se; a
doutrina propagava-se; não havia uma região do globo que não a conhecesse, uma
língua que não a traduzisse, uma raça que
não a amasse. O Diabo alçou brados de
triunfo.
Um dia, porém, longos anos depois,
notou o Diabo que muitos dos seus fiéis,
às escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas, por partes,
e, como digo, às ocultas. Certos glutões
recolhiam-se a comer frugalmente três
ou quatro vezes por ano, justamente em
dias de preceito católico; muitos avaros
davam esmolas, à noite, ou nas ruas mal
povoadas; vários dilapidadores do erário
restituíam-lhe pequenas quantias; os fraudulentos falavam, uma ou outra vez, com
o coração nas mãos, mas com o mesmo
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rosto dissimulado, para fazer crer que estavam embaçando os outros.
A descoberta assombrou o Diabo. Meteu-se a conhecer mais diretamente o mal,
e viu que lavrava muito. Alguns casos eram
até incompreensíveis, como o de um droguista do Levante, que envenenara longamente uma geração inteira, e, com o produto das drogas, socorria os filhos das vítimas.
No Cairo, achou um perfeito ladrão de camelos, que tapava a cara para ir às mesquitas. O Diabo deu com ele à entrada de uma,
lançou-lhe em rosto o procedimento; ele
negou, dizendo que ia ali roubar o camelo
de um drogomano; roubou-o, com efeito, à
vista do Diabo e foi dá-lo de presente a um
muezim, que rezou por ele a Alá. O manuscrito beneditino cita muitas outra descobertas extraordinárias, entre elas esta, que desorientou completamente o Diabo. Um dos
seus melhores apóstolos era um calabrês,
varão de cinquenta anos, insigne falsificador de documentos, que possuía uma bela
casa na campanha romana, telas, estátuas,
biblioteca etc. Era a fraude em pessoa; chegava a meter-se na cama para não confessar
que estava são. Pois esse homem, não só
não furtava ao jogo, como ainda dava gratificações aos criados. Tendo angariado a
amizade de um cônego, ia todas as semanas
confessar-se com ele numa capela solitária;
e, conquanto não lhe desvendasse nenhuma das suas ações secretas, benzia-se duas
vezes, ao ajoelhar-se, e ao levantar-se. O
Diabo mal pôde crer tamanha aleivosia. Mas
não havia duvidar; o caso era verdadeiro.
Não se deteve um instante. O pasmo
não lhe deu tempo de refletir, comparar
e concluir do espetáculo presente alguma
coisa análoga ao passado. Voou de novo ao
céu, trêmulo de raiva, ansioso de conhecer
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a causa secreta de tão singular fenômeno.
Deus ouviu-o com infinita complacência;
não o interrompeu, não o repreendeu, não
triunfou, sequer, daquela agonia satânica.
Pôs os olhos nele, e disse:

– Que queres tu, meu pobre Diabo? As
capas de algodão têm agora franjas de seda,
como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição
humana.

O diabo que assoviava
João Ubaldo Ribeiro
Sétimo ocupante da Cadeira 34 na Academia Brasileira de Letras.
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problema com essas histórias todas
é que tudo é offzirrécorde, como se
diz atualmente. Quer dizer, quem
diz não escreve, quem escreve não assina.
Não tolero isso. Pode estar muito na moda,
mas não me convence. Eu, você pode escrever aí: foi eu que disse. O resto, não querendo confirmar, não confirmem. Escreva aí sem
o offzirrécorde. O camarada tem medo de
dizerem que ele é colhudeiro, a verdade é o
sol e ele é a lua, essas coisas. Comigo não,
escreva. O diabo Beremoalbo, muitas pessoas estiveram pessoalmente com ele – posso citar diversas, aliás não cito nada, hoje em
dia o sujeito cita e, quando está bem do seu,
já virou alcaguete, pode deixar – o diabo Beremoalbo era um diabão altamente escroto,
piores que já apareceram por aqui, inclusive
fazia as desgraças dele e dava grandes gaitadas, espécie de curriúque-curriúque, só que
com aquele bafo de diabo, absolutamente
fedorentíssimo. Ele chegavam na porta das
pessoas explodindo fortemente as letras que
movimentam os beiços:
– Boa noite. Meu nome é Beremoalbo.
E aí podia se resignar, que seguia uma
escrotidão em cima da outra, encarreirado.

