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Esta a glória que fica, eleva, honra e consola.
MaChaDo De assis





Apresentação

cicero sandroni
Ocupante da Cadeira 6 na academia Brasileira de Letras.

Com 22 colaboradores, dentre os quais 

11 comparecem pela primeira vez às 

páginas da Revista Brasileira, este nú-

mero apresenta um equilíbrio entre textos crí-

ticos (11) e de criação (11), nos campos da po-

esia e da ficção. 

a assinalar a estreia da seção Memória, 

em que iremos divulgar inéditos ou trazer de 

volta à circulação textos de relevância literá-

ria e/ou histórica.

Outras novidades virão nos números sub-

sequentes da Revista Brasileira, um espaço 

simultaneamente aberto à preservação de 

nosso passado e às manifestações da cultu-

ra contemporânea.





E N S A I O

instituições, cultura e cidadania

Arno Wehling
Membro da academia Brasileira de Letras, da academia Portuguesa da História e da academia  

das Ciências de Lisboa e Presidente de Honra do instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

a assinatura de um instrumento de 
cooperação entre a Câmara dos De-
putados e a academia Brasileira de 

Letras tem como objetivo divulgar a progra-
mação cultural da Casa de Machado de as-
sis. É ocasião oportuna para, ressaltando a 
importância do acordo, fazer breve reflexão 
sobre o papel das instituições no âmbito da 
cultura e da cidadania.

antes de tudo, é preciso recordar que a 
Câmara e a academia são instituições que 
duram além do presente. elas ultrapassaram 
diferentes épocas, conjunturas, governos, 
sistemas políticos, escolas literárias, tendên-
cias intelectuais. a Câmara dos Deputados, 
prestes a completar 200 anos de atividades, 
a academia Brasileira de Letras com 123 anos, 
o que não é pouco para um país com cinco 
séculos de existência.

Viram a ascensão, o apogeu, a decadên-
cia e a queda de concepções, fórmulas, solu-
ções, agrupamentos e lideranças, quer pelo 
desgaste natural do tempo, quer, mais posi-
tivamente, porque os problemas que os ge-
raram ou polarizaram foram resolvidos.

Durando, se modificaram, porque a his-
tória é puro movimento, embora permaneçam 

fiéis à sua essência: a representação e a par-
ticipação política da sociedade, num caso, 
a produção e a disseminação da cultura, no 
outro.

Durando, se aperfeiçoaram, porque a ex-
periência acumulada serve para aprimorar o 
pensamento e a sensibilidade e para refinar 
os critérios das escolhas.

assim fazendo, cumpriram o destino das 
instituições enunciado por Montesquieu, aliás 
um dos formuladores da instituição parlamen-
tar como a conhecemos: os homens criam as 
instituições e estas, por sua vez, geram no-
vos homens, que nelas atuam, num proces-
so de aperfeiçoamento constante.

Podemos sorrir da ideia de progresso ex-
cessivamente otimista embutida na visão do 
filósofo, mas é inegável, no caso das institui-
ções que hoje se encontram, a contribuição 
que deram para o Brasil.

essas notáveis folhas de serviço se expli-
cam pela opção de ambas por dois compro-
missos institucionais.

O compromisso pelo Brasil, de modo 
que o “país do futuro” de stefan Zweig deixe 
de ser uma linha de horizonte, que se afasta 
à medida que nos aproximamos, e se torne 

Palavras proferidas na cerimônia de assinatura do convênio entre a aBL e a TV Câmara, no dia 24 de julho de 2020.
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uma realidade presente, de um país grande, 
próspero e sobretudo livre e tolerante.

O compromisso com o povo e a cida-
dania, que consiste basicamente no exercí-
cio cotidiano, quase banal e naturalizado, 
dos direitos.

Direito à liberdade, o mais fundamental 
de todos, oxigênio sem o qual a sociedade 
definha e morre, como morrem as coletivida-
des: tornando-se cinzentas, apáticas e des-
pojadas de esperança.

Direito à igualdade, permitindo a todos os 
membros oportunidades de acesso e meios 
para a realização de seus objetivos.

Direito ao bom governo, expressão medie-
val, sempre atual, que associa a vida pública 
ao correto desempenho de seus dirigentes, 
para que raciocinem com clareza sobre suas 
escolhas e ajam de acordo com os princípios 
éticos, para o bem comum.

Direito à felicidade, esta expectativa otimista 
do iluminismo, ingênua talvez, de trazer o Céu 
à Terra, antecipando da vida eterna para a vida 
histórica a viabilidade da realização pessoal.

É tendo como pano de fundo estes dois 
compromissos que a academia Brasileira de 
Letras orienta suas atividades e seleciona as 
opções para sua programação cultural.

elas dizem antes de tudo respeito à forma 
brasileira de produzir cultura. Nosso funda-
dor Machado de assis afirmava que o instinto 
de nacionalidade de um povo se revelava no 
“modo de ver e sentir”, tornando-o próprio 
dele e distinguindo-o dos demais.

esse “modo de ver e sentir” é a seiva 
que alimenta o patrimônio comum do povo 
brasileiro, o faz reconhecido e inspira suas 
realizações.

Como está na história e se refaz todos os 
dias, não pode ser algo estático: vive sempre 
em transformação criativa.

Porque somente se enriquece na troca 
de visões e experiências, não é autofágico: 
depende do “comércio de ideias”, como di-
ziam os autores iluministas, para se enrique-
cer, e o nacional intercambia com o regional 
de nossa cultura e com o universal das de-
mais culturas.

essas atividades da aBL priorizam a de-
fesa da língua e o cultivo dos valores literá-
rios, como suas congêneres de outras nações. 
Não é por acaso que nos países de fala cas-
telhana há uma “academia de la lengua”, 
que trata do idioma, e uma “academia de 
la Historia”, que trata do passado comum.

Mas a aBL valoriza também todas as 
demais expressões culturais e lhes dá gua-
rida no que produzem. a velha fórmula de 
Terêncio sobre nada de humano lhe ser in-
diferente pode ser honestamente glosada 
pela academia: nada do que é cultural nos 
é indiferente.

isso nos leva à conclusão lógica: o cultu-
ral é, pela sua própria constituição, diverso. 
O respeito à diversidade e, mais que isso, sua 
valorização são a garantia da nossa criativi-
dade e nos dão a certeza de que nos sinto-
nizamos com a alma coletiva. Diversidade e 
consequentemente uma atitude pluralista, 
que não teme, antes estimula o contraditório 
de posições e a contrastação de ideias, para 
que as avaliações e escolhas se façam em 
plena liberdade e com abertura de espírito.

Com tais compromissos e tal disposição 
de espírito, creio que posso dizer que a Câ-
mara dos Deputados do Brasil e a academia 
Brasileira de Letras, sublinhe-se, instituições 
centenárias da experiência histórica brasilei-
ra, trabalharão juntas para realizar algumas 
finalidades comuns.

Pela cultura brasileira, valorizando o que 
se produz de mais característico, em especial 
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o “modo [brasileiro] de ver e sentir” na per-
cepção da realidade, na identificação de seus 
problemas, no equacionamento das soluções.

Pela educação brasileira, inseparável da 
cultura como de tudo o mais – inclusive da 
economia e do exercício do poder –, para que 
a ciência, a arte, o pensamento livre e a re-
flexão se disseminem e se tornem um hábito 
natural de nosso comportamento.

Pela sociedade brasileira, para que tenha-
mos um povo mais livre, menos desigual, mais 
feliz e com mais acesso aos bens culturais.

Pela vida política brasileira, para que o 
maior número possa participar da vida da co-
munidade, da “república”, terminando com a 
tradição negativa apontada pelo cronista frei 
Vicente do salvador há quatrocentos anos: 
a de que no Brasil o comportamento social 

não era de “república”, mas do exclusivo in-
teresse particular.

Nesse trabalho conjunto estarão sub-
jacentes, como condições absolutamente 
necessárias, aquele pluralismo, que nos es-
timula a empatia pela diferença, e a tolerân-
cia, que a história demonstrou ser condição 
determinante para o sucesso ou o fracas-
so das nações.

Nesse espírito – creio poder interpretar 
com fidelidade o sentimento da academia 
a respeito – a aBL subscreve essa coopera-
ção, em mais um procedimento para cumprir 
o que ensinou Machado de assis do modo 
mais sintético possível na sessão que encer-
rava o primeiro ano de atividades da institui-
ção: simplesmente, “trabalhar pela extensão 
das ideias humanas.”





castro Alves, o dramaturgo 
abolicionista

João Roberto Faria
Professor titular aposentado de Literatura Brasileira da Universidade de são Paulo e pesquisador do CNPq. 

foi coordenador da coleção “Dramaturgos do Brasil”, da editora Martins fontes, e é autor de José de Alencar 
e o teatro, O teatro realista no Brasil, Ideias teatrais: o século XIX no Brasil e O teatro na estante.

P oeta precoce, Castro alves publicou 
seus primeiros versos abolicionistas em 
1863, aos dezesseis anos de idade. es-

tava morando no Recife, preparando-se para 
ingressar na faculdade de Direito, quando 
escreveu o poema “a canção do africano”, 
espécie de paródia, no sentido de “canto 
paralelo”, da “Canção do exílio” de Gonçal-
ves Dias. em 1865, já na faculdade, a mili-
tância contra a escravidão se materializa em 
um conjunto de poemas, que circulam prin-
cipalmente entre os acadêmicos, alguns de-
les incluídos no volume póstumo Os escra-
vos, de 1883, como “O século”, “a visão 
dos mortos”, “Tragédia no lar” e “adeus, 
meu canto”.

No início de 1866, de acordo com um de 
seus biógrafos, um grupo formado por Castro 
alves, Rui Barbosa, Plínio de Lima, augusto 
Álvares Guimarães e Regueira Costa, entre 
outros, funda uma sociedade abolicionista.1 
Mas o fato principal na vida do poeta, nes-
se ano, é a paixão pela atriz eugênia Câma-
ra, que ele vê representar no palco do Teatro 

1 afrânio Peixoto. Castro Alves: o poeta e o poema. 5. ed.  
são Paulo: Companhia editora Nacional; Brasília: iNL, 
1976, p. 31.

santa isabel. É bastante conhecida a polêmi-
ca que travou com Tobias Barreto, admira-
dor e defensor da atriz adelaide amaral. for-
maram-se dois partidos na cidade, liderados 
pelos dois escritores, que pelejaram por suas 
damas na imprensa do Recife. seja pelos be-
los versos, seja pela bela figura, Castro alves 
conquistou o coração de eugênia Câmara. 
No final de 1866 estavam vivendo juntos e 
em fevereiro de 1867 o poeta se transforma 
em dramaturgo, para dar uma prova de amor 
a sua amada, finalizando a redação do dra-
ma Gonzaga ou a Revolução de Minas, no 
qual havia um papel de relevo para a atriz.

Nesse autêntico drama de ideias, Cas-
tro alves não se preocupou muito com a 
verdade histórica da inconfidência Minei-
ra. a imaginação falou mais alto, tanto na 
armação do enredo, centrado no triângulo 
amoroso formado por Gonzaga, Maria Do-
roteia e o governador – o Visconde de Bar-
bacena –, quanto na justaposição da luta 
pela liberdade da pátria à ideia abolicionis-
ta. assim, não é Tiradentes o protagonista 
da peça, mas o poeta Gonzaga, espécie de 
alter ego do poeta-autor, tanto nas expan-
sões amorosas, em que a linguagem lírica 

O presente estudo é parte do livro Teatro e escravidão no Brasil, no prelo da editora Perspectiva. agradeço o apoio 
do CNPq para a realização da pesquisa.
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se eleva, quanto no discurso antiescravista, 
marcado pelo inconformismo com o sofri-
mento dos cativos.

O primeiro ato – significativamente inti-
tulado “Os escravos” – é quase que inteira-
mente dedicado a despertar no espectador/
leitor a repulsa à escravidão. Nas duas cenas 
iniciais, o protagonismo é do negro e liberto 
Luís, que serve a Gonzaga como se fosse um 
“escravo fiel”, pois o viu crescer e o acom-
panha desde sempre, grato por ter sido tra-
tado com desvelo e ser forro.

a história de vida de Luís é a de muitos 
escravos, que carregaram ao longo da vida 
a dor da separação de seus entes queridos. 
ele e Gonzaga se alternam na narração dos 
fatos passados, que são terríveis. Tudo se 
inicia com a chegada de Cora à fazenda da 
mãe de Gonzaga, que a acolhe. Dizendo-
-se livre – era uma escrava fugida –, casa-
-se com Luís, mas depois de alguns anos seu 
paradeiro é descoberto. eis o que acontece, 
nas duras palavras do personagem negro:

LUÍS – Um dia um homem chegou à fa-
zenda... Era à tarde... ainda me lembro. Caí-
am as sombras por detrás da serra – o sabiá 
cantava nos coqueiros da mata, e uma doce 
tristeza rodeava as senzalas. O negro e a mu-
lher de volta do trabalho, sentados à porta da 
senzala, brincavam com uma criancinha que 
esperneava rindo no chão. Como era linda! 
Neste momento tocavam as ave-marias. A 
mulher levantou-se apanhando a criança e 
começou risonha e feliz a ensinar-lhe uma 
oração... O pai olhava este quadro, louco de 
felicidade... De repente uma chicotada inter-
rompeu o nome de Deus na boca da pobre 
mãe e uma chuva de sangue inundou a crian-
cinha que continuou a rir.

ALVARENGA, CLAÚDIO E PADRE CAR-
LOS – Miserável!...

LUÍS – Era o que ia dizer-lhe a ponta de 
uma faca, mas no ouvido das entranhas... 
quando muitos braços agarram o negro pe-
las costas. Amarram-no ali mesmo e então, 
enquanto o sangue e a loucura subiam-lhe 
aos olhos, ele ouviu isto. O estrangeiro dizia: 
tu vais ser castigada com teu filho. A desgra-
çada ousou ajoelhar-se... creio que despiram-
-na e ali mesmo os açoites estalaram... Sim... 
lembro-me que de vez em quando um bor-
rifo de sangue acordava-me do meu delírio. 
E eu... só tinha ao alcance o meu braço, por 
isso, esfregava-o com os dentes....2

eis aí um quadro da escravidão em que à 
violência física acrescenta-se um outro tipo de 
sofrimento: o da separação de casais ou de pais 
e filhos. ainda que na peça se trate de reaver 
uma escrava fugida, a cena evoca uma prática 
comum de senhores de escravos: a venda em 
separado de membros de uma mesma família. 
Para se ter uma ideia de como esse costume 
desumano foi duradouro, basta dizer que foi 
proibido apenas em 1869 – depois, portanto, 
das encenações de Gonzaga ou a Revolução 
de Minas, em 1867 e 1868. Como ministro 
da Justiça, José de alencar assinou o decre-
to n.o 1695, de 15 de setembro de 1869, em 
cujo artigo segundo se lê:

Em todas as vendas de escravos, ou se-
jam particulares ou judiciais, é proibido, sob 
pena de nulidade, separar o marido da mu-
lher, o filho do pai ou mãe, salvo sendo os 
filhos maiores de 15 anos.3

Teria a peça de Castro alves sensibilizado 
o político conservador alencar, que a havia 
lido um ano antes, como veremos à frente?

2 Castro alves, Teatro Completo. são Paulo: Martins fon-
tes, 2004, p. 24-25.
3 Texto disponível no portal da Câmara dos Deputados.
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O drama de Luís é comovente: ele per-
deu a esposa, que se atirou num rio e mor-
reu afogada para não voltar a ser escrava, e 
no tempo presente da peça ainda não reen-
controu a filha. Gonzaga promete-lhe que a 
trará de volta, se ele também se engajar na 
luta pela liberdade da pátria, que por sua vez 
é cativa de Portugal. Castro alves equipara 
as duas escravidões. ambas devem ser extir-
padas para que todos possam ser livres. afi-
nal, assim como o chicote machuca a carne 
do escravo, igualmente fere a face do povo 
brasileiro. No momento em que os inconfi-
dentes estão reunidos, traçando os planos da 
revolução, ouve-se uma voz que canta ao lon-
ge uma cantiga. É uma escrava, que lamen-
ta ser a “pobre cativa” em terra estrangei-
ra e que pede à “viajeira andorinha” que vá 
dizer a sua mãe que quando morrer o ven-
to há de levá-la de volta à terra natal. É um 
momento de lirismo dentro da peça, mas a 
cantiga inspira o discurso fortemente aboli-
cionista de Gonzaga, que vem na sequência:

Não, pobre cativa, tu não gemerás até 
a morte. Não, tu não irás como tuas com-
panheiras atirar-te um dia nas lagoas, cren-
do que vais reviver em tua pátria. Não, in-
feliz! Em breve, sob estas selvas gigantescas 
da América, a família brasileira se assentará 
como nos dias primitivos... Não mais escra-
vos! Não mais senhores. Todas as frontes li-
vres poderão mergulhar o pensamento nos 
infinitos azulados, todos os braços livres hão 
de sulcar o seio da terra brasileira. (a Luís) 
Luís, pobre desgraçado! Deve ser um dia su-
blime aquele em que as crianças souberem 
o nome de seus pais, porque suas mães se-
rão esposas e não meretrizes... em que as 
virgens murmurarem sem pejo o nome de 
seus amantes, porque não serão mais polu-
ídas pelo beijo dos senhores devassos... em 

que os velhos sentados à beira dos túmulos 
abençoarem sua geração, porque a túnica da 
ignomínia deixará de acompanhá-los através 
dos séculos como o ferrete do judeu maldi-
to!... (p. 29-30).

ao sonho da pátria livre, sem escravos, 
Castro alves justapõe a lembrança de um cri-
me que se comete no universo da escravidão 
e que não mais ocorrerá se a revolução for 
vitoriosa: o estupro das escravas pelos seus 
senhores. Para mostrar a força do proprietá-
rio, que tudo pode, a peça coloca em cena o 
traidor Joaquim silvério dos Reis, que obriga 
sua escrava Carlota a obedecer-lhe por meio 
de ameaças e chantagem.

estamos ainda no primeiro ato, que apre-
senta os conflitos que serão desenvolvidos nos 
três atos seguintes. se nas cenas anteriores ao 
aparecimento de Joaquim silvério delineiam-
-se o plano da revolução e a relação amoro-
sa entre Gonzaga e Maria Doroteia, agora o 
vilão mostrará seu caráter hediondo. a trai-
ção que engendra para cair nas boas graças 
do governador requer a ajuda de Carlota, 
escrava que ele comprou no Rio de Janeiro 
e que trouxe a Minas para espionar o casal 
protagonista. além disso, ele sabe que ela é 
a filha de Luís. Para além da questão políti-
ca, é a relação entre escravo e senhor que a 
peça explora. Carlota é uma moça honesta 
e não quer continuar a trair a confiança de 
Maria Doroteia, de quem é aia. Mas Joaquim 
silvério a ameaça, dizendo-lhe que a man-
dará de volta para a senzala e o chicote do 
feitor. Mais: vai estuprá-la e depois entregá-
-la aos outros negros da fazenda, os mais re-
pugnantes, ele enfatiza. Por fim, a revelação 
crucial: ele diz saber quem é o pai da moci-
nha e que a desonra dela o matará de vergo-
nha. O diálogo entre ambos mostra o poder 
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de vida e morte que um proprietário tem so-
bre seus escravos. Carlota não vê saída. Para 
não matar o pai – que ainda não sabe quem 
é –, será a traidora da causa revolucionária. 
O ato termina com a cena em que ela apa-
nha do chão papéis comprometedores dos 
inconfidentes, que Maria Doroteia deixa cair 
quando desmaia diante do governador, ao 
ouvi-lo ameaçar a vida de Gonzaga.

sem entrar em detalhes sobre as peri-
pécias do enredo enovelado da peça – com 
cenas no escuro, quiproquós, personagens 
mascarados etc. – ou sobre as características 
dos demais personagens e da linguagem, a 
parte relativa à escravidão tem continuida-
de nas trajetórias de Luís e Carlota. ambos 
se envolvem com a revolução, cada um de 
um lado. Luís acredita que os escravos que-
rem a liberdade e que lutarão por ela; Car-
lota faz o que é preciso para não ser ultra-
jada e evitar a morte do pai, que sonha em 
conhecer, pois foi o que lhe prometera Joa-
quim silvério.

No terceiro ato, pouco antes de serem pre-
sos os inconfidentes, a traidora é capturada 
por Luís. ele está pronto para matá-la e ela 
se defende, escorada em sua condição ser-
vil. seu senhor é que havia sido traidor, não 
ela, que era apenas uma escrava:

Os homens me perderam, e eu fui ape-
nas o seu instrumento, porque eu sou escra-
va, porque mataram-me a vergonha, tiraram-
-me a responsabilidade dos crimes, sem me 
arrancarem o remorso” (p. 139).

essas palavras lembram a fala do médico 
eduardo, no desfecho de O demônio familiar, 
de alencar, na qual ele se refere ao moleque 
Pedro como inimputável e irresponsável pe-
los seus atos, porque escravo. Carlota lança 
mão da mesma lógica. foi um instrumento 

nas mãos de seu senhor, por cujos crimes 
não pode ser responsabilizada.

Na sequência, como não poderia deixar 
de acontecer, vem a cena do reconhecimen-
to, em que pai e filha se reencontram. ela vai 
beijar o rosário que ganhou de sua mãe, an-
tes de receber a punhalada. Mas, ao levan-
tar o braço, Luís o vê e não a mata, claro. 
Castro alves lançou mão do surrado recur-
so melodramático da “croix de ma mère” – 
o objeto que identifica um personagem –, 
como tantos outros autores dramáticos de 
seu tempo. Pai e filha abraçam-se, mas a  
felicidade não é para eles. a revolução foi 
derrotada e Joaquim silvério – vendo que 
Carlota ajudou Gonzaga e Maria Doroteia a 
fugir – chama um escravo e lhe dá a moci-
nha, dizendo depois a Luís que ela será es-
posa de todos os seus escravos. Carlota faz 
como sua mãe: suicida-se para não ser de-
sonrada. Luís a carrega nos braços, dizendo:

Deus te escolheu para a primeira vítima! 
Pois bem; que o teu sangue puro, caindo na 
face do futuro, lembre-lhe o nome dos pri-
meiros mártires do Brasil (p. 157).

apesar de todos os seus defeitos formais, 
certo exagero retórico, algumas incongruências 
no enredo e falas muito longas, Gonzaga ou 
a Revolução de Minas é um drama vibrante, 
imbuído do mais puro romantismo. encenado 
em salvador, no dia 7 de setembro de 1867, 
consagrou o poeta em sua terra natal. Jornais, 
como o Diário da Bahia e Bahia Ilustrada, de-
dicaram algumas de suas colunas para elogiar 
o drama e o trabalho dos artistas, os poemas 
declamados nos intervalos entre os atos, os 
aplausos da plateia maravilhada e embeveci-
da com o talento do escritor conterrâneo. O 
próprio Castro alves, em carta ao amigo au-
gusto Álvares Guimarães, comentou:
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No dia 7 de setembro tive um triunfo 
como não consta que alguém obtivesse na 
Bahia. Em suma, vitoriado quanto era possí-
vel e coroado, fui além disso levado a nossa 
casa em triunfo.4

em fevereiro de 1868, o poeta e eugênia 
viajaram de salvador para são Paulo, onde 
ele ia continuar os estudos na faculdade de 
Direito e ela trabalhar como atriz. Mas antes 
pararam no Rio de Janeiro, com a intenção 
de representar Gonzaga ou a Revolução de 
Minas. Castro alves veio com uma carta de 
recomendação de fernandes da Cunha e se 
apresentou a José de alencar, para quem leu 
poemas e o drama. alencar, em carta públi-
ca, estampada no Correio Mercantil de 22 
de fevereiro, pediu a Machado de assis uma 
apreciação do poeta e sua obra. É bem co-
nhecido esse breve diálogo epistolar entre os 
dois escritores, que apadrinharam Castro al-
ves no Rio de Janeiro. alencar elogia o discí-
pulo de Victor Hugo e vê qualidades na peça 
teatral, embora faça leves restrições à cons-
trução do enredo e à exuberância da poesia 
justaposta à ação dramática.

a resposta de Machado de assis, tam-
bém publicada no Correio Mercantil, a 1.o 
de março, era ainda mais condescendente. 
Repetem-se e ampliam-se os elogios ao po-
eta e ao dramaturgo, que soube abordar o 
assunto histórico com coerência e criar per-
sonagens com verdade artística. alencar não 
havia mencionado em sua carta a questão 
da escravidão que está no centro de Gonza-
ga ou a Revolução de Minas. Mas Machado 
a aponta e a justifica, sem questionar o fato 
de que Castro alves não foi fiel à história. 
Mais importante era a harmonia interna do 

4 Castro alves. Obra completa. Rio de Janeiro: aguilar, 
1960, p. 746.

drama, que tornava plausível justapor a luta 
pela liberdade da pátria à ideia da abolição. 
eis o que ele escreve:

Nesta rápida exposição das minhas im-
pressões, vê V. Exa. que alguma coisa me 
escapou. Eu não podia, por exemplo, deixar 
de mencionar aqui a figura do preto Luís. Em 
uma conspiração para a liberdade, era justo 
aventar a ideia da abolição. Luís representa 
o elemento escravo. Contudo o Sr. Castro Al-
ves não lhe deu exclusivamente a paixão da 
liberdade. Achou mais dramático pôr naque-
le coração os desesperos do amor paterno. 
Quis tornar mais odiosa a situação do escra-
vo pela luta entre a natureza e o fato social, 
entre a lei e o coração. Luís espera da revo-
lução, antes da liberdade a restituição da fi-
lha; é a primeira afirmação da personalida-
de humana; o cidadão virá depois. Por isso, 
quando no terceiro ato Luís encontra a filha 
já cadáver, e prorrompe em exclamações e 
soluços, o coração chora com ele, e a me-
mória, se a memória pode dominar tais co-
moções, nos traz aos olhos a bela cena do rei 
Lear, carregando nos braços Cordélia morta. 
Quem os compara não vê nem o rei nem o 
escravo: vê o homem.5

Como se vê, Machado realça os dois sen-
timentos que movem o ex-escravo Luís: a pai-
xão pela liberdade e o desespero do amor 
paterno. O segundo é mais forte e traz a 
Gonzaga uma intensidade dramática que 
permite ao crítico estabelecer um surpreen-
dente paralelo com shakespeare. se a com-
paração parece exagerada, é preciso lembrar 
que Machado escreveu sob a impressão da 
leitura que o próprio Castro alves fez do dra-
ma a um grupo de intelectuais reunidos no 

5 Idem, p. 797.
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salão do Diário do Rio de Janeiro. ali esta-
vam Quintino Bocaiúva, francisco Otaviano, 
salvador de Mendonça, Joaquim serra, fer-
reira de Menezes, Henrique César Muzzio, 
entre outros, maravilhados “ante a arte e a 
sedução de Castro alves”.6

Todo o esforço do poeta para encenar 
Gonzaga ou a Revolução de Minas no Rio 
de Janeiro foi em vão. se por um lado ele 
conquistou o reconhecimento de seu talen-
to pelos escritores e intelectuais, por outro 
deve ter sofrido o boicote de furtado Coe-
lho, como aventa na carta de despedida a 
alencar, quando viaja para são Paulo. Muito 
provavelmente o ator português e também 
empresário teatral aproveitou a oportuni-
dade para prejudicar eugênia Câmara, com 
quem vivera durante três anos, entre 1860 
e 1862. O fim do relacionamento entre am-
bos deve ter sido bastante conturbado, pois 
numa biografia precoce de furtado Coelho, 
publicada por filgueiras sobrinho, em 1863, 
o nome da atriz nem mesmo aparece.

instalados em são Paulo, a partir de mea-
dos de março de 1868, Castro alves matricu-
la-se no terceiro ano da faculdade de Direito 
e eugênia Câmara atua num dos teatros da 
cidade. No meio acadêmico, ele se desta-
ca rapidamente, publicando poemas na im-
prensa e declamando-os em saraus e espe-
táculos teatrais. seu nome aparece bastante 
em jornais, como Correio Paulistano, O Ipi-
ranga, Imprensa Acadêmica, entre outros. 
a crítica à escravidão ganha sua expressão 
mais vigorosa em dois poemas que escreve 
nesse período, “Vozes d’África” e “O na-
vio negreiro”, este declamado em duas as-
sociações acadêmicas: no ateneu Paulista-
no, em sessão de 22 de julho, e no Ginásio 

6 Luís Viana filho. A vida de José de Alencar. Rio de Ja-
neiro: José Olympio/MeC, 1979, p. 153.

Literário, em 7 de setembro. Os jornais noti-
ciam as performances de Castro alves, sem-
pre aplaudidas com entusiasmo. Já era, pois, 
um poeta conhecido em são Paulo, quan-
do houve a representação de Gonzaga ou a 
Revolução de Minas, em 25 de outubro de 
1868, no Teatro são José. eugênia Câmara 
havia contratado um dos melhores atores 
da época para a sua companhia, Joaquim 
augusto Ribeiro de souza, para fazer o pa-
pel de Gonzaga. Um mês antes da estreia, 
Castro alves escreveu-lhe uma carta, na qual 
revelou que não gostara da encenação feita 
em salvador, uma “caricatura”. acreditava 
que o ator faria um trabalho excepcional e 
acrescentava que a peça faria sucesso jun-
to aos jovens:

Sabe que o meu trabalho precisa de uma 
plateia ilustrada. Precisa talvez mesmo de uma 
plateia acadêmica. O lirismo, o patriotismo, 
a linguagem, creio que serão bem recebidos 
por corações de vinte anos, porque o Gon-
zaga é feito para a mocidade.7

Não se enganava o autor. O sucesso na 
noite da estreia era prova de que os jovens 
acorreram ao teatro, lotando-o, segundo os 
jornais do dia 27 de outubro de 1868, e re-
cebendo o drama “com todas as honras do 
triunfo”, como se lê em O Ipiranga. Tam-
bém o Correio Paulistano saudou o “belís-
simo trabalho” de Castro alves, de “méri-
tos literários” inegáveis. elogios a Joaquim 
augus to e eugênia Câmara, bem como a 
outros artistas, compensaram as poucas res-
trições feitas à mise-en-scène. Já no Diário 
de S. Paulo, um longo folhetim assinado 
por “Júlio” apontava mais defeitos do que 
qualidades no drama: diálogos extensos e 

7 Castro alves. Obra completa, p. 756.
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monótonos, má caracterização de Gonza-
ga e Marília, falta de cor local, para citar os 
mais importantes, e mais um que nos inte-
ressa de perto:

 O escravo Luís, bem desempenhado pelo 
sr. Augusto Filho, discorre com tanta profi-
ciência, expressa-se com tanta propriedade, 
usa de comparações tão filosóficas, tão poé-
ticas, que deixa facilmente descobrir-se o dra-
maturgo fazendo esquecer o personagem.

O folhetinista mostrou-se incomodado 
com a presença do escravo no drama. Não 
quis entender que a linguagem de Luís de-
via ser elevada como a de Gonzaga para que 
a mensagem abolicionista chegasse aos es-
pectadores com força suficiente para conven-
cê-los e comovê-los ao mesmo tempo. Daí, 
mais à frente, voltar ao assunto:

Não sabemos a que propósito vem no 
drama do Inconfidente a questão do elemen-
to servil, quando é certo que ele não entrou 
de modo algum nos planos daqueles após-
tolos da liberdade que arrostaram o martí-
rio pelo amor de seu país, pelo mais santo 
dos patriotismos.

alguns passos atrás vimos como Macha-
do de assis não considerou um problema a 
infidelidade histórica, que se acomodava co-
erentemente no interior do drama que tra-
zia à cena a luta pela liberdade do país. ao 
exigir a fidelidade aos fatos numa obra de 
imaginação tão rica – e politicamente com-
prometida com uma causa –, o folhetinista 
deixava claro de que lado estava. a verdade 
é que, fora da academia de Direito, na são 
Paulo do final dos anos 1860, a escravidão 
era uma instituição forte e pouco contes-
tada, uma vez que sustentava a economia 
da província, assentada na lavoura cafeeira.

Gonzaga ou a Revolução de Minas teve 
outras duas récitas, a 29 de outubro e 19 de 
novembro. Castro alves tentou mais uma 
vez, em vão, representá-lo no Rio de Janeiro, 
como se lê numa carta enviada a Luís Cor-
nélio dos santos. Pedia ao amigo que fosse 
falar com o ator e empresário Vasques, para 
incentivá-lo a apresentar o drama no Teatro 
eldorado, com eugênia Câmara e Joaquim 
augusto. acreditava que, tendo obtido “um 
sucesso imenso, um verdadeiro triunfo”8 em 
são Paulo, o mesmo aconteceria no Rio de 
Janeiro. Não há documentos que revelem 
as razões pelas quais o poeta amargou mais 
essa frustração. aliás, o final de 1868 só lhe 
trouxe tristeza: separou-se de eugênia Câma-
ra e, durante uma caçada, atirou no próprio 
pé, ferimento do qual jamais se refez. Poucos 
anos após a morte do autor, Gonzaga ou a 
Revolução de Minas foi publicado no Rio de 
Janeiro pelo editor Cruz Coutinho.

embora a repercussão na imprensa tenha 
sido pequena, a primeira edição, datada de 
1875, esgotou-se. em 1881, uma segunda 
edição, feita por serafim José alves, já es-
tava na praça. e em 1884, pela Garnier, sai 
um volume contendo A Cachoeira de Pau-
lo Afonso, Manuscritos de Stênio e Gonza-
ga ou a Revolução de Minas, reimpresso em 
1888. Tudo indica que o drama foi bastante 
lido, uma vez que esteve à venda nas livrarias 
das principais cidades do país. sua mensagem 
abolicionista, que havia sido pouco ouvida no 
final do decênio de 1860, pôde então ecoar 
fortemente entre os brasileiros, até porque 
não ficou restrita às páginas do livro. Já em 
1876, jovens acadêmicos da faculdade de 
Medicina, em salvador, encenaram o drama 
nas comemorações do 2 de julho – data em 

8 Idem, p. 756. Carta datada de 4 de novembro de 1868.
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que os baianos festejavam a independência. 
Na mesma cidade, nova encenação em 2 de 
julho de 1881, com grande afluência de pú-
blico. De acordo com os jornais, a renda do 
espetáculo foi destinada à compra de cartas 
de alforria. Uma segunda récita ocorreu em 
6 de agosto, como parte das homenagens 
a Castro alves no decenário de sua morte, 
ocorrida em 6 de julho de 1871. Diga-se de 
passagem, os festejos ao poeta, organiza-
dos por um grupo de intelectuais baianos, 
tinham como um dos objetivos incrementar 
a propaganda abolicionista em salvador. O 
discurso de Rui Barbosa, numa das cerimô-
nias, ressaltou a importância do drama na-
quele momento em que a luta abolicionista 
tinha a simpatia de boa parte da população 
brasileira:

Agora, a justificação do decenário está 
em que esse sentimento vosso não se cir-
cunscreve a este recinto: retreme, como 
em vós, no coração do país. Senão, ou-
çam o seu eco na capital do Império. É que 
Castro Alves escreveu o poema da nossa 
grande questão social e da profunda aspi-
ração nacional que a tem de resolver. Pulsa 
a liberdade até nas suas canções de amor 
(...). Ele sentiu, porém, que a liberdade de 
uma raça fundada na servidão de outra é 
a mais atroz das mentiras; percebeu que 
a história da nossa emancipação nacional 
estava incompleta sem a emancipação do 
trabalho, base de toda a nacionalidade, e 
fez da conjuração de Minas o berço não 
só da nossa independência, como da li-
bertação futura das gerações condenadas 
ao cativeiro pela política dos nossos colo-
nizadores e pelos interesses dos trafican-
tes. “Não mais escravos! Não mais senho-
res. Liberdade a todos os braços, liberdade 
a todas as cabeças!” é o brado que reboa 

na alma flamejante de Gonzaga; é a nota 
perene de toda a obra poética e dramáti-
ca de Castro Alves!9.

Também no Rio de Janeiro – como as-
sinalou Rui Barbosa – houve homenagens 
ao poeta. a mais significativa, em julho de 
1881, foi organizada pelo Grêmio Literário 
Castro alves, mas sem a representação de 
Gonzaga ou a Revolução de Minas. Os flu-
minenses tiveram que esperar até o dia 29 
de março de 1884, quando o drama subiu 
à cena por iniciativa da sociedade Dramá-
tica Particular filhos de Talma. No anúncio 
publicado nos jornais, ressaltava-se a repre-
sentação do “majestoso drama de propa-
ganda abolicionista” no Teatro D. Pedro ii, 
vindo em seguida a informação de que o 
espetáculo seria finalizado
com uma brilhante apoteose – o Brasil que-
brando os grilhões da escravidão; a figura da 
Escravidão será desempenhada por um cati-
vo, que nessa ocasião receberá sua carta de 
liberdade, entregue por esta sociedade.10

a apoteose não deixa dúvida quanto ao 
espírito com que foi pensada a representa-
ção do drama. O último quadro solenizava 
o embate pelo fim da escravidão, impondo 
uma forte imagem aos espectadores. ideia 
semelhante tiveram os jovens estudantes da 
academia de Direito do Recife, quando en-
cenaram Gonzaga ou a Revolução de Minas 
em 3 de junho de 1884, com renda reverti-
da para a sociedade abolicionista ave-Liber-
tas. Uma apoteose à liberdade foi seguida 
da entrega de quatro cartas de alforria. No 
Recife, segundo Celso Castilho, houve pelo 

9 Publicado no Diário da Bahia e transcrito no jornal flumi-
nense O Abolicionista, em 28 de setembro de 1881, p. 3.
10 Cf. Gazeta de Notícias, 29 de março de 1884, p. 3.
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menos cinco encenações da peça de Castro 
alves, entre 1880 e 1885,
com três destas acontecendo naquela épo-
ca conturbada da política (1884-1885), na 
qual no parlamento se debatia uma legisla-
ção para libertar os sexagenários.11

Destaco a representação ocorrida em 
3 de outubro de 1885, numa “grande fes-
ta emancipadora” organizada pelos jovens 
acadêmicos. Desta vez, o espetáculo contou 
com a participação de dois conhecidos artis-
tas dramáticos profissionais, em passagem 
pela cidade: ismênia dos santos e eugênio de 

11 Celso Castilho. “‘ao teatro, pelos cativos!’: uma his-
tória política da abolição no Recife”. in: flavio José Go-
mes Cabral e Robson Costa (Org.). História da Escravi-
dão em Pernambuco. Recife: editora Universitária UfPe, 
2012, p. 334.

Magalhães. Nos jornais, incentivava-se a ida 
ao Teatro santa isabel, em nome da grande 
causa da emancipação dos escravos. No Diá-
rio de Pernambuco, de 1.o de outubro, podia-
-se ler um rasgado elogio a Castro alves. e 
seu drama era assim definido: “É o protesto 
do poeta contra a escravidão, contra a tira-
nia, contra a ignorância”.

ao longo da década de 1880, em todo 
o Brasil, o “poeta dos escravos” foi lembra-
do por seus poemas abolicionistas, inúmeras 
vezes declamados em saraus e espetáculos 
teatrais, e também por Gonzaga ou a Revo-
lução de Minas, seja pela leitura, seja pelas 
representações. Não é sem razão que a pos-
teridade consagrou Castro alves como nos-
so escritor mais identificado com a luta pelo 
fim da escravidão no Brasil.
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O Sermão da Sexagésima, do Padre 
antonio Vieira (1608-1697), pre-
gado em 1655, na Capela Real de 

Lisboa, é possivelmente o mais celebrado e 
estudado dos mais de 200 sermões impres-
sos do jesuíta. Não é difícil encontrar razões 
para tal destaque, pois são muitos os aspec-
tos em que, nele, Vieira parece exceder a si 
mesmo, pregando e simultaneamente co-
mentando criticamente as diferentes formas 
de pregação. Como resultado, produz uma 
espécie de metassermão que sintetiza as li-
nhas principais da “nova arte de pregar”, 
que o Padre havia concebido com base em 
diferentes modelos parenéticos do passado, 
mas ajustando-os a uma maneira que lhe pa-
recia responder melhor aos vícios do presen-
te vivido por ele.

em diferentes ocasiões, tive a oportuni-
dade de debater vários desses aspectos no-
táveis do sermão da sexagésima, como a 
questão do “conceito predicável” (Semen 
est verbum Dei), extraído do evangelho de 
Lucas, que organiza todo o sermão; a ques-
tão da analogia in factis, postulada por Viei-
ra entre a parábola do semeador, a prega-
ção jesuíta e a sua própria prática oratória no 

Maranhão; a questão do artifício da “pon-
deração misteriosa”, que mantém o ouvin-
te suspenso durante todo o andamento do 
sermão em busca de uma resposta para o 
paradoxo postulado entre o poder absoluto 
da palavra divina e a ineficácia atual dos ser-
mões; a questão dos três concursos necessá-
rios (“Graça”, “entendimento” e “doutrina”) 
para o êxito do sermão, que sobretudo car-
rega sobre o pregador a culpa do seu insu-
cesso; as muitas questões relevantes envolvi-
das nas “cinco circunstâncias do pregador” 
(“pessoa”, “ciência”, “matéria”, “estilo” e 
“voz”); a questão da estrutura em “árvore” 
do sermão e as correspondências entre ela 
e a vida do cristão; a contradição postulada 
por Vieira entre o ofício de pregador e o gos-
to do ouvinte etc. etc.