Leite azedando, mulher abortando, menino
de caganeira, boi de bicheira, água podre
no purrão, panarído no dedão, moça velha
desonrada, casa nova destelhada, tudo o
que possa lhe ocorrer. O bicho tinha uma
voz péssima, mestiça de gruta, uma coisa
horrível de se ouvir assim no meio da noite – meu nome é Beremoalbo – imagine
o senhor. Pessoas há que procuram achar
qualidades nesse diabo Beremoalbo, mas a
verdade precisa ser dita, porque não existe
coisa neste mundo que não apareça algum
descarado para elogiar: nesse Beremoalbo
não tem nada que se salve não se pode ter
a mínima confiança nele. Para não dizer
mais nada, recordo o dia em que seu Beremoalbo se nos aparece por meio do serviço
de alto-falantes. O que ele diz é o seguinte:
– Boa noite. Ao microfone, Beremoalbo.
Votem no Medebê.
Agora o senhor veja que conselho porreta que ele achou de dar. Interessante.
Com certeza é a mãe dele, se diabo tivesse
mãe, que vai ficar aqui aguardando quatro
anos sem nem o secretário de Justiça, que
é o mais esculhambado de todos, aparecer
por aqui, mordamos aqui para vermos se

120  •  João Ubaldo Ribeiro
sairmos leite, ora me deixe. Acredite ser isto
suficiente para saber de quem se trata Beremoalbo.
Entretanto, Beremoalbo está longe de ser
o único da raça do cão a frequentar por aqui,
aliás é exatamente de um caso desses que eu
quero tratar, mais tarde lhe falo, logo, logo.
Tem gente que nega, mas, quando o senhor
virar as costas, vão se benzer e espalhar alho
pelos cantos da casa, só que Beremoalbo
come alho, com ele o negócio é difícil. Tem
gente que nega, mas só de fingimento, pois
a verdade é que esse pessoal todo vai se lembrar, se o senhor chegar para eles e mencionar alguns dos seguintes cães: Balganoel, o
espalha merda; Virifinário, o que conseguiu
fazer aparecer mais cornos nesta Terra do
que se pode contar; o diabão Jugurta, que
convencia todo mundo a dizer a verdade e
assim causou toda apresentação de fatos
maus; Harpagelão, que meteu na cabeça de
diversos padres de ir na terra de uns índios
mais do que degenerados, os quais comeram
Roquiféler – uns índios que comeram Roquiféler, vai se brincar com um povo desses? – e
igualmente que os índios comeram os padres
e nem pensaram duas vezes, que quando índio pensa meia vez pensa muito; Rolvinésio, o
que botava para falar e, botando gente para
falar, causou grande número de misérias;
Erundino, que peidava nos ambientes e causava inimizades; Raimundo Humberto, dador
de bofetadas estraladas, levantador de saias
de mulheres, assoprador de ventos maus de
toda consequência, causador de dor de ouvidos, mandador de moscas na hora do sono,
brochador de amantes, atiçador de crianças
insuportáveis e tudo mais que faça nós o Homem que possamos dirigir blasfêmias ao Nosso Criador– mas esse Raimundo Humberto, o
senhor tem de concordar que diabo chamado

Raimundo Humberto nunca que pode ser a
mesma coisa de um diabo atendendo por Beremoalbo, então seu Raimundo Humberto se
fazia passar, a quantos coubesse a desgraça
de topar com ele, por Ascaltenor, mas esse já
é outro diabo.
Pode o senhor assim consultar a nossa
praça e perceber o que quiser. Porque cada
um percebe o que quer, apesar de todo o
offzirrécorde. Embora não perceber certas
coisas já pareça descaração, mas manda a
caridade que se deixe isso de lado. Nunca
me esqueço, de que uns americanos estiveram aqui e filmaram o povo todo – sem
porém pagar um tostão a ninguém, como
eles pagam por exemplo a Tarzan, claro que
ninguém aqui é Tarzan, mas também é filho
de Deus – e, quando notaram que a maior
parte só trabalha quando está com fome,
disseram que todo mundo aqui somos uma
sociedade rica. E ainda sustentaram e botaram na rádio. Quer dizer, quanto mais a
gente estiver morando no oco dos pés de
pau e cagando nos matos, mais eles estão
gostando. Americano é mais sabido até do
que paulista. Estamos de olho neles todos.
O diabo Gildélio, conforme o senhor sabe,
do contrário não estava perguntando a respeito dele, era mais especial do que esses
outros, isto porque, de acordo com todas as
testemunhas, trazia sempre franzido o sobrolho e a cara ensombreada, por isso que
não suportava ser diabo. Se bem que nesse
eu não creio assim cem por cento, porque
cansei de ver ele sair da bodega de Ernestino
com cada lasca de jabá deste tamanho na
mão que ele roubava, provocando com isso
peixeiradas e tentativas de Ernestino contra
qualquer pessoa que apresentasse cara de
haver comido jabá naqueles dias, notadamente jabá crua. Eu mesmo estive acusado
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falsamente. Quer dizer, são umas coisas que
fazem a pessoa alimentar certas dúvidas.
No entanto, de relação aos assovios, posso muitíssimo bem prestar depoimento, isto
porque todos nesta cidade sabem que um
certo tipo de assovio, antes muito ouvido por
aqui, podia contar como uma espécie de aviso, porque lá vinha miséria. Acúrdo mesmo,
depois que ele já tinha metido no juízo de
Acúrcio casar com Isabel Rosália e morar com
a mãe lá dela, Dona Aurora, que só não se
podia chamar de jararaca porque a jararaca
tem a natureza mais cortês. Por aí o senhor
tira a natureza de Dona Aurora. Pois Acúrcio
garante que, na hora do pedido de casamento, ele ouviu aquele assoviozinho como que
de curió, assim no pé do ouvido bem lá dele.
A consciência cochichou: atenção nos assobeios, que possa ser Gildélio. Mas aí é que
está o particularismo da situação. Na hora,
o sujeito não dá importância ao assovio, de
forma que a desgraça fica feita. A mesma
coisa pode ser dita dúzias e dúzias de vezes,
como no caso de Genival, esse mesmo que
o senhor está pensando, que vem ouvindo
esses assovios toda vez que se candidata,
desde vereador aqui até prefeito, deputado,
vai a senador – quer dizer, chegando em todas as alturas políticas, não tem quem salve
ele do inferno. Como no caso de Totonho,
para mim ele continua a ser Totonho, lá fora
que chamam de doutor, doutor para mim é
orinol, não vou chamar de doutor um moleque daquele, que eu vi o pai muitas vezes
passando cabresto em jegue alheio nos pastos, ora me deixe. O caso dele é que hoje, de
grau em grau, é dono de altos bancos e altíssimas fábricas e é empregador – que ele chama empregador e não gosta que chamem
de patrão, por causa do natural acanhamento – de diversas pessoas, porém sempre ele
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ouvindo o assovio de Gildélio, quanto mais
dinheiro ele vai ganhando. Tem uns dinheiros
de viúvas que ele também arrecada e escreve
numa caderneta e esses incrementam muitíssimo a assoviação. Deixe ele.
Fala-se em Gildélio também, quando,
por uma razão ou por outra, a pessoa se engana com alguém e pega esse certo alguém
com a boca na botija em alguma desgraceira
contra si, isto porque, segundo se diz, seu
Gildélio me comete as piores malvadezas por
entre os disfarces mais safados e as mais altas finuras. O sujeito pega ele armando uma
sacanagem e ele faz o seguinte discurso:
– Creio, meu senhor, neste mundo é
muito fácil condenar e ainda mais fácil ignorar. O senhor me compreenda, eu sou
diabo, é uma fatalidade, que é que se pode
fazer? Alguém tem que ser diabo, havemos
de convir. Vamos compreender. Não se condena pela profissão sem conhecer o caráter.
Se eu fosse anjo, está certo. Mas eu não
sou. De forma que só posso fazer esse tipo
de coisa, o senhor por fineza queira relevar.
Posso garantir que, se o senhor fosse diabo,
estava na mesma situação; firuri-firuri.
Bom consolo, pode o senhor dizer e, de
fato, nada disso ia impedir que a desgraceira fosse feita. Pelo contrário, acho que nisso
vai a demonstração de que Gildélio pode
ser o exemplo de todos os diabos, pois
devia ser verdade conhecida que nenhum
assovio ou até apito de trem vai desviar o
homem de seu mau destino. De maneira
que podemos considerar esses assovios na
qualidade de deboche, mesmo porque a situação aqui é de molde que, se o urubu de
baixo está cagando no de cima, isso se descreve como boas notícias. E assim que vemos as coisas pretas, Deus é grande. Aliás,
podia chegar uma banda de assoviadores
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que nada se alterava, pois desde que este
mundo é mundo que existe um assoviador,
sem que ninguém devote a ele preocupação, porventura senão um maestro ou outro, para lhe comunicar que o seu dó maior
enganchou no si bemol.
Não sei de nada, até nem sou daqui e,
mesmo que fosse, não estava aqui e, mesmo que estivesse, não falava nada. Estou
ficando nos paroxismos, a culpa é sua, que
me deu álcool. Estou sabendo apenas que
esse diabo tanto atanazou a vida do meu
compadre Tito Procópio que esse compadre, ouvindo embora os assovios, fez mais
filhos do que devia a consciência consentir, pois afirmava rito Procópio que o filho
era a riqueza do pobre, convencimento
este assoprado pelo Gildélio mencionado,
Sendo que Gildélio, que tinha se provado
amigo da família, tudo bem disfarçadinho,
mostrou que não ter filhos ia ser bem pior.
Além de ser maldição, exibia aos vizinhos
gala fraca ou mulher maninha e, mais do
que importante, podia ser – estou dizendo assim: sempre podia ser, às vezes possa ser até que não podia ser, que eu não
sou comunista – podia ser que, sem mais
gente para ajudar na produção, podia ser