I. Uma questão resistente

De todas essas questões trazidas pelo ser-
mão da sexagésima que mencionei, e ainda 
de tantas outras que deixei de mencionar – 
as quais, ao longo do tempo, produziram 
debates importantes a propósito não apenas 
de Vieira ou de seus sermões, mas ainda da 
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história da Companhia de Jesus em Portu-
gal e no mundo, bem como de quase todo 
assunto historicamente relevante ao longo 
do século xVii –, nenhuma me parece mais 
particularmente resistente ao debate e mais 
apegada aos lugares-comuns estabelecidos 
ao longo da fortuna crítica do Padre Vieira 
do que aquela a respeito da crítica feita por 
ele ao “estilo culto” dos pregadores de sua 
época. exatamente por isso, gostaria de des-
tacá-la aqui, tentando elucidar ao menos al-
guns dos seus sentidos básicos.

O ponto exato a desvendar seria o se-
guinte: como entender a célebre censura 
que Vieira produz, no sermão da sexagési-
ma, ao emprego do “estilo culto” dos pre-
gadores? sabe-se que a carapuça dela foi 
vestida especialmente – mas não apenas – 
pelos dominicanos, adversários importantes 
da Companhia de Jesus na Corte de D. João 
iV. No púlpito e fora dele, em várias ocasiões 
posteriores, importantes pregadores da Cor-
te lisboeta, como frei Domingos de são To-
más, Pregador Régio, trataram de rebater o 
que havia sido dito por Vieira no sermão da 
sexagésima.1 Por que exatamente o teriam 
feito? a questão intestina da igreja Católi-
ca portuguesa é relativamente conhecida e 
estudada, sendo certo que a disputa entre a 
Universidade jesuítica e a inquisição majori-
tariamente dominicana teve lances difíceis: 
por outro lado, em geral, ao longo do sécu-
lo xVii, predominou a acomodação entre as 
Ordens, para não dizer que, especificamente 
no sermão da sexagésima, Vieira não tratou 
da matéria inquisitorial.

falando ainda em termos gerais, entre os 
críticos literários ao menos, a rivalidade in-
tramuros das ordens católicas cede espaço 

1 Cf. João Lúcio de azevedo, História de António Vieira. 
Lisboa: Clássica, 1992. 3. ed., volume i, p. 223.

para outra explicação da censura de Vieira, 
que tem pouco a ver com a religião, e muito 
com a crítica estilística de viés “pré-iluminis-
ta”. De acordo com ela, o Padre como que 
anteciparia o gosto por um estilo mais “sim-
ples”, dotado de “bom senso” e “juízo”, ou 
seja, justamente aquele gosto que predomi-
naria no século seguinte ao de Vieira, graças 
à influência da ilustração francesa. a censu-
ra vieiriana, nessa perspectiva, teria um sen-
tido muito próximo daquele exposto por ár-
cades e neoclassicistas setecentistas que, ao 
comentar a produção dos autores do perío-
do imediatamente anterior, achavam-lhes 
exageros, fantasias, fatuidades, rapaziadas 
e inverossimilhanças de toda sorte. O nome 
“barroco”, derivado do vocabulário das pe-
dras preciosas de forma defeituosa e de pou-
co valor, pretendia justamente declarar, com 
desdém, pejorativamente, o mau feitio ori-
ginal do estilo.

além disso, por vezes de maneira com-
binada com a crítica anterior, não poucos 
estudiosos do sermão da sexagésima viram 
na censura de Vieira ao estilo culto sobretu-
do a defesa de uma elocução mais “since-
ra”, mais “espontânea” e “natural”, ou seja, 
genericamente menos obediente à Retórica 
e às preceptivas “engenhosas”, considera-
das por eles como extravagantes e artificiais. 
Tal entendimento atira a fala de Vieira ainda 
mais para a frente no tempo, aproximando-a 
de uma perspectiva usualmente dada como 
“pré-romântica”; nesse caso, a censura do 
Padre antecipava um gosto genericamente 
mais favorável à expressividade e subjetivi-
dade do orador, que apenas seria predomi-
nante, em Portugal, mais de um século de-
pois de sua morte.

seja como for, é certo que essas duas in-
terpretações recorrentes na crítica literária 
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luso-brasileira mostram-se amplamente fa-
voráveis à censura de Vieira e buscam distin-
gui-lo da maioria dos seus contemporâneos 
seiscentistas, dando-lhe grande crédito pela 
antevisão de um futuro que julgavam bem 
melhor resolvido, tanto em termos de pro-
gresso civilizacional, como de elaboração es-
tética. O ponto curioso dessas leituras, cujo 
parti-pris é o de uma história que progride li-
nearmente e deixa para trás os maneirismos e 
maus costumes da idade anterior, é que elas 
levam, muito rapidamente, a uma verdadeira 
peripécia nos comentários sobre os sermões 
vieirianos. em geral, a simples leitura atenta 
e continuada de Vieira pelos mesmos críticos 
que fazem esse tipo de observação preten-
samente elogiosa acaba evidenciando que a 
suposta posição avant la lettre não se susten-
ta no estilo do próprio Vieira, pois, embora 
não chegue a extremos asiáticos na elocu-
ção, está bem claro que é sempre engenho-
síssimo e disposto a tudo, menos a perder 
a chance de desempenhar com valentia um 
conceito agudo. Com isso, os críticos que elo-
giam o distanciamento vieiriano do barroco 
se veem compelidos a recuar e a relativizar os 
elogios. Não raro, decepcionados, terminam 
por acusar Vieira de não ter seguido de ma-
neira coerente os conselhos excelentes que 
ele próprio dava, deixando-se muitas vezes 
arrastar pelo “gosto estragado” de seu tem-
po, ou seja, entregando-se, também ele, aos 
jogos fantasiosos dos ornatos que se encon-
tram em tantos de seus sermões.

II. Dois contra-argumentos

a despeito do êxito histórico de tais ava-
liações da censura vieiriana, que se tornaram 
predominantes na fortuna crítica do Padre 
Vieira ao longo dos séculos xViii, xix e xx, 

com consequências oscilantes sobre a ava-
liação dos próprios sermões, a meu ver, elas 
precisam ser completamente dissolvidas, e 
não apenas por serem anacrônicas, confun-
dindo e equivalendo expectativas de séculos 
diferentes, mas por serem fundamentalmen-
te equivocadas em relação ao cerne do ser-
mão vieiriano. as razões mais sérias para isso 
envolvem duas ordens distintas de argumen-
tos, que pretendo examinar a seguir. adianto, 
porém, que não penso que Vieira antecipe 
qualquer tempo que não seja o seu próprio 
–, aí mesmo onde ele se tornou o grande 
orador que é. e, no que mais importa para 
a presente discussão, não creio sequer que 
chegue a criticar a ornamentação discursiva 
enquanto procedimento inadequado a prio-
ri. embora isso pareça contrariar as palavras 
mais difundidas do sermão da sexagésima, 
acredito que os seus termos precisem ser me-
lhor examinados, o que necessariamente de-
manda melhor ajuste de suas palavras ao uso 
que tinham no seu próprio tempo.

assim, em primeiro lugar, a censura não 
poderia ser compreendida como condenação 
in limine de figuras e ornatos, pois estes são 
recursos próprios e inalienáveis da ideia mais 
básica da oratória sacra: conhecer bem esses 
recursos, saber aplicá-los de maneira conve-
niente, nos lugares que lhes são conformes, 
constituem uma exigência do domínio abran-
gente dos meios técnicos disponíveis para o 
desempenho eficaz do sermão. Um orador 
profissional como Vieira não poderia con-
siderá-los um mal senão quando seus usos 
e efeitos particulares não resultassem bem. 
apenas levando-se em conta uma especifica-
ção desse tipo –, isto é, intrarretórica e intra-
oratória sacra –, pode-se perceber o sentido 
historicamente verossímil da acusação que o 
Padre Vieira faz aos pregadores da corte de 
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que andavam trocando o púlpito em palco 
de comédia, por conta de pôr a perder a cir-
cunspecção, a autoridade e, enfim, a nobre-
za, que apenas a gravitas lhes pode conferir. 
Releia-se, a propósito, o seguinte trecho do 
sermão da sexagésima:

Uma das felicidades que se contava en-
tre as do tempo presente, era acabarem-se 
as comédias em Portugal, mas não foi assim. 
Não se acabaram, mudaram-se, passaram-se 
do teatro ao púlpito. Não cuideis que encare-
ço em chamar comédias a muitas pregações 
das que hoje se usam. Tomara ter aqui as co-
médias de Plauto, de Terêncio, de Sêneca, e 
veríeis se não acháveis nelas muitos desen-
ganos da vida e vaidade do mundo, muitos 
pontos de doutrina moral, muito mais ver-
dadeiros e muito mais sólidos do que hoje 
se ouvem nos púlpitos.2

É fundamental notar que o objetivo cen-
tral dessas palavras não é censurar qualquer 
sermão por ser efeito da arte que lhe é pró-
pria, enquanto prática que demanda doutri-
na, estudos, exercícios etc., assim como não 
é absolutamente seu objetivo censurar a co-
média, nem como forma de arte, nem como 
possível forma de docere aos cristãos. Para 
compreender a citação é preciso considerar 
primeiramente que as palavras do Padre es-
tão todas elas bem assentadas na própria 
arte retórica: Vieira exige do pregador domí-
nio técnico suficiente para entender o que 
seja uma bem-sucedida aplicação do decoro 
ao gênero. Mais precisamente, ele exige do 
orador a percepção da relevância da conve-
niência de “pessoa” na prática sermonária, 
o que vai bem além da simples preocupação 
com a aplicação dos ornatos da elocução.  

2 Sermões, i, p. 33. Porto: Lello & irmão, 1959.

a sua advertência alerta para o fato retórico 
de que a composição da investidura grave, 
solene, deveria ser considerada parte deci-
siva da produção de argumentos compatí-
veis com a imagem mais justa e eficaz do 
orador cristão.

Não se trata de alusões veladas à Retóri-
ca: Vieira especifica cabalmente as normas 
gerais dessa “arte sem arte” que está a pro-
por, ou, melhor dizendo, a adaptar, pois, a 
rigor, trata-se de uma translatio à oratória 
sacra de uma tópica antiga, a da neglegen-
tia diligens de Cícero,3 retomada ou recria-
da por Castiglione, no início do período mo-
derno, por meio do conceito de sprezzatura.4 
No caso do Padre Vieira, a mesma tópica é 
reorientada catolicamente a partir do con-
ceito predicável eleito pelo sermão da se-
xagésima, relativo ao passo da parábola do 
semeador, no evangelho de Lucas. assim, o 
que ele faz é estabelecer concordância ma-
nifesta entre os termos da parábola bíblica 
e as partes tradicionais da retórica, como se 
evidencia no seguinte passo:

O trigo do semeador, ainda que caiu qua-
tro vezes, só de três nasceu: para o sermão 
vir nascendo, há de ter três modos de cair. 
Há de cair com queda, há de cair com ca-
dência, há de cair com caso. A queda é para 
as coisas, a cadência para as palavras, o caso 
para a disposição. A queda é para as coisas, 
porque hão de vir bem trazidas, e em seu 
lugar; hão de ter queda. A cadência é para 
as palavras, porque não hão de ser escabro-
sas, nem dissonantes; hão de ter cadência. 
O caso é para a disposição, porque há de 
ser tão natural e tão desafetado que pareça 
caso e não estudo.5

3 Orator, xxiii, 78.
4 Il libro del Cortegiano, i, xxVi.
5 Sermão da Sexagésima, op. cit, p. 18-19.
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a figura do “cair” da semente lançada 
pelo pregador bíblico fornece o modelo de 
uma arte de pregar em que a “queda” pres-
creve lugares próprios para as matérias, vale 
dizer, para as “coisas” (res) tratadas pela in-
ventio; a “cadência” propõe exemplarmen-
te “palavras” em uso, ajustadas à fluência 
do discurso e contrárias à elocutio que en-
gasga ou tropeça em termos peregrinos e 
extravagantes, com prejuízo para o anda-
mento discursivo; e, por fim, o “caso” pres-
creve uma operação da dispositivo em que 
a melhor ordem das palavras e argumentos 
é sempre a que pareça mais natural, menos 
forçada ou menos difícil ao entendimento 
dos ouvintes que ouvem o sermão apenas 
uma vez – nos termos horacianos, dir-se-ia, 
uma dispositivo adequada a orações que se 
ouvem “de longe”6.

a correspondência é, portanto, direta: 
cada parte tradicional do discurso retórico 
é associada a uma parte da narrativa bíbli-
ca, de modo a especificar a aplicação conve-
niente dos preceitos antigos à oratória sagra-
da. está claro igualmente que, na concepção 
vieiriana, o lugar decisivo a salvaguardar no 
sermão é o dos argumentos fundados na fi-
gura do orador, cuja autoridade e dignidade 
interferem na eficácia da pregação junto ao 
auditório. Tal prescrição obviamente não é 
nenhuma novidade em termos retóricos; ela 
simplesmente reforça a importância para o 
orador cristão do enunciado aristotélico re-
lativo às “provas” que incidem sobre o “ca-
ráter” do orador, as quais, por sua vez, Cíce-
ro e Quintiliano retomam e enfatizam como 
“provas morais”, isto é, aquelas mais forte-
mente associadas à expectativa do auditório 
diante do caráter e dos costumes do orador.

6 De arte poetica, 360-365. Cambridge, Harvard UP, 2005. 
Cit. à p. 480. 

assim, ao adaptar o preceito antigo ao 
auditório cristão, o Padre Vieira não faz mais 
do que acentuar a articulação entre o êxito 
ou fracasso do sermão e a imagem pública 
do pregador, que, naquele momento, den-
tro da Corte portuguesa, julga especialmen-
te decaída:

Pouco disse S.Paulo em lhes chamar co-
média, porque muitos sermões há que não 
são comédia: são farsa. Sobe talvez ao púlpi-
to um pregador dos que professam ser mor-
tos ao mundo, vestido ou amortalhado em 
um hábito de penitência (que todos, mais ou 
menos ásperos, são de penitência, e todos, 
desde o dia em que os professamos, mor-
talhas); a vista é de horror, o nome de re-
verência, a matéria de compunção, a digni-
dade de oráculo, o lugar e a expectação de 
silêncio. E quando este se rompeu, que é o 
que se ouve?7

O trecho é muito conhecido e a citação 
seria dispensável não fosse por evidenciar o 
emprego sistemático que o Padre Vieira faz 
das técnicas retóricas – que, por isso mesmo, 
mais uma vez, não faz sentido imaginar que 
recuse. Por exemplo, é notável como ele nar-
ra vividamente a entrada em cena de outro 
pregador, gravemente paramentado, acom-
panhada da admiração muda e respeitosa do 
auditório presente nela. Trata-se, portanto, 
de um sermão dentro do sermão, o que du-
plica a cena que o próprio Padre Vieira está 
vivendo diante do seu auditório, na Cape-
la Real, e cujo auditório igualmente aguar-
da, com expectativa crescente, o desenlace 
da questão “misteriosa” proposta pelo ser-
mão da sexagésima. a duplicação, aliás, tem 
como efeito particular o prolongamento do 

7 Sermão da Sexagésima, op. cit., p. 33-34.
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suspense e o adiamento da resposta última 
ao enigma proposto.

Para dizê-lo de outra forma: no texto do 
sermão da sexagésima, o Padre Vieira aplica 
uma figura de mise en abyme, de tal modo 
que orador e auditório reais ficam numa po-
sição “em espelho” diante do pregador e 
auditório fictícios que vão sendo narrados. 
Construída tal duplicação simétrica, Vieira 
não segue diretamente para o desfecho es-
perado, que aliviaria a tensão do auditório 
em ambas as situações, a vivida e a narra-
da. ao contrário, demora-se aí, prolonga a 
suspensão, dilata o momento da revelação 
de um e de outro sermão, o dele mesmo e 
o do pregador que inventa. esse andamen-
to metateatral do sermão da sexagésima é 
obviamente artificioso, e serve para provo-
car o auditório, levando-o a se conscientizar 
de sua própria posição de auditório, além 
de, por assim dizer, rivalizar o pregador que 
Vieira é, ou desempenha, com o pregador 
imaginário que ele descreve.

No âmbito desse espelhamento metate-
atral, com um sermão sendo narrado dentro 
do sermão que Vieira prega, outros artifícios 
são aplicados, como, por exemplo, o da di-
fficultatio, introduzido por meio de um ex-
curso que traz consigo uma nova duplicação, 
desta vez, com a adição ao auditório “local” 
ou “nacional” de um ouvinte “estrangeiro”, 
alheio ao costume dos portugueses:

Se neste auditório estivesse um estran-
geiro que nos não conhecesse, e visse entrar 
este homem a falar em público naqueles tra-
jos e em tal lugar, cuidaria que havia de ouvir 
uma trombeta do céu, que cada palavra sua 
havia de ser um raio para os corações, que 
havia de pregar com o zelo e com o fervor 
de um Elias, que com a voz, com o gesto, 
e com as ações havia de fazer em pó e em 

cinza os vícios. Isto havia de cuidar o estran-
geiro. E nós, que é o que vemos?8

O que se vê, de fato, é Vieira produzir os 
seguintes espelhamentos em sequência: ini-
cialmente, em relação ao pregador, confron-
ta a si mesmo com o pregador inventado por 
ele no enunciado do sermão; em seguida, em 
relação ao auditório, produz um confronto 
mais complicado, pois há, em primeiro lugar, 
o auditório da Capela Real, onde Vieira prega 
a sexagésima; em segundo lugar, há o au-
ditório narrado por ele, que avista atônito a 
figura do pregador que ele inventa; por fim, 
em terceiro lugar, está presente na cena do 
auditório narrado um ouvinte estrangeiro hi-
potético, descrito como alguém que acredita 
ingenuamente nas aparências do pregador. 
só quando as expectativas do cristão justo 
– reduzidas basicamente às do estrangeiro, 
desacostumado das indecorosas comédias 
do púlpito português – já estão bem clara-
mente pintadas na imaginação do seu audi-
tório, Vieira se dispõe a revelar enfim, sem 
mais excursos, o desfecho da narração. e o 
faz de modo a romper, por meio de um con-
traste violento, aquelas expectativas hones-
tas antes cuidadosamente construídas, de-
pois ainda aperfeiçoadas com a ingenuidade 
do olhar estrangeiro. O efeito da ruptura é 
conduzido dramaticamente na narração de 
Vieira por figuras afetivas de indignação vio-
lenta e patética, a que não falta o comentá-
rio mordaz, que fere sem dó o pregador in-
ventado por sua narração:

Vemos sair da boca daquele homem, as-
sim naqueles trajos, uma voz muito afetada e 
muito polida, e logo começar com muito des-
garro, a quê? A motivar desvelos, a acreditar 

8 Idem, p. 34.
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empenhos, a requintar finezas, a lisonjear 
precipícios, a brilhar auroras, a derreter cris-
tais, a desmaiar jasmins, a toucar primave-
ras, e outras mil indignidades destas. Não é 
isto farsa a mais digna de riso, se não fora 
tanto para chorar?9

O contraste paradoxal que Vieira produz 
entre a aparência grave do pregador e a ve-
leidade do sermão pronunciado esclarece 
precisamente o que o jesuíta quer censurar: 
não os ornatos em termos absolutos, sejam 
por inúteis ou fúteis, mas a quebra do deco-
ro próprio da oratória sacra, que não admi-
te ficar em segundo plano diante das modas 
das Cortes. expectativa, contraste e ruptura 
cuidadosamente construídos dramatizam a 
articulação necessária entre a dignidade de-
mandada pelo púlpito e a natureza das fi-
guras de composição admitidas no sermão. 
Não se trata, portanto, de atacar a elocução 
em si mesma, mas de evidenciar a falta de 
ajuste entre ela e o decoro prescrito pela in-
venção parenética.

De outra maneira ainda: não é o artifício, 
o efeito da arte, em si mesmo, que é objeto 
da censura – o sermão de Vieira, como ten-
tei mostrar, é verdadeiramente um prodígio 
de artifícios –, mas sim a necessidade impe-
riosa de regular, com decorum e discretio, a 
aplicação dos ornatos adequados ao sermão. 
Que se trate, antes de mais nada, de decoro, 
fica óbvio também pelo tipo de argumento 
a fortiori ratione que Vieira faz da composi-
ção decorosa da comédia:

Na comédia o rei veste como rei e fala 
como rei, o lacaio veste como lacaio e fala 
como lacaio, o rústico veste como rústico e 
fala como rústico, mas um pregador vestir 

9 Idem, ibidem.

como religioso e falar como... não o quero 
dizer por reverência ao lugar. Já que o púlpi-
to é teatro e o sermão comédia, sequer não 
faremos bem a figura? Não dirão as palavras 
com o vestido e com o ofício?10

Toda a questão, aqui, está posta sobre o 
decoro, não apenas sobre o ornato: um pre-
gador deve falar como pregador, não basta 
vestir-se de pregador; a sua imagem grave 
deve condizer com a elocução mais adequa-
da ao gênero e não servir de salvo-conduto 
para livrar-se dos limites e implicações pró-
prios dele. a eficácia do sermão está atrela-
da, assim, necessariamente, à mediação do 
conjunto de argumentos que acentuam a 
autoridade do pregador – este é exatamen-
te o cerne do primeiro reparo que gostaria 
de apresentar à interpretação usual de que 
a censura aos cultos, no sermão da sexagé-
sima, se resolve como censura à ornamen-
tação ou a qualquer recurso oferecido ade-
quadamente pela Retórica.

Há ainda um segundo contra-argumento 
que gostaria de apresentar, o qual igualmen-
te demonstra a impropriedade da interpreta-
ção usual da crítica vieiriana do estilo culto, 
mas, desta vez, será preciso deixar por um 
instante a Retórica e recuar aos fundamen-
tos teológicos da Prédica cristã. Para isso, é 
preciso considerar inicialmente que os orna-
tos do discurso, em termos católicos, estão 
pensados em função de sua base analógica 
“figural” ou “mística”. Vale dizer, as figuras 
ou tropos da elocução não correspondem 
apenas a palavras, mas a manifestações de 

10 Idem, Ibidem.
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relações ocultas existentes entre as palavras 
e as coisas criadas por Deus. Os artifícios do 
discurso, por isso mesmo, não estão em opo-
sição àquilo que tem ser, existe ou é verda-
deiro na natureza, antes, são testemunhos 
e manifestações de sua significação profun-
damente mística. assim, artifícios discursivos 
são meios que a inteligência humana dispõe 
para investigar os nexos existentes no âmbi-
to das coisas criadas –, o que significa, sem-
pre, em última instância, descobrir a orienta-
ção divina impressa nas coisas a partir do ato 
inaugural da Criação. Ou seja, para resumir, 
nos termos da metafísica neotomista subja-
cente à Oratória cristã jesuítica, os artifícios, 
os ornamentos são, eles também, disposi-
ções da natureza criada que fornecem cha-
ves importantes para a elucidação da ordem 
transcendente.

Como consequência do que ficou dito, 
a arquitetura da natureza criada pelo Primo 
fabro, Deus, é catolicamente proporcional à 
arte Retórica que está à disposição dos ho-
mens, e, exemplarmente, dos pregadores, 
a fim de atingir a finalidade cristã que lhe é 
própria. Tendo isso em mente, não há como 
crer que a censura de Padre antonio Vieira 
possa recair genericamente sobre a Retóri-
ca. Censurável certamente é a falta de deco-
ro do sermão, como se viu antes; em termos 
mais graves, porém – e este é o argumento 
que gostaria de apresentar agora –, censu-
rável é a ruptura produzida pelo mau prega-
dor entre o ornato, a figura, e o seu funda-
mento teológico.

É esta segunda ordem de argumentos que 
torna especialmente grave a censura vieiria-
na. O que ela postula é que os sermões – e 
muito mais frequentemente os sermões pro-
duzidos na Corte do que aqueles pronuncia-
dos nas missões longínquas – arriscam-se a 

perder de vista a relação essencial que arti-
cula os ornatos, os conceitos engenhosos, 
e os sinais divinos impressos no mundo.  
a quebra do decoro, desse ponto de vista, é 
apenas uma fresta canhestra a permitir vis-
lumbrar uma causa muito maior da ruína dos 
sermões contemporâneos, qual seja a perda 
do nexo substancial entre as figuras da téc-
nica discursiva e os sinais da economia salví-
fica operada pela Providência divina.

De ambas as considerações anteriores – 
a do decoro parenético e a do fundamen-
to místico da figura –, resulta no sermão da  
sexagésima a atribuição aos pregadores  
da Corte de uma culpa mais grave do que a 
de produzir discursos demasiadamente en-
feitados. Tais pregadores não são culpados 
de empregar tropos ornamentais, como não 
são culpados do pecado da Retórica ou da 
eloquência, mas sim de romper o vínculo mís-
tico entre a dialética controlada dos ornatos 
e os signos livremente dispostos por Deus.

Trata-se, portanto, de uma censura bem 
diversa daquela que tem sido evidenciada or-
dinariamente pela fortuna crítica vieiriana, ao 
reduzi-la ao campo estilístico laico. a meu ver, 
contudo, o foco de Vieira não é estilístico, mas 
homilético: a acusação que faz aos pregado-
res não é de má literatura, mas de perda da 
finalidade cristã da pregação e, assim, mais ri-
gorosamente, de agir contra a religião, funda-
mento dela. Não se trata, em nenhum caso, 
de discussão literária, alheia ou autônoma ao 
debate teológico. as prédicas não fazem efei-
to porque os pregadores perderam a vontade 
hermenêutica, desistiram de encontrar a subs-
tância sacra das palavras, estão cegos para a 
orientação transcendente no teatro do mun-
do. Por isso apenas, reduzem os signos à ma-
téria verbal, contentam-se em tratá-los como 
matéria da elocução, descuidam do mistério, 
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permitem que o Verbo se dissolva no falso 
culto das modas.

enfim, o que parece intolerável, impró-
prio e censurável no pregador é que os seus 
sermões produzam uma separação gravíssi-
ma entre a retórica das figuras e a finalidade 
teológico-salvífica que lhes dá fundamento e 
ser. Neste ponto, as palavras de tais pregado-
res, ainda quando extraídas das escrituras, já 
não calham com o sentido original com que 
foram divinamente enunciadas:

Nesses lugares, nesses textos que ale-
gais para prova do que dizeis, é esse o sen-
tido em que Deus os disse? É isso o sentido 
em que os entendem os Padres da Igre-
ja? É esse o sentido da própria gramática 
das palavras? Não, por certo, porque mui-
tas vezes as tomais pelo que soam, e não 
pelo que significam, e talvez nem pelo que 
soam. Pois se não é esse o sentido das pa-
lavras de Deus, segue-se que não são pala-
vras de Deus. E se não são palavras de Deus, 
que nos queixamos de que não façam fruto 
as pregações? Basta que havemos de trazer 
as palavras de Deus a que digam o que nós 
queremos, e não havemos de querer dizer 
o que elas dizem!11

Há, portanto, um movimento ascendente, 
em dois tempos, vinculado pelo Padre Viei-
ra à ineficácia da pregação cortesã: primei-
ro, o de ignorar o decoro parenético; depois, 
o de autonomizar o discurso da religião no 
exterior de seu sentido originariamente ins-
pirado. O chamado estilo culto pode even-
tualmente atender à moda predominante na 
Corte, mas não ao que é conveniente para 
a organização retórica do sermão, na qual a 
imagem moral do pregador é decisiva, assim 

11 Idem, p. 31.

como tampouco atende ao fundamento fi-
gural cristão, no qual as palavras não são 
apenas discurso, mas fatos divinos impressos 
na Criação. Nessa dupla condição decaden-
te, o aplauso final do sermão pelo auditório 
cortesão não é sinal da eficácia da sua fina-
lidade cristã, mas, ao contrário, autópsia de 
ambos, isto é, certificado de condenação do 
auditório, junto com o pregador que levanta 
“falso testemunho” contra Deus:

Verdadeiramente não sei de que mais 
me espante, se dos nossos conceitos, se dos 
vossos aplausos. Oh! Que bem levantou o 
pregador! Assim é: mas que levantou? Um 
falso testemunho ao texto, outro falso tes-
temunho ao santo, outro ao entendimento 
e ao sentido de ambos. Então que se con-
verta o mundo com falsos testemunhos da 
palavra de Deus?12

Mais uma vez, portanto, o “estilo culto” 
censurado pelo Padre antonio Vieira não é 
o que excede qualquer medida absoluta re-
lativa a ornatos da elocução ou a habilidade 
retórica, mas sim o que recusa a conveniên-
cia ética estabelecida entre o pregador e seu 
auditório, bem como a estrita adesão à pala-
vra de Deus, que está no fundamento e na 
finalidade da glosa homilética. a avaliação 
historicamente mais verossímil da questão 
que chamei “resistente” não recai prioritaria-
mente sobre o emprego de ornamentos, mas 
sim sobre a maneira justa e eficaz de vinculá-
-los às finalidades cristãs inerentes à Orató-
ria sacra. essa maneira de resolver a questão 
vieiriana do “estilo culto” afasta completa-
mente qualquer pendant antecipatório de 
Vieira seja em relação ao bom gosto e juízo 
da ilustração, seja em relação à sinceridade 

12 Idem, p. 31-32.
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romântica. as duas hipóteses são inconsis-
tentes, além de adversas aos valores histó-
ricos, retóricos e místicos aqui envolvidos.

III. Da doutrina à ocasião

O que ficou dito me parece resolver a 
doutrina da censura vieiriana e a questão 
letrada correspondente a ela, mas ainda dá 
margem a questionamentos sobre os obje-
tivos mais imediatos buscados pelo Jesuíta 
ao produzir o seu sermão, naquelas circuns-
tâncias precisas em que o fez. De fato, a ex-
periência com os sermões do Padre Vieira 
leva a pensar que a sua elaboração teológi-
co-retórico-política não dispensa, antes in-
clui, usualmente, demandas de ocasião as-
sociadas a eles. seria assim também com 
o sermão da sexagésima? Para responder 
adequadamente a este ponto particular, en-
tretanto, a investigação demandaria mais 
informações do que seria razoável tratar 
aqui a respeito das circunstâncias do breve 
e tumultuoso retorno de Vieira à Corte por-
tuguesa, no período de 1654-55, quando  
D. João iV já se encontrava muito doente e 
os partidários da Rainha D. Luísa e de seu 
filho D. afonso Vi acirravam as gestões e 
debates em torno da sucessão real.

Cabe dizer, contudo, que o Padre Vieira 
fora o Príncipe dos oradores daquela mesma 
Corte até poucos anos antes, e certamen-
te não estaria menos disposto a intervir na 
questão do Púlpito do que em todas as ou-
tras questões em que se meteu, de maneira 
muito determinada, especialmente nesse ano 
único de 1655, verdadeiramente sensacional 
no tocante à qualidade dos seus sermões. 
Uma sucessão implacável de obras-primas, 
com interferências em vários aspectos cru-
ciais da política portuguesa, produziu-se ali 

mesmo, entre a Capela Real e a Casa de Mi-
sericórdia. além do sermão da sexagésima, 
houve a sequência de vários belos sermões 
de Dominga da Quaresma, o citadíssimo ser-
mão do Bom Ladrão e ao menos mais dois 
sermões antológicos do Mandato.

Com base nesse extraordinário empenho 
oratório em tão curto período de tempo, acho 
cabível levantar a hipótese de que Vieira, nes-
se momento, pretendia justamente reafirmar 
a sua posição como orador decisivo no tea-
tro da Corte, sem prejuízo de que o foco de 
suas preocupações, naquele momento, fos-
se o reforço das posições jesuíticas no Grão-
-Pará. De fato, Vieira articula fortemente as 
duas coisas, e nisso, a meu ver, estaria o cerne 
do próprio sermão da sexagésima. É verdade 
que, para o principal biógrafo laico de Vieira, 
João Lúcio de azevedo, o sermão pretendia 
ser sobretudo uma grande “provocação”,13 
que respondia, segundo a maneira psicologi-
zante com que azevedo explicava os móveis 
históricos, a “um desejo intenso de excitar 
cóleras e se medir com elas”, posto que “lhe 
não desprazia ter inimigos”.14 a sugestão é 
coerente com o “retrato moral” animoso de 
Vieira traçado pelo historiador luso-português, 
mas, de minha parte, imagino um propósito 
bem diferente para o sermão, documentado 
sobretudo na sua própria argumentação in-
terna, cujo desenvolvimento opera finamente 
para fazer confluir a apologia da ação jesuí-
tica nas missões d’além-mar e os fundamen-
tos da Oratória sacra.

explico-me melhor. a considerar os argu-
mentos “éticos” citados por Vieira em torno 
da dignidade e autoridade do pregador, está 
claro que nenhum fala mais alto que a dispo-
sição cristã de “sair”, isto é, de se afastar da 

13 Op. cit., volume i, p. 221.
14 Idem, p. 220.
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Corte e de permanecer longe dela, atuando 
junto aos gentios das terras mais longínquas 
a fim de ampliar e unificar o rebanho de Cris-
to. assim, cabalmente, o “melhor gênero” 
de pregador, para falar à maneira de Cícero, 
é destacadamente o de quem prega nas mis-
sões: o pregador-missionário, jamais o Prega-
dor Régio ou qualquer outro que assista na 
Corte. É exatamente o que Vieira anuncia já 
na abertura do sermão da sexagésima, sus-
tentando-se antes em Mateus, xiii, 3 (Ecce 
exit qui seminat, seminare), para só depois 
aplicar o passo ao tema do evangelho do dia, 
baseado em Lucas (Semen est Verbum Dei). 
eis o que Vieira anuncia:

Entre os semeadores do Evangelho há uns 
que saem a semear, há outros que semeiam 
sem sair. Os que saem a semear, são os que 
vão pregar à Índia, à China, ao Japão: os que 
semeiam sem sair, são os que se contentam 
em pregar na pátria.15

É significativo até que, nesse momento 
inicial do sermão, Vieira não refira explicita-
mente o Brasil, como que a denegar o lugar 
ostensivo que ele mesmo ocupava na pola-
rização que criavam os pregadores que saí-
am a converter os gentios nas quatro partes 
da Terra e os que ficavam na parte conheci-
da dela a entreter auditórios fátuos. e que 
seja uma efetiva polarização não resta qual-
quer dúvida, pois não demora muito tempo 
para que Vieira faça pesar a diferença entre 
“sair” e “ficar”, entre pregar “com passos” 
e pregar “no Paço”, com uma balança ame-
açadora e, a rigor, sem correção possível:

Ah Dia do Juízo! Ah pregadores! Os de 
cá, achar-vos-eis com mais paço; os de lá, 
com mais passos: Exiit seminare.16

15 Sermões, op. cit., p. 4.
16 Idem, ibidem.

a rivalidade posta em jogo no sermão 
da sexagésima, portanto, não é apenas a 
que existia entre as ordens jesuítica e do-
minicana, mas sim a que disputava, no mo-
mento especialmente traumático da suces-
são régia, qual tipo de pregador estava mais 
aparelhado para falar as palavras de Deus 
em seu verdadeiro sentido, e, desse modo, 
mais apto a dar ao estado católico o me-
lhor conselho de Deus, do qual não pode-
ria se apartar. Não estar na Corte torna-se 
assim um critério relevante, autossuficien-
te mesmo, para determinar a prédica mais 
qualificada ao Rei, ou ao novo Rei, objeto 
da presente disputa sucessória.

Com isso não pretendo dizer que Vieira 
reivindicava diretamente alguma titularida-
de efetiva no púlpito da Corte, pois é cer-
to que tornar ao Brasil, levando consigo leis 
mais favoráveis ao controle jesuítico das mis-
sões d´el-Rei, era sem dúvida o seu objetivo 
principal naquele momento. O que importa 
dizer é que o sermão da sexagésima opera 
inteiro, do começo ao fim de sua argumen-
tação, no sentido de produzir um tremendo 
statement hierárquico na ordem da Prega-
ção, ao atribuir aos Padres missionários – e, 
por antonomásia, a si mesmo –, o mais jus-
to e o mais legítimo modelo da oração sa-
grada. Por extensão, tal deveria ser o mode-
lo a prevalecer no império português, de que  
a Corte lisboeta seria cabeça e espelho. só 
as palavras de quem “sai”, como o semea-
dor da parábola bíblica, podem ser fiéis às 
palavras de Deus, no exato sentido em que 
ele as disse. só quem está fora do Reino fá-
tuo da Corte tem legitimidade no serviço do 
Corpo místico do Reino.

Dessa maneira, acredito ser justo dizer 
que, no sermão da sexagésima, o Padre Viei-
ra tanto reforça a orientação missionária e 
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militante que está na origem da ação jesuí-
tica, como dá ao Pregador-missionário a pre-
cedência hermenêutica no Púlpito da Corte 
e do Reino. Daí talvez a disputa mais acirra-
da que se sucedeu à sua prédica: estava cla-
ro para os Padres das diversas Ordens, e até 

para os jesuítas, que perder na arena bali-
zada por aquele sermão significaria perder 
não apenas uma disputa retórico-estilística, 
mas uma intensa guerra de poder teológico, 
num momento de extrema instabilidade do 
poder político.
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Um dos temas que, neste início de sé-
culo, habitam com maior presença as 
políticas públicas no Brasil diz respei-

to à inclusão social e à ampliação das opor-
tunidades isonômicas em todas as esferas da  
atividade humana. O processo histórico de 
constituição e caracterização da sociedade 
brasileira seguiu as sendas da desigualdade 
e da discriminação, seja no tocante à distri-
buição da riqueza e à ocupação da terra, seja 
no acesso às conquistas tecnológicas, que 
conferem ao cidadão bem-estar, segurança 
e educação, fatores essenciais para o pleno 
exercício da cidadania. Não são poucos, pois, 
os planos de governo que, na história recente 
do Brasil, cuidaram da inclusão social como 
um escopo que se deve perquirir prioritaria-
mente, não obstante os resultados até hoje 
obtidos não se possam atestar como sequer 
razoáveis ou aceitáveis, visto que não logra-
ram conferir à grande parcela da sociedade 
os recursos indispensáveis para uma vida dig-
na e produtiva.

a inclusão social define-se como um con-
junto de políticas públicas que visem a asse-
gurar a todos os cidadãos boa qualidade de 
vida, participação política e oportunidade  

de acesso aos produtos advindos do avanço 
tecnológico. em nível pragmático, as estra-
tégias públicas implementadas para que se 
atinja um grau satisfatório de inclusão so-
cial implicam o combate à pobreza e à dis-
criminação, esta última concretizada no iso-
lamento de indivíduos ou grupos a ponto de 
serem impedidos de beneficiar-se das ações 
políticas e econômicas e de exercer direitos 
subjetivos fundamentais.

No conjunto das ações aprovadas pela Ci-
meira Mundial para o Desenvolvimento so-
cial, organizada pela ONU em Copenhagen 
(1995),1 a sociedade inclusiva foi definida 
como “uma sociedade para todos”, em que 
cada indivíduo, no exercício dos direitos fun-
damentais e sob o ônus de suas responsabi-
lidades, exerce um papel social efetivo. Nes-
se sentido, a sociedade inclusiva constrói-se 
sem o jugo da discriminação de raça, etnia, 
sexo, classe social, idade, religião e origem 
geográfica, além de implicar a submissão do 
poder econômico e militar à autoridade civil. 
Uma sociedade inclusiva caracteriza-se, pe-
rante novos desafios, pela concessão de voz 

1 Uma visão crítica e bem fundamentada da Cimeira de 
1995 encontra-se em alves (1997).
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participativa e pela atribuição de responsabi-
lidades a cada um de seus membros.

Na verdade, ao zelar pela inclusão de to-
dos os cidadãos em situação de fragilidade, a 
sociedade não lhe concede um benefício ou 
uma benesse, visto que a própria sociedade 
usufrui da capacidade de cada um no esfor-
ço conjunto e coeso para promover a inova-
ção e o desenvolvimento. assim, o objetivo 
da integração social é o de criar uma socie-
dade para todos em que cada um se bene-
ficie do bem comum construído pela ação 
conjunta do corpus societário. Dessa noção 
surge o conceito de coesão social, que se re-
fere à existência de uma sociedade harmô-
nica em que cada indivíduo busca cooperar 
na medida de seu engenho e limitações para 
atingir objetivos comuns.