que eles não pudessem ficar mais ali, naquelas terras que não eram deles, Considerado isso, lembre que tanto faz nascer
como não nascer que a comida não aumenta, mas a produção pode aumentar,
E tal e coisa. E só os assovios. Pois então
Tito Procópio foi tendo filhos, juntamente
com despesas de enterros diversos, muito
embora tenha feito muitos que viviam ali
mesmo, comendo o barrinho deles e esfregando as barriguinhas d’água deles e dois
ou três quem sabe se não pode vir a ser até
peão, se forte?
Terminou, naturalmente, que rito Procópio desmascarou Gildélio e se preparou
para envergonhar esse diabo, quando ele
começou com a conversa de que culpa ele
tinha se ele era diabo. Mas logo eu, disse
Tito Procópio,logo eu, que sou pobre e nada
possuo neste mundo? Podendo vosmecê ir
infernar quem por aí explora e torpedeia?
E por isso mesmo, disse o diabo Gildélio, olhando para os meninos amarelos com
seus olhos maus e dando um sorriso horrível como só o diabo pode dar, o sorriso
mais feio do mundo. E ele sorri porque sabe
que não pode obrar coisa pior do que fazer
nascer. Pelo menos nascer por aqui.

A nova Califórnia
Lima Barreto
Carioca, jornalista e escritor brasileiro. Principais romances: Recordações do Escrivão Isaías Caminha
(1909); Triste fim de Policarpo Quaresma (1915); e Vida e morte de MJ. Gonzaga de Sá (1919).
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Ninguém sabia donde viera aquele homem. O agente do Correio pudera apenas
informar que acudia ao nome de Raimundo
Flamel, pois assim era subscrita a correspondência que recebia. E era grande. Quase
diariamente, o carteiro lá ia a um dos extremos da cidade, onde morava o desconhecido, sopesando um maço alentado de cartas
vindas do mundo inteiro, grossas revistas
em línguas arrevesadas, livros, pacotes...
Quando Fabrício, o pedreiro, voltou de
um serviço em casa do novo habitante, todos na venda perguntaram-lhe que trabalho lhe tinha sido determinado.
– Vou fazer um forno, disse o preto, na
sala de jantar.
Imaginem o espanto da pequena cidade
de Tubiacanga, ao saber de tão extravagante construção: um forno na sala de jantar!
E, pelos dias seguintes, Fabrício pôde contar
que vira balões de vidros, facas sem corte,
copos como os da farmácia – um rol de coisas esquisitas a se mostrarem pelas mesas e
prateleiras como utensílios de uma bateria de
cozinha em que o próprio diabo cozinhasse.

O alarme se fez na vila. Para uns, os mais
adiantados, era um fabricante de moeda
falsa; para outros, os crentes e simples, um
tipo que tinha parte com o tinhoso.
Chico da Tirana, o carreiro, quando passava em frente da casa do homem misterioso, ao lado do carro a chiar, e olhava a
chaminé da sala de jantar a fumegar, não
deixava de persignar-se e rezar um “credo”
em voz baixa; e, não fora a intervenção do
farmacêutico, o subdelegado teria ido dar
um cerco à casa daquele indivíduo suspeito,
que inquietava a imaginação de toda uma
população.
Tomando em consideração as informações de Fabrício, o boticário Bastos concluirá que o desconhecido devia ser um sábio,
um grande químico, refugiado ali para mais
sossegadamente levar avante os seus trabalhos científicos.
Homem formado e respeitado na cidade, vereador, médico também, porque o
doutor Jerônimo não gostava de receitar
e se fizera sócio da farmácia para mais em
paz viver, a opinião de Bastos levou tranquilidade a todas as consciências e fez com
que a população cercasse de uma silenciosa
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admiração a pessoa do grande químico,
que viera habitar a cidade.
De tarde, se o viam a passear pela margem do Tubiacanga, sentando-se aqui e
ali, olhando perdidamente as águas claras
do riacho, cismando diante da penetrante
melancolia do crespúsculo, todos se descobriam e não era raro que às “boas noites”
acrescentassem “doutor”. E tocava muito o
coração daquela gente a profunda simpatia
com que ele tratava as crianças, a maneira
pela qual as contemplava, parecendo apiedar-se de que elas tivessem nascido para
sofrer e morrer.
Na verdade, era de ver-se, sob a doçura
suave da tarde, a bondade de Messias com
que ele afagava aquelas crianças pretas, tão
lisas de pele e tão tristes de modos, mergulhadas no seu cativeiro moral, e também
as brancas, de pele baça, gretada e áspera,
vivendo amparadas na necessária caquexia
dos trópicos.
Por vezes, vinha-lhe vontade de pensar
qual a razão de ter Bernardin de Saint-Pierre
gasto toda a sua ternura com Paulo e Virgínia
e esquecer-se dos escravos que os cercavam...
Em poucos dias a admiração pelo sábio
era quase geral, e não o era unicamente
porque havia alguém que não tinha em
grande conta os méritos do novo habitante.
Capitão Pelino, mestre-escola e redator da Gazeta de Tubiacanga, órgão local
e filiado ao partido situacionista, embirrava
com o sábio. “Vocês hão de ver, dizia ele,
quem é esse tipo... Um caloteiro, um aventureiro ou talvez um ladrão fugido do Rio.”
A sua opinião em nada se baseava, ou
antes, baseava-se no seu oculto despeito vendo na terra um rival para a fama de
sábio de que gozava. Não que Pelino fosse químico, longe disso; mas era sábio, era

gramático. Ninguém escrevia em Tubiacanga que não levasse bordoada do Capitão
Pelino, e mesmo quando se falava em algum homem notável lá no Rio, ele não deixava de dizer: “Não há dúvida! O homem
tem talento, mas escreve: ‘um outro’, ‘de
resto’...” E contraía os lábios como se tivesse engolido alguma cousa amarga.
Toda a vila de Tubiacanga acostumou-se
a respeitar o solene Pelino, que corrigia e
emendava as maiores glórias nacionais. Um
sábio...
Ao entardecer, depois de ler um pouco o Sotero, o Cândido de Figueiredo ou o
Castro Lopes, e de ter passado mais uma
vez a tintura nos cabelos, o velho mestre-escola saía vagarosamente de casa, muito
abotoado no seu paletó de brim mineiro, e
encaminhava-se para a botica do Bastos a
dar dous dedos de prosa. Conversar é um
modo de dizer, porque era Pelino avaro de
palavras, limitando-se tão somente a ouvir.
Quando, porém, dos lábios de alguém escapava a menor incorreção de linguagem,
intervinha e emendava. “Eu asseguro, dizia o agente do Correio, que...” Por aí, o
mestre-escola intervinha com mansuetude
evangélica: “Não diga ‘asseguro’ Senhor
Bernardes; em português é garanto.”
E a conversa continuava depois da
emenda, para ser de novo interrompida por
uma outra. Por essas e outras, houve muitos
palestradores que se afastaram, mas Pelino,
indiferente, seguro dos seus deveres, continuava o seu apostolado de vernaculismo. A
chegada do sábio veio distraí-Io um pouco
da sua missão. Todo o seu esforço voltava-se agora para combater aquele rival, que
surgia tão inopinadamente.
Foram vãs as suas palavras e a sua eloquência: não só Raimundo Flamel pagava
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em dia as suas contas, como era generoso – pai da pobreza – e o farmacêutico vira
numa revista de específicos seu nome citado como químico de valor.