Um entendimento enviesado da inclusão 
social define-a como um processo que leva à 
eliminação de diferenças, na crença de que, 
dessa forma, todos serão iguais em direitos e 
deveres. Na realidade, a coesão social com-
patibiliza as diferenças em vez de eliminá-las, 
ou seja, as diferenças devem ser estimuladas 
em vez de ignoradas, pois a riqueza cultural 
do homem brota de sua diversidade e plura-
lidade de interesses. Não se pode pensar em 
uma sociedade criativa e promovedora cujos 
indivíduos estejam enclausurados em uma for-
mação pseudoigualitária, que, a rigor, revela-
-se desestimulante e castradora. incluir, pois, 
implica, antes de tudo, respeitar a diversidade.

as pessoas que sofrem exclusão social ex-
perimentam uma série de barreiras que se ele-
vam no cotidiano da vida, via de regra vincu-
ladas às vicissitudes decorrentes da pobreza 
e da marginalização, fato que simplifica de-
masiadamente o conjunto de fatores que se 
unem nesse processo de segregação. Pouco 
se diz sobre a relação entre exclusão social 

e incapacidade de expressar-se linguistica-
mente, não obstante dispormos de estudos 
sociológicos que vinculam dramaticamente 
os dois fatos na construção de uma socieda-
de desigual (cf. Levitas et alii, 2007). O direi-
to de falar e ser considerado, a capacidade 
de ouvir e entender constituem pressupos-
tos da plenitude da vida social e do exercí-
cio da cidadania. Na verdade, os que sentem 
dificuldade para expressar-se decerto experi-
mentarão igual dificuldade para fazer-se pre-
sentes nos círculos de debate e decisão acer-
ca dos rumos que a sociedade busca trilhar. 
a atenção a esses fundamentos tão essen-
ciais quanto elementares deve começar nas 
classes de primeiras letras e, numa perspec-
tiva mais ampla, implica a ação conjunta da 
família e da escola.

a criança que se expressa, por exemplo, 
com deficiência de vocabulário ou má arti-
culação fonética pode tornar-se um adulto 
inepto para participar das relações sociais em 
sua integralidade, de que decorre limitar-se a 
seu círculo primário de interação social, sem 
perspectiva de progresso e enriquecimento 
cultural. Deve-se considerar, ainda, que prati-
camente todo o processo educacional do in-
divíduo se faz pela linguagem, em texto oral 
ou escrito. a capacidade de atuar como su-
jeito agente e sujeito receptor dos padrões 
de língua oral e escrita revela-se, pois, indis-
pensável para uma completa formação edu-
cacional. Com efeito, leitores insipientes – e 
mesmo os incipientes – têm menores chances 
de sucesso na vida profissional em face da 
incapacidade de enriquecer o conhecimento 
das coisas e do mundo pela autoinstrução.

estudos recentes na área da psicologia2 de-
fendem a tese de que crianças e adolescentes 

2 Leia, a respeito, Bernstein (1973), Tough (1976), Tizard 
and Hughes (2002 [1984]) e Ginsborg (2006).
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provenientes das classes sociais menos favo-
recidas são mais propícios a experimentar di-
ficuldades linguísticas do que os provenientes 
das classes mais ricas. segundo esse enten-
dimento, o fato de as crianças de diferen-
tes classes sociais trazerem experiências dis-
tintas no tocante à competência linguística 
interfere decisivamente nos primeiros anos 
da vida escolar. Cuida-se aqui de estabele-
cer uma suposta relação entre o domínio da 
norma linguística padrão, que habita os atos 
de comunicação das classes média e alta, e 
o desempenho escolar dos educandos, no 
sentido de que aqueles que não se inscre-
vem nessa norma não têm base linguística 
suficiente para interagir no ambiente escolar. 
a consequência se expressaria em sua extre-
mada dificuldade para participar do proces-
so de aprendizagem mediante comunicação 
com os professores e os colegas de classe.

essa tese, embora ainda esteja nas pági-
nas contemporâneas da psicologia educacio-
nal, sofreu veemente e segura objeção em 
um conhecido estudo do sociolinguista norte-
-americano William Labov (1990), publicado 
no fim dos anos 60 do século passado e con-
templado por várias reimpressões em coletâ-
neas posteriores. Na visão de Labov, a máxima 
de que o domínio da norma-padrão mantém 
relação com a capacidade de aprendizagem é 
falaciosa e resulta de uma enviesada interpre-
tação das relações sociais na escola, em que 
predominam os alunos advindos das classes 
média e alta. em seu estudo, Labov comenta 
que as teses da psicologia educacional vigen-
tes em meados dos novecentos nos estados 
Unidos – notadamente o programa enceta-
do por Carl Bereiter e siegfried engelmann 
(1966) – baseavam-se na premissa de que 
as crianças negras, falantes do denominado 
black English, por não dominarem a língua 

padrão, adequada para a aprendizagem es-
colar, chegavam à escola desprovidas desse 
pré-requisito essencial para a aprendizagem. 
Na linha de argumentos alinhavados por Be-
reiter e engelmann, destacam-se os que clas-
sificavam a capacidade de comunicar-se das 
crianças negras como restrita a palavras iso-
ladas e frases mal estruturadas.

a clarividente abordagem de Labov pro-
vou, pela metodologia de pesquisa sociolin-
guística baseada em entrevistas com o infor-
mante no ambiente próprio de sua interação 
social, que as teses de Bereiter-engelmann 
não levavam em conta um aspecto crucial 
da questão: a capacidade de expressão lin-
guística do falante cinge-se necessariamente 
à situação discursiva em que ele se encontra. 
No caso das crianças negras das escolas nor-
te-americanas, evidenciou-se que sua incapa-
cidade de comunicar-se decorria de fatores 
sociolinguísticos ordinários que se atribuem 
a qualquer falante, tais como o da assimetria 
de posições no diálogo entre crianças e adul-
tos ou entre falantes que dominam varieda-
des linguísticas distintas. a prova se obteve 
em entrevistas com vários informantes tidos 
como ineptos no ambiente escolar, cuja ca-
pacidade de expressão revelou-se normal ao 
conversarem com pessoas de mesma origem 
social ou que dominavam a mesma varieda-
de linguística.

em última análise, Labov provou que o 
fato de uma criança não dominar a norma 
linguística padrão não constituía empecilho 
para que se comunicasse com clareza e efi-
ciência. No ambiente original de sua intera-
ção linguística, as crianças negras america-
nas, que nada tinham a dizer sobre as coisas  
em geral na escola, eram falantes loqua-
zes, que conseguiam dizer absolutamen-
te tudo que queriam e se faziam entender 
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perfeitamente. Tal demonstração trouxe con-
sequências decisivas ao projeto pedagógico 
dos anos 90, que passou a acatar as varieda-
des de desempenho linguístico menos pres-
tigiadas como uma característica normal do 
falante, de tal sorte que sua integração no 
ambiente escolar se processasse com natu-
ralidade.

em pesquisa análoga (1967), o sociolin-
guista Wallace Lambert (1922-2009), que se 
tornou conhecido pela aplicação de uma me-
todologia de análise conhecida por matched-
-guise technique – procedimento que avalia 
atitudes dos falantes de línguas distintas ou 
de variedades de uma dada língua quando 
em contato discursivo –, concluiu que cada 
falante faz julgamentos e trabalha com ar-
quétipos sociais exclusivamente formados 
pela avaliação inconsciente da forma de fa-
lar dos indivíduos. esses arquétipos exercem 
um papel decisivo em situações de comu-
nicação “face a face”, como entrevistas de 
trabalho, petições a autoridades, juízos etc.  
a consequência atestada é de que as decisões 
tomadas estão fundamentalmente baseadas 
na forma de falar do interlocutor (incluindo 
o léxico, as estratégias retóricas utilizadas, a 
construção de frases do discurso etc.) e não 
na efetiva justeza de seus argumentos.

importante salientar que as ideias de La-
bov aqui referidas não advogam a tese de 
que é dispensável o domínio da norma lin-
guística padrão no seio da sociedade. suas 
conclusões, a rigor, atestam tão somente que 
a falta desse atributo não constitui empeci-
lho para a aprendizagem nos primeiros anos 
da vida escolar. Decerto que, com o natural 
progresso individual que usufrui o educan-
do, seu desempenho linguístico passará a 
ser diversificado, ampliado, de tal sorte que 
nele se cria uma imperceptível capacidade 

discriminatória dos usos da língua em face 
das várias situações e ambientes discursivos 
que se lhe apresentam no cotidiano.

O que se quer aqui afirmar é que a for-
mação plena para o exercício da cidadania 
implica conferir ao indivíduo capacidade de 
expressar-se clara e adequadamente como 
ator do drama social.3 Há de salientar-se que 
regras de desempenho linguístico não são 
criadas pelo indivíduo, senão pelo grupo so-
cial. essa é uma questão de fundo, que mui-
to se discute no campo da mudança linguísti-
ca e cujo reflexo atinge temas delicados, tais 
como o do preconceito e da discriminação em 
face das variedades de usos. Não são raros 
os exemplos de discriminação e má avaliação 
individual em face do desempenho linguís-
tico em desacordo com uma norma estabe-
lecida pelo grupo majoritário.

Um exemplo que se pode aferir no Bra-
sil diz respeito a características fonéticas mais 
salientes, tais como a do r retroflexo, comu-
mente conhecido como r caipira, que decerto 
afastou muitos jovens interioranos das classes 
escolares da capital federal até meados do sé-
culo xx. eram crianças que se viam obrigadas 
a despir-se de sua natural formação linguística 
para adequar-se a ferro e fogo aos padrões de 
uma outra vertente prosódica do português 
que gozava de maior prestígio no ambiente 
escolar. e, se não o conseguiam, eram discri-
minadas a ponto de terem de abandonar os 
estudos na capital e voltar para sua região de 
origem. O exemplo revela o grau elevado de 
intolerância com as diferenças linguísticas no 
meio escolar, fruto de uma visão monolítica 
do desempenho linguístico que decerto se 
deve combater com a serenidade necessária, 
sem rompantes de exacerbada demagogia.

3 Uso aqui a expressão “drama social” (2008) no sen-
tido que lhe confere Victor Turner (1975; 1920-1983).
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se quisermos efetivamente eliminar a cha-
ga do preconceito linguístico, devemos partir 
de algumas premissas normalmente descon-
sideradas pelos inúmeros textos que se vêm 
dedicando ao assunto,4 de que decorre uma 
escamoteação da verdadeira natureza desse 
sério problema que deve ser combatido sem 
trégua, mas também sem rancor. a primei-
ra dessas premissas é a de que a sociedade 
impõe o uso de normas linguísticas distintas 
em face de atos discursivos igualmente dis-
tintos, ou seja, existe no âmago da socieda-
de uma inter-relação entre linguagem e com-
portamento social que está na sua própria 
concepção como organismo. se considerar-
mos que os atos de fala devem ser entendi-
dos como situações de comunicação social 
com um propósito comunicativo específico, 
determinado pelos falantes, seria simplório 
admitir que qualquer registro de desempenho 
linguístico se ajustasse à pluralidade de atos 
que se sucedem no cotidiano. Como igual-
mente simplório será admitir que um dado 
registro ou desempenho de uso será sempre 
válido e acatado pelo grupo social na cons-
trução de todos os atos de fala, pois isso con-
trariaria a própria natureza diversificada da 
comunicação social. Nessa perspectiva, a in-
clusão social pelo ensino implica preparar o 
indivíduo para o jogo diversificado dos atos 
de fala que a sociedade contempla.

Uma segunda premissa reside no fato de 
que a manifestação de preconceito linguís-
tico não se vincula necessariamente à repul-
sa ao erro gramatical. essa vinculação, que 
realmente existe, não é exclusiva, já que a re-
jeição a um dado comportamento linguísti-
co pode situar-se em outra dimensão, como 

4 Leia, a respeito, Possenti (1997), Perini (1997), silva & 
Moura (2000), Bortoni-Ricardo (2005), Bagno (2008), 
faraco (2008), entre outros textos.

a da adequação de determinados usos lin-
guísticos a situações discursivas específicas. 
O “Dê-me um cigarro”, do mulato sabido, e 
o “Me dá um cigarro”, do bom negro e do 
bom branco, referidos na poesia de Oswald 
de andrade, são construções que coexistem 
no desempenho linguístico do falante bra-
sileiro e se manifestam oportunamente no 
ambiente discursivo em que se inscrevem.

Uma tese defendida na Universidade de 
Georgetown (Niedt, 2011) comprova a com-
plexidade do preconceito linguístico mediante 
estudo do efeito que o sotaque árabe provo-
ca no falante nativo do inglês norte-ameri-
cano. Nas entrevistas, solicitou-se aos infor-
mantes que ouvissem gravações de falantes 
estrangeiros vinculando-os a conceitos não 
determinados. No caso do sotaque árabe, a 
vinculação se estabelecia predominantemen-
te com “muçulmano”, embora não haja ne-
cessária correlação entre ser árabe e ser mu-
çulmano. Depois, solicitou-se ao informante 
que o falante estrangeiro fosse vinculado a 
características como confiabilidade, descon-
tração, religiosidade etc. No caso do falante 
com sotaque árabe, qualidades como descon-
tração e confiabilidade tiveram baixo índice 
em face de falantes com sotaque de outras 
línguas, como o espanhol; já o traço de re-
ligiosidade teve alto índice no caso dos fa-
lantes com sotaque árabe. Vê-se, por aí, que 
a rejeição ao sotaque árabe não é propria-
mente de cunho linguístico, mas, evidente-
mente, de caráter político.

Mais uma premissa reside na desvincula-
ção da norma gramatical e do preconceito 
linguístico. De fato, nada mais primário do 
que estabelecer um vínculo de causa e efei-
to entre entidades que não mantêm entre si 
relação de causalidade. Não são poucos os 
textos contemporâneos que insistem nessa 
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perspectiva de tratamento da questão com o 
agravante de disseminá-la no ambiente aca-
dêmico formador de professores de portu-
guês. Daí resulta eleger-se o gramático como 
personagem infensa à liberdade de expres-
são e impositor de regras artificiais “que nin-
guém mais usa”.

Cuida-se aqui de uma falácia, já que a 
norma gramatical não reside no arbítrio do 
gramático, senão nas escolhas do falante. a 
língua é um sistema verbal de que se serve 
uma comunidade linguística historicamente 
constituída. falar corretamente uma língua 
implica obviamente falar conforme a tradi-
ção linguística desse grupo de falantes, mas, 
considerando que a língua é multifacetada, 
variável no corpo da sociedade, disso decorre 
multiplicar-se em diversas línguas funcionais 
(Coseriu, 1980), de que resulta termos, den-
tro da língua histórica, mais de uma norma 
de correção idiomática. em outras palavras, 
falamos em “normas de correção” porque 
cada língua funcional estabelece seus parâ-
metros de uso e, portanto, seus critérios de 
correção linguística. Nesse plano, dizer uma 
frase como “Nada havia entre eu e ela” ou 
uma frase como “Custa-me crer que você 
pense assim” será “correto” ou “errado” na 
medida em que tais frases sejam ditas em de-
terminada língua funcional, ou seja, em dada 
variedade de uso da língua histórica.

Ocorre que, num plano mais abstrato, flui 
no seio da sociedade uma maneira de falar 
que mitiga as diferenças de uso presentes em 
cada língua funcional e, por assim dizer, ex-
pressa um desempenho linguístico consue-
tudinário, eleito historicamente adequado e 
unificador das divergências que cada língua 
funcional ostenta. Daí resulta o conceito cose-
riano de exemplaridade linguística, de norma-
-padrão nesse sentido unitário em que certas 

estruturas frasais e modos de dizer são eleitos 
historicamente como preferíveis. a dissintonia 
entre o que prescreve a gramática e o que a 
sociedade acata como exemplar pode advir da 
natureza do corpus de descrição linguística de 
que se serve o gramático. Durante largo tem-
po, as gramáticas de línguas vernáculas – não 
só as do português como também as de pra-
ticamente todas as línguas ocidentais – pau-
taram a descrição de usos em obras literárias 
clássicas, de tal sorte que muitas construções 
agasalhadas nesses textos soavam anacrôni-
cas aos ouvidos tanto de mestres quanto de 
alunos nas classes de língua portuguesa. O 
equívoco do gramático, então, foi de acatar 
como exemplares algumas construções que, 
pelo desuso geral, já se revelavam restritas a 
uma língua funcional.

No entanto, a práxis de pautar a descri-
ção do uso exemplar na língua literária não 
é desprovida de razão, pois efetivamente é 
no plano literário que a língua se expressa na 
plenitude de suas possibilidades comunicati-
vas. em outros termos, se admitirmos que o 
papel da gramática é o de registrar a exem-
plaridade no âmbito de uma língua históri-
ca e, em aditamento, acatarmos a premissa 
de que a língua literária é o locus dicendi das 
formas exemplares, então esse será o corpus 
mais adequado de descrição gramatical. Bas-
ta, é claro, que se escolham, na seleção do 
corpus, textos literários que estejam numa 
sincronia contemporânea, ou seja, que ex-
pressem um estado de língua atual.

Como reiteradamente nos ensina eugenio 
Coseriu (1921-2002) em seus estudos sobre 
a relação entre o ensino da língua e a litera-
tura, é nos limites da língua literária que se 
encontra “a plena funcionalidade da lingua-
gem ou a realização de suas possibilidades, 
de suas virtualidades” (1993, p. 39). a lição 
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de Coseriu resume-se na observação de que, 
diferentemente da língua presente no coti-
diano da vida ou mesmo da língua dos tex-
tos científicos − que constituem modalida-
des dos usos linguísticos −, a língua literária 
não se encerra em limites comportamentais, 
pois percorre sem reservas as várias possibili-
dades de uso, de que decorre seu expressivo 
caráter suprafuncional.

Na atualidade, o corpus da descrição gra-
matical tem-se estendido para outras fontes, 
como a dos textos jornalísticos e acadêmicos 
(cf. Neves, 2018; azeredo, 2008), sem des-
curar, entretanto, da língua literária. Cuida-
-se aqui de um avanço no sentido de acatar 
como expressão da exemplaridade também 
o texto não literário escrito por falantes de 
alto nível de escolaridade; mas a premissa de 
que a gramática cinge-se ao uso exemplar 
permanece, sem que se possa aí vislumbrar 
qualquer traço de discriminação ou desqua-
lificação dos registros coloquiais.

essas palavras conduzem-nos de volta ao 
tema nodal que nos interessa: que relação 
haverá entre norma linguística e inclusão so-
cial? Ora, se acatarmos que a plenitude do 
exercício da cidadania implica ouvir e ser ou-
vido, dizer e participar, argumentar e cons-
truir, em todos os fóruns de discussão polí-
tica, disso resulta ser essencial o domínio do 
uso linguístico exemplar. incluir, nesse caso, 
significa conferir ao cidadão a faculdade de 
ser considerado por todos, e o caminho mais 
exequível para que se consiga esse deside-
rato não é o de garantir-lhe o direito de ex-
pressar-se sempre em registro popular, mas 
o de conceder-lhe a ferramenta poderosa da 
expressão escrita e oral em um registro que 
seja de domínio geral.

Poder-se-ia argumentar que a rejeição so-
cial dos que se recolhem a uma dada língua 

funcional, sobretudo a imersa nos registros 
populares, constitui preconceito linguístico. 
Trata-se de um argumento falacioso, pois 
os que se dedicam ao estudo da língua em 
sociedade bem sabem que semelhante re-
jeição não é absoluta, a rigor manifesta-se 
apenas quando, no plano do discurso, per-
cebe-se sua inadequação do ponto de vista 
expressivo. Haverá preconceito, decerto, se a 
rejeição for efetivamente absoluta, discrimi-
natória, descomprometida com o ambiente 
social da fala e, sobretudo, com a expectati-
va que cada falante projeta no interlocutor 
em face de seu papel social. são esses parâ-
metros que nos levam, por exemplo, a des-
confiar da competência de um professor que 
desconsidera as regras mais basilares da con-
cordância verbal no decorrer de uma aula, já 
que com esse procedimento o sujeito falante 
viola um arquétipo da interação sociolinguís-
tica, ou, no dizer técnico da análise do discur-
so, revela um ethos discursivo que desafina 
com um ethos pré-discursivo (cf. Maingue-
nau, 2008). O mesmo indivíduo, em outra 
cena discursiva, na qual não se inscreva o ar-
quétipo do professor, poderá perfeitamente 
manifestar-se em norma coloquial sem cau-
sar perplexidade.

Uma questão hoje presente em inúme-
ros textos acadêmicos indaga o que ensinar 
na escola, no tocante à língua portuguesa, 
em consonância com um projeto pedagógi-
co inclusivo, que efetivamente busque pre-
parar o educando para o exercício pleno da 
cidadania. em regra, o que se diz a respei-
to parte de uma premissa pacífica: o ensino 
do português é inadequado e, via de regra, 
não contribui para a boa formação do alu-
no quanto à capacidade de comunicar-se 
bem em texto oral e escrito. O lado positivo 
dessa situação – que de antemão devemos 
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atestar como muito mais antiga do que ima-
ginamos – situa-se na preocupação de fazer 
da aula de português um veículo eficaz no 
processo de formação de escritores e leito-
res. em outras palavras, estamos cientes do 
problema e tornamo-lo objeto permanente 
de nossas preocupações. apenas falhamos 
no seu tratamento.

sem dúvida, cabe razão aos que afirmam 
que a célula do ensino linguístico é o texto, 
razão porque nele reside o ponto de partida 
para uma boa aula de português. Mas preci-
samos ir um pouco além: será que um curso 
de português deve restringir-se efetivamente 
a esse escopo, digamos, utilitarista, em que 
o saber da língua se dosa na medida em que 
sirva ao propósito de ler e escrever bem? Há 
um saber sobre a língua, mais precisamen-
te um saber sobre o sistema linguístico, que 
nada tem de utilitário no sentido de que con-
tribua para produzirmos um bom texto, mas 
que é útil para a formação básica que todo 
cidadão deve ter. É um saber das coisas que 
integra, por assim dizer, o nosso conhecimen-
to do mundo: como falamos, que órgãos de 
nosso corpo atuam na produção do som lin-
guístico, a tipologia das palavras, suas fun-
ções na construção frasal etc. etc. Nada há 
aí que sirva para que alguém venha a ser um 
bom leitor ou um bom escritor, mas há, sem 
dúvida, nesses conteúdos uma imensa con-
tribuição para nossa compreensão do funcio-
namento da língua, o que, afinal, não preju-
dica a ninguém.

Há uma interessante tese, que circula já 
há algum tempo na literatura especializada, 
de que o ensino da língua na escola visa a 
conferir ao aluno melhor qualidade de vida. 
Ora, essa é sem dúvida a pretensão não pro-
priamente do ensino de língua, mas da pró-
pria escola como instituição social responsável 

pela formação de cidadãos. a questão está 
em definir que tipo de ensino linguístico ga-
rante esse desiderato, que projeto pedagógi-
co na área da língua materna contribui para 
que se confira ao educando melhor qualida-
de de vida. Decerto que semelhante projeto 
deverá conferir ao aluno competência ampla 
e diversificada na produção e na compreen-
são do texto, pois aí está a gênese da intera-
ção social participativa e produtiva, no senti-
do de ser benéfica ao bem comum.

entretanto, semelhante objetivo não se 
concretiza sem um saber linguístico, que está, 
por assim dizer, nos bastidores do aprendiza-
do da língua e de suas potencialidades. Como 
falar dos recursos semânticos expressivos que 
nos oferece a posição do adjetivo no sintag-
ma sem falar em adjetivo, em ordem sintáti-
ca e mesmo em sintagma? Como comentar 
a riqueza expressiva do emprego dos tem-
pos verbais no gênero narrativo sem referên-
cia à conjugação do verbo, à natureza dos 
aspectos verbais? em um de seus textos so-
bre o tema, Luiz Carlos Travaglia adverte que
um ensino de gramática pertinente para a 
vida e capaz de ter influência na qualida-
de de vida das pessoas (...) será sem dúvida 
um ensino de gramática que desenvolva a 
competência comunicativa do falante, isto 
é, a capacidade de o falante usar cada vez 
mais recursos da língua de forma adequada 
a cada situação de interação comunicativa 
(2003, p.18).

É uma tese compatível com o propósito 
de conferir ao aluno melhor qualidade de 
vida, como diz o autor, no sentido mais am-
plo que se possa atribuir a essa expressão.

Mas estudar a gramática pode ter outros 
propósitos, absolutamente alheios à busca 
de conferir ao cidadão melhor competência 
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comunicativa. O próprio Travaglia, em um ou-
tro momento do texto aqui citado, relaciona 
bons motivos para que alguém estude a gra-
mática da língua sem necessariamente ter o 
escopo imediatista da leitura e da produção 
textual. Não vamos aqui repetir tais motivos 
(entre eles, a instrução cultural e o desenvol-
vimento do raciocínio), apenas remetemos o 
leitor a esse texto tão elucidativo (2003: p.96). 
No entanto, há um fator que pouco é cita-
do nas discussões do tema e diz respeito ao 
próprio relacionamento humano no ensino: 
a autoridade pedagógica. em outras palavras, 
a mesma voz autoritária que impõe a alguém 
que deve estudar gramática, ou geografia, ou 
física, bem como os conteúdos programáti-
cos de cada disciplina, é a voz que determina 
o que não se deve aprender, ou, ao menos, o 
que não deve constar nas grades curriculares. 
a rigor, um ensino democrático implicaria um 
prévio acordo entre o pedagogo e o discen-
te sobre tais conteúdos e as conveniências de 
sua eventual presença nos currículos, mas sa-
bemos que isso não se faz, nunca se fez e ja-
mais se fará. a sociedade elege seus represen-
tantes para tomar essas decisões e lhes atribui 
poderes para fazê-lo. Decerto que os pedago-
gos discutem bastante tais questões, diria que 
o fazem até exaustivamente, mas trata-se de 
uma discussão que se faz intramuros, nasce 
e morre dentro do ambiente acadêmico. se 
houve um tempo em que a autoridade peda-
gógica impunha o ensino da gramática pela 
gramática, hoje essa voz oficial decide que o 
saber gramatical é supérfluo, numa espécie 
de autoritarismo pelo avesso.

Neste ponto, cabe uma reflexão. Onde 
estará a origem da vinculação entre ensino 
da gramática e preconceito linguístico? se 
nos ativermos à história do Brasil a partir dos 
anos 60 do século passado, verificaremos um 

progressivo desprestígio da gramática nor-
mativa como instrumento de ensino da lín-
gua materna. Tal fato pode hoje ser avaliado 
à luz de várias causas que, combinadas for-
tuitamente pelo devir da história, criaram um 
novo perfil dos textos normativos como ina-
dequados e até mesmo prejudiciais no pro-
cesso de formação linguística do educando. 
a pesquisa nesse campo ainda está a dever 
uma avaliação acurada dessas causas, inclu-
sive a sua identificação precisa, mas algo já 
se pode dizer a respeito com segurança e 
objetividade. Convém, nesse intuito, lem-
brar que a gramática normativa brasileira 
se inscreve em uma tradição filológica que 
produziu textos a um só tempo descritivos e 
prescritivos com base em corpus de língua 
escrita literária.

a primeira das causas a que nos referimos 
está evidentemente no império da oralidade 
a partir da entrada do modelo estruturalista 
no meio acadêmico brasileiro, sobretudo no 
seio da obra que nos legou Joaquim Matto-
so Câmara Jr. (1904-1970). Não se quer aqui 
afirmar que o estruturalismo se tenha pau-
tado em descrever a língua oral – até por-
que se trata de um modelo formal, afastado 
da análise dos usos linguísticos –, mas que 
tenha contribuído para a eleição do corpus 
de língua oral como mais fidedigno para a 
análise dos fatos linguísticos, em substitui-
ção ao corpus de língua escrita literária.5 Mais 
tarde, as sendas abertas pela linguística va-
riacionista e pelos projetos de pesquisa da 
norma-padrão em língua oral, dos quais foi 
pioneiro o Projeto Nurc,6 vieram a desqua-

5 Lembremo-nos aqui da revolucionária descrição fono-
lógica do português proposta por Mattoso Câmara em 
sua tese de doutorado (1953) em que chega aos fatos 
da oralidade pela análise da rima em textos poéticos.
6 O Projeto de estudo da Norma Linguística Culta de al-
gumas das Principais Capitais do Brasil foi implantado 
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lificar a língua escrita como fonte confiável 
de investigação, não obstante, a rigor, não 
tivessem semelhante escopo.

em pouco tempo, as construções grama-
ticais típicas do texto literário, mormente em 
autores clássicos, passaram a ser equivoca-
damente entendidas como uma “expressão 
artificial” da língua, portanto inidôneas para 
a investigação cientifica. O fato foi objeto de 
posições radicais, em que se confrontam lín-
gua oral e língua escrita em discutível antago-
nismo, conforme se abstrai desta afirmação:
há duas línguas no Brasil: uma que se escre-
ve (e que recebe o nome de “português); e 
outra que se fala (e que é tão desprezada 
que nem tem nome)” (PeRiNi, 1997, p. 36).

evidente que não existe uma língua que 
se escreve e outra que se fala, mas uma lín-
gua em que há construções que se usam so-
mente quando se escreve e construções que 
se usam apenas quando se fala. Trata-se de 
um fato que se descreve com facilidade pela 
teoria lógica dos conjuntos, em que as re-
gras de construção frasal se inscrevem nos 
dois subconjuntos da fala e da escrita e per-
tencem ao conjunto maior da língua, a par 
de partilharem um outro subconjunto resul-
tante de sua interseção. em outros termos, 
tanto “eu o vi ontem” quanto “eu vi ele on-
tem” são produtos da mesma gramática da 
mesma língua.

Outra causa que decerto contribuiu ex-
pressivamente para a estigmatização do nor-
mativismo gramatical diz respeito ao cenário 

no Brasil sob inspiração do Proyecto de estudio del Ha-
bla Culta de las Principales Ciudades de Hisponameri-
ca, idealizado por Juan Blanch (1927-2002). O Projeto 
Nurc, como ficou posteriormente conhecido, instalou-se 
sob coordenação geral de Nélson Rossi (1928-1014) e, 
no Rio de Janeiro, sob responsabilidade de Celso Cunha 
(1917-1989).

político que se instalou no Brasil a partir de 
1964, cujos efeitos viriam a ser sentidos mais 
intensamente a partir dos anos 70. Nesse mo-
mento, cresce no seio da intelligentsia bra-
sileira um inusitado confronto entre norma 
gramatical e liberdade de expressão, em que 
a primeira figura como instrumento de co-
erção e censura, até mesmo de exclusão so-
cial. Promove-se, assim, um levante contra os 
cânones gramaticais à semelhança dos mo-
vimentos de resistência política radicalizada 
contra a opressão e o arbítrio, a ponto de se 
confundir incorreção gramatical com demo-
cracia linguística. O professor de português 
dos anos 70 do século xx lutava por despir-
-se da incômoda indumentária de censor.

evidente que muito contribuiu para essa 
equivocada avaliação dos padrões da língua 
em uso o fato de o país estar à época subju-
gado ao cerceamento da opinião livre e res-
ponsável. imiscuíram-se, assim, nos meios 
acadêmicos, os conceitos de liberdade de ex-
pressão e liberalidade gramatical, num tom 
bem assemelhado ao do manifesto moder-
nista de 1922. Por outro lado, uma detur-
pada interpretação do papel da linguística 
no campo das ciências humanas – a ciência 
que estudava a língua sem o ranço da corre-
ção, da discriminação e do opróbrio – tam-
bém contribuía para um avassalador degre-
do intelectual dos filólogos e professores de 
língua vernácula, cujos reflexos, por sinal, se 
fazem sentir até hoje. Não era incomum ou-
vir-se nos corredores universitários a absurda 
afirmação de que há “frases gramaticalmen-
te erradas, mas linguisticamente corretas”, 
como se a linguística se ocupasse de ques-
tões normativas. Na ilusória empreitada de 
desagrilhoar a palavra política, muitos defen-
deram a nivelação do discurso escrito com 
o oral, rezando pela cartilha-chavão do vox 
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populi, vox dei e do “é proibido proibir”, es-
quecidos de que o aprimoramento do discur-
so escrito transcende as fronteiras da opinião 
política, podendo até ser simplesmente um 
mero exercício do prazer de escrever bem.

a questão, enfim, deságua numa nova 
perspectiva de avaliação dos textos normati-
vos em que a práxis de descrever e ensinar os 
parâmetros da língua escrita literária deixou 
se ser um mero capítulo da história da edu-
cação no Brasil para passar a interpretar-se 
como um instrumento de opressão das clas-
ses sociais desfavorecidas, que supostamen-
te não conseguiam fazer-se ouvir e respeitar 
devido ao fato de não dominarem a vertente 
de uso eleita como corpus de descrição nos 
compêndios gramaticais. Há uma diferença 
óbvia entre condenar uma gramática por se 
servir de corpus anacrônico e imputar-lhe 
o propósito de fomentar o preconceito lin-
guístico; confundir esses propósitos significa 
desconsiderar as forças axiológicas que dão 
gênese às ideias linguísticas na episteme ou 
atmosfera intelectual de seu surgimento.7 
sempre oportuno é lembrar, com antoine 
Meillet, que “chaque siècle a la grammaire 
de sa philosophie” (1926, t. 1, p. Viii).

em síntese, a busca de inclusão social, 
no amplo sentido de conferir ao indivíduo 
a plenitude do exercício da cidadania, não 
raro situa-se numa lógica do avesso, em que 
as políticas inclusivas ou afirmativas buscam 
convalidar um desempenho linguístico dis-
sonante com as forças axiológicas que ope-
ram no discurso. se, de um lado, devemos 
atestar que um empecilho à inclusão social 
figura em não admitir que existem outras for-
mas de comunicação e expressão linguística 
distintas da norma-padrão, que se revelam 

7 Leia, a respeito, o conceito de “climate of opinion” em 
Koerner (1984:8).

válidas em contextos específicos, devemos 

igualmente aduzir que a desejável e efetiva 

inclusão social impõe um projeto pedagógico 

que garanta ao falante o direito ao saber lin-

guístico mais elevado, no patamar da norma 

exemplar, de tal sorte que possa atuar sem 

reservas em todos os cenários da vida social.

É nesse ponto que emerge a relevante 

participação do professor de língua mater-

na na formação linguística de todo cidadão. 

sua tarefa implica acatar e fazer valer as va-

riedades linguísticas presentes em cada lín-

gua funcional, mediante comentário, leitura 

de textos e estratégias pedagógicas que ex-

pressem a diversidade e a riqueza dessas va-

riedades. Por outro lado, cumpre igualmente 

ao professor trabalhar em classe com as estru-

turas linguísticas que se consolidaram numa 

tradição cultural comum, que formam o que 

vimos denominando língua exemplar, na es-

teira da teoria magistral de eugenio Coseriu. 

Conclui-se, pois, que uma ação afirmativa e 

inclusiva, no terreno específico dos usos lin-

guísticos, impõe conferir ao educando aces-

so a todas as modalidades de uso da língua, 

sobretudo as que ainda não lhe são familia-

res, segundo padrões idiomáticos consagra-

dos pela exemplaridade atual. somente assim 

poder-se-á assegurar-lhe um ensino linguístico 

verdadeiramente democrático e garantir-lhe o 

exercício da palavra sem freios, reservas ou li-

mitações no devir de sua vida social e pessoal.
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Mário de Andrade em 42

aos vinte anos da semana de arte Mo-
derna, em pleno estado Novo, Má-
rio de andrade foi convidado para 

proferir uma palestra. essa é a gênese do 
conhecido balanço feito pelo autor, adian-
te publicado com o título de “O movimento 
modernista”. O crédito da edição em livro 
assim descreve: “Conferência lida no salão 
de Conferências da Biblioteca do Ministério 
das Relações exteriores do Brasil, no dia 30 
de abril de 1942, Casa do estudante do Bra-
sil, Rio de Janeiro, 1942”.

Mário já não vivia na capital federal, onde 
esteve entre meados de 1938 e março de 1941. 
Mas seu nome já se impunha como um inte-
lectual de relevo, mesmo no Rio de Janeiro. 
essa conferência se tornaria famosa por mais 
de um motivo. ali, um protagonista da sema-
na dava um balanço, numa tentativa de en-
tender o conjunto dos feitos e suas repercus-
sões. acresce que Mário viria a falecer menos 
de três anos depois, sem chance de fazer ou-
tro balanço aos 25 ou aos 30 anos do evento.

fazia balanço e ajuizava, como qualquer 
mortal. Não se trata de uma voz qualquer, 

nem se trata de uma voz independente ou 
alheia aos fatos, mas de um protagonista dos 
eventos, tanto quanto um interessado no fu-
turo: em sua movimentação crítica e em sua 
criação artística, é possível afirmar que Mário 
discutia o passado, mirava o presente, mas 
queria também ordenar o futuro, queria ad-
ministrar o legado que ele mesmo deixava.

esse senso de missão foi expresso de va-
riadas formas, em muitos momentos. a ge-
ração toda talvez tenha sentido algo parecido 
– lembro-me de um desafeto de Mário, mas 
tão parecido a ele em tanta coisa, Gilberto 
freyre, apresentando Casa-grande & senzala:

Creio que nenhum estudante russo, dos 
românticos, do século XIX, preocupou-se 
mais intensamente pelos destinos da Rússia 
do que pelos do Brasil na fase em que conhe-
ci [Franz] Boas. Era como se tudo dependes-
se de mim e dos de minha geração; na nos-
sa maneira de resolver questões seculares.1

em Mário vamos ver esse cuidado, essa 
percepção, essa autoimagem de responsável 
por tudo, numa série de gestos e textos. Um 

1 Prefácio à primeira edição (1933). 
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deles é o plano das Obras Completas, que es-
boçou e conseguiu levar adiante, assim como 
nas revisões que ia fazendo de sua obra, re-
editando ensaios com mudanças etc. Mas se 
tomarmos as declarações engajadas do come-
ço de sua vida pública, lá estarão afirmativas 
desse teor, claramente (como no “Prefácio 
interessantíssimo”, 1921, no debate sobre o 
ser gênio ou besta em sua ação vanguardis-
ta) ou implicitamente (no expurgo que fez, 
de seu plano para as Poesias completas, da-
quele seu primeiro livro, de poesia, de 1917).

e há outra dimensão. em sua obra, há por 
tudo um sentido missionário a buscar o que 
chamava de “sentido nacional”. Um exem-
plo: na véspera de conferência que daria no 
Rio, Mário concedeu entrevista para o Diário 
da Noite, de são Paulo, a 28 de abril de 42. 
Perguntado sobre o caráter “integralmente 
destruidor” que o repórter via no movimen-
to modernista, responde que havia grupos 
“construtores”, como o grupo de Festa e 
Graça aranha. e arremata: “acontece que 
no grupo dos destruidores é que se encon-
trava nítido o sentido nacional”.2 em famo-
sa carta a Manuel Bandeira, datada de 18 de 
abril de 1925, afirma:

Essa gente do Rio nunca perdoará a São 
Paulo ter tocado o sino [da vanguarda]. Não 
falo de vocês. Você já não é do Rio. Você já 
é como eu: do Brasil.3

Quer dizer: o sentido nacional era a alma 
do Modernismo, e nacional era Mário de an-
drade, antes mesmo de Manuel Bandeira.

É essa interpenetração, ou melhor, essa 
fusão do todo (a nação) com a parte (cha-
mada Mário de andrade) que assegura a 

2 Entrevistas e depoimentos, p. 86.
3 Correspondência Mário de Andrade & Manuel Ban-
deira, p. 201.

Mário, em sua autopercepção, a posição de 
poder falar autorizadamente sobre o senti-
do de Brasil, de nação. e em 1942, naque-
la conferência, então, teremos um resultado 
maduro disso.

Meandros sem dialética

Como vários de seus ensaios, este tam-
bém é repleto de meandros. Há um movi-
mento de balanço, como dito acima, que se 
tinge de autocrítica por vezes. “O movimen-
to modernista foi o prenunciador, o prepa-
rador e por muitas partes o criador de um 
estado de espírito nacional” diz.4 Prenuncia-
dor, vamos reparando, é coisa relativamen-
te simples: vem vindo uma tempestade, um 
animal sente no ar a mudança e a anuncia, 
instintivamente. Mas preparador e criador é 
outra coisa: o movimento de que Mário foi 
líder preparou e criou a mudança. autoesti-
ma elevada? Demasiado elevada?

Logo adiante recolhe essa grandilo quência 
a um patamar mais modesto: talvez
aqueles primeiros modernistas [...] tenhamos 
como que servido apenas de altifalantes de 
uma força universal e nacional muito mais 
complexa que nós.

“força fatal, que viria mesmo”, conclui. 
então não eram eles exatamente criadores 
de nada, certo? em qual das duas afirmati-
vas acreditar?

a argumentação é sutil e merece ser acom-
panhada no detalhe. Transcrevo a parte final 
desse mesmo primeiro parágrafo do ensaio:

Já um crítico de senso comum afirmou que 
tudo quanto fez o movimento modernista, 

4 “O movimento modernista”, em Aspectos da literatu-
ra brasileira, p. 231. Todas as citações deste ensaio se-
rão desta mesma edição. 
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far-se-ia da mesma forma sem o movimen-
to. Não conheço lapalissada mais graciosa. 
Porque tudo isso que se faria, mesmo sem o 
movimento modernista, seria pura e simples-
mente... o movimento modernista.

Parece trivial, parece uma lapalissada, um 
truísmo, e no entanto é uma astúcia do en-
saísta. Veja-se que há duas vezes a expres-
são “movimento modernista” ao final do 
trecho. O primeiro se refere ao grupo lide-
rado por Mário, aquele que, se não tivesse 
existido, não faria diferença, na visão do tal 
crítico banal; o segundo se refere, com as 
mesmíssimas duas palavras, a um processo 
geral, uma como que onda de moderniza-
ção, lançada pelas vanguardas artísticas eu-
ropeias e espalhada em uma miríade de ecos 
pelo Ocidente afora. a astúcia de Mário está 
em chamar pelo mesmo par de palavras duas 
coisas de ordens muito distintas, ainda que 
associadas. Duas coisas que se confundem 
na mesma expressão, que Mário abriga sob 
a mesma pele, pro domo sua.

Mais nitidamente: se não tivesse havido 
o movimento modernista paulista liderado 
por Mário, teria havido alguma moderniza-
ção, certo – mas a frase trocadilhesca do en-
saio sugere que as duas coisas são a mesma, 
ambas chamadas de “movimento modernis-
ta”, e portanto o protagonista Mário estaria 
certo mesmo que não tenha estado certo. 
Mais um exemplo de fusão, no argumento, 
entre coisas diversas, em proveito próprio: o 
movimento modernista é ao mesmo tempo 
uma criação local, que prepara a chegada da 
novidade, e uma força externa, que indepen-
dia da preparação ou da adesão local. essa 
fusão não será a última no texto.

adiante, historia a invenção da semana 
de arte Moderna, mostrando que o apoio de 

poetas do Rio de Janeiro, como Ronald de 
Carvalho e Manuel Bandeira, assim como a 
vocalização feita por Graça aranha foram es-
senciais para o começo da coisa. Mas a pro-
dução foi paulista:
o verdadeiro fautor da Semana de Arte Mo-
derna foi Paulo Prado. E só mesmo uma figura 
como ele e uma cidade grande mas provin-
ciana como São Paulo poderiam fazer o mo-
vimento modernista e objetivá-lo na Semana.

Depois, se queixa de que na província 
paulista se ignoravam “até os nomes” dos 
poetas renovadores como Bandeira, não por 
deficiência de informação paulistana mes-
mo, mas “porque os interesses imperialistas 
da Corte não eram nos mandar ‘humilhados 
ou luminosos’, mas a grande camelote aca-
dêmica, sorriso da sociedade, útil de provin-
ciano gostar” (p. 235).

aqui há outra fusão, menos óbvia mas 
sempre efetiva: localiza como uma grande 
força homogênea três coisas diversas – os 
interesses imperialistas da Corte, a literatu-
ra trivial e a tralha acadêmica –, como sen-
do uma mesma e compacta unidade, sem 
classes ou interesses diversos concorrendo 
entre si, o que acentua o traço meio para-
noide de sua leitura do Rio – é “a Corte”, 
seus interesses imperialistas, que manda 
para os desavisados provincianos apenas a 
camelote acadêmica, escondendo os autores 
que teriam mais valor, os ditos humilhados 
ou luminosos. assim, por culpa apenas do 
imperialismo da Corte, sem qualquer res-
ponsabilidade da província, é que autores 
cariocas de valor modernista seriam desco-
nhecidos. Os provincianos paulistas, então, 
são inocentes vítimas, até que tomam as ré-
deas do debate ao promover a semana e 
tudo que ela deu a ver.
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isso do lado do Rio; porque do lado pau-
lista há um nome mencionado sem reparos, 
Paulo Prado (de quem vamos falar com al-
gum detalhe em outra parte), depois há a 
menção à cidade grande mas provinciana, 
que cai na lábia ardilosa da Corte, e final-
mente há os modernistas, gente de boa-fé 
enganada por aquela conspiração imperia-
lista. (anotemos mentalmente: Mário ataca 
os interesses imperialistas do Rio.)

O ponto aqui perseguido é a visão de 
Brasil que Mário expressa, não a totalidade 
das idas e vindas, dos desvios e detalhes do 
texto; por isso, avancemos. Na p. 236, ou-
tro momento de balanço histórico, mais uma 
vez tentando fundir opostos:

Junto disso, o movimento modernista era 
nitidamente aristocrático. Pelo seu caráter de 
jogo arriscado, pelo seu espírito aventureiro ao 
extremo, pelo seu internacionalismo modernis-
ta, pelo seu nacionalismo embrabecido, pela sua 
gratuidade antipopular, pelo seu dogmatismo 
prepotente, era uma aristocracia do espírito.

Como algo pode ser ao mesmo tempo in-
ternacionalista e nacionalista? Difícil conceber, 
mas fácil de justapor retoricamente, e de todo 
modo algo possível, dada a longa história de, 
como dizia antonio Candido, aclimatação das 
formas como processo característico do Bra-
sil e dos países colonizados do Novo Mundo 
– em que as culturas e gentes nativas foram 
dizimadas ou escorraçadas para a brenha en-
quanto o colonizador permanecia validando 
formas europeias no ambiente da colônia so-
bre os corpos e cadáveres de africanos escra-
vizados –, isso supondo que o “internaciona-
lismo” era das formas e o “nacionalismo” era 
dos conteúdos.

Pois essa aristocracia do espírito encar-
nada nos modernistas viveu “uns oito anos, 

até perto de 1930, na maior orgia intelectual 
que a história artística do país registra”, gra-
ças aos salões aristocráticos que se abriam 
para os modernistas. Num desses salões, “o 
culto da tradição era firme, dentro do maior 
modernismo” (p. 239). firme tradição, den-
tro do maior modernismo. Como assim? em 
que sentido tal combinação pode acontecer? 
formas modernistas e conteúdo social tradi-
cional? Também aqui caberia falar em acli-
matação? Mais difícil ainda de pensar em 
algo que não seja pura e simples acomoda-
ção, nos antípodas de uma síntese dialética.

Nesse passo, Mário esboça uma leitura 
das camadas sociais altas de são Paulo e do 
Rio, que explica, lá em sua visão, a afinidade 
entre os modernistas e os donos dos salões 
paulistas: “Paulo Prado (...) era uma das figu-
ras principais da nossa aristocracia tradicio-
nal. Não da aristocracia improvisada do im-
pério, mas da outra mais antiga”, diz, com 
evidente orgulho localista. Bem diversa era 
a situação do Rio, “onde não existe aristo-
cracia tradicional, mas apenas alta burgue-
sia riquíssima” (pp. 236-7).

Quanto aos aristôs do dinheiro [de São 
Paulo], esses nos odiavam no princípio e sem-
pre nos olharam com desconfiança. Nenhum 
salão de ricaço tivemos, nenhum milionário 
estrangeiro nos acolheu. Os italianos, ale-
mães, os israelitas se faziam de mais guar-
dadores do bom senso nacional que Prados 
e Penteados e Amarais, (p. 241).

Não ocorre a Mário que os tais ricaços ita-
lianos, alemães, israelitas tivessem qualquer 
outra razão para deixar de oferecer seus salões 
e seu apoio para os modernistas: o único mo-
tivo era o de não compreenderem o Moder-
nismo que ele propugnava, enquanto manti-
nham-se guardiões do “bom senso nacional”. 
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Não terão influído, para essa rejeição aos van-
guardistas, coisas como, por exemplo, o cos-
tume de outras práticas culturais, trazidas de 
sua origem, feito o gosto por música clássi-
ca ou romântica europeia? e por que “bom 
senso nacional”, se eram estrangeiros? Num 
golpe retórico, o argumento de Mário empur-
ra a burguesia imigrante para o mesmo canto 
do ringue já ocupado pela literatura sorriso-
-da-sociedade e pela academia Brasileira de 
Letras, restando, em posição admirável para 
o autor, a aristocracia tradicional, não aquela 
improvisada do império.

Quanto à diferença entre as duas aristo-
cracias, o que dizer? Para Mário, a paulista é 
de verdade porque vem da propriedade rural, 
assim se aproximando – estou aqui tentando 
entender os bastidores de seu juízo – do pro-
cesso histórico francês? No Rio, diz, nem se 
trata bem de aristocracia, mas de burguesia 
riquíssima – como assim? Pelo lado do pro-
cesso histórico, podemos ver uma boa razão 
nesse diagnóstico, porque de fato no Rio hou-
ve uma classe que podemos tratar como bur-
guesa desde a virada do século xViii, os tra-
ficantes, que com o tempo se converteriam 
em rentistas urbanos, como vem sendo des-
crito pela mais recente historiografia.5 se faz 
sentido essa minha interpretação, o apreço 
de Mário pela aristocracia paulista se reveste 
de uma camada de maior conservadorismo 
ideológico, uma vez que o Modernismo te-
ria sido a voz de uma gente que tirava ren-
da da terra e não da cidade, sendo que his-
toricamente foi o mercado urbano, e não a 
economia primária, a matriz das sucessivas 
ondas de modernização.

Vale assinalar que Mário expressa, em sua 
forte e acrítica admiração pela dita aristocracia 

5 Ver João fragoso e Manolo florentino em O arcaísmo 
como projeto. 

tradicional paulista, um viés que combina lo-
calismo (com ampla idealização da organici-
dade social paulista, na qual o moderno se 
combina alegremente com a tradição, que 
vem desde tempos mais ou menos antigos 
– sem chegar aos bárbaros bandeirantes, é 
claro) com conveniência objetiva (pelo abri-
go que os modernistas ganharam nos salões 
dessa gente, nos anos 1922 a 30). De algum 
modo, se combinam então, sem explicitação 
nem autoconsciência mas com força, uma es-
trutura histórica e uma outra individual, a so-
ciedade e a personalidade, numa percepção 
próxima ao que alguns chamam de “vitalis-
mo”, “isto é, um pensamento anti-intelectu-
alista e anti-iluminista que considera a ‘vida’ 
um elemento criativo, dinâmico e sintético 
por excelência”,6 relativamente comum na 
geração, que esteve na matriz de várias cor-
rentes políticas, inclusive de extrema direita.

Três princípios

Nesta altura do ensaio de 42 aparece a 
famosa síntese do balanço de Mário para o 
movimento modernista: o que caracteriza-
ria a realidade que “o movimento moder-
nista impôs” é
a fusão dos três princípios fundamentais: o 
direito permanente à pesquisa estética; a atu-
alização da inteligência artística brasileira; e 
a estabilização de uma consciência criadora 
nacional (p. 242).

Nessa enumeração convivem trivialidades 
(a pretendida atualização, que é quase uma 
fatalidade em países colonizados), uma pro-
posição de combate (direito à permanente 

6 a citação é de um ensaio de Leopoldo Waizbort sobre 
sérgio Buarque de Holanda. em Raízes do Brasil, edição 
crítica, 2016, p. 467.
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pesquisa) e uma redundância com a mes-
ma proposição (estabilização de consciência 
criadora), porque apenas estende no tempo 
aquele direito, sugerindo eternizar o estilo de 
filosofia prática que vem do romantismo, tam-
bém ele anticlassicista e desbravador. Vista à 
distância, desde a terceira década do século 
21, essa síntese revela quão profundamente 
se vincula a visão de Modernismo de Mário 
a um combate muito circunstancial, a saber, 
a luta por desbancar o neoclassicismo par-
nasiano, que na prática era a única propo-
sição estética que impedia a invenção, esta 
sendo amplamente praticada pelo simbolis-
mo e incentivada no empenho realista/natu-
ralista pela incorporação da empiria social.

Quando faz avaliação do passado artístico 
brasileiro anterior à chegada do Modernismo, 
em sua opinião libertador, a conta fica mais 
estreita: “os artistas brasileiros jogaram sem-
pre colonialmente no certo”, sem inovação, e
foi dentro do academismo inelutável que se 
realizaram nossos maiores, um Aleijadinho, 
um Costa Ataíde, Cláudio Manuel, Gonçal-
ves Dias, Gonzaga, José Maurício, Nepomu-
ceno, Aluísio [e até mesmo] “um Álvares de 
Azevedo”, “um Alphonsus de Guimaraens” 
(p. 243).

Difícil aceitar essa análise, ou melhor, essa 
catalogação, mesmo considerada a conjuntura 
de 1942. Cobrar de artistas anteriores à voga 
romântica que fossem inventivos e inovado-
res não faz sentido – é anacronismo puro e 
simples. Machado de assis, no famoso ensaio 
“Notícia da atual literatura brasileira”, de 1873 
– setenta anos antes desse ensaio de Mário –, 
já mencionava que era descabido cobrar coisas 
como sentimento nacional de gente anterior 
à independência. Mais difícil ainda constatar 
a ausência desse mesmo Machado de assis 

da lista dos nossos maiores. Justamente ele, 
um grande e inequívoco inovador!

Considerado o momento argumentativo, 
essa impugnação em bloco dos maiores e esse 
apagamento de Machado antecede o penúl-
timo destaque que fazemos ao ensaio, ten-
do em vista o debate aqui perseguido. Logo 
após o nome de alphonsus, vem este trecho:

Ora, o nosso individualismo entorpecen-
te se esperdiçava no mais desprezível dos le-
mas modernistas, “Não há escolas!”, e isso 
terá por certo prejudicado muito a eficiência 
criadora do movimento (p. 243).

É outra passagem de árdua compreensão, 
supondo que seja mesmo compreensível. No 
nervo da citação está a palavra de ordem “Não 
há escolas!”, que o maduro modernista de 
1942 trata como “o mais desprezível dos le-
mas” do movimento. Tão desprezível que pre-
judicou sua eficiência criadora. epa: logo acima 
vimos, com o mesmo Mário no mesmíssimo 
ensaio, que a força destrutiva era a verdadeira 
marca do movimento, e neste específico caso 
a destruição se refere às escolas, às ortodoxias 
estéticas, à obediência a padrões. Por que en-
tão era desprezível o lema? (e o que mesmo 
significa “individualismo entorpecente”? Um 
sentimento de individualidade que entorpe-
ce o valor do coletivo? Qual seria o valor co-
letivo, então? Não seria exatamente a frente 
ampla contra as escolas, em favor da estabili-
zação de uma consciência criadora nacional?)

Na sequência, o ensaio envereda por um 
debate sobre uma hipotética “língua bra-
sileira”, que aqui interessa menos, e desa-
gua numa avaliação amplamente favorá-
vel à ação modernista: “É que realizamos 
essa conquista magnífica da descentraliza-
ção intelectual”. (“Nós” quem, cara-pálida? 
Os modernistas”Os brasileiros em geral?) Na 
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geração anterior, diz, conhecer autores das 
regiões era um “fato individualista”, ao pas-
so que, em sua geração, conhecer “um Gui-
lhermino César, um Vianna Moog” é uma 
exigência de cultura (p. 248). Pois bem, es-
tamos então na vigência de outra lógica no 
país, muito diversa da centralização anterior, 
cujo centro ficava na antiga Corte. Momento 
novo e pródigo, em que se evidencia a rea-
lização do projeto modernista.

Uma outra questão turva o horizonte do 
ensaísta agora. Mas ele sai do problema em 
mais um drible retórico:

Já um autor escreveu, como conclusão 
condenatória, que “a estética do Modernis-
mo ficou indefinível”... Pois essa é a melhor 
razão-de-ser do Modernismo! (p. 251)

Neste novo trocadilho repousa talvez a 
mais completa operação fusional do ensaio, 
que a partir daqui envereda para uma sofrida 
autocrítica (“O meu passado não é mais meu 
companheiro. eu desconfio do meu passado”, 
p. 254; “eu creio que os modernistas da se-
mana de arte Moderna não devemos servir 
de exemplo a ninguém. Mas podemos ser-
vir de lição”, p. 255), que sublinha a neces-
sidade de engajamento político dos artistas 
(“Marchem com as multidões”, ele convoca, 
na p. 255). era o tempo da consciência sobre 
os horrores da Guerra na europa.

Onde a fusão aqui: exatamente como an-
tes fizera com o apagamento da distinção en-
tre dois alcances bem diversos da expressão 
“movimento modernista”, vistos acima, aqui 
a palavra “Modernismo” é ao mesmo tempo 
a designação da vanguarda original e o nome 
da totalidade da literatura praticada no Brasil 
do presente do ensaio, do país supostamente 
descentralizado. a palavra é simultaneamente 
a parte e o todo. Não há mais Modernismo, 

porque agora tudo é Modernismo, ele nos 
diz, e com essa operação retórica se configu-
ra o fim de todas as escolas para consagrar 
a existência de apenas uma. O Modernismo.

Sentimento oceânico:  
a fusão

impossível esquecer aqui a reflexão freu-
diana sobre religião. Na passagem entre dois 
ensaios do grande pensador sigmund freud 
encontraremos um núcleo de interesse para 
o caso presente. em 1927, saiu a público o 
ensaio O futuro de uma ilusão, detida análise 
sobre a religião, vista como “um patrimônio 
de ideias, nascido da necessidade de tornar 
suportável o desamparo humano” diante da 
“prepotência opressora da natureza”. “Para 
a psique individual”, a religião “significa um 
imenso alívio” para muitos conflitos inter-
nos nascidos do complexo paterno, na in-
fância, mas mesmo assim ela é uma ilusão: 
as ideias religiosas “são ilusões, são realiza-
ções dos desejos mais antigos, mais fortes e 
mais prementes da humanidade, e o segredo 
de sua força está na força desses desejos”.7

Genial e ousado como é, este ensaio foi 
objeto de uma resenha que teria papel de-
cisivo na produção de outro grande ensaio 
de freud, “O mal-estar na cultura”, escrito 
em 29 e publicado em 1930. a resenha foi 
escrita por Romain Rolland, escritor francês, 
amigo de freud. Nela, Rolland reclamou que 
o pai da psicanálise “não tivesse levado em 
consideração [...] o sentimento oceânico, o 
fato simples e direto da sensação do eterno”.8

7 assim na tradução de Renato Zwick, para a editora 
L&PM. Citações das pp. 60, 66, 83 e 84. 
8 Citação da introdução ao volume de O futuro de uma 
ilusão da editora L&PM, escrito por Renata Udler Crom-
berg, p. 31.
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sentimento oceânico, este é o ponto: 
“sensação do eterno”, que o fiel teria ao 
mergulhar numa totalidade, num meio abar-
cador, numa imensidão, de aspecto infinito 
como um oceano, no qual mergulhasse um 
singular indivíduo.

freud aborda o comentário na abertura 
de seu “O mal-estar na cultura”. seu amigo 
Rolland lamentava que o psicanalista “não 
tivesse apreciado da maneira devida a genu-
ína fonte da religiosidade”. Tal fonte seria 
um sentimento “que ele gostaria de chamar 
de sensação de ‘eternidade’, um sentimen-
to como o de algo sem limites, sem barrei-
ras, ‘oceânico’”. essa experiência nada teria 
a ver com definições ou estruturas formais 
de uma religião, porque seria um fato pura-
mente subjetivo, que as religiões sistemati-
zadas explorariam a posteriori.

freud duvida da existência desse sen-
timento como algo de natureza primária, 
como fons et origo, fonte e origem, embo-
ra reconheça que ele pode existir em mui-
ta gente. Há certos momentos da vida, diz, 
em que de fato parece haver uma tal dis-
solução da fronteira mais elementar, aque-
la que se estabelece entre o eu e o mundo 
externo ao eu.

No auge da paixão, a fronteira entre o eu 
e o objeto ameaça desvanecer-se. Contra-
riando todos os testemunhos dos sentidos, o 
apaixonado afirma que eu e você são um só.

Mas há uma origem para tal percepção: 
no começo da vida do indivíduo, “o eu con-
tém tudo”, mas “mais tarde ele segrega de si 
um mundo exterior”. essa experiência primei-
ra permaneceria conservada na vida psíquica 
dos indivíduos, como “contraparte do senti-
mento do eu”, e de algum modo retornaria 
em certos momentos e contextos:

os conteúdos ideativos correspondentes a 
esse sentimento primário seriam justamen-
te os de uma ausência de limites e de uma 
ligação com o universo, os mesmos que 
meu amigo usou para explicar o sentimen-
to ‘oceânico’.9

em que isso se relaciona aos raciocínios de 
Mário de andrade no ensaio de 42? Primeiro 
de tudo, nada que se refira à psicologia do in-
divíduo Mário: não tem cabimento pensar em 
psicanalisar um escritor por meio da leitura de 
seus escritos. Mas creio haver uma interessan-
te pista para, se não explicar, ao menos dar 
contornos mais nítidos ao procedimento fu-
sional apontado em mais de um momento de 
seu texto. “Movimento modernista” ou “Mo-
dernismo” assim como o todo do Brasil e a 
parte chamada Mário, ou Manuel, etc., como 
vimos, são momentos do texto que assimilam 
realidades distintas, de distinta ordem ou ta-
manho, numa aproximação – numa fusão – 
que é central na retórica do texto.

Não é só em Mário que tal se observa. 
Vejamos dois exemplos fortes da cultura bra-
sileira. Um é a letra de “aquarela do Brasil”, 
de ary Barroso, gravada em 1939, que expli-
cita um sentimento dessa mesma ordem num 
dos estribilhos que todos lembram: “Brasil, 
pra mim – Pra mim, Brasil”. O todo que é o 
país, cantado ali naquele espetáculo de co-
res vibrantes, se relaciona diretamente com a 
voz individual que ali canta/desenha. O todo 
existe para a parte, a parte existe para o todo. 
fusão, eliminação das fronteiras entre o sin-
gular e o coletivo, entre a parte e o conjunto.

Outro exemplo, de outra ordem, se en-
contra na canção “Tropicália”, de 1968, de 
Caetano Veloso. a abertura do texto diz:

9 Citações das pp. 41 a 48, edição da L&PM, tradução 
de Renato Zwick.
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Sobre a cabeça os aviões
Sob os meus pés os caminhões
Aponta contra os chapadões
Meu nariz

O vasto todo dos chapadões, o mundo 
do Planalto Central brasileiro, sede daquele 
monumento bem moderno – metonímia do 
país –, que se compõe de restos coloniais e 
de um variado repertório de coisas, este todo 
se orienta por uma parte mínima, o nariz do 
eu narrativo dessa alegoria, tudo mergulha-
do numa instrumentação de aspecto épico. 
Brasil pra mim, Brasil por mim.

sentimento oceânico, sentimento reli-
gioso, mesmo que não primário como ana-
lisou freud, tem força justamente por aliviar 
as tensões do indivíduo, ou da proposição 
cultural, da lente de interpretação empre-
gada, mediante a dissolução das fronteiras 
entre parte e todo, entre eu e o mundo, 
sugerindo um estado de fusão que carre-
ga algum traço religioso, de ligação ou re-
ligação imediata. Para nossos fins, Mário de 
andrade evoca exemplarmente essa iden-
tificação ao borrar os limites entre aquelas 
distintas dimensões, o indivíduo poeta e a 
nação como um todo, o singelo grupo mo-
dernista paulista e a onda modernizadora 
ocidental, vanguarda modernista dos anos 
20 e totalidade da literatura praticada no 
Brasil nos anos 40.

Vianna Moog em 42

Mário não só achava que havia uma lite-
ratura brasileira já configurada, livre e espa-
lhada pelo país, como tinha convicção de que 
ela dependia do Modernismo e, aliás, ela se 
chamava ou devia se chamar Modernismo. 
Vianna Moog, que Mário afirmou que todos 

deveriam conhecer como exigência de cultu-
ra, terá outra leitura.

Ocorre que no mesmo ano, 1942, na mes-
ma cidade, a sala de conferências do itama-
raty, no Rio de Janeiro, com promoção exata 
da mesma instituição, a Casa do estudante 
do Brasil, Clodomir Vianna Moog fará uma 
conferência que, em sua escala, muito mais 
modesta que a de Mário após sua consagra-
ção, também teve repercussão. antes dela, 
vejamos quem era o escritor.

Gaúcho, formado em Direito, jovem ain-
da e já funcionário federal, é um entusiasta 
da Revolução de 30, dela participando ati-
vamente, mas logo passará para o lado da 
oposição a Getúlio, sendo por isso transfe-
rido sem apelação para Manaus, quando 
amargará um exílio dentro do país, que o 
faz conhecer de perto uma região que talvez 
nenhum outro sulista de sua geração tenha 
conhecido. foi romancista notório, autor de 
um romance antirracista escrito no calor da 
ascensão do nazismo, Um rio imita o Reno 
(1939, lançado meses antes de estourar a 
Guerra), conhece a fama quase instantâ-
nea, vendo sua obra dramatizada no rádio, 
lida nas escolas e até sondada para adapta-
ção para o cinema norte-americano, com o 
acréscimo nada pequeno de ter sido objeto 
de um pedido de censura por parte do em-
baixador alemão no Brasil, sob a acusação 
de ofender os alemães. ensaísta, está en-
tre os mais destacados intelectuais do país, 
tendo sido convidado, ao lado de Mário de 
andrade e Gilberto freyre, para conferen-
ciar aos estudantes universitários do Brasil, 
em 1942, na capital federal, e pronuncian-
do aí uma palestra sobre a literatura brasi-
leira que será em pouco tempo traduzida 
para várias línguas cultas do Ocidente. Não 
é pouca coisa.
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Vianna Moog nasceu a 28 de outubro de 
1906, em são Leopoldo, cidade gaúcha pró-
xima da capital (30 km), berço da coloniza-
ção alemã no Brasil. filho de teuto-brasileiro 
protestante com uma luso-brasileira católi-
ca, numa época em que casamentos assim 
mistos não eram muito frequentes – os des-
cendentes dos imigrantes europeus tinham 
o hábito, ou o preconceito, de viver, estudar, 
casar e trabalhar entre si e de preferência na 
mesma religião dos pais –, ele viveu os pri-
meiros anos ali. sua mãe era professora, e 
seu pai, funcionário federal.

ao considerar seu futuro profissional, 
chegou a ir ao Rio, ainda adolescente, para 
prestar exame de ingresso na escola Militar 
do Realengo, mas foi frustrado. De volta ao 
sul, em 1925 ingressou no curso de Direito. 
Prestou concurso para a carreira de fiscal do 
imposto do consumo, uma bem remunerada 
posição na burocracia federal. No embalo do 
contexto local, unificado em torno de Getú-
lio, acompanhou a subida das tropas que sa-
íram, sob a liderança de Vargas, em direção 
ao Rio de Janeiro, em 1930. Passado o gol-
pe de 30, Moog afastou-se de Getúlio, pas-
sando a escrever alguns artigos pela demo-
cracia, pela volta das eleições, numa linha de 
argumentação muito próxima das posições 
dos paulistas, que, como se sabe, em 32 fo-
ram às armas para tentar depor o presiden-
te e estabelecer eleições.

Preso em 32, foi mandado para Manaus, 
a capital amazonense, local para onde se di-
rigiam raros, raríssimos brasileiros, ainda mais 
intelectuais oriundos do sul. Lá passaria dois 
longos anos (outubro de 32 a julho de 34), 
vivendo precariamente, trabalhando, lendo 
e estudando. Pode-se mesmo especular que, 
não fosse Manaus naquele momento, Moog 
poderia não ter sido um escritor, e certamente 

não iniciaria por onde iniciou, um livro inti-
tulado O ciclo do ouro negro, ensaio sobre 
o mundo amazônico. Vale anotar que Moog 
foi outras vezes transferido:
em consequência dos acontecimentos revo-
lucionários de 1932, [fui] removido primeiro 
da capital do Rio Grande do Sul para a capital 
do Amazonas; depois da capital do Amazo-
nas para a capital do Piauí; depois, da capital 
do Piauí, que só conheço por decreto [isto é, 
não chegou a de fato assumir o cargo], para 
o interior do Amazonas; mais tarde, dois anos 
mais tarde, do interior do Amazonas para o 
interior de Minas Gerais; em seguida, do in-
terior de Minas Gerais para o interior do Rio 
Grande do Sul (...).10

somando a isso o conhecimento do Rio 
de Janeiro, que visitou pela primeira vez ado-
lescente, reviu jovem e onde moraria adulto, 
cabe perguntar: que outro escritor ou intelec-
tual de sua geração (ou de outra qualquer) 
teve vivência tão extensiva do Brasil? além 
de Raul Bopp, Mário de andrade, por certo.

aos seus 28 anos, em 1934, publica um 
ensaio de espanto, Heróis da decadência, cujo 
subtítulo original, “Reflexões sobre humour”, 
parece uma confissão de singeleza, mas cujo 
conteúdo o eleva, sem favor algum, às maio-
res alturas do que ainda não havia, no Bra-
sil, ganhado o nome de “literatura compa-
rada”. O autor era um intelectual raro, que 
aproveitou a penosa circunstância do afas-
tamento de seu meio para formular suas hi-
póteses, fortemente marcadas pela leitura de 
um à época famoso ensaio de Thomas Carly-
le sobre heróis e heroísmo – Moog estudou 
escritores de alguma forma heróis também, 
mas da decadência, três ao todo, cada qual 

10 Obra completa, vol. 10, p. 135.
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aparecendo ao final de um grande ciclo his-
tórico: Petrônio, ao final do mundo romano 
clássico; Cervantes, ao final da idade Média; 
e Machado de assis, ao final do mundo dito 
moderno. (ao focar Machado de assis, nos-
so escritor se filiava a uma linhagem de até 
então escassos ensaístas dedicados ao maior 
escritor brasileiro, entre os quais figurava ou-
tro gaúcho, alcides Maya, autor do famoso 
Machado de Assis – algumas notas sobre o 
humour, de 1912, por sinal o primeiro es-
critor gaúcho a ser eleito para a academia 
Brasileira de Letras, e por acaso o escritor a 
quem Moog sucederia, na mesma cadeira, 
em 1945.)

Não custa acrescentar outro mérito, que 
o tempo mostraria ser superior: foi uma das 
primeiras vezes que Machado de assis foi 
comparado diretamente a expoentes do câ-
none ocidental, num tempo em que ainda 
era comum outro tipo de abordagem, por 
exemplo aquela que o comparava a eça de 
Queirós para saber quem, supostamente, era 
melhor, e em que ainda era bastante típico 
simplesmente declarar sua superioridade, 
sem encontrar parâmetros claros para sus-
tentar a percepção.

figuras literárias de proa, como Mário 
de andrade, ainda apresentavam restrições 
a Machado – o autor de Macunaíma, num 
ensaio publicado em 1939, diz preferir, a 
Machado, considerado um racionalista frio, 
José de alencar.

Uma arrancada intelectual notável. até o 
fim da década de 30, publicaria ainda outros 
três valorosos livros. em 37, veio à luz Novas 
cartas persas, uma coletânea de cartas tro-
cadas entre persas que viajaram ao Ociden-
te, incluindo o Brasil, e davam notícia a seus 
patrícios do que viam. Moog tomou toda a 
estrutura e a alma de Montesquieu, que, em 

suas Cartas persas (publicadas em 1721), ha-
via inventado a estratégia de passar a palavra 
a um representante de gente remota, que, 
por isso mesmo, tinha um ângulo distancia-
do de leitura dos fatos.

Nas Novas cartas, o que se lê pode bem 
sintetizar o pensamento do autor sobre uma 
série de temas: ao relatar o espetáculo das in-
contáveis cores de pele entre os brasileiros, o 
personagem Rustan observa que os europeus 
do navio em que vinha ao Brasil se mostra-
vam chocados, porque não aprovavam “ta-
manha mistura e confusão de raças”,11 eles 
que viviam na fantasia da pureza étnica, que 
o livro ironiza explicitamente. isso foi publi-
cado no exato momento em que, na alema-
nha, Hitler era celebrado exatamente pela de-
fesa da (fantasia da) pureza racial, em que 
no Brasil ainda tinha corpo a mesma pers-
pectiva eugenista, malgrado o ataque forte 
que sofrera da parte dos jovens intelectuais, 
nomeadamente Gilberto freyre, que em 33 
publicara seu surpreendente Casa-grande & 
senzala. a defesa da mestiçagem, porém, 
Moog não a aprendeu abstratamente no 
grande sociólogo pernambucano, mas em 
sua família mesmo.

ainda em 37 Moog estará no centro de 
alguns acontecimentos de relevância públi-
ca. Já em março ele fizera um notável dis-
curso por ocasião da fundação de um parti-
do novo, em Porto alegre, um partido, em 
suas palavras, “de centro”, que preservasse 
os aspectos morais da ação política, contra 
o que ele considerava o maquiavelismo da 
gestão getulista, no plano federal ou no es-
tadual (em seu estado natal governava flores 
da Cunha, getulista que ao longo daquele 37 
abriria dissidência em relação ao presidente 

11 Obras Completas, vol. 5, p. 174 e seguintes.
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gaúcho). em setembro Moog vai ser o encar-
regado do discurso de recepção a armando 
de sales Oliveira, governador de são Paulo 
que então arrancava em campanha à suces-
são de Getúlio, numa eleição que o presidente 
abortaria ainda naquele ano, com a decreta-
ção do estado Novo. Nesse discurso, leem-se 
um elogio à integração do país e uma crítica 
ao isolamento em que alguns queriam con-
finar o Rio Grande, além de uma exortação 
à paz e à justiça social, num quadro concei-
tual de democracia, temperada com valores 
da cristandade.

Com o Golpe de 37, ele mergulhou na 
atividade intelectual e produziu dois livros. 
O primeiro foi uma excelente biografia de 
eça de Queirós, celebrada imediatamen-
te, no Brasil e em Portugal. e viria em 39 a 
obra mais polêmica: o primeiro romance do 
autor, o famoso Um rio imita o Reno, cuja 
história rende um bom tratado sobre as re-
lações entre literatura e política. Na superfí-
cie, trata-se de um romance sobre um amor 
malsucedido, entre um jovem engenheiro e 
uma moça interiorana; mas é mais do que 
isso. O rapaz é amazonense, um caboclo, e 
a moça é descendente de alemães, vivendo 
no Rio Grande do sul; e os obstáculos ao 
amor entre eles têm clara origem ideológica 
– trata-se de um romance sobre o racismo, 
sobre a discriminação racial, sobre a euge-
nia, esses espinhosos temas do momento. 
e é um romance contra o racismo.

Vianna Moog resolveu meter a mão nes-
te vespeiro. O líder nazista estava no poder 
havia já alguns anos, assim como seu êmulo 
Mussolini, na itália, e ainda franco, na espa-
nha; na União soviética, vivia-se sob o tacão 
stalinista. O presidente do Brasil mesmo, Ge-
túlio Vargas, não se podia dizer que estives-
se no poder por méritos liberais: depois do 

Golpe de 30, já passara para trás as expecta-
tivas democráticas em 34 e em 37 (isso sem 
falar de 32 e do combate aos comunistas e 
aos democratas em 35).

foi tal a repercussão do romance, que 
a própria embaixada alemã no Brasil – na-
quela altura orientada pelo nazismo – pediu 
ao governo brasileiro a apreensão do volu-
me. Um rio imita o Reno esgotou uma edi-
ção de 5 mil exemplares em menos de um 
mês, ganhou versão radiofônica em Porto 
alegre, foi cogitado para uma adaptação à 
tela grande nos estados Unidos (projeto que 
não foi adiante); a secretaria de educação 
do Rio Grande do sul comprou uma grande 
quantidade de exemplares para distribuir en-
tre as escolas, numa atitude até então muito 
rara, que tinha em vista justamente adensar 
a consciência sobre o tema das relações in-
terétnicas e auxiliar na tarefa da chamada 
nacionalização do ensino. Consideradas as 
proporções, tratou-se de um fenômeno de 
grande repercussão.

Um rio imita o Reno, tendo hoje perdido a 
força ideológica que fez sua fama, permane-
ce legível, apesar de seu intenso investimen-
to nas longas descrições do horizonte mental 
dos personagens. essa última característica, 
de resto, tem sido, desde a época do lança-
mento, a razão de ser o livro considerado 
um romance de tese, na linha de Canaã, de 
Graça aranha – exemplo que não é de lem-
brança gratuita, por dois motivos: também o 
livro de Graça aranha debate os dilemas da 
integração racial, pela boca de dois alemães 
metidos nos matos tropicais, por um lado; e 
por outro, efeito das circunstâncias, Um rio 
imita o Reno ganhou o prêmio Graça aranha 
de 1939, conferido pela academia Brasileira 
de Letras, instituição que Moog mesmo viria 
a integrar poucos anos depois.
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No ano de 1942, foi promovido ao qua-
dro de agentes fiscais do Distrito federal. era 
um ponto alto da carreira, e Moog não dei-
xou de aproveitar a nova circunstância para 
se relacionar produtivamente com o meio, 
bem mais sofisticado do que o que conhece-
ra até então. No mesmo ano, foi convidado 
a viajar aos estados Unidos, sob os auspícios 
da fundação Guggenheim, permanecendo lá 
por oito meses. Pode-se dizer que foi a par-
tir desse momento que nosso autor de fato 
consolidou seu credo liberal. É de notar que 
estávamos em plena segunda Guerra, e os 
estados Unidos despendiam esforços não pe-
quenos na divulgação de seu modo de vida 
e de seu ponto de vista (assim como de suas 
posições militares), junto a artistas e intelec-
tuais (e governos). Tão bem se deu no clima 
mental norte-americano, que pouco tem-
po depois foi viver em Nova York, por qua-
tro anos (1946-1950). em 50, recebeu outra 
missão, também do âmbito diplomático, pas-
sando a trabalhar na Comissão de assuntos 
sociais das Nações Unidas. a intimidade que 
conquistou com o debate acadêmico sofisti-
cado daquele país se mostrará de corpo in-
teiro em outro de seus grandes livros, Ban-
deirantes e pioneiros – paralelo entre duas 
culturas, abrangente ensaio publicado em 
1954, em que Moog pensa as histórias bra-
sileira e norte-americana em instigante pa-
ralelo histórico, num estudo ao qual dedi-
cou muitos anos de labor. Depois, Moog e 
sua família vão viver por dez anos no Méxi-
co, a partir de 1952, trabalhando outra vez 
em um posto diplomático.

Arquipélago cultural

em 1942, quando se mudou para o Rio 
de Janeiro, Vianna Moog foi convidado para 

proferir a conferência que se tornaria notá-
vel. Trata-se de Uma interpretação da litera-
tura brasileira, texto que, depois de publica-
do e traduzido para o inglês, o espanhol e 
o alemão, ganharia certa fama na forma de 
uma imagem empregada pelo autor dentro 
do texto, organicamente: Um arquipélago 
cultural. a palestra ocorreu, como dissemos 
antes, no salão de Conferências do Minis-
tério das Relações exteriores, a convite da 
Casa do estudante do Brasil, a 29 de outu-
bro de 1942, meses após a conferência-ba-
lanço de Mário.

fundada em 1937, a Casa foi a primeira 
organização estudantil abrangente no âmbito 
do ensino superior brasileiro, e nos anos 40 
convocou para exposições e debates figuras 
intelectuais de destaque. Mário de andrade 
esteve lá a 30 de abril do mesmo ano; tam-
bém Gilberto freyre, que antes havia discur-
sado sobre euclides da Cunha. sem forçar a 
nota, pode-se dizer que a Casa do estudan-
te do Brasil era uma instituição de vanguar-
da na promoção do debate culto daquele 
momento. (Não custa lembrar que em 1942 
mal começavam a existir as faculdades de fi-
losofia, e apenas nas principais capitais bra-
sileiras, configurando pela primeira vez um 
campo intelectual relativamente autônomo 
em relação à igreja e ao estado.)