II
Havia já anos que o químico vivia em Tubiacanga, quando, uma bela manhã, Bastos
o viu entrar pela botica adentro. O prazer
do farmacêutico foi imenso. O sábio não
se dignara até aí visitar fosse quem fosse e,
certo dia, quando o sacristão Orestes ousou
penetrar em sua casa, pedindo-lhe uma esmola para a futura festa de Nossa Senhora
da Conceição, foi com visível enfado que
ele o recebeu e atendeu.
Vendo-o, Bastos saiu de detrás do balcão,
correu a recebê-lo com a mais perfeita demonstração de quem sabia com quem tratava e foi quase em uma exclamação que disse:
– Doutor, seja bem-vindo.
O sábio pareceu não se surpreender nem
com a demonstração de respeito do farmacêutico, nem com o tratamento universitário. Docemente, olhou um instante a armação cheia de medicamentos e respondeu:
– Desejava falar-lhe em particular, Senhor Bastos.
O espanto do farmacêutico foi grande.
Em que poderia ele ser útil ao homem, cujo
nome corria mundo e de quem os jornais
falavam com tão acendrado respeito? Seria
dinheiro? Talvez... Um atraso no pagamento das rendas, quem sabe? E foi conduzindo o químico para o interior da casa, sob o
olhar espantado do aprendiz que, por um
momento, deixou a “mão” descansar no
gral, onde macerava uma tisana qualquer.
Por fim, achou ao fundo, bem no fundo, o quartinho que lhe servia para exames
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médicos mais detidos ou para as pequenas
operações, porque Bastos também operava.
Sentaram-se e Flamel não tardou a expor:
– Como o senhor deve saber, dedico-me
à química, tenho mesmo um nome respeitado no mundo sábio...
– Sei perfeitamente, doutor, mesmo tenho disso informado, aqui, aos meus amigos.
– Obrigado. Pois bem: fiz uma grande
descoberta, extraordinária...
Envergonhado com o seu entusiasmo,
o sábio fez uma pausa e depois continuou:
– Uma descoberta... Mas não me convém, por ora, comunicar ao mundo sábio,
compreende?
– Perfeitamente.
– Por isso precisava de três pessoas conceituadas que fossem testemunhas de uma
experiência dela e me dessem um atestado
em forma, para resguardar a prioridade da
minha invenção... O senhor sabe: há acontecimentos imprevistos e...
– Certamente! Não há dúvida!
– Imagine o senhor que se trata de fazer
ouro...
– Como? O quê? fez Bastos, arregalando os olhos.
– Sim! Ouro! disse, com firmeza, Flamel.
– Como?
– O senhor saberá, disse o químico secamente. A questão do momento são as
pessoas que devem assistir à experiência,
não acha?
– Com certeza, é preciso que os seus
direitos fiquem resguardados, porquanto...
– Uma delas, interrompeu o sábio, é o
senhor; as outras duas, o Senhor Bastos
fará o favor de indicar-me.
O boticário esteve um instante a pensar,
passando em revista os seus conhecimentos
e, ao fim de uns três minutos, perguntou:
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– O Coronel Bentes lhe serve? Conhece?
– Não. O senhor sabe que não me dou
com ninguém aqui.
– Posso garantir-lhe que é homem sério,
rico e muito discreto.
– E religioso? Faço-lhe esta pergunta,
acrescentou Flamel logo, porque temos que
lidar com ossos de defunto e só estes servem...
– Qual! E quase ateu...
– Bem! Aceito. E o outro?
Bastos voltou a pensar e dessa vez demorou-se um pouco mais consultando a
sua memória... Por fim, falou:
– Será o Tenente Carvalhais, o coletor,
conhece?
– Como já lhe disse...
– É verdade. É homem de confiança, sério, mas...
– Que é que tem?
– É maçom.
– Melhor.
– E quando é?
– Domingo. Domingo, os três irão lá em
casa assistir à experiência e espero que não
me recusarão as suas firmas para autenticar
a minha descoberta.
– Está tratado.
Domingo, conforme prometeram, as
três pessoas respeitáveis de Tubiacanga foram à casa de Flamel, e, dias depois, misteriosamente, ele desaparecia sem deixar
vestígios ou explicação para o seu desaparecimento.

III
Tubiacanga era uma pequena cidade de
três ou quatro mil habitantes, muito pacífica, em cuja estação, de onde em onde os
expressos davam a honra de parar. Há cinco