O que ali disse Moog ainda hoje merece 
ser conhecido, especialmente em contraponto 
à conferência de Mário. sua tese tem enun-
ciado singelo: diz Moog que não existia en-
tão uma literatura brasileira com marcas ca-
racterísticas, que fossem reconhecíveis para 
um observador, ao contrário do que ocorria 
com outras, marcadas por claros traços domi-
nantes, como as literaturas francesa, alemã, 
espanhola, inglesa e portuguesa. em cada 
uma dessas, nosso ensaísta diagnosticava 
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um temperamento dominante, que de al-
guma forma representava todo e qualquer 
autor importante, incluindo a ficção e o en-
saio: na francesa, o “senso cartesiano da me-
dida e da clareza”; na alemã, uma “nature-
za filosófico-metafísica”; na espanhola, um 
“caráter místico cavalheiresco”; na inglesa, 
a “sublimação das realidades temporais e es-
paciais”; na portuguesa, enfim, o traço “lí-
rico-heroico”.12

Claro, estava em ação aqui o ensaís-
ta “apaixonado, por temperamento, pelas 
ideias gerais, pelas sínteses magníficas dos 
sistemas”,13 como disse em 1936; estava 
em ação um pensador que gostava das vi-
sadas de conjunto, capazes de pensar so-
bre grandes massas de dados a partir de 
traços genéricos; estava em ação, em últi-
ma análise, um pensador em busca de tra-
ços essenciais, que dificilmente existem de 
fato na variedade da vida de uma literatu-
ra. aos olhos do começo do século 21 e da 
plena profissionalização dos estudos acadê-
micos, há nessa atitude muito de arbitrário, 
de simplificador, mesmo de gratuito, de con-
versa de bar; mas é preciso ver que naque-
le momento muitas sínteses estavam sendo 
feitas nessa batida, nesse andamento, bas-
tando lembrar os mais destacados estudos 
do período, como Casa-grande & senzala e 
Raízes do Brasil, ambos os estudos, é bem 
verdade, muito documentados na empiria 
brasileira, mas, vistos de hoje, repletos de 
generalizações agora inaceitáveis.

impugnada pelo autor a existência de 
uma literatura brasileira una e reconhecível, 
Moog encaminha a reflexão para outra for-
ma de análise: ele vai desfazer da importân-
cia do “processo cronológico” de descrição 

12 Obra completa, vol. 10, p. 108.
13 Obra completa, vol. 10, p. 76.

histórica, e isso por um motivo que o autor 
toma como central – aqui brota sua tese de 
que “as diferenciações geográficas, as de 
meio, as de forma de produção, as de clima 
e as de cultura” impelem a considerar o país 
como um arquipélago de sete núcleos cultu-
rais mais ou menos autônomos e diferencia-
dos. (em outro ponto do texto, vai evocar a 
imagem de Paracelso do genius loci, o espí-
rito do lugar, como matriz dessa separação. 
spengler, uma leitura forte para Moog, se-
ria um herdeiro de tal perspectiva, em suas 
“grandiosas generalizações”.)

em seguida, passa a descrever as ilhas, 
começando pela amazônia, que ele conhe-
cia como talvez ninguém mais em sua ge-
ração e classe, região em que o homem é 
“permanentemente sobressaltado pelo ter-
ror cósmico”.14 a segunda é o Nordeste, 
em que se pratica uma “literatura social”; 
a terceira ilha é a Bahia, em que se desen-
volveu uma “literatura de eruditos, de hu-
manistas, de diletantes”. a quarta é Minas, 
região marcada pela geografia montanho-
sa de um modo muito particular, a ponto 
de gerar-se ali uma literatura municipalis-
ta, despreocupada com a repercussão da 
obra fora dos limites das pequenas urbes, 
assim como inapta para o proselitismo. a 
quinta ilha é são Paulo, cuja literatura teria 
de ser marcada pelo “sentido imperial das 
bandeiras”, estando incluídos no raciocí-
nio tanto Monteiro Lobato quanto os mo-
dernistas. (anotação lateral: Moog atribui 
aos paulistas um aspecto imperialista, que 
Mário atribuía aos cariocas.) a sexta ilha 
é o sul, particularmente o Rio Grande do 
sul, terra natal do escritor, lugar em que, 
ao contrário da amazônia, não só não se 

14 Obra completa, vol. 10, p. 110 e seguintes.
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sentem aqueles assaltos do terror cósmico, 
como há uma verdadeira comunhão com a 
natureza, num contexto em que o homem 
se sente um dominador – sim, estamos em 
pleno domínio da idealização. Não sem al-
guma ousadia – na medida em que equipa-
ra sete ilhas, sem destacar qualquer delas 
como superior ou como síntese –, a sétima 
ilha, ou núcleo, é a capital federal, a única 
metrópole brasileira do momento, diz, em 
que floresce uma literatura de pintores de 
costumes, de céticos, de ironistas, pela au-
sência de um sentido imperial e da “arro-
gância cartaginesa”.

Unidade contra diversidade

a tese tem o charme das visadas de con-
junto que mesclam intuição e poder descri-
tivo, além de contar com uma saudável ir-
resignação mental, como a de não atribuir 
destaque nem mesmo ao Rio sobre o con-
junto do Brasil. Pela mão de Moog, estamos 
no terreno da liberdade de pensamento e 
de interpretação, a léguas de distância das 
teorias unitaristas de cunho imperial, como 
aquela que existia desde um século antes, 
com o Romantismo sediado na antiga Corte, 
ou como aquela que viria a se impor como 
leitura absoluta em nossos tempos, a teoria 
modernista paulista, ou, dito de modo mais 
preciso e menos elegante, paulistocêntrica, 
que faz toda a roda da produção literária bra-
sileira do século 20 girar em torno de ape-
nas um eixo, a semana de arte Moderna e 
a figura de Mário de andrade.

aliás, bem pesadas as coisas, dá a impres-
são de que Moog, na conferência de 42, está 
contrastando sua perspectiva com a do pró-
prio Mário de andrade. Não é possível afir-
mar que tal confronto tenha sido planejado, 

mas não é impossível que ele estivesse no ho-
rizonte do autor. Vimos, na conferência do 
mesmo ano feita pelo escritor paulista, uma 
reivindicação da centralidade do Movimento 
Modernista – expressão que poderia em abs-
trato significar todo e qualquer movimento 
daquela geração de escritores, mas que, na 
mão de Mário em 42, é compreendida como 
a ação dos protagonistas paulistas, numa am-
bivalência semântica, ou numa fusão, como 
dissemos acima, que no fim das contas re-
força o argumento aqui exposto –, vazada 
em termos ambíguos o suficiente para ga-
rantir à vanguarda paulista o papel decisivo 
no quadro geral da cultura letrada brasileira.

a tese do ensaio de Moog vai na dire-
ção contrária: não há uma literatura brasi-
leira unificada ou convergente, como Mário 
pretendia, mas sim sete ilhas distintas, que 
convivem sem hegemonia de uma sobre as 
outras. Tal perspectiva descentralizante, vale 
acrescentar, combina perfeitamente com a 
de Gilberto freyre, destacado militante con-
tra a supremacia da vanguarda paulista, esta 
de estilo futurista, que horrorizou o sociólo-
go pernambucano com seu desapreço pelo 
passado e com sua apologia desmedida do 
futuro. Vanguarda que também a Moog não 
encantou, ou ao menos não satisfez como 
perspectiva de leitura da realidade nacional.15

a visada de Moog tem contra si algumas 
fragilidades, no contexto do debate ideológi-
co brasileiro. Primeira, admite sem qualquer 
preocupação ou drama que não há unidade 

15 Tal convergência entre Moog e freyre, de resto, talvez 
seja mais do que isso: diz edson Nery da fonseca que 
freyre pronunciou uma conferência chamada “Continen-
te e ilha”, na Biblioteca Pública do estado do Rio Gran-
de do sul em 19 de novembro de 1940, resultando isso 
em texto que viria a ser publicado pela já mencionada 
Casa do estudante do Brasil, em 1943; e diz mais: “ela 
inspirou Vianna Moog em seu ensaio Interpretação da 
literatura brasileira”. in: Gilberto Freyre de A a Z, p. 51.
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na produção literária brasileira. Trata-se de 
uma perspectiva liberal aplicada à interpre-
tação da história literária; trata-se, logo, de 
uma mirada absolutamente atípica, sem pres-
tígio intelectual e acadêmico algum, desde o 
tempo de D. João Charuto ou antes ainda, 
porque não parte do pressuposto que haja 
uma unidade, uma identidade única, centra-
lizada, e o faz sem sofrer, sem submeter os 
fatos à ideologia.

segunda, não se preocupa em recense-
ar obras e tempos, satisfazendo-se com uma 
vaga ideia de genius loci, espírito do local, 
da região, uma espécie de emanação que a 
literatura capturaria e fixaria. Como comen-
tário da vida cultural, sabemos que todos 
nós operamos, muitas vezes, com algo pa-
recido a isso, ao atribuir a uma cidade, uma 
região, um estado, traços que seriam obser-
váveis e estariam encarnados em pessoas e 
coisas, como frutos de certos condicionan-
tes geográficos, climáticos, econômicos etc. 
Como dito acima, sérgio Buarque de Holan-
da e Gilberto freyre pisaram e repisaram esse 
procedimento intelectual – sérgio: “todo o 
fruto de nosso trabalho ou de nossa pregui-
ça parece participar de um sistema de evo-
lução próprio de outro clima e de outra pai-
sagem”, lemos no primeiro parágrafo de 
Raízes do Brasil; freyre: “essa imprecisão é 
que permite ao português reunir dentro de 
si tantos contrastes impossíveis de se ajusta-
rem no duro e anguloso castelhano”, lemos 
no parágrafo 12 do primeiro capítulo de Ca-
sa-grande & senzala. Nem com tais generali-
zações e idealizações os dois ensaios deixa-
ram de ser lidos.

Um parêntese: a ideia do “espírito do lu-
gar” tem seu tanto de velhice irremediável? 
Tem. Mas há outras coisas a considerar. sem 
entrar em maior detalhe, veja-se que a ideia 

original e ainda promissora das “comarcas 
literárias”, de Ángel Rama, nasceu de uma 
pressuposição parecida com a do genius loci. 
Para ele, a literatura nas américas ficaria mais 
bem descrita não segundo as fronteiras na-
cionais, mas segundo as tais comarcas, que 
desenhariam um “segundo mapa latino-ame-
ricano”, “mais verdadeiro que o oficial”16 (p. 
282). essas comarcas se definem
levando em conta o meio físico, a compo-
sição étnica da população, a produção eco-
nômica dominante, o sistema social deriva-
do, os componentes culturais modelados e 
transmitidos dentro desses limites, entre ou-
tros elementos.

Terceira e mais importante fragilidade: a 
visão alegremente fragmentária de Moog, 
com seu entranhado liberalismo ideológico 
e seu relativo determinismo geográfico, não 
tinha a menor chance de orientar as visões 
prestigiadas de interpretação da literatura 
brasileira, que, desde o tempo da indepen-
dência, passando pelas sucessivas gerações 
de críticos até a voga modernista, se regiam 
por perspectivas obrigatoriamente unitaris-
tas, que faziam convergir na marra, muitas 
vezes contra a empiria disponível, todas as 
produções e instituições da literatura em es-
colas, fases ou características restritas.

Toda a chance, assim, de que a visada de 
Mário, arraigadamente unitarista agora sob a 
rubrica “modernismo”, triunfasse incontes-
te na crítica literária, na historiografia literá-
ria, na universidade, no mercado de ideias, 
no ensino. até hoje.

16 Ver “Regiões, culturas e literaturas”, apontado como 
sendo de 1982, mas publicados pela primeira vez em 
1974; no Brasil, publicado em Ángel Rama: literatura e 
cultura na América Latina, organizado por flávio aguiar e 
sandra Guardini Vasconcelos (são Paulo: eDUsP, 2001, tra-
dução de Rachel La Corte dos santos e elza Gasparotto).
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f oi Mário de andrade quem primeiro nos 
avisou: em Alguma poesia havia muita 
poesia, mas também muita piada.1 Pia-

das faria qualquer piadista de esquina, teria 
dito Mário, mas alta poesia não: e como isso 
não faltava em Drummond, não havia mo-
tivos para insistir no anedotário. Talvez isso 
tenha surtido efeito, em alguma medida, na 
guinada do poeta de Alguma poesia em seu 
terceiro livro, Sentimento do mundo, em que 
o recurso irônico chega perto mesmo de es-
vaziar-se.2 Outras razões, é claro, igualmen-
te não faltariam.

1 Mário de andrade escreveria, sobre Alguma poesia, 
em seu texto “a medida psicológica”: “Mas onde a in-
teligência prejudicou o poeta e o deformou enorme-
mente, em fazer ele aderir aos poemas curtos feitos pra 
gente dar risada, o poema-cocteil, o ‘poema-piada’, na 
expressão feliz de sergio Milliet. [...] Não creio que es-
ses poemas possam adiantar qualquer coisa ao poeta. e 
por eles será aplaudido nas rodas dos semiletrados das 
academias e cafés. O que positivamente é uma desgra-
ça” (aNDRaDe, 1977, p. 69-70).
2 afonso Romano de sant’anna nota a aparição dimi-
nuída da ironia em Sentimento do mundo, retomando 
a fortuna crítica drummondiana, ao confluir sua leitura 
com a de Luís Costa Lima, que sustenta que sua ironia 
se “metamorfoseia” na obra, e antônio Houaiss, que 
compreende que no volume o primeiro poeta “entra em 
crise” e se inicia o segundo, que tomará maturidade em 
José. (saNT’aNNa, 2008, p. 93).

O ano é 1940: o exército nazista invadiria 
a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica, a Holan-
da e Luxemburgo. a itália declarará guerra à 
inglaterra, e Getúlio fará um discurso simpá-
tico ao fascismo, recuando três dias depois, 
ao enviar declarações ao governo dos esta-
dos Unidos, e, um mês depois, em 14 de ju-
nho, declarará o seu alinhamento à potên-
cia do continente americano. O eixo é criado 
em setembro. É também o ano da criação do 
salário mínimo por Vargas, após o recrudes-
cimento da luta sindical.

O cenário não parece convidativo à iro-
nia. O poeta de Sentimento do mundo faz 
versos como se atendesse ao conselho de 
Rilke3 ao “jovem poeta”: o de que se afas-
tasse da ironia para lidar com os grandes te-
mas. Mas seria o “tema social” um grande 
tema? aparentemente, na literatura brasilei-
ra, não só o tema social aponta como “gran-
de”, mas também sua ausência pode ser um 
marcador para a poesia menor.

Há uma clara inclinação por parte de nos-
sa crítica de se verificar a grandeza do poe-
ta pela ausência ou presença dos chamados 

3 RiLKe, Reiner Maria. Cartas a um jovem poeta. Porto 
alegre: L&PM, 2006.
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temas sociais. De certa forma, o tema nacio-
nal sempre parecerá um grande tema a uma 
nação afeita às grandes metáforas, à metá-
fora ufanista do Brasil grande, cuja identida-
de desliza entre uma república e democracia 
fraturadas, e cujo mito de fundação coincide 
com o apogeu das doutrinas ideológicas e 
racistas de arthur de Gobineau e do idealis-
mo romântico rousseauniano, ou seja, fun-
da-se a partir de uma perspectiva eugenista 
e eurocêntrica, travestida no exotismo as-
séptico da cor local, amplamente explorada 
pelo nosso primeiro nacionalismo, no século 
xix. assim, parecerá a antonio Candido que 
o tema social é inalienável de grande poesia, 
como nos afirmará, em “Notas de Crítica Li-
terária – sobre poesia”, de 1944:

Se observarmos a poesia brasileira, vere-
mos que ela é formada por uma maioria de 
poetas menores – isto é, poetas de emoção 
não organizada e dirigida, que se contentam 
com a pincelada, o toque, a sugestão rápida, 
o momento de beleza. Não há quase poetas 
maiores – isto é, aqueles que fazem do ver-
so um instrumento de totalização da expe-
riência humana, dirigindo-se tanto à inteli-
gência quanto à sensibilidade ou ao gosto. O 
Sr. Manuel Bandeira é tipicamente um poeta 
menor (CaNDiDO, 2002, p. 130).

e, desenvolvendo seu argumento, faz uma 
oposição entre dois espectros de poetas, sen-
do um deles aquele que faz deste mundo so-
cial motivo de seu canto, e, o segundo, aquele 
que, alienando-se, enrola-se sobre si próprio:

O que não há dúvida é que a suprema-
cia do poema curto, centralizado em tor-
no de uma simples emoção ou consistindo 
num jogo poético de habilidade, significa 
diminuição do tônus da poesia, um divórcio 
do poeta com o mundo, a sociedade, para 

confiná-lo a uma certa passividade ou a um 
certo enrolamento sobre ele próprio (CaN-
DiDO, 2002, p. 132).

esses dois arquétipos corresponderão, na 
fala do crítico, objetivamente, aos dois poetas 
de maior relevo de nosso primeiro e segun-
do Modernismo, Manuel Bandeira e Carlos 
Drummond de andrade. Um enrola-se sobre 
si próprio, segundo Candido, em uma pos-
tura imanentista e asilada, e o outro busca o 
que Candido chama de totalização da expe-
riência humana, em um movimento que não 
pode prescindir da leitura do mundo social.

Candido consolida-se na crítica literária 
brasileira a partir de dois momentos decisivos: 
os seus textos nos jornais Folha de S.Paulo e 
Diário de S.Paulo, entre 1943 e 1947, e a sua 
posterior atividade na ffLCH (1942-1992). 
Candido é, igualmente, um pensador deci-
sivo na história de nossa inteligência e crítica 
literária, tendo lançado uma intensa campa-
nha contra aquilo que ele caracterizou como 
a crítica impressionista, que então pululava 
nas notas de rodapé dos jornais de grande 
circulação no país. assim sendo, seus ter-
mos e conceitos estão longe de ser mais ou 
menos acidentais, e merecem ser analisados 
em sua minúcia.

É imprescindível a sua presença para se 
abordar a poesia de Drummond, por sua 
condição de divisor de águas na crítica li-
terária brasileira. Totalização é um conceito 
que precisa ser tomado em sua acepção in-
tegral, de onde vem a pergunta que a mo-
dernidade nos relega: não estaria a percep-
ção do fenômeno social justamente numa 
fala ciente de sua própria alienação, em vez 
de em sua totalização?

De saída, seu argumento esbarra no en-
tendimento benjaminiano (1987) a respeito 
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do narrador moderno: tanto o narrador mo-
derno do romance quanto a voz lírica e dra-
mática devem preferencialmente falar de uma 
solidão do indivíduo, que responde por essa 
mesma alienação. É certo que não trata Can-
dido, embora o cite à título de exemplo, lo-
calmente sobre a poesia de Manuel Bandei-
ra, senão sobre o fazer poético como uma 
atividade tomada em sua completude e com-
plexidade. será, portanto, Drummond aque-
le que atenderá a todas as expectativas do 
crítico: assumirá, assim, com consciência, a 
tarefa de trazer até sua produção a enver-
gadura de grande poeta de grandes temas 
em sua obra Sentimento do mundo, ao fazer 
colidir a percepção subjetiva com o que no-
meará o poeta, na economia de sua própria 
obra, como a tópica “Na praça de convites”, 
aglutinando sob esta égide, em sua Antolo-
gia poética de 1962, os poemas transpassa-
dos por essa temática plural e recorrente em 
sua volumosa produção.

Para John Gledson (1981), a percepção 
do fenômeno social será o motivo maior a ser 
cantado na obra de 1940. Mais precisamen-
te, será a alienação que se fará eixo central 
sobre a qual as demais engrenagens do livro 
trabalharão como uma pedra de toque para 
se ler, portanto, este indivíduo e seu tempo. 
ela não é, a alienação, um sentimento vulgar: 
trata-se, antes, de uma sofisticada percepção 
de que indivíduo e sociedade4 tocam-se em 
um certo ponto nevrálgico em que algo fal-
ta, e esse algo é a linguagem. Não apenas a 
linguagem como aparato linguístico, mas a 

4 É certo que Gledson afasta qualquer possibilidade de 
vinculação do termo alienação à perspectiva marxista. 
embora não adotemos, igualmente, uma análise mar-
xista da obra drummondiana, pensamos ser de grande 
proveito a leitura de Marx a respeito da alienação e, so-
bretudo, que é indispensável a retomada de sua teoria 
para se pensar a historicidade de sua acepção.

própria leitura da sociedade como linguagem. 
O segundo poema do livro, “Confidência do 
itabirano”, é exemplar desse movimento, já 
que nos diz o sujeito-lírico trazer de itabira o 
ferro das calçadas e das almas “e este alhea-
mento do que na vida é porosidade e comu-
nicação” (aNDRaDe, 2015, p. 63).

Porosidade e comunicação: conforme nos 
explica sadi dal Rosso (2006), Marx usará a 
metáfora da porosidade para explicar as re-
lações entre intensidade e trabalho na socie-
dade capitalista. Marx comparará o trabalho 
a uma esponja que, se cheia d’água, diminui 
sua porosidade, estressando seus tecidos a 
máximo nível, e que, se mais enxuta, possi-
bilita aos operários um maior tempo ocioso, 
e, portanto, em certa medida, uma liberação 
da lógica fabril. Porosidade e comunicação 
são, pois, grandezas dialéticas, uma vez que 
representam as duas linhas de força do ca-
pitalismo para a reificação dos indivíduos e, 
ao mesmo tempo, o maior obstáculo a essa 
dominação. a supressão da comunicação 
é, pois, da mesma ordem da alienação e da 
reificação, e Drummond parece articular tal 
percepção com precisão e consciência, em-
bora seja improvável que estivesse referen-
ciando, no poema, a obra de Marx.

Daí que o poeta, que reconhece não pos-
suir as duas, decide embater esse estado de 
coisas. Ou seja, o poeta responde com lingua-
gem à incomunicabilidade de um mundo que 
sabe caduco, ou seja, vencido, sob a mesma 
ótica da mercadoria: um objeto que, resumi-
do a um fetiche, estraga na mesma medida 
em que se afasta de sua essência – e a es-
sência, aqui, significa porosidade, linguagem, 
comunicação. isso, por si só, explicaria, tal-
vez, a ausência de ironia que permeia a obra. 
Como aquele que responde ao racionalismo 
tecnicista através de uma embreagem poética 
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que resgataria a palavra para o seu eixo de 
sentido inaugural, Drummond afasta-se dos 
volteios retóricos para retomar aquilo que os 
antigos talvez chamassem, guardadas as de-
vidas proporções, de palavra justa.

Tal querela não seria, pois, nova para a 
poesia, já que nisso reside o cerne da discus-
são entre neoplatonistas e conceptistas. De 
um lado estão os que acreditam possuir as 
palavras uma existência imanente, anterior à 
realidade, e, de outro, os que procuram es-
gotar nos volteios retóricos o vácuo entre a 
palavra e o real. Drummond, naturalmente, 
não se aproxima de nenhuma dessas concep-
ções: falta-lhe, para a primeira, a cosmovisão 
da ontologia judaico-cristã, tocada pelo pla-
tonismo codificado para dentro do cristianis-
mo por santo agostinho, e, para a outra, a 
crença positiva na retórica como dispositivo 
capaz de deslocar os sentidos do discurso na 
direção de um racionalismo que, sabemos, a 
poesia abanou para sempre a partir do Ro-
mantismo, que pretendeu revestir o mundo 
de sentido a partir da consciência dessa cisão.

esta cisão é, para um poeta moderno, a 
consciência da arbitrariedade do signo e da 
falência de sua própria voz, que marcha para 
a alienação a partir da constatação da esfe-
ra da cultura como esfera separada de uma 
sociedade sem comunidade. aqui, a leitura 
de Gledson, de que é a alienação o motor 
central da poesia de Sentimento do mun-
do, encontra-se com o argumento da Teoria 
Crítica, notadamente em Theodor adorno e 
Guy Debord, conforme nos explica anselm 
Jappe (1999), de que a arte, por sua nature-
za reflexiva, é ciente de sua própria aliena-
ção, e é essa consciência o traço mais distin-
tivo das artes modernas, bem como motor 
de seu esgotamento, no entender de am-
bos os autores.

O livro de Drummond é de 1940, e o 
conceito de “indústria cultural” será cunha-
do e popularizado a partir do capítulo “O 
iluminismo como mistificação das massas”, 
da obra de adorno e Horkheimer intitulada 
Dialética do esclarecimento, de 1947. as da-
tas são coevas, mas Drummond se adianta 
sete anos aos filósofos, já que o poeta sou-
be depreender, por aguçada intuição, aqui-
lo que a teoria nos traria, como é costume, 
apenas em um momento posterior. O movi-
mento de Sentimento do mundo parte desta 
condição acachapante que se depositou so-
bre a linguagem e a comunicação como um 
todo, e é, assim queremos entender, um mo-
vimento de resgate do lirismo possível em um 
momento decisivo em que as forças retóricas 
do racionalismo técnico iniciam um processo 
insidioso, e que ainda não encontrou freios, 
de supressão ou mesmo de impossibilidade, 
em leituras radicais, para o fazer artístico. Ou 
seja, mais que uma alienação no sentido so-
cial, deflagra-se, aqui, uma constatação de 
crise da palavra, que, para os franceses, se 
originou no cerne da própria questão esté-
tica. Não apenas crise de verso, como será 
para essa literatura, mas de palavra: a inco-
municabilidade, que, ainda segundo Gledson, 
será um dos temas centrais do livro.

Não faltariam poemas que deflagrem que 
é sobre essa crise que se constroem os tex-
tos de Sentimento do mundo. Tal é o caso 
de um poema como “Brinde no juízo final”.

Brinde no juízo final

Poeta de camiseiro, chegou vossa hora,

poetas de elixir de inhame e tonofosfã,

chegou vossa hora, poetas do bonde e do rádio,

Poeta jamais acadêmicos, último ouro do Brasil.

Em vão assassinaram a poesia nos livros,
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em vão houve putsch, tropas de assalto,  
 depurações.
Os sobreviventes aqui estão, poetas honrados,
poetas diretos da Rua Larga.
(As outras ruas são muito estreitas,
só nesta cabem a poeira,
o amor
e a Light.)

(aNDRaDe, 2015, p. 69)

Como se se originasse de dentro das mer-
cadorias, essa voz lírica faz um improvável par 
dialético entre a poesia e o elixir de inhame 
ou tonofosfã. Como brotasse do patético dos 
milagrosos anúncios que pululavam as pági-
nas dos jornais, a voz irrompe à machadiana, 
pois o patético dessas mercadorias retoma a 
mesma dicção do emplastro que tentou ge-
rar Brás Cubas:
o que me influiu principalmente foi o gosto 
de ver impressas nos jornais, mostradores, 
folhetos, esquinas, e enfim nas caixinhas do 
remédio, essas três palavras: Emplasto Brás 
Cubas” (ASSIS, 1978, p. 17).

Ou seja, há uma manifestação, aqui, do 
patético ordinário do mundo burguês, que, 
ironicamente, adjetiva uma poesia que se 
quer feita a partir do seio do banal, do “bon-
de” e do “rádio”, dos “putschs”, das “tropas 
de assalto” e as “depurações”, do raquitismo 
mesmo da palavra jornalística ou policialesca, 
que aqui serve de antídoto contra o ascetis-
mo e a assepsia poética. a “Rua Larga”, em 
suma, onde efetivamente existe, na cidade 
do Rio de Janeiro, uma sede da Light, com-
panhia privada e internacional de energia 
que atua no Rio desde 1905, sob concessão 
do estado do Rio de Janeiro, antes mesmo 
da industrialização do país.

O interessante de se notar, no poema em 
questão, é que a realidade, aqui, molda-se 

a partir de uma fina diagnose do tempo, 
em que não os objetos (que são, afinal, os 
objetos, para a poesia?), mas o próprio dis-
curso publicitário infiltra-se no poético, se é 
correto dizer tal, ou em que o poético se in-
filtra no discurso publicitário, que é a forma 
abstrata e mais bem acabada da mercado-
ria. Ou seja, aquilo que adorno e Horkhei-
mer chamarão indústria cultural. Como in-
vertendo a tese benjaminiana de A obra de 
arte na era de sua reprodutibilidade técni-
ca (2013a), não será na reprodução da tem-
poralidade fetichista que o poema perde-
rá o seu aqui e agora (sua aura, portanto), 
mas que sua própria alma é já feita, ao me-
nos parcialmente, desse mesmo fetichismo, 
de forma que seu aqui e agora converteu-
-se, também, em uma grandeza especulati-
va, o que equivale a dizer: sua palavra como 
pura imanência foi para sempre manchada 
de uma ironia que nasce da própria corrosão 
do “projeto filosófico ocidental”, como quis 
Debord (2011, p. 19), em que os destroços 
do presente não podem mais ser recompos-
tos em uma totalidade.

O poeta parece ter consciência disso, pois 
que realiza uma súmula no fechamento do 
poema, ao dizer que apenas nessa poesia 
caberiam a “poeira”, o “amor” e a “Light”. 
Leiamos da seguinte forma: ali cabem os mi-
údos da língua, do povo e da singularidade 
brasileira; o amor platônico, o cortês, o renas-
centista, o romântico, o moderno, ou seja, a 
tradição mesma da poesia e da filosofia no 
Ocidente; e o estado, o privado, o monetá-
rio, o acionário e a própria luz em língua in-
glesa, ali grafada em maiúsculas alegorizan-
tes, o que subverte tantas coisas que não as 
poderíamos grafar aqui.

em uma análise mais cuidadosa, Oswald 
também nomeou uma das seções de seu 
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Pau Brasil sob o título de “Postes da Light” 
(1925, p. 69). Mas o impacto é outro: a Li-
ght de Oswald entra no título como adjunto 
adnominal de postes, portanto a ele subordi-
nado, o que dilui seu efeito; e os poemas ali 
aglutinados trazem um anedotário modernis-
ta de costumes, recortados ao estilo décou-
pé dos cubistas, da ainda provinciana cidade 
de são Paulo. em Drummond, o isolamen-
to dessa Light, arremedo de chave de ouro 
ao final de “Brinde no juízo final”, flutua no 
poema como um ready-made: é a realidade 
objetiva da instituição e sua promiscuidade 
entre o público e o privado, que toma para 
si o espaço verso, com seu business english 
estranho ao poema, em uma poesia que se 
pretende do tamanho da “Rua Larga”.

O poema abre suas portas para a entra-
da da mercadoria, do capital especulativo, 
do fetiche marxiano, dos navios que levam 
“petróleo e livros”, “carne e algodão” (aN-
DRaDe, 2015, p. 208), mas também da jo-
vem Luísa, que “é sem namorado”, “sumi-
da há três meses” (idem, p. 81) e sua mãe 
entrevada que a chama. Os corpos de Luí-
sa e sua mãe, constituídos do imanentismo 
de uma singularidade brasileira, são frágeis 
frente ao pesado maquinário industrial que 
sobre elas avança celeremente, e o poema 
chama a si a responsabilidade de os preser-
var da aniquilação.

O movimento de travestimento da voz lí-
rica em objetos industriais segue sua toada 
em outros poemas do volume, como no irô-
nico e misterioso verso de “Ode no cinquen-
tenário do poeta brasileiro”, em que afirma 
a voz lírica que

O poeta Schmidt abastece de água o distrito  
 federal.

(aNDRaDe, 2015, p. 74)

Ou, ainda, em sua expandida percepção 
do mundo quando nos diz:

Conheces os navios que carregam petróleo e  
 livros, carne e algodão.

(Idem, p. 81)

Verso que deve ser lido sob o fio de pru-
mo de affonso Romano de sant’anna (2008), 
a respeito da supressão do eu (metaforizado 
pelo “coração” do “Poema de sete faces” e 
“Mundo grande”), arrebatado por uma sú-
bita expansão da percepção do mundo, me-
taforizada em “Brinde no juízo final” pela 
“Rua Larga”, e radicalizada em “Ode no cin-
quentenário do poeta brasileiro”, em que nos 
diz o poeta, a respeito de Manuel Bandeira:

Por isso sofremos: pela mensagem que nos  
 confias

entre ônibus, abafada pelo pregão dos  
 jornais e mil queixas operárias:

(idem, p. 73)

Observamos um esforço organizado do 
poeta em realizar uma diagnose do tempo e 
fixar o exato momento em que a voz lírica, na 
poesia brasileira, infiltra-se de um certo dis-
curso mercadológico, inserido no cerne dos 
expedientes da indústria cultural, para voltar 
a encarnar-se no tempo, usando uma expres-
são de Octavio Paz (2010). Diagnose sem a 
qual essa palavra resultaria em um exercício 
poético isento de crítica e, logo, da própria 
essência do fazer lírico, já que, na moderni-
dade, ela reside justamente no posicionamen-
to ético-estético de um eu frente aos objetos 
do mundo de que é coevo.

Não tratamos, aqui, de ética, portanto, 
no sentido de se aproximar um certo discur-
so lírico de um certo feixe de discursos que 
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animariam o espírito moderno da lírica do 
Ocidente, ou seja, como aquele que se vale 
de cacoetes para travestir-se de um arquéti-
po modernista, assim como ironizou Dante 
Milano, em um de seus esparsos textos sobre 
literatura, datado possivelmente das décadas 
que se seguiram ao barulho inicial da semana:

Há alguns anos era fácil improvisar-se um 
poeta “modernista” com o seguinte vocabu-
lário: arranha-céu brasil café você pra gos-
toso bonito batuta negra mulata cidade uís-
que bar carnaval samba jazz batuque chope 
telefone edifício escritório fábrica rádio ope-
rário anúncio asfalto aeroplano vitrola motor 
guindaste oficina marinheiro dentista solda-
do hélice objetivo concreto dinâmico buzina 
rapazes telegrama esporte moça pneumático 
engrenagem clube violão cinema engraçado 
malandro subúrbio saxofone guarda-chuva 
elétrico cigarro coletivo bicicleta automóvel. 
(MiLaNO, 2004, p. 361)

Não se trata disso, senão do aproveitamen-
to ontológico e, portanto, filosófico, da ética 
de um mundo tocado pelo fetiche da merca-
doria, diagnosticado, é certo, numa certa cha-
ve de riso que visa a destronar a positividade; 
uma positividade mística, é verdade, a que essa 
mesma mercadoria arremessou a modernida-
de – lembremos a ideia de Benjamin de que o 
capitalismo se tornou a mais devastadora das 
religiões do Ocidente, que se implantou sobre 
o cristianismo como um parasita, e desde en-
tão “sua história [a do cristianismo] é essen-
cialmente a história de seu parasita, ou seja, 
do capitalismo” (BeNJaMiN, 2013b, p. 23).

essa chave de riso, entretanto, é apenas 
um pórtico absurdo para as consequências 
verdadeiramente catastróficas dessa ética de 
aniquilação do outro e da linguagem, pois 
que o poeta, agora alçado à sua derradeira 

condição de vate de seu próprio desterro e 
do fim do mundo, anuncia, transladando 
esse riso a uma espécie de ironia ontológi-
ca, que abandona sua condição mesma de 
ironia para ocupar-se de um esvaziamento 
de sentido frente à interdição de seu próprio 
discurso, quando diz:

Congresso Internacional  
do Medo

Provisoriamente não cantaremos o amor,

que se refugiou mais abaixo dos  
subterrâneos. [...]

(aNDRaDe, 2015, p. 68-69)

a voz urde-se em caracol, como a che-
gar a lugar algum: visa à manutenção de sua 
própria tensão de aniquilamento. a ironia fá-
cil, modernista, agora sinistra e obscura, con-
centra-se em densidade quase intolerável, na 
abertura da voz lírica, logo à primeira palavra, 
“provisoriamente”, já que não há nela nada 
provisório. a morte não pode ser provisória, e 
assim também não podem ser provisórios os 
estados de sítio, senão antes uma espécie de 
círculo dantesco, onde a pena espelha ana-
logicamente o seu pecado objetivo. É provi-
soriamente que se morrerá: se nascerá pro-
visoriamente; se matará provisoriamente: se 
viverá provisoriamente – “provisoriamente 
não”. Drummond não grafa vírgulas após a 
palavra – aqui antipalavra – porque, removi-
do o lastro semântico de sua própria signifi-
cação, aqui intencionalmente significando o 
contrário, não a ironia ou antônimo, o con-
trário absoluto que visa a aniquilar o seu sen-
tido primevo de adjunto adverbial de tempo. 
Drummond, enfim, não grafa vírgula após o 
advérbio de tempo, como seria o costumei-
ro: a voz lírica impede a pausa, pois impede 
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a reflexão. Provisoriamente não, eis tudo o 
que ela diz.

em arremedo de megafone, uma espécie 
de voz que, quase inaudível, pois não pode 
entregar seu código e sua cifra, a voz pare-
ce rarefeita como aquelas dos radinhos, que 
são mais inauditas quanto maior o seu vo-
lume sonoro: a falha, aqui, de sua dicção, 
realizou-se em uma instância anterior, elé-
trica, sistêmica, a apagar a impressão de su-
jeito de sua própria enunciação. Não há su-
jeito de enunciação porque não há o outro, 
o receptor, e nisso reside a sua excrescência 
perversa: não há outro nem sujeito, não há 
lastro de culpa cristã ou de neurose, nem há 
política senão a anulação de toda política. 
Trata-se de um código sem código, cifrado à 
maneira das mensagens militares em países 
sitiados, e que visa unicamente a sua execu-
ção sumária: provisoriamente não.

a voz refugiou-se no “mais abaixo dos 
subterrâneos”, a encontrar-se com os cadá-
veres listados no primeiro poema do volu-
me: o sineiro, a viúva e o microscopista. O 
primeiro, um anunciador dos conflitos e dos 
ritos funerários; a segunda com os seus es-
pólios da destruição e aniquilação dos seus; 
e o terceiro como agente de perscrutamento 
do olvido, do oculto e do ínfimo; todos es-
ses que não foram encontrados ao amanhe-
cer, que é mais noite que a noite. O ponto 
de toque entre os poemas se faz na rarefa-
ção do discurso e no silenciamento, de um 
dia que não se inaugurou nem se inaugura-
rá jamais: uma longa jornada noite adentro 
de um dia que sinistramente recolhe-se à re-
cusa da iluminação.

O poeta, entretanto, jogará para escan-
teio essa mesma poética da impossibilidade, 
convertendo-a em uma lírica possível de um 
cenário impossível, ao nos dar, no segundo 

poema do volume, uma construção poemá-
tica de resistência de um sujeito lírico que 
rompe esse estado de coisas de dentro para 
fora, em seu “Confidência do itabirano”:

Confidência do itabirano

Alguns anos vivi em Itabira.

Principalmente nasci em Itabira.

Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro.

Noventa por cento de ferro nas calçadas.

Oitenta por cento de ferro nas almas.

E esse alheamento do que na vida é 
porosidade e comunicação.

[...]

De Itabira trouxe prendas diversas que ora  
 te ofereço:

esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil;

este São Benedito do velho santeiro Alfredo  
 Duval;

este couro de anta, estendido no sofá da sala  
 de visitas;

este orgulho, esta cabeça baixa…

Tive ouro, tive gado, tive fazendas.

Hoje sou funcionário público.

Itabira é apenas uma fotografia na parede.

Mas como dói!

(aNDRaDe, 2015, p. 63-64)

Talvez o que primeiro salte aos olhos em 
“Confidência do itabirano” seja a reunião de 
objetos: o eu-lírico traveste-se de tais obje-
tos e através deles desfila, alegoricamente, 
exibindo ao leitor uma espécie de paideuma 
de si. Trata-se de uma constelação de signos: 
à diferença dos objetos industriais, ou seja, 
as mercadorias, são esses bens imanentes, 
removidos da imediatidade da terra brasilei-
ra: ferro, noites brancas, montanhas, pren-
das: pedra de ferro, o São Benedito do velho 
santeiro Alfredo Duval, couro de anta, ouro, 
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gado, fazendas. Uma espécie de história sub-
jetiva de um Brasil imanente se desenha atra-
vés de um impressionismo, materializado nos 
objetos de que o próprio poema parece se 
constituir. Há um esforço, aqui, de se afas-
tar da acachapante realidade industrial que 
dá o poeta aos demais poemas do volume. 
isso, por si só, denuncia a intenção ética: o 
sujeito lírico finca raízes nessa subjetividade 
a um tempo individual e coletiva para ganhar 
fôlego ao longo da obra, servindo-lhe de las-
tro dialético para a correta aferição do que 
à frente se enunciará, e escapar à condição 
de silenciamento sitiado do poema anterior.

ao mesmo tempo conectado com a dic-
ção de Alguma poesia e Brejo das almas, o 
poema denuncia outra, por vir: a necessi-
dade de mapeamento do radicalismo local, 
que se encontra, aqui, desfiado em paradig-
ma. Não traz o poeta as vozes populares da 
imanência, mas objetos mudos, que nos fa-
lam por imagens.

a concretude vai contrastar com a porosi-
dade, aqui enunciada objetivamente pelo poe-
ta, e o alheamento da porosidade prefigurará 
o lugar de fala: o observador da vida brasilei-
ra, que silencia a sua própria voz para compor 
nela uma miríade de outras vozes. Para além 
da fotografia da alma que aqui se revela, há 
antes a fotografia de uma paisagem, e essa 
paisagem é brasileira, e sobre ela se exibirá 
uma coorte de brasilismos quase intoleráveis, 
se confrontados com a generalidade do que 
antes se exibia, no projeto paulista de moder-
nidade (se poderia, é certo, argumentar que 
Mário o faz em Macunaíma, mas pensamos 
que ali falta o senso da subjetividade e da ex-
periência que aparece, aqui, para adensar um 
ethos verossimilhante, perdendo-se em uma 
abstração que difere, e muito, do que teste-
munha Drummond em seus versos).

esse radicalismo local, adensado pelo eixo 

paradigmático de singularidades brasileiras, 

que trazem em si tanto a história colonial 

quanto aquela escovada a contrapelo, ben-

jaminiana, da arraia-miúda dos santeiros e 

mineradores mineiros, conformará uma cate-

dral de imanência sobre a qual se exibe uma 

religiosidade ética e estética.

em suma, estamos de frente com uma 

poesia cuja envergadura se projeta entre o 

atavismo colonial e os primeiros estilhaços da 

chegada do capital estrangeiro, que se es-

palham pela sua lírica na mesma velocidade 

que atravessariam os céus da nação atrasa-

da. Pacificar este hiato talvez seja uma tare-

fa da ordem do impossível, mas é sobre os 

céus do impossível que se estendem as asas 

da poesia. sobretudo daquelas que, como 

em Camões, ao se estenderem do medieva-

lismo até o maneirismo, são generosas em 

nos dar, mais que a diagnose intrincada de 

seu tempo, a cifra idiomática em que se ins-

creve sua cultura, salvaguardando do aniqui-

lamento industrial e espetacular uma certa 

imanência brasileira, inscrita em um radica-

lismo local que o poeta sabia ameaçado de 

extinção, e que, por isso, elegeu para dar voz 

e eco dentro de seu Sentimento do mundo.
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e m torno da década de 1840, tanto o 
pintor William Turner quanto o escri-
tor edgar allan Poe evidenciaram, em 

obras praticamente coetâneas, um notável in-
teresse por atmosferas turbilhonares. Como 
no caso de outros artistas modernos um pou-
co anteriores,1 certas obras de ambos os ar-
tistas reeditam, em pleno século xix, ideias 
do antigo pensamento greco-latino que per-
maneceram de certo modo subterrâneas, por 
conta da dominação hegemônica de outras 
correntes metafísicas. sobretudo a visão 
turbulenta da natureza, tal como expressa 
por Demócrito, epicuro, Lucrécio e na me-
cânica dos fluidos de arquimedes. em situa-
ções histórico-culturais diversas, determi-
nadas afinidades eletivas estabelecem um 
fértil diálogo extemporâneo que não deixa 
de dizer respeito a suas diferentes circuns-
tâncias históricas. O intuito deste ensaio é 
o de revisitar três quadros de Turner e dois 
contos de Poe, assinalando seu atravessa-
mento pela física atomista e naturalista gre-
co-latina e enfatizando, no mesmo gesto, 
sua pregnância moderna.