anos não se registrava nela um furto ou
roubo. As portas e janelas só eram usadas...
porque o rio as usava.
O único crime notado em seu pobre cadastro fora um assassinato por ocasião das
eleições municipais; mas, atendendo que o
assassino era do partido do governo, e a vítima da oposição, o acontecimento em nada
alterou os hábitos da cidade, continuan
do ela a exportar o seu café e a mirar as
suas casas baixas e acanhadas nas escassas
águas do pequeno rio que a batizara.
Mas, qual não foi a surpresa dos seus
habitantes quando se veio a verificar nela
um dos repugnantes crimes de que se tem
memória! Não se tratava de um esquartejamento ou parricídio; não era o assassinato
de uma família inteira ou um assalto à coletoria; era cousa pior, sacrílega aos olhos de
todas as religiões e consciências: violavam-se as sepulturas do “Sossego”, do seu cemitério, do seu campo-santo.
Em começo, o coveiro julgou que fossem
cães, mas, revistando bem o muro, não encontrou senão pequenos buracos. Fechou-os; foi inútil. No dia seguinte, um jazigo
perpétuo arrombado e os ossos, saqueados;
no outro, um carneiro e uma sepultura rasa.
Era gente ou demônio. O coveiro não quis
mais continuar as pesquisas por sua conta,
foi ao subdelegado e a notícia espalhou-se
pela cidade.
A indignação na cidade tomou todas
as feições e todas as vontades. A religião
da morte precede todas e certamente será
a última a morrer nas consciências. Contra
a profanação, clamaram os seis presbiterianos do lugar – os bíblicos, como lhes chama
o povo; clamava o agrimensor Nicolau, antigo cadete, e positivista do rito Teixeira Mendes; clamava o Major Camanho, presidente
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da Loja Nova Esperança; clamavam o turco
Miguel Abudala, negociante de armarinho,
e o cético Belmiro, antigo estudante, que
vivia ao deus – dará, bebericando parati nas
tavernas. A própria filha do engenheiro residente da estrada de ferro, que vivia desdenhando aquele lugarejo, sem notar sequer
os suspiros dos apaixonados locais, sempre
esperando que o expresso trouxesse um
príncipe a desposá-la –, a linda e desdenhosa Cora não pôde deixar de compartilhar da
indignação e do horror que tal ato provocara em todos do lugarejo. Que tinha ela com
o túmulo de antigos escravos e humildes
roceiros? Em que podia interessar aos seus
lindos olhos pardos o destino de tão humildes ossos? Porventura o furto deles perturbaria o seu sonho de fazer radiar a beleza
de sua boca, dos seus olhos e do seu busto
nas calçadas do Rio?
Decerto, não; mas era a Morte, a Morte
implacável e onipotente, de que ela também se sentia escrava, e que não deixaria
um dia de levar a sua linda caveirinha para
a paz eterna do cemitério. Aí Cora queria os
seus ossos sossegados, quietos e comodamente descansando num caixão bem-feito
e num túmulo seguro, depois de ter sido a
sua carne encanto e prazer dos vermes...
O mais indignado, porém, era Pelino. O
professor deitara artigo de fundo, imprecando, bramindo. gritando: “Na estória do
crime, dizia ele, já bastante rica de fatos repugnantes, como sejam: o esquartejamento de Maria de Macedo, o estrangulamento
dos irmãos Fuoco, não se registra um que
o seja tanto como o saque às sepulturas do
‘Sossego’.”
E a vila vivia em sobressalto. Nas faces
não se lia mais paz; os negócios estavam
paralisados; os namoros suspensos. Dias e
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dias por sobre as casas pairavam nuvens negras e, à noite, todos ouviam ruídos, gemidos, barulhos sobrenaturais... Parecia que
os mortos pediam vingança...
O saque, porém, continuava. Toda noite eram duas, três sepulturas abertas e esvaziadas de seu fúnebre conteúdo. Toda a
população resolveu ir em massa guardar os
ossos dos seus maiores. Foram cedo, mas,
em breve, cedendo à fadiga e ao sono, retirou-se um, depois outro e, pela madrugada,
já não havia nenhum vigilante. Ainda nesse
dia o coveiro verificou que duas sepulturas
tinham sido abertas e os ossos levados para
destino misterioso.
Organizaram então uma guarda. Dez
homens decididos juraram perante o subdelegado vigiar durante a noite a mansão
dos mortos.
Nada houve de anormal na primeira
noite, na segunda e na terceira; mas, na
quarta, quando os vigias já se dispunham
a cochilar, um deles julgou lobrigar um vulto esgueirando-se por entre a quadra dos
carneiros. Correram e conseguiram apanhar
dous dos vampiros. A raiva e a indignação.
até aí sopitadas no ânimo deles, não se contiveram mais e deram tanta bordoada nos
macabros ladrões, que os deixaram estendidos como mortos.
A notícia correu logo de casa em casa
e, quando, de manhã, se tratou de estabelecer a identidade dos dous malfeitores,
foi diante da população inteira que foram
neles reconhecidos o Coletor Carvalhais e o
Coronel Bentes, rico fazendeiro e presidente da Câmara. Este último ainda vivia e, a
perguntas repetidas que lhe fizeram, pôde
dizer que juntava os ossos para fazer ouro
e o companheiro que fugira era o farmacêutico.
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Houve espanto e houve esperanças.
Como fazer ouro com ossos? Seria possível?
Mas aquele homem rico, respeitado, como
desceria ao papel de ladrão de mortos se a
cousa não fosse verdade!
Se fosse possível fazer, se daqueles míseros despojos fúnebres se pudesse fazer
alguns contos de réis, como não seria bom
para todos eles!
O carteiro, cujo velho sonho era a formatura do filho, viu logo ali meios de consegui-la. Castrioto, o escrivão do juiz de paz,
que no ano passado conseguiu comprar
uma casa, mas ainda não a pudera cercar,
pensou no muro, que lhe devia proteger
a horta e a criação. Pelos olhos do sitiante
Marques, que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto, pensou logo
no prado verde do Costa, onde os seus bois
engordariam e ganhariam forças...
Às necessidades de cada um, aqueles
ossos que eram ouro viriam atender, satisfazer e felicitá-los; e aqueles dous ou três
milhares de pessoas, homens, crianças,
mulheres, moços e velhos, como se fossem
uma só pessoa, correram à casa do farmacêutico.
A custo, o subdelegado pôde impedir
que varejassem a botica e conseguir que
ficassem na praça, à espera do homem
que tinha o segredo de todo um Potosi.
Ele não tardou a aparecer. Trepado a uma
cadeira, tendo na mão uma pequena barra
de ouro que reluzia ao forte sol da manhã,
Bastos pediu graça, prometendo que ensinaria o segredo, se lhe poupassem a vida.
“Queremos já sabê-lo,” gritaram. Ele então
explicou que era preciso redigir a receita,
indicar a marcha do processo, os reativos
– trabalho longo que só poderia ser entregue impresso no dia seguinte. Houve um

murmúrio, alguns chegaram a gritar, mas
o subdelegado falou e responsabilizou-se
pelo resultado.
Docilmente, com aquela doçura particular
às multidões furiosas, cada qual se encaminhou para casa, tendo na cabeça um único
pensamento: arranjar imediatamente a maior
porção de ossos de defunto que pudesse.
O sucesso chegou à casa do engenheiro
residente da estrada de ferro. Ao jantar, não
se falou em outra cousa. O doutor concatenou o que ainda sabia do seu curso, e afirmou que era impossível. Isto era alquimia.
cousa morta: ouro é ouro, corpo simples, e
osso é osso, um composto, fosfato de cal.
Pensar que se podia fazer de uma cousa outra era “besteira”. Cora aproveitou o caso
para rir-se petropolimente da crueldade daqueles botocudos; mas sua mãe, Dona Emilia, tinha fé que a cousa era possível.
À noite, porém, o doutor percebendo
que a mulher dormia, saltou a janela e correu em direitura ao cemitério; Cora, de pés
nus, com as chinelas nas mãos, procurou a
criada para irem juntas à colheita de ossos.
Não a encontrou, foi sozinha; e Dona Emília, vendo-se só, adivinhou o passeio e lá foi
também. E assim aconteceu na cidade inteira. O pai, sem dizer nada ao filho, saía;
a mulher, julgando enganar o marido, saía;
os filhos, as filhas, os criados – toda a população, sob a luz das estrelas assombradas,
correu ao satânico rendez-vous no “Sossego”. E ninguém faltou. O mais rico e o mais
pobre lá estavam. Era o turco Miguel, era o
professor Pelino, o doutor; Jerônimo, o Major Camanho, Cora, a linda e deslumbrante
Cora, com os seus lindos dedos de alabastro,
revolvia a sânie das sepulturas, arrancava as
carnes, ainda podres agarradas tenazmente
aos ossos e deles enchia o seu regaço até ali
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inútil. Era o dote que colhia e as suas narinas, que se abriam em asas rosadas e quase
transparentes, não sentiam o fétido dos tecidos apodrecidos em lama fedorenta...
A desinteligência não tardou a surgir; os
mortos eram poucos e não bastavam para
satisfazer a fome dos vivos. Houve facadas,
tiros, cachações. Pelino esfaqueou o turco
por causa de um fêmur e mesmo entre as
famílias questões surgiram. Unicamente, o
carteiro e o filho não brigaram. Andaram
juntos e de acordo e houve uma vez que
o pequeno, uma esperta criança de onze
anos, até aconselhou ao pai: “Papai vamos
aonde está mamãe; ela era tão gorda..:”
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De manhã, o cemitério tinha mais mortos do que aqueles que recebera em trinta anos de existência. Uma única pessoa lá
não estivera, não matara nem profanara
sepulturas: fora o bêbedo Belmiro.
Entrando numa venda, meio aberta, e
nela não encontrando ninguém, enchera
uma garrafa de parati e se deixara ficar a
beber sentado na margem do Tubiacanga,
vendo escorrer mansamente as suas águas
sobre o áspero leito de granito – ambos, ele
e o rio, indiferentes ao que já viram, mesmo
à fuga do farmacêutico, com o seu Potosi
e o seu segredo, sob o dossel eterno das
estrelas.

Petit Trianon – Doado pelo governo francês em 1923.
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37
Tomás Antônio Gonzaga	Silva Ramos	Arno Wehling
38
Tobias Barreto
Graça Aranha
José Sarney
39	F.A. de Varnhagen
Oliveira Lima
Marco Maciel
40
Visconde do Rio Branco	Eduardo Prado	Edmar Lisboa Bacha

C o mp o s t o

em

Frutiger Light 9,5/13,5

pt;

C i ta ç õ e s , 9 / 1 2

pt