1 Por exemplo, shelley e Constable. Cf. POLLOCK, 2010, p. 149.

as turbulências artísticas e filosóficas de 
meados do século xix irão manifestar-se e in-
tensificar-se na Belle Époque. Claude Debus-
sy, por exemplo, colecionava reproduções de 
quadros de Turner e de Whistler, referindo-
-se em muitas de suas composições à cor da 
música. sabe-se que o compositor costumava 
passar horas nas salas da Tate Gallery dedi-
cadas aos quadros de Turner. sua afinidade 
com o pintor pode ser atestada, por exem-
plo, na obra Nuages, da primeira parte de 
seus Nocturnes. Quanto a edgar allan Poe, 
suas irradiações até o século xx não cessa-
rão de ser observadas. assim como no ato-
mismo antigo, redemoinhos aéreos, terres-
tres e marítimos, injetados de forças ígneas, 
irão configurar não apenas metamorfoses, 
mas verdadeiras metarritmoses.2

em um ensaio intitulado “Turner traduz 
Carnot” (seRRes, 1982), Michel serres afir-
ma que, em torno da década de 1840, Tur-
ner pinta mutações históricas cruciais, dire-
tamente ligadas à Revolução industrial em 
curso na inglaterra oitocentista. essas mudan-
ças articulam-se a viradas científicas dos anos 

2 Cf. POLLOCK, ibid, p. 149.
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1820, tal como a emergência da Termodinâ-
mica Moderna, cuja paternidade é atribuída 
a sadi Carnot.3 serres parte de um contra-
ponto arguto, analisando uma obra do final 
do século xViii na qual o armazém de uma 
cervejaria é figurado a partir do privilégio do 
desenho – linhas, pontos, círculos. a imagem 
é diagramada de modo a veicular uma orde-
nação geometrizada do trabalho. as formas 
geométricas referem-se a uma mecânica na 
qual a força do trabalho é acionada por ho-
mens, cavalos, vento e água, seres e elemen-
tos disponíveis na natureza, em consonân-
cia com a Mecânica analítica de Lagrange.  
O vento e a água eram como que domados 
em diagramas; a matéria era dominada pela 
forma. Poucas décadas mais tarde, esse siste-
ma seria totalmente esvaziado. O poder ener-
gético do fogo viria suplantar a antiga fonte 
e origem de forças emparelhadas: o vento e 
a água, os cavalos e os homens. À diferença 
desse sistema, a Revolução industrial opera 
na matéria, dissolvendo-a para extrair novas 
forças. O fogo substitui o ar e a água. Já não 
opera aliando-se a forças da natureza, mas 
transformando a própria matéria. De má-
quinas simples passa-se então a máquinas 
a vapor; da Mecânica analítica de Lagrange 
à Termodinâmica de Carnot. Consequente-
mente, a dominação exercida pela geome-
tria e por suas formas se desvanesce, linhas 
se esfumaçam, a matéria entra em combus-
tão, liberando energia. Turner entra em cena.

Visionário, Turner foi a um só tempo tes-
temunha e pintor dessas grandes transfor-
mações. em seus quadros, a matéria e a cor 
triunfam sobre as linhas, sobre a geometria, 
suplantando formas bem delineadas. serres 
se afasta da classificação do pintor como 

3 as passagens a seguir sintetizam, e por vezes parafra-
seiam, trechos do ensaio de Michel serres citado.

“pré-impressionista”, considerando-o, an-
tes, como propriamente realista. O pintor in-
glês teria sido o primeiro a ver (e a dar a ver) 
essa transformação, antes mesmo que Car-
not tivesse sido lido. Para Michel serres, Tur-
ner é “o primeiro verdadeiro gênio em ter-
modinâmica” (seRRes, 1982, p. 57, minha 
tradução). Um quadro de 1838, exposto em 
1839, emblematiza o declínio do modelo an-
terior. Mostra a última viagem do majestoso 
navio Temerário, uma espécie de fantasma 
acinzentado de madeira, puxado no rio Tâ-
misa por um pequeno rebocador cuja roda 
de pás é movida a vapor. Note-se que esse 
navio desempenhou um importante papel 
na vitória do almirante Nelson sobre a frota 
franco-espanhola na batalha de Trafalgar, em 
1805. Vitorioso na história de eventos glo-
riosos, o portentoso Temerário está prestes a 
virar sucata, vencido pelo pequeno e desele-
gante rebocador a vapor (figura 1).

Vale a pena resumir brevemente os co-
mentários de Michel serres sobre o quadro. 
O autor destaca a grandiosidade do Teme-
rário, a proa, a estrutura geométrica de ma-
deira, mastros, suas superestruturas fantas-
magóricas. O navio presentifica a mecânica 
realizada pelo agenciamento entre as forças 
do vento, dos homens e da água. O servil e 
sujo rebocador que puxa o navio “para sua 
tortura” é totalmente desprovido de grandio-
sidade. É pesado, desajeitado. a quilha afun-
da na água, contrastando com a proa ele-
vada do moribundo Temerário. De pequeno 
porte, mas dotado de nova potência, puxa 
o glorioso navio para seu derrisório destino 
final. sem nome, o rebocador deixa como 
assinatura (cujas consequências nosso sécu-
lo bem conhece) um longo rastro de escu-
ra fumaça nos céus de Turner. “É vermelho 
e preto, e cospe fogo” – prossegue serres. 



figura 1 The Fighting Temeraire, de William Turner (1839).
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“atrás dele, as velas brancas e frias da pro-
cissão fúnebre” funcionam como a morta-
lha do velho navio. Corroborando o corte-
jo fúnebre, o sol se põe. ainda serres: “O 
novo fogo é senhor do mar e do vento; ele 
desafia o sol.” O autor frisa de que modo 
Turner dividiu o céu e o mar em duas zonas 
bem definidas: uma com cores ígneas; outra 
em tons frios, congelantes. Desse modo, o 
próprio sistema pictural emula os princípios 
elementares da máquina a vapor, produzida 
pelas fontes da Termodinâmica de Carnot: 
o frio e o quente. assim, segundo serres, 
o mundo inteiro “torna-se uma máquina a 
vapor”. (Ibid., para todos os trechos citados,  
p. 57, minha tradução).

Por meio de sua convincente análise, 
serres evidencia, a partir de Turner, a pas-
sagem do real racionalizável para a efer-
vescência de uma materialidade que se de-
sintegra em puras irradiações, afirmando o 
triunfo do par cor-matéria sobre o desenho 
geometricamente delimitado. serres conclui: 
“a percepção do estocástico substitui a arte 
de desenhar formas.” (Ibid., p. 58, minha 
tradução). Dissolvendo a matéria, o fogo a 
faz vibrar, tremer, oscilar e explodir em tor-
velinhos de nuvens, tangidos pelo jogo de 
dados do acaso. impossível geometrizar e 
desenhar a borda das nuvens, os limites do 
que se forma e se move de modo aleatório, 
turbilhonar, atmosférico. Michel serres con-
clui seu ensaio afirmando que Turner pintou 
apenas coitos, copulações cósmicas (ibid., 
p. 62), como veremos, em total consonân-
cia com a antiga física atomista. a nature-
za se apresenta tempestuosa e agitada: por 
exemplo, no quadro Tempestade de neve 
(1840-45), a própria quadratura da moldura 
é tragada pelo ritmo circular frenético dos 
tumultos da natureza (figura 2).

Tal visão convulsiva da matéria está dire-
tamente relacionada à alteração radical do 
estatuto do observador e da própria per-
cepção ao longo do século xix. Conforme 
Jonathan Crary ressaltou no livro Técnicas 
do observador (CRaRY, 1990), nas primei-
ras décadas do século xix assistiu-se ao de-
clínio progressivo do modelo perceptivo e 
epistemológico da câmera obscura, garan-
tidor de relações estáveis e não problemáti-
cas entre sujeito e objeto, calcadas em uma 
concepção emanativa da luz passível de ser 
geometricamente ordenada, racionalizada e, 
portanto, representada.4 em vez de banhar 
os objetos, de delimitá-los, no lugar de dar a 
vê-los, a luz solar torna-se foco privilegiado 
de experimentação tanto para Turner quanto 
para cientistas do campo emergente da fi-
siologia óptica. Mirado diretamente, o brilho 
solar encandescente não apenas inviabiliza 
a apreensão de formas nítidas e definidas, 
mas sobretudo ofusca e destrói a própria 
visão, ameaçando a estabilidade conferida 
pela razão. Muito aproximável de Gustav 
fechner – cientista e autor de um opúscu-
lo curioso intitulado Da anatomia compa-
rada dos anjos –, Turner produziu pinturas 
em que o “vórtice modula um turbilhão de 
luz dourada puramente esférico”, produ-
zindo uma “fusão radial entre olho e sol, 
o eu [self] e a divindade, o sujeito e o ob-
jeto”. (CRaRY, 1990, p. 143, minha tradu-
ção). À explosão energética e ígnea da ma-
téria corresponde a fusão incandescente do 
olho com o sol, a combustão da própria re-
tina, implodindo o esquadrinhamento racio-
nalizante do campo do visível para dar lu-
gar à pintura das vertigens e à voragem do 
irrepresentável. O quadro O anjo de pé no 

4 Para uma síntese detalhada dessa problemática, ver 
feRRaZ, 2010.
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sol evidencia a proximidade entre Turner e  
fechner (figura 3).

Crary comenta que, como em fechner, o 
recurso ao anjo, “objeto sem referência no 
mundo, assinala a inadequação dos meios 
convencionais para representar a abstração 
de suas intensas experiências ópticas”. (Ibid., 
p. 143, minha tradução). a contingência, 
as incertezas e instabilidades turbilhonares 
atingem, em Turner, tanto a visão da maté-
ria como a própria experiência perceptiva. a 
sensação de que, “por debaixo das formas 
da matéria, a desordem estocástica reina de 
modo supremo” (seRRes, 1982, p. 61, mi-
nha tradução) remete a intuições da antiga 
física atomista, que privilegiou duas noções 
centrais tanto em Turner quanto em Poe: 
turba e turbo.

enquanto a filosofia socrático-platônica 
projetou, no céu de ideias, essências univer-
sais, fixas, imutáveis e desencarnadas, ou-
tros poetas-pensadores antigos dedicaram-
-se a observar céus turbulentos, meteóricos, 
atmosferas cambiantes, privilegiando a con-
cretude de fenômenos físicos instáveis e efê-
meros. Desta linhagem fazem parte Demócri-
to (ca. 460-370 a.C.), criador do atomismo, 
e alguns séculos mais tarde, Tito Lucrécio 
Caro, filósofo e poeta romano que viveu no 
século i a.C. Demócrito é considerado como 
o primeiro pensador materialista, enquanto a 
Lucrécio, seguidor de epicuro – filósofo gre-
go do período helenístico – é remetido o Na-
turalismo na filosofia, revisitado no poema  
De rerum natura, Da natureza das coisas  
(LUCRÉCiO, 1964). a essas figuras acres-
centa-se arquimedes (ca. 287-ca. 212 a.C.), 
inaugurador da mecânica dos fluidos, que 
comparece de modo explícito no conto de 
edgar allan Poe “Uma descida no Maels-
tröm” (POe, 2004).

em uma obra centrada no poema de Lu-
crécio, Michel serres (seRRes, 1977) atribui o 
nascimento da física a Demócrito, arquime-
des e, especialmente, ao epicurista Lucrécio. 
Para o autor francês, a invenção da ciência 
a partir de Galileu Galilei e do Renascimen-
to equivaleu a um verdadeiro re-nascimento 
da física antiga. Tanto no atomismo quan-
to na mecânica dos fluidos investiga-se de 
que maneira estabilidades são geradas em 
um universo em que tudo flui e é imperma-
nente. Tenta-se explicar como as coisas e o 
mundo se formaram, de um modo natural, a 
partir do caos atômico, ou seja, de que ma-
neira diferentes ordens emergiram da de-
sordem da nuvem de átomos. a transição 
entre o caos e a formação de fenômenos e 
seres dotados de certa estabilização era ga-
rantida pela turbulência. Tais pensadores da 
antiguidade postularam, portanto, estabili-
dades provisórias, a partir de imprevisíveis 
movimentos turbilhonares.

se o horror ao instável subjaz a perspec-
tivas filosóficas que não podem prescindir 
de identidades fixas, supostamente univer-
sais, imutáveis (portanto, abstratas), é exa-
tamente uma adesão plena a instabilidades 
meteorológicas e atmosféricas que sustenta 
o combate ao temor, em especial o medo da 
morte e o terror promovido, para um antigo 
grego ou latino, pelos deuses. É para essa di-
reção que se volta a filosofia epicurista abra-
çada por Lucrécio, em seu ideal de uma fe-
licidade (makariotes) vinculada à suspensão 
das perturbações, ancorada em um domínio 
sobre si mesmo capaz de aplacar a violência 
das paixões e de eliminar agitações: em gre-
go, ataraxia. a afirmação das turbulências, 
apoiada em uma compreensão física, con-
creta e material da natureza, constituiu uma 
arma eficaz contra os dois maiores terrores 



figura 3 The Angel standing in the sun, de William Turner (1846).

de CoMo SurFar turbilhõeS: turner, Poe e o atoMiSMo  •  81



82  •   maria cristina Franco Ferraz

que assombravam a antiguidade greco-lati-
na: o medo dos deuses e a angústia da mor-
te. segundo a perspectiva epicurista, da qual 
Lucrécio era seguidor entusiasmado,5 ambos 
os temores se retroalimentam. Gilles Deleu-
ze (DeLeUZe, 1969) esclarece que, ao medo 
de morrer quando ainda não se está morto, 
soma-se o temor de não estar definitivamen-
te morto após ter morrido. À angústia com 
relação à finitude acrescenta-se o terror de 
castigos e punições eternas.

Os seguidores do atomismo e do epicu-
rismo não negavam a existência dos deuses, 
como bem o prova a abertura do poema De 
rerum natura, em que Lucrécio invoca Vênus, 
deusa do amor nascida das espumas agitadas 
do mar. Para eles, os deuses existiam, mas 
não se ocupavam das coisas humanas, dei-
xadas sob a única responsabilidade dos habi-
tantes da Terra. Por isso mesmo os humanos 
estavam liberados de prestar contas de seus 
atos aos deuses; cabia-lhes exclusivamente 
cuidar do seu próprio mundo e dos outros 
humanos. Pode-se portanto afirmar que os 
atomistas eram irreligiosos, críticos radicais 
da religião, sem serem, contudo, descren-
tes. Para eles, ser piedoso implicava deixar 
os deuses contentes em sua singularidade 
olímpica, em seu próprio jardim, cabendo 
aos humanos cultivar os seus.6 Deixando os 

5  se nos livros ii, iii, iV e Vi de De rerum natura epicuro 
é louvado, na abertura do livro V chega a ser alçado à 
estatura de um deus. Cf. LUCRÉCiO, 1964, p. 157-158. 
Lucrécio enfatiza, ao longo do poema, a seguinte carac-
terística do epicurismo: o combate aos terrores por meio 
do estudo racional da natureza. Não por acaso, no can-
to x da Divina Comédia, Dante situa epicuro (e seus se-
guidores) no círculo do inferno onde penam os hereges. 
(aLiGHieRi, 1998, vol. 1, p. 79).
6  admirador de Lucrécio (como os enciclopedistas), Vol-
taire termina seu conto filosófico intitulado Candide, ou 
l’optimisme (Cândido ou o otimismo) com uma frase na 
qual ecoa a ataraxia epicurista: “Il faut cultiver notre jar-
din” (É preciso cultivar nosso jardim). escrito ainda sob 
o impacto devastador do terremoto de Lisboa (1755), o 

deuses em paz, cultivando a amizade, a sa-
bedoria e seus jardins terrenos, os humanos 
conquistariam um pouco mais de tranquili-
dade, em meio às desordens do mundo con-
creto em que vivem.

Deleuze enfatiza que, dedicando-se a in-
vestigar a natureza em vez de discorrer so-
bre os deuses, o Naturalismo colocava como 
sua tarefa distinguir o verdadeiro do falso in-
finito (Ibid., p. 322-323). O infinito atomista 
é constituído por átomos em queda no va-
zio; remete à cascata de átomos, que não 
pode prover do nada (o vazio é algo, não é 
o nada), tampouco ter sido criada por qual-
quer instância transcendente, exterior à ma-
terialidade. Partículas em queda no vazio: eis 
o verdadeiro infinito, base da física naturalis-
ta, que deixa os deuses deliciarem-se (e até 
entediarem-se) em seus próprios jardins.7 Tal 
como a filosofia nietzschiana, essa perspec-
tiva filosófica combate – conforme destaca 
Deleuze – os “prestígios do negativo, des-
titui o negativo de toda potência, nega ao 
espírito do negativo o direito de falar em fi-
losofia”. (Ibid., p. 323). Vê-se assim de que 
modo a física atomista lucreciana é insepa-
rável da ética.

sintetizemos brevemente as ideias fun-
damentais dessa física. Cataratas de átomos 
de pesos e formas diferentes caem no vazio, 
perfazendo um escoamento laminar, fluido e 
irreversível. a queda física (que nada tem a 
ver com pecado) e o declínio são inevitáveis. 
Conforme realçado no livro ii de De rerum 

conto explora as relações tumultuosas com a noção de 
Providência Divina, colocando sobretudo em derrisão a 
afirmação leibniziana de que este seria “o melhor dos 
mundos possíveis”. (VOLTaiRe, 1992).
7  O tédio experimentado pelos deuses imortais é acio-
nado por Nietzsche como um aliado na cura do ressen-
timento em relação à finitude humana. ao menos disso 
nós, humanos, seríamos poupados: do tédio mortal da 
eternidade. Cf. feRRaZ, 2017, p. 236-239.
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natura, acontecem nessas quedas atômicas, 
ao acaso e necessariamente, pequenas in-
clinações, desvios sutis dos átomos em que-
da. afinal, os átomos não estão submetidos 
à tirania de movimentos únicos (LUCRÉCiO, 
1964, p. 60). Geram-se ângulos mínimos de 
inclinação chamados clinamen. esses movi-
mentos declinantes curvilíneos instauram di-
ferenças mínimas, fazendo com que átomos 
se choquem, se componham ou se rechacem 
mutuamente, de acordo com suas configura-
ções. Nesses choques formam-se bolsões de 
tempo, mundos, a própria natureza. Como 
se trata de uma física literalmente venérea – 
o poema se abre com a invocação a Vênus 
–, um exemplo expressivo desses fatores e 
movimentos encontra-se na própria fecun-
dação humana, no coito, em que certo ân-
gulo de inclinação favorece o escoamento 
do sêmen no declive, possibilitando o cur-
so otimal do fluido. Descida, inclinação, ân-
gulo, fluido; logo, nascimento de seres e de 
mundos, sob o signo amoroso de Vênus. O 
clinamen é um movimento que sempre ocor-
re nas cataratas de átomos; portanto, não 
há necessidade de qualquer intervenção de 
fora para que se crie a natureza, para que 
emerjam mundos e seres. Choques, encon-
tros, turbulências são a matriz do universo, 
bastando para explicar o nascimento inquie-
to de mundos no verdadeiro infinito, que é 
puramente material. a física atomista, que 
independe dos deuses, de seus supostos pla-
nos ou desígnios, acolhe os jogos do acaso, 
a imprevisibilidade e a voragem.

Michel serres destaca a diferença (e a 
proximidade) entre os termos latinos turba 
e turbo (serres, 1977, p. 38), que a língua 
portuguesa manteve. Turba refere-se à mul-
tidão, a uma grande população, à confusão 
e tumulto, em suma, à desordem, enquanto 

turbo remete a uma forma arredondada em 
movimento, que gira e espirala como um ci-
clone. Já não se trata de desordem, mesmo 
no caso de uma tromba de vento, de água 
ou de uma tempestade. Michel serres salien-
ta ainda que o movimento giratório que se 
desloca caracteriza os astros e o próprio céu. 
Conclui portanto que, para o Naturalismo, o 
mundo pode ser modelizado sob a forma de 
turbilhões (Ibid., p. 39). a conversão sutil da 
turba em turbo equivaleria à passagem da de-
sordem para uma certa estabilidade, remeti-
da a uma forma movente, a uma espécie de 
agitação flutuante. Michel serres evoca um 
exemplo simples, e mesmo pueril, para ser-
vir como modelo do instável próprio à físi-
ca turbilhonar: o pião. Convém resumir suas 
características, que esclarecem tanto a física 
naturalista quanto os dois contos de Poe que 
iremos, na sequência, privilegiar.

O pião é uma máquina antiga, simples e 
pueril (Ibid., p. 39).8 ao ser lançado, rodopia, 
mantendo-se estável durante algum tempo. 
Consegue equilibrar-se girando. sua ponta 
mais extrema permanece em repouso quan-
to mais rápido for o movimento. essa espécie 
de repouso paradoxal acentua-se à medida 
que, em seu movimento giratório, logra des-
locar-se sem perder a estabilidade. seu eixo 
pode inclinar-se sem que se abale o movimen-
to do todo, sendo capaz de oscilar em tor-
no de uma situação média. Portanto o pião, 
que há milênios exerce seu fascínio, resume 
em si mesmo todos os movimentos pensá-
veis: rotação, translação, queda, inclinação, 
equilíbrio. associa, em uma experiência única 
e fácil, fenômenos percebidos como contra-
ditórios: simultaneamente em movimento e 
em repouso, imóvel e movente; giratório sem 

8 Toda essa passagem retoma, de modo sintético, as ex-
planações de Michel serres no livro e na página referidos.
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sair do lugar; oscilatório, vibrátil e estável. É 
certamente fascinante brincar com parado-
xos, fazê-los rodopiar. eis um pequeno mo-
delo do mundo, da natureza turbulenta das 
coisas, segundo o Naturalismo lucreciano.

a configuração turbilhonar transmuta a 
desordem da turba em uma forma na qual a 
invariância e a estabilidade são efeitos provi-
sórios, mas não menos concretos, de varia-
ções e instabilidades. flutuante e em equi-
líbrio, instável e estável, o turbilhão é ao 
mesmo tempo ordem e desordem. Para Lu-
crécio e a física naturalista, a inclinação e o 
turbo alcançam, portanto, uma metaestabi-
lidade temporária. O movimento circular e 
deambulatório do pião, ao mesmo tempo 
vibrátil e firme, é referido por Michel serres 
à ideia mesma de circunstância: circum- (em 
torno) -stantia (estar em repouso, parado). É 
este o mundo da natureza, à mercê de deri-
vas e circunstâncias, muitas vezes perigosas, 
ameaçadoras – sempre imprevisíveis.

O entrelaçamento entre a física e a ética 
se manifesta no ideal epicurista da ataraxia, 
termo grego constituído pelo prefixo privativo 
a- associado a taraxia, que remete a tromba, 
inquietação. algumas referências à ataraxia 
redemoinham no livro de Michel serres so-
bre o nascimento da física em Lucrécio. Da 
página 50, traduzo a seguinte passagem:

Eu mesmo sou desvio, e minha alma de-
clina, meu corpo global, aberto, à deriva. Ele 
desliza, irreversivelmente, no declive. Quem 
sou eu? Um turbilhão. Uma dissipação que 
se desfaz. Sim, uma singularidade, um sin-
gular.” (Ibid.)

singularidade de um anel estável que 
compreende e abriga agitações, tumultos. 
Uma organização turbilhonar que nasce, se 
mantém por um tempo e se desfaz, ao acaso. 

Ex-istência: deslocamento para fora do equi-
líbrio, para fora da ordem, expressa pela ca-
tarata irreversível de átomos; portanto, exis-
tência se confunde com turbilhão, tormenta 
e balbúrdia. além disso, não se deve esque-
cer que toda declinação também é declínio. 
Traduzo ainda outro trecho do belo livro de 
serres, na página 114:

A turbulência, então, é uma prova, um 
sofrimento e um risco de morte. Nós mes-
mos, nascidos dos turbilhões, como Afrodi-
te nua no ferver das águas, somos turbilhões 
plenos de agitações.

a turbulência é ao mesmo tempo, e ino-
centemente, produtora e destruidora de mun-
dos. O pequeno desvio gerador da nature-
za – clinamen – é tanto germinador quanto 
declinante. eis, em síntese, a sabedoria que 
nasce, como Vênus, de águas agitadas:

Sabedoria: evitar acrescentar ainda mais 
movimento à tromba, que carrega os ele-
mentos densos do corpo, que comprime ou 
dobra os elementos sutis da alma. Pare o ci-
clone, procure dele escapar. Clarifique a per-
turbação: ataraxia. [...] A ética prescreve a 
luta contra as forças da morte, inscritas na 
própria natureza. [...] Ataraxia suave, prazer, 
retirar-se dessas espirais, crescentes, decres-
centes, que trabalham em favor da destrui-
ção. Retirar-se para a margem, retirar-se para 
a montanha, retirar-se nos templos de sere-
nidade fortificados pela ciência, que, justa-
mente, teoriza essas tempestades. Conhecer 
suas leis.” (Ibid., p. 116-117, minha tradução).

a insistência nesse gesto de retirar-se não 
equivale a um alheamento, não implica dei-
xar de ocupar-se com o mundo, com a natu-
reza. Na verdade, trata-se do oposto; mas, 
para se combater a voragem da morte, certo 
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recuo estratégico se faz preciso. É necessário 
escapar do ciclone para atingir algum grau 
de tranquilidade, a fim de poder conhecer as 
leis que regem as agitações e os turbilhões. 
Não se trata de apartar-se da vida e de suas 
confusões, mas de perfazer o clinamen, de-
clinando, produzindo um ângulo mínimo de 
deriva e inclinação: retirar-se do (e, como nos 
mostra Poe, no) olho do furacão para alcançar 
certa serenidade sem a qual não se observam 
nem se apreendem suas leis. Portanto, ter al-
guma chance de salvar-se – por algum tempo.

Vejamos, para concluir, dois contos tur-
bilhonares de edgar allan Poe. em “O ho-
mem da multidão”, publicado em dezem-
bro de 1840, partículas humanas agitam-se 
em movimentos atomísticos randômicos na 
efervescente Londres moderna. No enredo, 
um homem convalescente sentado em um 
café, voyeur da multidão que passa na rua, 
a partir de certo ponto decide seguir um su-
jeito estranho que desperta sua curiosidade 
detetivesca.9 Desde o início, as descrições da 
turba circulante contaminam-se com metá-
foras marítimas: o narrador vislumbra, de 
dentro do café em que se sentara, “tides of 
population [...] rushing past the door” (li-
teralmente, marés de população passando 
aceleradas pela porta). experimenta emo-
ções novas, deliciosas, assistindo ao “tumul-
tuous sea of human heads” (tumultuoso mar 
de cabeças humanas). Como se ajustasse aos 
poucos seu microscópio atencional, começa 
com observações abstratas e genéricas, vis-
lumbrando apenas massas de passantes em 
suas “aggregate relations” (relações agrega-
das), descendo aos poucos a detalhes, absor-
to nas “innumerable varieties of figure, dress, 
gait, visage, and expression” (inumeráveis 

9 Por pelo menos duas vezes, aliás, lê-se no conto o ver-
bo to detect.

variações de figura, vestimenta, porte, rosto 
e expressão; POe, 2004, p. 208, minha tradu-
ção). Como na desordem atômica lucreciana, 
os movimentos da turba perfazem choques 
aleatórios, atestados pela frequência no tex-
to de verbos como to jostle, empurrar, ou to 
throng, verbo de movimento alusivo a hor-
das e aglomerações.

Conforme nos mostrou a física natura-
lista, tais movimentos produzem necessaria-
mente pequenas inclinações e desvios, ân-
gulos de contingência – clinamen. foi o que 
sucedeu ao próprio narrador, que, de uma 
atenção difusa e randômica, passa a ser su-
gado por um foco único de interesse. Pião 
entre outros piões rodopiantes, o narrador 
perfaz um movimento espiralado que desce 
da turba para grupos específicos e, destes, 
para a singularidade (“singular being”, ibid., 
p. 213) igualmente atomizada e circulante de 
um misterioso transeunte. em latim, singu-
lus – um a um –, todos eles ziguezagueando 
pela turbulência (turmoil, p. 213) das ruas, 
que vivem em permanente variação rítmica, 
segundo o compasso das horas. Podemos 
então verificar de que maneira um anel tur-
bilhonar tragou o narrador, que, submergi-
do no tumulto da turba, compôs um turbo 
momentâneo em sua perseguição, que se 
desloca, rodopia por um dia, dissolvendo-se 
ao final, sem que se desvende o mistério do 
homem seguido, livro misterioso que “não 
se deixa ler”. Por estar, inclusive, em alemão: 
“er lasst sich nicht lesen” (ibid., p. 213) – fra-
se que abre e fecha o texto, selando o mis-
tério e jogando a chave fora.

O turbo é o eixo central de outro conhe-
cido conto de edgar allan Poe, “Uma desci-
da no Maelström” (1841),10 em que Demó-

10 Curiosamente, em sintonia com os quadros turbilhona-
res de Turner e com os turbos de Poe, o jovem Karl Marx 
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crito é mencionado na epígrafe. Nesse conto, 
há uma narrativa dentro de outra. a primeira 
prepara e dá passagem à segunda, em um 
ritmo espiralado cada vez mais intenso, que 
performa a aceleração vertiginosa do poder 
de atração e sucção do fenômeno que dá tí-
tulo ao conto (e do próprio texto). a história 
contada pelo marinheiro exerce uma força 
de fascínio e absorção à altura do turbilhão. 
Narrativa dentro de outra, uma envolvendo e 
puxando a outra: realização ficcional dos mo-
vimentos circulares do vórtice. De início, um 
jovem narra seu encontro com um experiente 
marinheiro que, do alto de uma montanha, 
lhe mostra a assustadora formação do Ma-
elström – um violento, imenso e tumultuoso 
redemoinho que se produz na costa norue-
guesa sob certas condições meteorológicas.

a força giratória e convulsiva do Maels-
tröm abala as bases mesmas do despenha-
deiro em que os personagens se postam para 
assistir à emergência dessa espécie de imenso 
ralo marítimo, pião aquático que tudo sorve 
em direção ao fundo rochoso e mortal. O jo-
vem narrador salienta que a violência do fe-
nômeno estremecia as bases da própria mon-
tanha em que estavam, de forma que “the 
rock rocked”, a rocha balançava (Poe, 2004, 
p. 108). a instabilidade convulsiva do mar e 
de seus eventos estremecia a ilusão de fixi-
dez e indestrutibilidade que o despenhadeiro 
prometia. a partir de certo ponto, é o mari-
nheiro que conta ao rapaz uma experiência 
inédita e aterradora pela qual passara. essa 
segunda narrativa irá se estender e tragar o 
conto até seu desfecho. O velho marinheiro 
relata que, tendo saído para pescar com os 

defendeu, em 1841, sua tese de doutorado acerca da Di-
ferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e a de 
Epicuro (MaRx, 2018), comprovando a importância da 
vertente atomística e irreligiosa da filosofia greco-latina 
para o pensamento e a arte de meados do século xix.

dois irmãos em uma rota perigosa, não muito 
distante do Maelström (onde se arriscavam 
por haver mais peixes no local, mas sobretu-
do por gosto pelo perigo), foram surpreen-
didos no retorno por uma terrível tempesta-
de, um verdadeiro furacão. a volta tinha de 
se dar antes de certo horário, mas, confor-
me o narrador perceberia tarde demais, seu 
relógio parara. em suma: o pequeno barco 
pesqueiro de dois mastros acaba preso na 
tormenta e, por fim, é apanhado pelas cor-
rentes revoltosas que formam o Maelström, 
de onde todos os que entraram nunca logra-
ram sair com vida. O irmão mais novo é logo 
atirado ao mar junto com um dos mastros 
a que se amarrara, provando que, naquela 
circunstância, a astúcia de outro famoso na-
vegante, Ulisses, não era suficiente. O conto 
atinge seu ápice sinestésico – rumores, es-
trondos, ventos, movimentos imprevisíveis, 
viravoltas abruptas, noite brusca – à medida 
que o barco vai sendo puxado para o círcu-
lo do imenso ralo marítimo, navegando de-
sordenadamente em suas paredes aquáticas 
rumo ao fundo do abismo.

as descrições da formação do monstru-
oso funil e das agitações do barco não po-
dem ser resumidas, convidando à leitura do 
próprio conto. em certo momento, quan-
do o barco já está dentro da inclinação tur-
bilhonar, abre-se no alto uma brecha na es-
curidão e surge uma lua cheia no círculo de 
céu límpido, iluminando as paredes aquáti-
cas cor de ébano, em declive, do Maelström. 
a abertura circular do céu espelha o círculo 
giratório do redemoinho, duplicando o em-
puxo: para o fundo e para o alto. Uma at-
mosfera afetiva inesperada irrompe no cora-
ção selvagem do tumulto, na clareira aberta 
pelo jogo entre o céu e o fundo do mar: “o 
apelo, vindo do seio mesmo da ameaça, a 
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uma serenidade profunda” (GiL, 2015).11 De 
fato, no olho do furacão, em plena descida 
vertiginosa em direção à morte inapelável, 
sem que nada mais pudesse ser feito, irrom-
pe uma brecha para esse apelo:

Pode parecer estranho, mas agora, quan-
do estávamos justamente nas mandíbulas do 
abismo, sentia-me mais sereno [more com-
posed] do que quando estávamos somente 
nos aproximando dele. Tendo decidido não 
mais ter esperança, livrei-me em grande parte 
do terror que de início me acovardava. (POe, 
2004, p. 113, minha tradução). 

Como no epicurismo lucreciano, a sere-
nidade vai na contramão da esperança, nas-
cida das perturbações da alma, que resiste a 
acolher o acontecimento. Quando nada mais 
resta a fazer, surge uma clareira. Recompos-
to, o marujo desvia-se das espirais do medo. 
Nesse momento, a negação é ultrapassada 
em favor da afirmação do acontecimento, 
que não se confunde com fraqueza, demis-
são ou mera resignação, que é na verdade 
todo o seu contrário: presença plena que des-
perta certa coragem, que se alça para tor-
nar-se digna do evento. Mas para isso tem 
de se aplacar o desespero. Tem de se retirar 
do torvelinho em seu próprio âmago. Ou 
seja, produzir um ângulo mínimo de decli-
nação: mais uma vez, clinamen. Como se a 
grandiosidade do fenômeno, mesmo levan-
do à morte, potencializasse a grandeza do 
próprio ser que a testemunha. É essa curio-
sa serenidade que, respondendo à altura ao 
apelo proveniente do Maelström, irá salvar o 

11 essa citação de José Gil, em outro contexto, não diz 
respeito a esse conto de Poe ou ao Maelström. Reme-
te ao fascínio exercido pelas labaredas do fogo, analisa-
do em seu livro sobre os Poderes da pintura. entretan-
to, sintetiza tão bem o que ocorre no conto que forçou 
sua subida à tona deste ensaio.

marinheiro, o único a ter voltado para contar 
a história. eis o que se passa quando o mari-
nheiro se retira, a um só tempo experimen-
tando o vórtice e declinando minimamente 
da vertigem turbilhonar:

Após alguns momentos, fiquei possuído 
pela mais aguda curiosidade sobre o próprio 
vórtice. Sentia positivamente um desejo de 
explorar suas profundezas, mesmo com o sa-
crifício que iria fazer; e meu principal pesar 
era que eu nunca iria poder contar a meus 
velhos companheiros em terra os mistérios 
que iria ver. (Ibid., minha tradução). 

em vez do terror suscitado pelo turbo, 
outro afeto se apossa do marinheiro, que 
aderiu ao apelo abissal: o mais vivo interes-
se pela cena, pela força da natureza de que 
também ele participa. a positividade ineren-
te ao desejo de explorar o fenômeno ultra-
passa o medo da morte:

Já descrevi a curiosidade não natural que 
substituíra meus primeiros terrores. Ela pa-
recia aumentar em mim à medida que me 
aproximava mais e mais de minha terrível 
sina. (Ibid., p. 115, minha tradução).

ficar possuído (possessed, no original) 
pela curiosidade é sair do turbilhão no cer-
ne do próprio turbo, ou melhor, adentrando 
ainda mais a voragem, já com certa distância 
e clivagem – clinamen.

O marinheiro já não estava tão arrebata-
do pelo medo da morte; o que mais temia 
era não viver para contar o que viu e expe-
rimentou. Como é ele que narra a história, 
sabe-se de saída que não apenas pôde sur-
far o Maelström como também falar de sua 
façanha. O personagem acrescenta uma cir-
cunstância que auxiliou o retorno de seu do-
mínio sobre si: ao entrar no cone giratório 
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de água, ficou de repente protegido do ven-
to, interceptado pelas paredes de água. es-
pirais de vento são elementos perturbado-
res, senhores da confusão. Não foi à toa que 
João Guimarães Rosa acrescentou ao título 
Grande sertão: veredas o conhecido refrão, 
ritornelo da obra: “o diabo na rua, no meio 
do redemoinho” (ROsa, 2019). as atmosfe-
ras da natureza e da alma (também ela ma-
terial, natural) se convocam e co-movem: 
porosidade entre os corpos, compostos de 
átomos e vazios. O cessar do vento e a sutil 
inclinação para fora dos círculos diabólicos 
do medo correspondem-se, gerando um mo-
mento de sossego e quietude, uma chance 
para que possa ser aceito o convite, prove-
niente da ameaça intensificada, a um esta-
do de profunda serenidade, que desperta a 
curiosidade e a observação. em seu novo es-
tado, o marujo passa a extrair leis físicas do 
tumulto, atualizando a mecânica dos fluidos 
de arquimedes.

absorto no fenômeno físico, o marinhei-
ro observa o movimento de outros objetos 
engolidos pelo Maelström, compara suas 
dimensões e formas, avalia a velocidade de 
suas descidas e flutuações, terminando por 
deduzir que objetos cilíndricos eram os que 
mais demoravam a ser tragados para o fun-
do efervescente do abismo. encontra literal-
mente diversão (verter para outra direção, 
desviar-se de preocupações) em sua curiosi-
dade de pesquisador da natureza:

Agora comecei a espiar, com um estra-
nho interesse, as numerosas coisas que flu-
tuavam em nossa companhia. Devia estar 
delirando – pois até encontrava diversão 
(amusement) em especular sobre as veloci-
dades relativas de suas várias descidas em 
direção à espuma lá embaixo. (Ibid., p. 115, 
minha tradução).

seus cálculos e observações reeditam leis 
estabelecidas por arquimedes, cuja referên-
cia a De incidentibus in fluido edgar allan 
Poe fez questão de acrescentar em nota ao 
conto. É como se Poe tivesse reencenado, 
ficcionalmente, o nascimento da mecânica 
dos fluidos, sugerindo de que modo ela está 
vinculada à ataraxia aliada ao conhecimen-
to da natureza (a partir de suas instabilida-
des), combatendo a um só tempo o temor 
da morte e a própria morte. em sua estranha 
calma investigativa, o marinheiro se transfor-
ma em um devir-arquimedes. Percebe que 
são as formas cilíndricas levadas pelo rede-
moinho as que descem mais lentamente em 
direção ao fundo e compara, em sua memó-
ria, os objetos mais destruídos e os que eram 
devolvidos intactos ao litoral. Para tentar sal-
var-se, ou para ao menos retardar sua queda 
fatal no abismo, amarra-se ao cilindro a que 
estava agarrado (um barril de água) e aban-
dona o barco, lançando-se ao mar. antes de 
fazê-lo, sugere com gestos que seu irmão o 
imite, mas este, paralisado pelo terror, afer-
ra-se à sua posição no barco. atado ao ob-
jeto que surfava12 com menor velocidade as 
voltas do Maelström, o narrador assistirá à 
destruição da embarcação e ao desapareci-
mento de seu irmão mais velho, ambos en-
golidos pelo caos espumoso. Dá-se, a partir 
de então, a lenta e progressiva reversão do 
Maelström e a volta paulatina do marinhei-
ro à superfície. Vale a pena acompanhar os 
trechos finais do conto:

A inclinação dos lados do vasto funil foi-
-se tornando paulatinamente menos íngreme. 
Os giros do remoinho ficaram gradualmente 

12 Poe usa o termo surf, aludindo aos movimentos espu-
mantes das ondas. POe, 2004, p. 113: “We were now 
in the belt of surf that always surrounds the whirl” (es-
távamos agora no cinturão de espuma que sempre cir-
cunda o torvelinho).
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menos violentos. Pouco a pouco, [...] o fun-
do do abismo parecia elevar-se lentamente. 
O céu estava claro, os ventos amainaram, e 
a lua cheia punha-se radiante a oeste, quan-
do me encontrei na superfície do oceano, à 
plena vista das costas de Lofoden, e acima 
do ponto onde havia estado o abismo do 
Moskoe-ström. [...] Um barco me recolheu 
– esgotado de cansaço – e (agora que o pe-
rigo já passara) sem palavras ante a lembran-
ça do seu horror. Aqueles que me puxaram 
para bordo eram velhos camaradas e com-
panheiros diários – mas não me conheceram 
melhor do que teriam conhecido um viajante 
do mundo dos espíritos. Meu cabelo, que ti-
nha sido negro como um corvo no dia ante-
rior, estava tão branco como você o vê ago-
ra. Dizem também que toda a expressão de 
meu semblante havia mudado. Contei-lhes 
minha história – não acreditaram nela. Con-
to-a agora a você – e tampouco posso es-
perar que ponha nela um crédito maior do 
que o fizeram os alegres pescadores de Lo-
foden. (Ibid., p. 117, minha tradução, ênfa-
se do autor).

O narrador retorna do abismo. Volta ou-
tro. suspenso de seu ritmo costumeiro por 
conta do relógio parado e girando acelera-
do nas voltas do imenso redemoinho, o tem-
po adquire outra velocidade, nova textura, e 
faz seu trabalho: os cabelos negros do mari-
nheiro ficaram, em poucas horas, totalmen-
te brancos. está irreconhecível, inicialmente 

mudo. Mas volta para contar a história, bati-

da por furacões vindos da antiguidade – De-

mócrito, epicuro, Lucrécio e arquimedes –, 

em total afinidade com as revoluções turbi-

lhonares que a modernidade, desde Turner, 

nos deu a conhecer. Voragens vertiginosas 

continuaram se intensificando na produção 

artística e literária das décadas e do século 

que iriam se seguir.

Referências bibliográficas
aLiGHieRi, Dante. A divina comédia. (3 Volumes). são 

Paulo: editora 34, 1998.
CRaRY, Jonathan. Techniques of the observer: on vision 

and modernity in the nineteenth century. Massachu-
setts: MiT Press, 1990.

DeLeUZe, Gilles. “Lucrèce et le simulacre”. In: DeLeUZe.
Logique du sens. Paris: Les editions de Minuit, 1969.

feCHNeR, Gustav T. Da anatomia comparada dos anjos. 
são Paulo: editora 34. 1998.

feRRaZ, Maria Cristina franco. Homo deletabilis: corpo, 
percepção, esquecimento do século XIX ao XXI. Rio 
de Janeiro: Garamond/faPeRJ, 2010.

______. Nietzsche, o bufão dos deuses. são Paulo: N-1 
edições, 2017.

fOUCaULT, Michel. L’Herméneutique du sujet. Paris: 
Gallimard, 2001.

GiL, José. Poderes da pintura. Lisboa: Relógio d’Água 
editores, 2015.

LUCRÉCiO. De la nature. Paris: Garnier-flammarion, 1964.
MaRx, Karl. Diferença entre a filosofia da natureza de De-

mócrito e a de Epicuro. são Paulo: Boitempo, 2018.
POe, edgar allan. The Collected Tales and Poems of Ed-

gar Allan Poe. Londres: Wordsworth editions, 2004.
POLLOCK, Jonathan. Déclinaisons: Le naturalisme po-

étique de Lucrèce à Lacan. Paris: Hermann, 2010.
ROsa, João Guimarães. Grande sertão: veredas. são Pau-

lo: Companhia das Letras, 2019.
seRRes, Michel. La Naissance de la Physique dans le tex-

te de Lucrèce – fleuves et turbulences. Paris: Les edi-
tions de Minuit, 1977.

______. “Turner translates Carnot”. In: Hermes: lite-
rature science, philosophy. Baltimore: The Johns  
Hopkins University Press, 1982.

VOLTaiRe. Candide, ou l’optimisme. Paris: folio, 1992.





contraponto literário: Caminhos 
cruzados de Érico veríssimo

Pedro marques
Poeta, compositor, ensaísta. Professor de Literatura Brasileira da Universidade federal de são Paulo (Unifesp). 

alguns livros: Antologia da poesia parnasiana brasileira (crítica e organização, 2007), Manuel Bandeira 
e a música (ensaio, 2008), Clusters (poesia, 2010), Olegário Mariano – Série Essencial da ABL (crítica e 

organização, 2012), Cena absurdo (Poesia, 2016), Encurralada (Poesia, 2020). editor do site Poesia à Mão.

a lguns romances da década de 1930, 
quando engajamento político e in-
ventividade artística nem sempre se 

dissociavam, impõem especial desafio à leitu-
ra crítica. No plano ético, são obras que im-
pactam a emoção do leitor sensível às histó-
ricas mazelas brasileiras. Porque ainda gritam 
nas consciências a falta de segurança alimen-
tar, a baixa cobertura de saúde, a desigual-
dade no acesso à educação, a precariedade 
nas condições de trabalho ou o autoritarismo 
manifestos em nossas relações de poder. em 
muitas análises tocadas pela comoção social, 
a apreciação estrutural da narrativa e mes-
mo a avaliação de um realismo às vezes de 
superfície são tratadas como dado secundá-
rio. Há ecos disso em clássicos da historio-
grafia, na maioria dos materiais didáticos e, 
com a democratização da web, em incontá-
veis canais amadores, com influencers cari-
caturando lugares-comuns da recepção crí-
tica do século xx, muitos já completamente 
inutilizados por pesquisas recentes.

segundo as teorias da comunicação – 
e milagreiros, sensacionalistas, populistas 
e youtubers usam isso à farta – é pelo co-
ração que se fala às massas. assim, como 

não estabelecer uma conexão afetiva com o 
campo de concentração de O quinze (1930), 
Raquel de Queiroz, a iniquidade urbana de 
Caminhos cruzados (1935), Érico Veríssi-
mo, a infância roubada de Capitães de areia 
(1937), Jorge amado, a indigência rural de 
Vidas secas (1938), Graciliano Ramos, a so-
brevivência arrivista de A estrela sobe (1939), 
Marques Rebelo? Um notável potencial para 
obter a catarse do cliente como um valor em 
si que, inclusive, prescinde da leitura da obra. 
a pressa comunicativa, associada à didática 
utilitária para exames, vai ressaltar, nesses 
enredos, a parcela de crônica social ou des-
graça humana. enquanto a reflexão sobre 
engrenagens abstratas, tais os rizomas so-
ciopolíticos, as fundações narrativas, a gra-
mática dos personagens, a engenharia dos 
parágrafos vão para o escaninho da chatice, 
das coisas que dão trabalho demais. forço-
so é constatar que essas ditas aulas ou di-
cas de literatura são, em larga escala, bos-
quejos sobre a história da obra, curiosidades 
sobre autor e contexto. O romance torna-
-se dispensável, bastando ao público saber 
algo sobre quem o escreveu, por que razão 
e em que momento, como o eletricista que 
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estuda a invenção de Thomas edson longe 
da bancada de ensaios.

Tal catarse induzida, evidente, coloca as 
obras no radar cultural das pessoas, pode 
convidar à leitura, mesmo não sendo este 
seu objetivo último. a busca pela aprecia-
ção literária, experiência subjetiva inaliená-
vel, continua um desafio. assistir a palestras 
sobre um romance, comprar o romance, par-
ticipar de debates sobre o romance é cer-
tamente um modo de constituir uma rede 
de referências e de spoilers, mas ainda não 
é ler a obra. alguém dirá que não precisa 
voar até a Lua para se inteirar do feito. Cla-
ro, sobretudo porque a Odisseia no espaço 
(1968) está restrita a poucos, e não apenas 
pelo preço. a maioria de nós entraria em co-
lapso físico e mental na viagem. No entanto, 
podemos imaginar a experiência a partir do 
filme de stanley Kubrick, o que nos devolve 
à arte. Ler um livro, em tese, requer menos 
dinheiro e riscos à integridade do astronau-
ta de páginas, isto é, àquele que tiver aces-
so à educação formal básico-média. algum 
investimento é necessário, e os retornos são 
para sempre, da juventude à velhice, dife-
rente do homem que se prepara uma déca-
da para, no máximo, ver são Jorge de perto 
uma única vez em toda sua existência. Pisar 
a Lua de uma obra de arte literária é ir além 
da trajetória do escritor, da resenha do livro, 
da etiquetagem histórica. É buscar a entra-
da analítica nessa órbita, descobrindo a for-
ma com que o romancista aterrissa essa son-
da afetiva, chamada obra literária, em tantas 
sensibilidades diferentes.

Os críticos dos anos de 1930 e 1940, e 
parte dos estudiosos posteriores, estimula-
dos às vezes pelos próprios escritores, fize-
ram da temática social a única porta de aces-
so para tais romances. Num país em que o 

poder econômico manuseia governos segun-
do suas demandas, fazendo do estado de-
mocrático de direito a exceção e não a regra, 
operando como promotor de desigualdades 
sociais e dependência técnica e intelectual, 
faz sentido que os resultados desse sistema 
impactem os prosadores, que, por sua vez, 
abastecem a tradição de pesquisa e ensino 
em Literatura e sociedade (1965), em que 
se destaca a figura de um antonio Candido. 
embora Caminhos cruzados seja uma nar-
rativa aderente a esse corte interpretativo, 
também é verdade que proponha um proje-
to composicional algo raro para a época, in-
clusive dentre as faturas de Érico Veríssimo 
(Ver santos, 2019). É que este romance di-
rige deliberadamente a experiência de leitu-
ra para a própria construção do texto, pelo 
seu efeito de sobreposição de conflitos, de 
núcleos narrativos mais ou menos indepen-
dentes e conectados. Um recurso que viria 
a ser constitutivo do gênero telenovela, por 
exemplo, num escritor como Manoel Carlos, 
interessado em sobrepor as diversidades – 
geográficas, econômicas e sociais – de uma 
cidade como o Rio de Janeiro.

adentrando esse plano técnico, sem des-
manchar o valor do ético, Caminhos cruzados 
consegue adaptar, em sua arquitetura narra-
tiva, efeitos da composição musical contra-
pontística. a ideia de cruzamento, sugerida 
no título, confirma-se nos destinos cruza-
dos dos personagens e no intercruzamento 
conflituoso entre classes sociais, mas solicita, 
conforme os núcleos narrativos avançam e se 
suspendem, a reflexão sobre a desestrutura-
ção dessas vidas e sobre os pilares do próprio 
edifício narrativo. Convoca, portanto, o leitor 
a acompanhar o enredo geral e, ao mesmo 
tempo, produzir linearidades, analogias, im-
passes e cortes não óbvios. Precisamos tecer 



ContraPonto literário: Caminhos Cruzados de ériCo veríSSiMo  •   93

para nós os enredos milimetricamente urdi-
dos pelo autor, distinguindo, segundo o que 
percebemos, as reflexões humanas centrais 
das laterais. De modo similar, no Concerto 
de Brandenburgo n.o 4 (1721), ouvimos os 
instrumentos solistas contrastando com as 
cordas, enquanto o baixo contínuo sustém 
todo o ambiente harmônico.

Érico Veríssimo transpôs a ideia de con-
traponto musical para várias camadas do ro-
mance, das mais microscópicas, como certas 
recorrências lexicais, até as mais flagrantes, 
como as histórias paralelas tão comentadas 
pela crítica e pelos materiais didáticos. a téc-
nica do contraponto narrativo parece ter im-
pactado de imediato a recepção do romance, 
seja por ser visível desde a disposição dos ca-
pítulos, seja porque Veríssimo traduzira, em 
1933, o romance Point Counter Point (1928), 
de aldous Huxley, sob o título de Contrapon-
to. Mas Veríssimo encontrou uma solução 
toda sua para a sacada de Huxley, converten-
do o conceito de contraponto numa metáfo-
ra que impregna todo o romance. espécie de 
procedimento matricial, o contraponto tem 
o poder de determinar tudo que lemos em 
Caminhos cruzados, das imagens às intrigas 
entrecruzadas. Mesmo quando lemos algu-
mas falas interpoladas dos personagens, re-
curso ordinário na construção de qualquer 
romance, acompanhamos a cena educados 
por uma percepção contrapontística. 

O contraponto é um recurso natural à mú-
sica, sequestrá-lo para a literatura pressupõe, 
inevitavelmente, um deslocamento no sentido 
do termo e uma simulação ou mesmo dissi-
mulação de seu resultado técnico. ao pé da 
letra, a palavra significa “nota contra nota” 
soando de modo simultâneo. No sistema 
modal, a linha melódica central é acompa-
nhada por uma ou mais linhas secundárias, 

sempre formando acordes consonantes. No 
sistema tonal, as vozes estabelecem relações 
de tensão e resolução a partir das escalas 
harmônicas, gerando acordes dissonantes e 
consonantes. a ideia básica aqui é a da si-
multaneidade de variantes que ensejam al-
guma relação, tanto das ocorrências musi-
cais, quanto de sua percepção por parte do 
ouvinte. Veríssimo extrai justamente disso os 
efeitos de concomitância verbal ou o efeito 
temático. Como a escrita alfabética dá-se de 
forma sequencial, ou seja, palavra depois de 
palavra, a simultaneidade literária já é uma 
ficção em si, porque só pode se realizar men-
talmente, e não no ato leitor. se pensarmos 
que o termo caminho também pode signi-
ficar via, direção, destino, linha, o livro de-
veria se chamar Sequências cruzadas, o que 
colocaria a pique a graça metafórica. Por isso 
é preciso, de fato, ler o romance para ima-
ginar as ocorrências linguísticas, descritivas, 
alegóricas e narrativas tecendo constantes e 
contrastes, que se debatem ou se conciliam. 
Nenhuma aula ou crítica pode reproduzir o 
efeito desse contraponto literário.

a simultaneidade pode virar uma obses-
são da escrita, exatamente por sua impossi-
bilidade fora de práticas orais ou corais. ela 
surge aqui e ali como uma paixão platônica, 
um objeto de desejo intangível para o fazer 
literário. em Fundamentos da composição 
musical (1967), arnold schoenberg postula 
que “todas as variações possuem uma cer-
ta relação com o contraponto” (p. 207), já 
que a primeira é condição para a segunda, 
ou seja, a simultaneidade de eventos diversos 
só acontece em diálogo. Ora, o texto literá-
rio, quando precisa soar musical, procede à 
superexploração de variações de toda sorte, 
estabelecendo marcas estilísticas, bordões na 
fala de personagens, motivos narrativos e até 
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imitação da partitura musical. Tudo para con-
seguir algum efeito contrapontístico, sobre-
tudo na poesia. stéphane Mallarmé mira a 
sinfonia em Um lance de dados (1897); Má-
rio de andrade, o verso harmônico na Pauli-
ceia desvairada (1922); T.s. eliot, o concerto 
em Quatro quartetos (1941); Cecília Mei-
reles, a paisagem musical em Vaga música 
(1942). empreender adaptações do tipo na 
prosa é menos comum, talvez pelo risco de 
colapsar o próprio gênero romanesco, a co-
meçar pela sua apresentação na página. eis 
a façanha de Érico Veríssimo, a de convidar 
o leitor à audição musical em silêncio, mas 
sem a emulação gráfica ou a proliferação do 
léxico musical.

frisarei apenas três das muitas camadas 
que a técnica do contraponto literário sus-
tenta no romance. a primeira, chamo de 
camada narrativa, a mais aparente ao aden-
trarmos o livro. Os personagens são apre-
sentados em núcleos autônomos que, em 
algum momento, se encontram no tecer da 
trama. No capítulo 32, (pp. 167-175), por 
exemplo, estão tencionados quatro núcleos 
familiares. em primeiro plano, os núcleos de 
fernanda (a pobre proletária) e o de Noel (o 
rico blasé). fernanda questiona a condição 
de Noel viver no mundo da imaginação, da 
literatura. ficar em constante fabulação, nes-
te contexto, seria um luxo só possível porque 
Noel não precisa “lutar pelo pão”, diferente 
de fernanda, que, mesmo professora forma-
da, não consegue atuar na área por falta de 
pistolão. Dentro de uma sociedade classista, 
ela tem o perfil físico para casar com Noel, e 
o ama de verdade, mas eis o beco sem saí-
da: fernanda precisaria estar no nível social 
de Noel para, aí sim, ser considerada digna 
do cargo de professora, o qual lhe traria as-
censão social e, portanto, as credenciais para 

se unir ao moço burguês. No segundo pla-
no, para exemplificar as injustiças do mun-
do real, fernanda conta para Noel o que su-
cedeu a João Benévolo, que, pai de família, 
fora demitido pelo patrão, Teotônio Leitão 
Leiria, que “precisava dar o lugar dele para 
o protegido dum político influente” (p. 172). 
a demissão é realizada sob a aparência da 
meritocracia e da moralidade, sugere-se que 
João já não produzia tanto e que talvez até 
degenerasse para o comunismo. 

a constatação causa perplexidade em  
fernanda, mas também no senso de justi-
ça do leitor. Neste ponto da narrativa, já co-
nhecemos a fome, o frio e as humilhações 
por que passa a família de João, sem prote-
ção social do estado ou da empresa que o 
demitiu injustamente. era uma época sem 
fundo de garantia, multa rescisória ou segu-
ro-desemprego. Mas Noel, espécie de dân-
di inconsciente das benesses de que goza, 
mistura de mimado com abestalhado, não 
localiza nessa tragédia humana, ao alcance 
de sua mão, motivo algum para escrever seu 
adiado romance, que apenas consegue ima-
ginar como a narrativa de si mesmo: “Noel 
não encontra nenhum tema, fora da auto-
biografia” (p. 172). Ou seja, falta-lhe o mais 
nobre dos afetos entre os cristãos, o amor 
ao próximo, a compaixão para condoer-se do 
outro. É uma crítica aos escritores desconec-
tados do Brasil de baixo, adesão, por linhas 
nem tão retas, ao engajamento dos anos de 
1930. imagino como Veríssimo alegorizaria 
certo autoficcionista atual, aquele que em-
penha mais horas desatando nós do próprio 
umbigo do que figurando, por exemplo, a 
uberização do trabalhador que o conduz para 
outra palestra sobre escrita de si.

– Pensa bem, faz um esforço. Perto da 
minha casa mora um tuberculoso que está 
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morre-não-morre. Tem dois filhos. A casa é 
imunda. Fatalmente os pequenos vão pe-
gar a doença. A mulher parece que já está  
contaminada.

Noel sacode a cabeça. É uma história 
nova. Nova e horrível. Ele reluta em tomar 
conhecimento dela. A realidade não é ma-
ravilhosa como a poesia, mas também não 
tem o melodramático das desgraças dos ro-
mances. A vida é simplesmente chata e sem 
cor. Simplesmente.

Fernanda continua:
– Na frente da minha casa mora um ho-

mem que tem mulher e filho e está sem em-
prego. Trabalhava na mesma loja onde traba-
lho. E eu sei por que o coitado foi despedido... 
Porque precisavam dar o lugar dele para o 
protegido dum político influente. O patrão 
não hesitou...

Noel não pode duvidar do que Fernanda 
lhe diz. Ela viu, sabe...

– Mas de que serve a minha piedade? 
Poderá ela melhorar a sorte dessa gente?

Fernanda é rápida na resposta, pois já 
pensou muitas noites no assunto.

– A tua piedade, não. Mas poderás fa-
zer alguma coisa para que um dia tudo isto 
melhore...

– Não sei como...
– Eu sei...

(veríssiMo, 2016, pp. 171-172.)

Momentos de resolução ou choque de li-
nhas que avançam em paralelo, que na ima-
ginação reconstruímos como simultâneas, 
estão estrategicamente dispostos a reiniciar 
cada novo movimento de sequências cruza-
das. Cabe ao leitor jogar com trama, para não 
perder, literalmente, o fio da meada. Tal ca-
racterística, que trabalha o tempo da e na lei-
tura, permite chamar esta obra de Veríssimo 

de romance de crônica, no sentido expresso 
por edwin Muir. em A estrutura do romance 
(1928), o estudioso anota que, em narrativas 
focadas em personagens ou dramas, o tem-
po é consequente, as ações vão seriadas no 
espaço, bem diferente da vida real, quando
“os fatos do tempo e do espaço são de igual 
modo imediatos, e tudo de que temos cons-
ciência é um fluxo, com uma cristalização sig-
nificativa aqui e ali, mas sem um propósito” 
(1970, p. 54).

em Caminhos cruzados, sabemos que 
tudo acontecerá em cinco dias, os interva-
los das ações, assim como conhecemos o 
programa de quatro movimentos das Ba-
chianas brasileiras n.o 2 (1933) antes da au-
dição. assim, de saída, temos a noção do 
“tempo aritmético”, do lapso, mas desco-
nhecemos as durações e as interações dos 
fatos mais ou menos concomitantes dentro 
do próprio lapso. Num romance dramático, 
imaginemos O quinze, “durante o curso or-
dinário da estória o tempo está silencioso”, 
enquanto a ação flui tal “uma única melo-
dia errante” (1970, p. 62), à maneira de uma 
teleologia. Já num romance como este de 
Veríssimo, “os dois movimentos se encon-
tram num acorde; o eco desmaia, a melodia 
flui de novo, um pouco mudada; toca-se o 
acorde outra vez” (1970, p. 62). Muir não 
fala em contraponto, tampouco leu Veríssi-
mo, mas se o romance de crônica está sob o 
signo de Cronos, a simulação do contrapon-
to, enquanto tempo contra tempo, coloca a 
percepção do próprio tempo no centro das 
atenções, conduzindo o leitor a lidar com a 
passagem dos tempos simultâneos, tal fos-
se um ouvinte de bachianas.

O romance todo, nesse sentido, funcio-
na como um tempo substantivo sempre de 
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passagem, colecionando acidentes que redun-
dam em fatalidades sociais. entretanto, tudo 
poderia estar sob o signo da rememoração, 
como no gênero memorialístico, e a noção de 
tempo seria outra, desconectada talvez da arte 
musical, embora a analogia memória-música 
esteja em muitas obras, inclusive no Em busca 
do tempo perdido (1913). as recordações de 
aldir Blanc sobre Vila isabel, por exemplo, em 
Rua dos artistas, jamais se separam do choro, 
espécie de trilha sonora dessas crônicas urba-
nas. Num dado instante, inclusive, ele parece 
distinguir o relato, “situar as coisas no tem-
po”, da memória, “situar o tempo nas coisas 
e vê-las passando pelos olhos como trastes da 
saudade carregados pela enchente” (1978,  
p. 133). se trago esse achado para Caminhos 
cruzados, tudo se complica, porque são pas-
sagens de tempos, no plural, que o leitor pre-
cisa compreender como simultâneas.

Tomando a camada estilística, sobretu-
do em início de capítulo, a ambientação é 
sempre construída, ou relembrada, em co-
res, sons, tatos e cheiros que entrechocam 
elementos elevados e rebaixados. Chamo a 
atenção para os cenários internos revelados 
ao nascer do dia. ao compor os núcleos de 
gente abastada, o narrador arranja um jei-
to de sujar o requinte com detalhes repug-
nantes. inversamente, ao mostrar os núcleos 
pobres, ele descobre um raio de sol bucólico 
no meio da miséria, como que uma nota de 
esperança na privação. Rompe-se, assim, a 
regra da mimésis aristotélica, de surpreender 
os “melhores” sempre em atitudes dignas; 
e os “piores” sempre em gestos indignos. 
É como se Veríssimo quisesse dizer ao rico: 
“não importa o quilate das joias, acorda-se 
com mau hálito”. e ao pobre: “é bonito re-
partir o pouco da panela”. Não por acaso, 
o livro foi acusado de comunista, embora 

professe certo cristianismo de base, do tipo 
“ao pó voltaremos, sem dentes ou com den-
tes de ouro”.

No capítulo 2 (pp. 29-37), bisbilhotamos o 
amanhecer do casal Honorato (nome que de-
veria remeter à honradez) e Virgínia (que su-
geriria um caráter virgem de corrupção). ali, 
a vida social de mentira, que a parelha bur-
guesa costuma levar, é descortinada. em pú-
blico, eles são julgados pelo layout (honra e 
candidez), por gente também hipócrita, num 
teatro de aparências finas como cristal. Jamais 
devem pronunciar o que pensam, sobretudo 
o que sentem, daí tantos segredos invadidos 
pelo narrador, que, feito um hacker, devassa 
a essência desses seres de seda por fora e de 
tormentos moralmente sujos por dentro. Há 
diversas cenas em que o diálogo não diz o que 
os personagens de fato carregam em seus in-
teriores. a seguir, por exemplo, Virgínia não 
participa ao marido o tamanho de sua infeli-
cidade, enfiada que está num casamento de 
porta-retratos, numa maternidade obrigada, 
numa meia-idade obsessiva pelo corpo, numa 
rede de desejos recalcados. Todas as frustra-
ções de uma vida de aquário, grande cativei-
ro de rotinas, sublimadas apenas no sono, são 
desenhadas dentro do quarto privativo, qua-
se que uma jaula matrimonial. aqui, dentro 
do sentimento de Virgínia, desaparecem per-
fumes, cortesias, colares, orquestras, coque-
téis, danças da high society porto-alegrense. 
O leitor passa pela cena como pela alameda 
de um zoológico humano.

Virgínia abre os olhos. Primeiro vê o teto... 
Pisca, enruga a testa e a seguir volta a cabe-
ça para a direita. Esfumada, indistinta como 
que mergulhada num aquário – aparece-lhe 
no campo da visão a cara redonda do ma-
rido. Por alguns instantes Virgínia é ainda a 
menina de vinte anos que andava correndo 
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e cantando nos sonhos da noite. Pouco a 
pouco, porém, se vai integrando na realida-
de irremediável. Tem quarenta anos e é ca-
sada com este homem de cara gordalhufa e 
flácida, olhos empapuçados, calva lustrosa 
e ar bovino. Está ele a sorrir-lhe com a mes-
ma ternura dorminhoca de todas as manhãs. 
Seus cabelos ralos se espalham esvoaçantes 
sobre o crânio polido e rosado, e vem dele 
um cheiro todo particular: uma mistura de Ji-
cky (perfume a que Honorato se mantém fiel 
há mais de vinte anos) com sarro de charuto.

O pijama de listras roxas se dobra em ru-
gas múltiplas em cima do corpo roliço. Ho-
norato Madeira solta um bocejo cantado e 
feliz de quem tem a vida em ordem.

Virgínia fica a contemplá-lo com uma fi-
xidez absurda que tem origem neste desejo 
esquisito que ela sente de olhar longamen-
te para o marido, só para poder aborrecê-lo 
mais e mais ainda.

Honorato levantou-se. É baixote, pesa-
do, ventrudo.

Virgínia cruza as mãos sob a nuca e fica 
olhando para o forro, calada. O sono faz a 
gente esquecer... Às vezes nos traz sonhos 
agradáveis. Dormindo ela esquece que tem 
um filho de vinte e dois anos e um marido 
obeso; torna a sentir a leveza juvenil dos ve-
lhos tempos. Quando acorda, é para se ver no 
mesmo quarto de paredes cinzentas: o espe-
lho triangular do penteador, o guarda-roupa 
lustroso de imbuia, o teto de estuque... E ao 
lado dela, na cama, aquele corpanzil quen-
te, aquele homem que ronca, que tem con-
fiança nela, no mundo e na vida...

(veríssiMo, 2016, pp. 29-30.)

Honorato tem o corpo inflado de diversos 
vícios, hipocrisia e egoísmo à frente, além, cla-
ro, da evidente gula. No contraponto estilístico, 

a virulência da crítica ocorre em crescendo. 
O compositor não surpreende a assistência 
de pronto, o conteúdo dá-se por acúmulo, 
como o corpo que mais seduz por se revelar 
por partes. O leitor acredita que a cena será 
amena, sem muitas consequências, ainda es-
tamos no começo do livro. Mas, de repente, 
está no meio de um panorama de horrores.  
O quarto sagrado do casal converte-se num an-
tro satírico, sem nenhuma didascália de aviso. 
O narrador ilumina mais do que a intimidade, 
as vísceras desse contrato de casamento. Na 
barriga das aparências burguesas, um marido 
adiposo de corpo e ganância, mas oco de hu-
manidade. em tudo o cheiro dos desejos re-
nunciados da esposa, sua fixação em parecer 
jovem, época que fora feliz, idealizando um 
futuro de aventuras que o tédio presente tor-
nou um contínuo pesadelo de olhos abertos. 
alguns leitores vão se enojar, outros hão de 
rir, às vezes ao mesmo tempo, num verdadei-
ro contraponto sinestésico. e, no fundo, ainda 
somos convocados ao posicionamento político 
a partir não da conjuntura macrossocial, mas 
do detalhe íntimo (“aquele homem que ron-
ca”), da nota sórdida (“com sarro de charuto”).

segundo antonio Candido, para quem 
Érico Veríssimo, nas décadas de 1930 e 1940, 
era dos autores mais preocupados “com o 
problema técnico do tempo, cavalo de ba-
talha da ficção”, romances como Caminhos 
cruzados e O resto é silêncio (1943) funda-
vam-se numa “encruzilhada de tempo”, pois 
“os personagens, no rápido minuto que foge, 
são mostrados entre o seu passado, que é a 
sua história, e o seu futuro, para o qual eles 
se crispam (...) segundo o jogo das relações 
recíprocas” (2004, p. 69).

O leitor acompanha essa precipitação de 
ações, detecta os ecos e rastros dos fatos 
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em movimento, buscando reconstituir as li-
nhas narrativas a partir de flashbacks e sal-
tos, imaginando ocorrências, confirmando 
ou não suas hipóteses. Nesse sentido, o con-
traponto literário é alguma coisa escrita line-
armente pelo escritor-compositor, marcada 
pelo narrador-regente e interpretada conco-
mitantemente pelo leitor-ouvinte. Os dados 
são minerados em separado no texto, como 
melodias, mas precisam ser processados em 
simultaneidade pelo leitor, que harmoniza 
todos os contrapontos na sua sensibilidade.

Por fim, destaco a camada ideológica 
como aquela que contrasta concepções de 
mundo. É quando os personagens mais se 
humanizam, escancarando as entranhas de 
seus valores, seus medos, seus desejos incon-
fessáveis. aquilo que as rodas de whisky, as 
fileiras das igrejas, as reuniões de negócios 
e os jantares em família soterram. Nada me-
lhor que o amor bifronte, com uma face vilã 
e outra libertadora, para encenar a humani-
dade desses tipos, que podem até começar 
bidimensionais, mas vão ganhando pele, san-
gue, carne e, enfim, uma aura de paixões.  
a concepção platônica de amor, claro que 
cristianizada, ecoa aqui. Chocam-se os ex-
tremos do amor, numa ponta da escala, os 
prazeres da carne e, na outra, a sagração das 
almas. O primeiro, quando não opera como 
degrau rumo ao segundo é condenável, seja 
porque em Platão o sexo em si é uma afec-
ção, uma ação baixa pertencente ao mundo 
das aparências; seja porque, conforme a in-
terpretação que agostinho lhe dá, a transa 
encerrada apenas no prazer é pecado, fere a 
comunhão dos corpos em Cristo, projetados 
para a multiplicação e não para o gozo: “To-
mai mulheres, e gerai filhos e filhas” (Jr 29:6). 
Ora, nossos personagens se batem o tempo 
todo nesse conflito, fundador de doutrinas 

e mundividências através dos séculos. Levam 
a vida precisando escolher entre uma dessas 
notas fundamentais, fazendo dessa tensão 
um contraponto angustiante às raias da me-
tafísica. Nada gera mais hipocrisia na narrati-
va do que esse tema, tanto que o quarto de 
Cacilda, a prostituta frequentada por quase 
todos, é sempre o lugar da inflexão, da reso-
lução de enredos, do autoconhecimento. em 
termos psíquicos, a puta salva muito mais do 
que todas as santas reunidas num baile de 
caridade promovido por D. Dodó.

No capítulo 12 (pp. 89-101), Teotônio 
Leitão Leiria, o mesmo que demitira um pai 
de família por conveniências políticas, que 
sabota o novo rico coronel Zé Maria Pedro-
sa por ter uma amante, vai pela primeira vez 
comprar uns minutos de sexo à Cacilda. Justo 
ele, marido “exemplar” de D. Dodó, conheci-
da, nas aparências, como a mãe dos pobres, 
modelo de pudicícia, embora saibamos pelo 
narrador que sua caridade, no fundo, é mera 
veleidade íntima de ser tratada como uma 
santa em vida. Um sentimento que, se reve-
lado ao público, ganharia o nome merecido 
de pecado da vaidade. Teotônio vai raciona-
lizando sua culpa doentia, tentando divorciar 
o que é do corpo do que é da alma, numa 
verdadeira peripécia cerebral para justificar 
aquilo que ele, em seu âmago, reconhece 
como falta a ser escondida a sete chaves. É 
como se buscasse, junto a Deus, um perdão 
por antecipação, o que, no fundo, configura 
um pecado de maior monta, pois a nenhum 
cristão é dada a moratória para todas as dí-
vidas passadas e futuras. só uma arrogância 
muito dilatada para requerer a Deus um tra-
tamento especial. 

Ela sorri, aproxima-se e oferece o ros-
to. Teotônio agarra-lhe desajeitadamente a 
cabeça e chupa-lhe os lábios. Gosto de pó 
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de arroz, úmido e morno. O contato destes 
seios, destas coxas dão a Teotônio a impres-
são de que ele está no ar, como um balão...

– Vamos depressinha, meu bem. Está 
anoitecendo e não tenho tempo a perder. 
Vá tirando a roupinha.

Sua voz esta levemente trêmula. A rapa-
riga começa a despir-se. Teotônio volta-se 
para a parede, tira o casaco, depois senta-
-se na cama e tira as botinas. De quando em 
quando lança um olhar cúpido para Cacilda.

A moça puxa a saia para a cabeça. Tudo 
isto lhe é absolutamente indiferente. É o 
segundo homem a quem se entrega hoje.  
À noite terá outros, como sempre.

– Eu tenho uma sobrinha chamada  
Cacilda...

Teotônio diz isto porque sente que o si-
lêncio começa a deixá-lo gelado.

Cacilda sorri. Ele lhe contempla as pernas 
esbeltas. Dobra as calças com todo o cuida-
do e vai colocá-las sobre a guarda da cadei-
ra. Um pensamento horrendo o assalta. E 
se da janela pulasse um homem com uma  
Kodak e o fotografasse nesta atitude? Oh! 
Teotônio tem a impressão de que seu cora-
ção para por uma fração de segundos.

Quando se volta, Cacilda está já estendi-
da na cama. Trêmulo e confuso, Leitão Leiria 
aproxima-se na ponta dos pés, como quem 
caminha no quarto dum doente, e deita-se 
ao lado dela.

O calor do corpo moço, as carnes rijas, 
o cheiro de vida... Como podem dizer que 
isto é pecado?

Ao ver interpor-se, entre os seus olhos e 
o teto, a cara congestionada e lustrosa de 
Leitão Leiria, Cacilda pensa no rapagão mo-
reno e bonito que ela teve a seu lado a noite 
passada, no 10.o andar do Edifício Colombo. 

(veríssiMo, 2016, pp. 100-101.)

O embate mais evidente da cena dá-se 
nos corpos, o obeso Teotônio contra a esbel-
ta Cacilda. seguindo a tradição, que remon-
ta ao século xix, de representar o capitalista 
como balofo e os marginais (prostitutas, ope-
rários, artistas etc.) como magros, porquan-
to despidos de grandes ambições materiais, 
Veríssimo preenche Teotônio feito um balão 
de valores burgueses, a maioria ególatra, evi-
dente. ao ver as coxas da menina, ele se in-
fla de concupiscência (“um olhar cúpido”), 
um tipo de cobiça avessa à sanha pelo ga-
nho, pois uma dissipa e outra acumula. ao 
contratar os serviços da prostituta, ele, po-
rém, mantém a urgência dos negócios (“não 
tenho tempo a perder”), quando o sexo po-
deria ser seu momento de ócio. sob o sig-
no do lucro, Teotônio  mostra sua moeda de 
uma só face, tempo é dinheiro e não pode 
haver contraponto a essa ideologia. este tipo 
de rico sempre se julga especial, vencedor, 
inclusive em relação a Deus, como já dito. 
então, a vingança de quem o serve é ape-
nas fingir o tratamento para very important  
person esperado. Teotônio é mais um da série 
de clientes da noite, por isso Cacilda pouco 
fala (“absolutamente indiferente”), para que 
a tara incestuosa (“tenho uma sobrinha cha-
mada Cacilda”), crime horrendo para a so-
ciedade do distinto senhor, passe da fantasia 
à realização no privado. Teotônio é metódi-
co, mesmo preste ao delírio de eros (“dobra 
as calças com todo cuidado”). até que é as-
saltado pela culpa metaforizada pelo medo 
de ser flagrado, pior do que isso, que esse 
flagra se converta numa prova material (“o 
fotografassem nessa atitude”), arranhando 
sua imagem de homem probo.

Os sintomas platônicos do ente apaixona-
do, tais como tremulações de voz e mãos, co-
ração disparado e confusão mental, Teotônio 
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os sente como resultado de sua culpa, das 
suas vontades soterradas pela encenação 
dos valores morais. a alcova dos prazeres 
vira “um quarto de doente”, não por haver 
ali alguém realmente enfermo de amor, mas 
porque ambos sofrem da hipocrisia do amor. 
O corpanzil de Teotônio vence seus conflitos 
morais para consumir as “carnes rijas” de Ca-
cilda. Como um pagão que goza o belo da 
arte, tão recriminado por agostinho, afinal a 
única beleza é Deus, diante do corpo jovem 
cheirando à vida, ele coloca sua religiosida-
de abaixo: “Como podem dizer que isto é 
pecado?” era o raciocínio de que precisava 
para não falhar nas pelejas de eros. amea-
çada pelo corpo-porco – um dos sobreno-
mes do cliente é Leitão, além disso o corpo 
é sempre sujo para o moralismo –, Cacilda 
se defende da relação comercial lembrando 
o amante belo e liberto (“rapagão moreno 
e bonito”). eis o contraponto amoroso da 
cena, ambos cruzam apenas de corpo, que 
de alma ela transa com o amante e ele com 
a sobrinha.

ao convocar o leitor, de modo delibera-
do, a questionar os contrastes humanos e so-
ciais a partir de uma forma romanesca con-
trapontística, o livro inverte a experiência de 
ler seus contemporâneos. em geral, um autor 
como Jorge amado captura pelas distorções 

intrínsecas ao tema tratado que, aí sim, po-
dem nos conduzir à reflexão sobre os senti-
dos da estrutura narrativa urdida. Portanto, 
olhando em perspectiva a história literária, 
Caminhos cruzados em si mesmo é um con-
traponto a seus parentes de gênero. Tal como 
o amor é o afeto contraditório por excelência, 
a famigerada sensação doce-amarga, o mais 
quente para quem saboreia este romance, é 
talvez sua própria estrutura feita à imagem 
de nossos contrapontos sociais.
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antonio Carlos secchin” e a tese “a poética do réu em Marília de Dirceu, de Tomás antônio Gonzaga”.

O livro de poemas, de Tomás antônio 
Gonzaga, Marília de Dirceu possui 
basicamente dois tipos de leitura que 

se ramificam em outros pontos de vista. es-
tas interpretações são modificadas a partir da 
maneira como o leitor aceita a personalida-
de do “eu” por trás das liras, pois é através 
dele que enxergamos o quadro literário for-
mado por elas, é ele quem constrói o mun-
do ficcional no qual embarcamos.

De forma bastante resumida, Dirceu é um 
pastor que possui uma propriedade na qual 
se sustentam o respeito das pessoas com as 
quais convive e uma vida tranquila através 
do trabalho. Tomás antônio Gonzaga é um 
homem respeitado em Vila Rica, que possui 
um trabalho estável e vive uma vida tranquila. 
Nessa simples observação, pode-se perceber 
o quanto Dirceu é a reprodução de Gonza-
ga: representação literária, fictícia, que es-
camoteia, recorta, dá brilho ao que se quer 
destacar, enfim, arquiteta o cenário no qual 
o leitor é inserido.

Não há dúvida de que existem diversas re-
ferências biográficas nas liras, principalmen-
te na Parte 2 e, em decorrência disso, não há 
espaço para nenhuma discussão relacionada 

à dicotômica leitura biográfica/leitura literá-
ria. em Marília de Dirceu, as leituras se inter-
penetram transformando uma aparente opo-
sição em algo complementar: a experiência 
concreta é uma realidade grafada nas pági-
nas literárias.

O que se problematiza em Marília de Dir-
ceu não é o biográfico ou o literário, mas sim 
a grande discussão, que gera uma multiplici-
dade de leituras, referida por antonio Candi-
do em Formação da Literatura: escolher entre
o poema de lirismo amoroso tecido à volta 
duma experiência concreta (...) ou o roteiro 
de uma personalidade, que se analisa e ex-
põe, a pretexto da referida experiência. (op. 
cit., 2006, p. 118)

Tudo circula em volta da personalidade 
de Dirceu, que é verdadeiramente esse pas-
tor/poeta, pois, ao optar por qualquer uma 
das leituras indicadas por Candido, tudo se 
modifica. Dessa escolha surgem quatro per-
sonalidades para o “eu”: Dirceu apaixona-
do, Dirceu narcisista, Dirceu machista e Dir-
ceu ardiloso.

Os quatro “Dirceus” passíveis de inter-
pretação brotam das escolhas feitas pelo 
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leitor e iremos perceber que cada um deles 
não aparece separadamente, mas sim em 
conjunto. De acordo com o olhar do espec-
tador, a peça se modifica e o eu poético se 
transforma em ator de múltiplas persona-
lidades. agora, vamos conhecer cada um 
desses “Dirceus”.

Marília de Dirceu é um conjunto de poe-
mas com uma estrutura que perpassa toda a 
obra, um livro de grande originalidade. Ma-
rília de Dirceu não é simplesmente um volu-
me de poemas, mas também uma reunião 
de cartas, as liras possuem leitores definidos, 
há um destinatário presente em toda a com-
posição: Marília.

Nas liras, Dirceu permite, com frequên-
cia, que se destaque o seu eu apaixonado, 
mesmo em momentos em que não há refe-
rência direta ao sentimento que os une, o eu 
poético dá certo brilho ao amor:

Numa noite, sossegado,
Velhos papéis revolvia,
E por ver de que tratavam
Um por um a todos lia.

Eram cópias emendadas
De quanto versos melhores
Eu compus na tenra idade
A meus diversos amores
(...)
Apenas Amor me escuta,
Manda que os lance nas brasas;
E ergue a chama c’o vento,
Que formou, batendo as asas. (Lira xxxii, 1)

Neste poema, o tema é o amor antigo, 
os velhos versos que havia escrito, porém, 
ao queimá-los, surge das cinzas o Dirceu ro-
mântico, apaixonado. Quando se opta pela 
leitura do “poema de lirismo amoroso tecido 

à volta duma experiência concreta”, o olhar 
está todo voltado para o sentimentalismo 
que envolve a bela história de amor.

a personalidade apaixonada de Dirceu 
se desprende de cada uma das liras, pois 
em todo momento há a presença de suces-
sivas declarações feitas à Marília. Os poe-
mas podem ser lidos como cartas de amor 
que destacam continuamente o sentimento 
que os envolve.

No momento em que o leitor enxerga 
Dirceu como apaixonado, Marília de Dirceu 
se transforma em um romance tipicamente 
romântico, em que o amor não é concreti-
zado e a mocinha sofre para o resto da vida, 
como uma eterna noiva à espera do noivo 
que se foi. Lembrando que essa forma de in-
terpretação anda de mãos dadas com a lei-
tura biográfica, preferir o tema amoroso ao 
modo literário imposto pelo poeta.

No momento em que escolhemos “o roteiro 
de uma personalidade, que se analisa e expõe, 
a pretexto da referida experiência”, surgem dois 
“Dirceus”: o narcisista e o machista. este tipo 
de leitura é o mais habitual dos críticos, pois 
exige uma maior acuidade de interpretação.

antonio Candido, em Formação da Li-
teratura, opta por estudar esse eu narcisista 
que se autoanalisa e se expõe nos versos de 
Marília de Dirceu, como é possível perceber 
neste fragmento:
a sua preeminência (...) deriva principalmen-
te do realismo e do individualismo com que 
elabora, em termos de poesia, um sentimen-
to da vida e uma afirmação de si mesmo  
(CaNDiDO, 2006, p. 126).

a Lira i da primeira parte é um grande exem-
plo do narcisismo de Dirceu, principalmente pela 
força do refrão do poema, que envolve todos 
os versos com seu eco de autoelogio:
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Eu, Marília, não sou algum vaqueiro
Que viva de guardar alheio gado,
De tosco trato, de expressões grosseiro,
Dos frios gelos e dos sóis queimado.
Tenho próprio casal e nele assisto;
Dá-me vinho, legume, fruta, azeite;
Das brancas ovelhinhas tiro o leite,
E mais as finas lãs, de que me visto.
  Graças, Marília bela,
  Graças à minha Estrela! (Lira i, 1)

Teresa Cristina Meireles de Oliveira, em 
tese apresentada na UfRJ, também demons-
tra que o destaque nas liras de Gonzaga é o 
próprio eu, e não a amada, que aparece em 
primeiro lugar no título da obra:

O tom monocórdio de tratamento, as re-
petições, os símbolos reutilizados (...) apon-
tam a representação de uma fantasia deline-
ada pelo poeta: o que aparece bem traçado 
não é Marília, é a emoção do eu. (OLiVeiRa, 
1993, p. 42)

Há, na verdade, uma razão para se dar 
um destaque tão grande a essa personali-
dade que se analisa e se expõe: Dirceu ne-
cessita divulgar a si mesmo para conquistar 
a amada e seus parentes; e depois, para de-
monstrar sua inocência.

Como foi dito anteriormente, as liras de 
Gonzaga possuem uma estrutura similar à 
carta por sempre serem destinadas a alguém: 
Marília. Muitas leituras não entendem as li-
ras como cartas, mas sim como um desejo 
de diálogo entre o “eu” e a amada. sendo 
assim, a partir do irrealizável anseio de diá-
logo, da fala reprimida de Marília, que só 
ouve, nada fala, surge um Dirceu machista.

através de uma leitura similar à do livro 
Dom Casmurro, de Machado de assis, em que 
Capitu é acusada sem direito à defesa, Marília 

não tem personalidade nem fala. fernando 
Cristóvão em seu estudo demonstra clara-
mente que o retrato de Marília é puramente 
físico e que, mesmo assim, é um retrato de 
meio-corpo, pois só há descrições do busto 
para cima: “em conclusão, um rosto que olha 
mas não fala” (CRisTOVÃO, 1981, p. 67).

essas características, e mais algumas opi-
niões de Dirceu sobre a família e o papel da 
mulher no casamento, criaram uma leitura 
contemporânea de que ele possui uma per-
sonalidade machista do poeta de Marília de 
Dirceu. Teresa Cristina Meireles de Olivei-
ra comenta sobre a mudez da personagem:

Louvada, exaltada, idealizada, Marília, a 
quem cabe o núcleo titular da obra, é, des-
te drama em três atos, um personagem que 
não vem à boca de cena e que não tem fa-
las a dizer. (OLiVeiRa, 1993, p. 40).

É interessante perceber que apesar de a 
teórica apontar Marília como o núcleo titular 
da obra, ao lermos o título do livro, podemos 
depreender que o nome dela está na fren-
te, porém em referência à criação de Dirceu: 
ela pertence a ele, é uma construção artísti-
ca concebida por ele. sendo assim, ela não 
é o núcleo titular, mas sim a destinatária dos 
versos. essa concepção possibilitou a escrita 
do livro Cantares de Marília, de Teresa Cristi-
na Meireles de Oliveira, no qual a autora dá 
fala à personagem, respondendo, por con-
sequência, os poemas de Dirceu. Também 
possibilitou a criação dos poemas do Roman-
ceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles:

Triste pena, triste pena...
Triste Marília, que escreve.
Tão longa idade sofrida,
Para uma vida tão breve. 
(MeiReLes, 2005, p. 237)
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Há uma personalidade de Dirceu que re-
úne em si as duas possibilidades de leitura 
descritas por antonio Candido: o Dirceu ar-
diloso, por ser aquele que se expõe e se ana-
lisa para comprovar sua posição como noivo 
ideal e para ratificar a sua inocência diante 
da prisão.

esse Dirceu dialoga com o discurso retó-
rico jurídico, pois se utiliza dos diversos argu-
mentos (ethos, pathos e logos) para conven-
cer Marília de que ele é o noivo ideal. antonio 
Carlos secchin, em Memórias de um leitor 
de poesia..., descreve e define essa caracte-
rística do “eu” das liras:

Ele escamoteia a condição tutelar, prefe-
rindo apresentar-se como simples propagador 
de verdades oriundas dos “verdadeiros” mes-
tres, ou seja, a História e a Natureza. Na condi-
ção de (aparente) porta-voz de ensinamentos 
que emanam de um outro, pode demonstrar 
um certo desinteresse (...). O fato, porém, é 
que tal discurso, de índole universalista, acaba  
por insinuar-se nas situações concretas vivi-
das pelo pastor, apontando soluções que vão 
ao encontro de seus interesses. (seCCHiN,  
2010, p. 27)

O Dirceu ardiloso reúne em si o apaixona-
do e o narcisista, porque utiliza ambas as per-
sonalidades para concretizar os argumentos. 
O “narcisista” aparece principalmente nos 
poemas em que o poeta emprega o Ethos, 
já o “apaixonado” destaca-se nas liras regi-
das pelo argumento do Pathos.

Como as interpretações são modificadas 
a partir da maneira com que o leitor aceita a 
personalidade do “eu” por trás das liras, na 
medida em que é através dele que enxerga-
mos o quadro literário formado por elas, ele 
direciona o mundo ficcional no qual embar-
camos; privilegia-se, portanto, neste estudo, 

o Dirceu ardiloso, em função do fato de ele 
englobar as outras personalidades e demons-
trar uma maior apuração de leitura, porque 
conglomera a interpretação biográfica e a 
interpretação literária.

fernando Cristóvão destaca o perfil moral 
de Dirceu na Parte 1 (qualidades da alma) e 
a elevação das características físicas na Par-
te 2 (própria para despertar compaixão), que 
exemplificam a união das personalidades de 
Dirceu através do “eu” ardiloso, que esca-
moteia, cria, arquiteta um discurso retórico 
jurídico para persuadir Marília de seu amor 
e de sua inocência.

a esse Dirceu ardiloso, poeta, chamare-
mos de réu, que pela definição do Dicioná-
rio Aurélio significa:

1. Indivíduo contra quem se instaurou 
ação civil ou penal.

2. Indivíduo acusado de ação criminosa 
ou de ato contra o interesse geral.

3. Que tem culpa; culpado, responsável. 
(feRReiRa, 1999, p. 1762)

De acordo com as definições, é possível 
perceber que as duas primeiras são aplica-
das ao Dirceu da Parte 2 das Liras: ele é um 
indivíduo acusado de ação criminosa e bus-
ca se defender, a partir de um discurso retó-
rico, da acusação feita contra si, mostrando-
-se como um homem inocente.

Já a última definição pode ser aplicada 
ao Dirceu da Parte 1 das Liras, pois ele é um 
homem culpado, responsável por se apaixo-
nar pela mulher amada, Marília. Nesse mo-
mento, o eu lírico busca se defender como 
aquele que merece os grilhões, o noivo ideal 
para aquela que ama.

Dessa forma, a poética do réu é a poe-
sia daquele que se defende mostrando-se 
culpado ou inocente de acordo com o seu 
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interesse: a poesia dos grilhões, doces quan-
do provindos do amor, e amargos, quando 
provindos da Justiça.

Tomás antônio Gonzaga possui três obras 
publicadas: Tratado de direito natural, Marília 
de Dirceu e Cartas chilenas. Duas das obras 
são textos literários, enquanto a outra é um 
trabalho acadêmico vinculado à sua forma-
ção em Direito.

inicialmente, através de um olhar super-
ficial, as três obras não teriam nada em co-
mum a não ser o autor, porém Ronald Po-
linto, em Um coração maior que o mundo: 
Tomás Antônio Gonzaga e o horizonte lu-
so-colonial, propõe um estudo comparativo 
entre os livros do autor:

O objetivo central deste livro diz respeito 
à caracterização das ideias e formas veicula-
das pelos textos de Tomás Antônio Gonza-
ga, através do mapeamento das semelhan-
ças e diferenças internas aos textos e entre 
eles. Nesse sentido, escrita em lugares, épo-
cas e condições distintas, a obra possui uma 
profunda constância de sentido, expressa em 
suas orientações teológica, filosófica, cientí-
fica, política, social e literária, quando con-
frontada com o quadro geral das ideias e da 
literatura em Portugal e no Brasil da época. 
(POLiNTO, 2004, p. 20)

O estudo expõe as diversas similiaridades 
entre os textos, desde ideias vinculadas até a 
forma de construção textual das obras. Den-
tre as observações feitas pelo pesquisador, são 
essenciais ao nosso estudo aquelas relaciona-
das à construção textual, pois ao se analisar 
um texto acadêmico como o Tratado, é facil-
mente perceptível a estrutura argumentativa 
própria de trabalhos científicos, assim como 
na análise dos poemas é facilmente perceptí-
vel o ritmo e a musicalidade dos versos.

Contudo, Ronald Polinto não se restringiu 
a observações superficiais e, ao aprofundar o 
estudo, pôde perceber que há duas estruturas 
recorrentes nas três obras do autor: a estrutu-
ra narrativa e a estrutura argumentativa. Outro 
aspecto que Polinto não expôs é a busca cons-
tante de Gonzaga por um interlocutor, a pre-
sença marcante do receptor nos textos. isto é 
essencial para compreendermos o jogo argu-
mentativo do poeta, afinal, a partir da presen-
ça contínua do interlocutor, é possível perce-
ber a presença de uma intenção de persuasão.

No Tratado de direito natural, Gonzaga, 
politicamente, busca impressionar os gover-
nantes portugueses (D. Maria e Marquês de 
Pombal) para conseguir um cargo para servir 
à Coroa Portuguesa; em Cartas chilenas, evi-
dencia a Doroteu os fatos políticos da épo-
ca de forma satírica; e em Marília de Dirceu, 
expressa o seu amor e as suas intenções de 
futuro à Marília.

essa forma de expressão de Gonzaga re-
vela a sua formação em Direito e seu forte 
vínculo com a arte retórica, e é nessa caracte-
rística que repousa a grande originalidade do 
poeta, apresentada por fernando Cristóvão:
...a propósito do processo de enunciação, 
há no poeta brasileiro dois modos de proce-
der que (...) favorecem a sua originalidade: 
a utilização frequente duma estrutura narra-
tiva ou argumentativa a servir de suporte à 
manifestação lírica, e a subordinação de to-
dos os poemas a um núcleo central dinami-
zador – Marília. (CRisTÓVÃO, 1981, p. 29)

Para entendermos de forma mais preci-
sa a estrutura argumentativa do poema, é 
necessário um retorno à definição de retóri-
ca dada por aristóteles: “a faculdade de ver 
teoricamente o que, em cada caso, pode ser 
capaz de gerar a persuasão” (aRisTÓTeLes, 
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1999, p. 33). Gonzaga constrói as liras a 
partir desse pensamento, buscando a for-
ma mais adequada para convencer Marília 
do amor que possui por ela. aristóteles di-
vide a retórica em três gêneros de acordo 
com a intenção daquele que fala: o gêne-
ro deliberativo, o gênero demonstrativo e 
o gênero judiciário.

Numa deliberação, aconselha-se ou desa-
conselha-se, quer se delibere sobre uma ques-
tão de interesse particular, quer se fale pe-
rante o povo acerca de questões de interessa 
público. Uma ação judiciária comporta acu-
sação e defesa: necessariamente os que plei-
teiam fazem uma destas duas coisas. O gê-
nero demonstrativo comporta duas partes: o 
elogio e a censura. (aRisTÓTeLes, 1999, p. 39)

sendo assim, Marília de Dirceu está vincu-
lado ao gênero judiciário, pois Tomás antônio 
Gonzaga arquiteta as liras em dois grandes 
atos de defesa: na 1.a parte, a defesa como 
noivo ideal, na 2.a parte, como inocente da 
acusação de membro da inconfidência.

É importante ressaltar que o eu lírico está 
em ambas as partes aprisionado. inicialmen-
te é a metáfora da prisão, os grilhões do 
amor, e, posteriormente, a prisão denotati-
va, as algemas da justiça. Nos dois grandes 
atos construídos pelo poeta, a face do advo-
gado se alterna: no primeiro se “defende” 
como culpado, pois somente dessa maneira 
comprovará ser um partido adequado à sua 
amada; no segundo, ele se defende como 
inocente, afinal a sua prisão nas masmorras 
teria sido “injusta”.

Minha alma, que tinha
Liberta a vontade,
Agora já sente
Amor e saudade. (Lira V, 1)

Oh! Quantos riscos,
Marília bela,
Não atropela
Quem cego arrasta
Grilhões de Amor! (Lira xxii, 1)

Com os cabelos da Deusa
Lhe forma um Cupido laços
Que lhe seguram os braços,
Como se fossem grilhões.
O Pastor já não resiste;
Antes beija satisfeito
As suas doces prisões. (Lira xxV, 1)

Nos fragmentos retirados da Parte 1, é 
possível perceber com clareza o agrado que 
a prisão amorosa causa ao eu lírico, são as 
“doces prisões”. Por outro lado, os grilhões 
da Parte 2 representam algo negativo, traba-
lham sobre o referencial da prisão do conju-
rado e denotam o sofrimento físico e moral 
que abate o poeta:

Por morto, Marília,
Aqui me reputo:
Mil vezes escuto
O som arrastado,
E duro grilhão. (Lira xxii, 2)

Nesta triste masmorra,
De um semivivo corpo sepultura. (Lira xix, 2)

Meteu-me nesta infame sepultura,
Que é sepulcro sem honras,
Breve masmorra, escura. (Lira xxxi, 2)

aristóteles, no capítulo ii de Arte retórica, 
define que, entre as provas fornecidas pelo 
discurso, se distinguem três espécies: as que 
residem no caráter moral do orador (Ethos); 
outras, nas disposições que criam no ouvinte 
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(Pathos); e aquelas que residem no próprio 
discurso, pelo o que ele demonstra ou pare-
ce demonstrar (Logos).

a partir da definição das três espécies de 
provas que o discurso pode sugerir, é possí-
vel perceber que, no interior de Marília de 
Dirceu, Gonzaga constrói os seus poemas em 
torno da argumentação “jurídica”. O próprio 
crescimento do perfil de Dirceu, ao longo dos 
poemas, acompanha a argumentação ditada 
pela experiência vivida. enquanto na Parte i a 
descrição de Dirceu é basicamente moral, na 
Parte 2 a descrição física é ampliada. É rele-
vante perceber que a descrição moral é sem-
pre positiva, enquanto a física, basicamente, 
é negativa. fernando Cristóvão, em Marília de 
Dirceu de Tomás Antônio Gonzaga ou a po-
esia como imitação e pintura, estuda direta-
mente a construção pictórica de Dirceu e de 
Marília. O crítico percebe claramente as dife-
renças no desenvolvimento do perfil de Dir-
ceu e define como uma estranha oposição:
a tábua do retrato físico é quase exclusivamen-
te negativa, a do retrato moral quase por com-
pleto positiva. Na primeira, o poeta descreve-
-se como digno de compaixão, envelhecido, 
vilipendiado – “imagem tão digna de pieda-
de” (II, 33). Na segunda, pelo contrário, apre-
senta-se como digno de consideração não só 
dos pastores fictícios, mas de todos os que sa-
bem apreciar os dotes de espírito e as quali-
dades de caráter. (CRisTÓVÃO, 1981, p. 81).

fernando Cristóvão explica a “estranha 
oposição” através do princípio horaciano do 
meio-termo: “que nem uma nem outra são 
para levar inteiramente a sério, por obedece-
rem aos convencionalismos da ficção amoro-
sa, pois é dela, sobretudo, que relevam”(op. 
cit., 1981, p. 81). Porém, a partir do reco-
nhecimento da retórica do gênero judiciário 

como mecanismo estruturador de Marília de 
Dirceu e através do próprio verso de Gonza-
ga utilizado por Cristóvão no fragmento aci-
ma, é possível perceber o caráter de apelação 
sentimental, que dialoga diretamente com o 
Pathos de aristóteles, pois com o despertar 
da compaixão no ouvinte, você favorece uma 
modificação de juízo. Na Parte 1 das liras não 
há espaço para uma descrição física de Dirceu, 
pois não favoreceria a nenhum argumento de 
defesa, ao contrário do caráter moral, iden-
tificável com o Ethos aristotélico, que geraria 
confiança e credibilidade no receptor.

a Lira i da Parte 1 demonstra claramente 
o tom que irá prevalecer nesse primeiro mo-
mento da obra de Gonzaga, é uma perfeita 
introdução ao noivo perfeito: os versos de-
cassílabos (valorizando a nobreza do poema, 
pois em geral ele utiliza redondilhas),1 o re-
frão que envolve cada estrofe em uma lou-
vação narcisista do eu lírico, a louvação da 
amada, a previsão de um feliz futuro amo-
roso; cada característica, que envolve a lira, 
vincula-se ao cortejo amoroso em seu mais 
alto padrão: Gonzaga inicia a sua defesa.

Eu, Marília, não sou algum vaqueiro,
Que viva de guardar alheio gado;
De tosco trato, de expressões grosseiro,
Dos frios gelos e dos sóis queimado.
Tenho próprio casal e nele assisto;
Dá-me vinho, legume, fruta, azeite;
Das brancas ovelhinhas tiro o leite,
E mais as finas lãs, de que me visto.
  Graças, Marília bela,
  Graças à minha Estrela. (Lira i, Parte 1)

1 Tomás antônio Gonzaga utiliza as métricas dos ver-
sos com bastante propriedade, demonstrando com fre-
quência uma intencionalidade em suas escolhas: para 
falar de Dirceu, sempre utiliza a nobreza dos versos de-
cassílabos, já em descrições de Marília, como em Lira ii-1, 
utiliza as redondilhas.
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a evocação inicial, direcionada à Marília, 
relaciona-se diretamente com o Ethos de aris-
tóteles, nesse poema, ainda é reforçada pela 
repetição contínua (em todas as estrofes) do 
refrão. ele enfatiza as qualidades do eu que 
ali se expõe, em apenas um verso, “Graças 
à minha estrela”, o eu lírico engloba todos 
os atributos positivos desdobrados em cada 
uma das sete estrofes do poema. Lembre-
mos que na Lira xV da Parte 2 de Marília de 
Dirceu, o poeta retoma, em forma de diálo-
go, esse poema.

Na Parte 2, os argumentos relacionados 
ao Pathos são abundantes, pois de maneira 
contínua o poeta busca emocionar o recep-
tor através de descrições físicas de seu esta-
do nas masmorras:

Já, já me vai, Marília, branquejando
Loiro cabelo, que circula a testa;
Este mesmo, que alveja, vai caindo
E pouco já me resta. (Lira iV, Parte 2)

Por outro lado, na Parte 1, não há prati-
camente descrições físicas de Dirceu. em con-
trapartida, as descrições de Marília são abun-
dantes, há uma exaltação maior da amada, 
que se relaciona com o Pathos, pois, dessa 
forma, o eu lírico se aproxima e emociona 
o destinatário dos versos. Lembrando que o 
primeiro destinatário é Marília, mas há sem-
pre um segundo: na Parte 1, os familiares 
da noiva; e na Parte 2, os juízes. Na Lira ii-1, 
o poeta busca pintar um retrato de Cupido, 
de amor, porém acaba pintando as formas 
de Marília e finaliza da seguinte maneira:

Tu, Marília, agora vendo
De Amor o lindo retrato,
Contigo estarás dizendo
Que é este o retrato teu.

Sim, Marília, a cópia é tua,
Que Cupido é Deus suposto:
Se há Cupido é só teu rosto,
Que ele foi quem me venceu. (Lira ii, Parte 1)

através da comparação metafórica de 
Marília com o Cupido, o poeta evidencia que 
para ele o retrato de amor é o mesmo que 
o da amada, sensibiliza e convence o ouvin-
te da veracidade de seu amor através da co-
moção, a partir do argumento denominado 
por aristóteles de Pathos.

ainda na Parte 1, o poeta utiliza argu-
mentos baseados somente no próprio dis-
curso para convencer o destinatário. Como 
uma das principais características do arcadis-
mo é a racionalidade, Dirceu não se priva de 
discursos que utilizam a razão. Na Lira xix-1, 
o eu-lírico demonstra à Marília a importân-
cia da vida doméstica e dos filhos através de 
exemplos da “sábia Natureza”, transforma o 
cenário em uma “sala de aula” para ensinar 
e persuadir a amada da felicidade do casa-
mento e dos filhos:

Atende como aquela vaca preta
O novilhinho seu dos mais separa,
E o lambe, enquanto chupa a lisa teta (...)
Repara como, cheio de ternura
Entre as asas ao filho essa ave aquenta (...)
Que gosto não terá a esposa amante,
Quando der ao filhinho o peito brando 
(Lira xix, Parte 1)

Os argumentos baseados no Logos são 
ainda mais constantes na Parte 2 de Marília 
de Dirceu, pois os poemas estruturados na 
razão e na lógica, em que o discurso está 
em primeiro lugar, aparecem em grande 
quantidade. Os poemas alcançam o ápi-
ce na Lira xxxViii, em que Dirceu discute 
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com a própria astréia, trazendo à tona vá-
rios aspectos políticos de Minas Gerais e 
de Portugal:

Eu vejo aquela Deusa,
Astréia pelos Sábios nomeada.
Traz nos olhos a venda,
Balança numa mão, na outra espada.
O vê-la não me causa um leve abalo,
Mas antes, atrevido,
Eu a vou procurar, e assim lhe falo: (...)

Eu, ó cega, não tenho
Um grosso cabedal dos pais herdado.
Não o recebi no emprego
Nem tenho as instruções dum bom soldado.
Far-me-iam os rebeldes o primeiro
No Império, que se erguia
À custa do seu sangue e seu dinheiro! 
(Lira xxxViii, Parte 2)

em função disso, é possível perceber 
a união da arte retórica e da arte poética 
em Marília de Dirceu, a retórica do gênero 

judiciário como mecanismo estruturador da 

obra literária, o aspecto a que chamaremos 

Poética do Réu.
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O centenário de falecimento de Ma-
chado de assis, em 2008, marcou 
o início do maior projeto já realiza-

do em torno de sua correspondência, reu-
nindo, entre cartas ativas e passivas, toda a 
epistolografia do maior de nossos escritores 
e presidente perpétuo da academia Brasi-
leira de Letras.

encabeçado pelo acadêmico sergio Pau-
lo Rouanet, o colossal projeto contou com 
a participação de duas incansáveis pesqui-
sadoras assistentes: sílvia eleutério e irene 
Moutinho; e ao longo de sete anos, depois 
de cinco tomos publicados, consolidou defi-
nitivamente o epistolário machadiano, quan-
tificando o número substancial de 1.178 
documentos.

Na apresentação do tomo V, abrindo o 
encerramento do projeto, o próprio Roua-
net, porém,  reconhecia “que, numa obra 
desse tipo, todo final é sempre provisório”, 
devendo “ser considerada uma obra aber-
ta”, acrescentando que “no futuro, com 
efeito, é possível que o aparecimento de 
novas cartas mostre que nosso epistolário 
ainda está longe de ser completo. (...) Mui-
tas cartas, hoje de paradeiro ignorado, serão 

certamente localizadas em arquivos particu-
lares ou públicos”.1

em se tratando de Machado de assis, 
cujas surpresas bibliográficas têm pululado 
consideravelmente nos últimos tempos, a in-
tuição do previdente acadêmico não tardou 
a acontecer; e dois dias depois do quinto 
tomo ter sido levado ao prelo, foi encontrada 
no arquivo da academia Brasileira de Letras 
uma carta enviada a Machado pelo acadê-
mico sousa Bandeira (1865-1917), quando 
empreendia viagem pela europa em 1906. 
Na época do lançamento do último volume, 
em julho de 2015, Rouanet a exibiu em en-
trevista concedida ao jornalista edney sil-
vestre no programa Globo News Literatura. 
seguindo a ordem estabelecida, nos cinco 
tomos publicados, na enumeração das car-
tas, essa missiva, datada de 1.º de junho de 
1906, recebeu o número de ordem [890 a] 
neste ensaio, encaixando-se, dessa forma, 
entre as cartas [890] e [891], do tomo V. O 
mesmo critério foi mantido na transcrição 

1 ROUaNeT, sergio; MOUTiNHO, irene e eLeUTÉRiO, síl-
via (Org). Correspondência de Machado de Assis: tomo V 
(1905-1908). Rio de Janeiro: aBL, 2015. p.vii-viii.
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de outras cartas coligidas, das quais falare-
mos em seguida.

Decorridos três meses dessa descoberta, 
que já alterava a Correspondêcia de Macha-
do de Assis, uma importante unidade docu-
mental chegou ao arquivo da academia: a 
família do acadêmico José Veríssimo (1857-
1916) doara à instituição nada menos que 
doze cartas inéditas de Machado remetidas 
àquele confrade, além de outros papéis e uma 
fotografia também inédita do presidente da 
academia, tomada no ateliê Daguerre (rua 
dos Ourives, 69, Rio) entre 1896 e 1897, e 
que até então pertenciam a um dos netos de 
Veríssimo, Jorge Luiz Veríssimo.

a entrada dessas doze cartas provocou 
uma alteração entre os principais interlocu-
tores epistolográficos de Machado de assis.  
O primeiro deles continua sendo o acadêmi-
co Magalhães de azeredo (1872-1963), ten-
do recebido de Machado 52 missivas e envia-
do outras 95, totalizando a incrível marca de 
147 documentos. Contudo, José Veríssimo, 
que estava em terceiro lugar com 88 docu-
mentos no total, 50 cartas a ele enviadas e 
38 por ele remetidas, passou a ter 62 cartas 
a ele enviadas, ultrapassando em dez as 52 
recebidas por azeredo e, consequentemente, 
tornando-se o interlocutor que mais recebeu 
cartas do autor de Dom Casmurro, passando 
a figurar no segundo lugar com um quanti-
tativo de 100 documentos, superando Má-
rio de alencar (1872-1925), que conta com 
46 cartas recebidas e 51 enviadas (97 docu-
mentos no total).

somadas às cartas doadas pela família de 
José Veríssimo e à carta enviada por sousa 
Bandeira, no decorrer desses seis anos en-
tre 2015 e 2021, outras oito cartas foram 

localizadas nos arquivos da academia Brasi-
leira de Letras, totalizando 21 documentos 
ainda inéditos e transcritos neste ensaio pela 
primeira vez, sendo 14 cartas enviadas por 
Machado (a José Veríssimo [12] e Joaquim 
xavier da silveira Jr. [2]) e sete recebidas (de 
francisco Otaviano, artur azevedo, xavier 
Marques, Luís Guimarães filho, sousa Ban-
deira, Visconde de Taíde e Manuel Jorge de 
Oliveira Rocha; uma carta cada um).

Ressalte-se que o presente ensaio con-
templa apenas as cartas ainda inéditas per-
tencentes ao arquivo da academia Brasileira 
Letras, porque o número de cartas já encon-
tradas em outros acervos ou mesmo publi-
cadas anteriormente e que por algum in-
fortúnio não entraram nos cinco tomos da 
Correspondência de Machado de Assis é já 
substancial, podendo certamente constituir 
um surpreendente sexto tomo.

De qualquer forma, repetindo as palavras 
de sergio Paulo Rouanet, a correspondência 
machadiana continua aberta a novas ache-
gas, sobretudo porque ainda não se descobriu 
uma linha sequer das várias cartas que Ma-
chado escrevera ao cunhado português Mi-
guel de Novais (1829-1904), o mesmo ocor-
rendo, por exemplo, com as cartas dirigidas 
ao acadêmico artur azevedo (1855-1908).

enquanto esse apenas esboçado novo 
tomo não vem a lume, os documentos aqui 
reproduzidos encaixam-se perfeitamente 
sob a nomenclatura de um Caderno Suple-
mentar, servindo, tão somente, de comple-
mento ao robusto trabalho empreendido 
nos cinco tomos anteriores e oferecendo 
ao leitor um pouco mais da vivência epis-
tolar entre Machado de assis e os homens 
de seu tempo.
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Cartas

[272 a] De: fRaNCisCO OTaViaNO       [Rio de Janeiro,] 11 de abril de 1889.

[339 a] Para: JOsÉ VeRÍssiMO        [Rio de Janeiro,] 11 de dezembro de 1895.

[344 a] Para: JOsÉ VeRÍssiMO        [Rio de Janeiro,] 22 de janeiro de 1896.

[361 a] Para: JOsÉ VeRÍssiMO        [Rio de Janeiro,] 27 [de] setembro [de 18]96.

[380 a] De: aRTUR aZeVeDO        [Rio de Janeiro], em 18 de janeiro de 1897.

[399 a] Para: JOaQUiM xaVieR Da siLVeiRa JR.   [Rio de Janeiro,] 23 de junho de 1897.

[399 B] Para: JOaQUiM xaVieR Da siLVeiRa JR.   [Rio de Janeiro,] 23 de junho de 1897.

[505 a] Para: JOsÉ VeRÍssiMO        [Rio de Janeiro,] 22 de janeiro de 1900.

[532 a] Para: JOsÉ VeRÍssiMO        [Rio de Janeiro, 1895 – junho de 1900.]

[628 a] Para: JOsÉ VeRÍssiMO        [Rio de Janeiro,] 11 de dezembro de 1901.

[644 a] Para: JOsÉ VeRÍssiMO        [Rio de Janeiro,] 22 de março de 1902.

[649 a] Para: JOsÉ VeRÍssiMO        [Rio de Janeiro,] 6 de maio [de] 1902.

[706 a] De: fRaNCisCO xaVieR feRReiRa MaRQUes Bahia, 25 de junho de 1903.

[774 a] Para: JOsÉ VeRÍssiMO        Rio [de Janeiro], 20 de agosto de 1904.

[792 a] Para: JOsÉ VeRÍssiMO        [Rio de Janeiro,] 1 de novembro [de 1904].

[889 a] De: LUÍs GUiMaRÃes fiLHO      Londres, 25 de maio [de 1906].

[890 a] De: sOUsa BaNDeiRa        Lisboa, 1.º de junho [de] 1906.

[949 a] De: VisCONDe De TaÍDe       [Lisboa, março de 1907.]

[1039 a] Para: JOsÉ VeRÍssiMO        [Rio de Janeiro,] 8 de abril de 1908.

[1061 a] Para: JOsÉ VeRÍssiMO        [Rio de Janeiro,] 22 de junho de 1908.

[...] De: MaNUeL JORGe De OLiVeiRa ROCHa   [Rio de Janeiro, 1894-1908.]
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[272 a]

De: fRaNCisCO OTaViaNO
Fonte: Cartão de Visita Original, arquivo aBL.

[Rio de Janeiro,] 11 de abril de 1889.

ePonina e francisco otaviano cumprimen-
tam o seu bom amigo Machado de assis e 
a sua excelentíssima senhora pela promo-
ção que este teve na sua carreira.1 esperam 
o prazer de u’a nova visitinha à noite, por-
que infelizmente o criado é novo e ignorava 
que na casa do Otaviano é Machado de as-
sis excetuado das ordens dadas para se evi-
tarem passantes.2

1 em 30/03/1889, Machado foi promovido a diretor da 
Diretoria de Comércio da secretaria de estado da agri-
cultura, Comércio e Obras Públicas.
2 Pelo que se depreende do teor do documento, Macha-
do foi à casa do amigo certamente para falar a respei-
to da sua promoção, sendo, porém, inadvertidamente 
barrado. O cartão é acompanhado do envelope, onde 
se lê: “de francisco Otaviano / Cosme Velho n.º 14”.

* * *

[339 a]

Para: JOsÉ VeRÍssiMO
Fonte: Manuscrito Original, arquivo aBL.

[Rio de Janeiro,] 11 de dezembro de 1895.

ilustre amigo e colega,

aí lhe mando as provas.1 Vão bastante 
emendadas, como verá, e por isso mesmo 
preciso ler as segundas. este outro trabalho 
é simples, e posso fazê-lo na própria loja do 
Laemmert,2 em dez minutos. Creia no

Velho amigo

Machado de assis,

e desculpe as emendas desta carta.

1 Do livro de contos Várias histórias, editado pela Laem-
mert em 1896. À época, José Veríssimo dirigia a Revista 
Brasileira, publicada pela mesma editora.
2 Depois de sugerir que poderia ler as provas “aí” (prova-
velmente na redação da revista) e riscar, Machado tam-
bém riscou o nome “Garnier”, que escreveu por mera 
distração em relação à casa editora de seu novo livro.

* * *
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[344 a]

Para: JOsÉ VeRÍssiMO
Fonte: Manuscrito Original, arquivo aBL.

[Rio de Janeiro,] 22 de janeiro de 1896.

Meu caro doutor José Veríssimo,

Já escrevi ao nosso Graça aranha1 para 
lhe dizer o que digo nesta carta, isto é, que 
tenho hoje, às três horas da tarde, um enter-
ro.2 assim, nem posso cumprir o ajustado on-
tem, nem ir ao Laemmert a tempo de o avisar.

amanhã, porém, o passeio e o jantar po-
dem realizar-se, e nesse caso, não havendo 
ordem contrária, achar-me-ei no Laemmert, 
à hora combinada.

Desculpe esta falta involuntária do
amigo e admirador

Machado de assis.

1 Carta [344], tomo iii.
2 enterro do estudante da escola Politécnica, solteiro e 
vizinho fronteiriço, José Pinto da Costa Júnior (35 anos), 
vitimado no dia anterior por uma insuficiência cardía-
ca. O enterro se realizou no cemitério são João Batista, 
saindo o féretro da rua Cosme Velho, 9, conforme no-
ticiou O País (RJ) de 22/01/1896. O Diário Oficial (RJ) de 
30/01/1896 informou que o estudante faleceu em sua 
própria residência, à rua Cosme Velho, 21.

* * *

[361 a]

Para: JOsÉ VeRÍssiMO
Fonte: Manuscrito Original, arquivo aBL.

[Rio de Janeiro,] 27 [de] setembro [de 18]96.

Prezado amigo

Pelo portador da sua carta1 soube que 
sua tia2 falecera em inhaúma, mas que seria 
transportada para cá. Como então esperava 
um médico, não fui à cidade. Peço-lhe ago-
ra que me mande dizer a que horas é ama-
nhã o enterro, e donde sai. Um abraço do

Velho amigo

Machado de assis.

1 Documento ainda não localizado.
2 Maria augusta da Costa Matos, viúva do conselheiro 
antônio Veríssimo de Matos, falecida a 27/09/1896; se-
gundo nota publicada à primeira página do Jornal do 
Comércio (RJ) de 29/09/1896.

* * *
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[380 a]

De: aRTUR aZeVeDO
Fonte: Manuscrito Original, arquivo aBL.

[Rio de Janeiro], em 18 de janeiro de 1897.

Meu amigo e mestre senhor Machado de 
assis

Não podendo, por justos motivos, com-
parecer hoje à reunião da academia,1 pe-
ço-lhe como um especial obséquio que me 
considere presente e fazendo número, deli-
berando com a maioria.

Do seu amigo e discípulo

artur azevedo

1 em cuja sessão foi aprovada a redação do Regimento 
interno e eleitos o 1.º e 2.º secretários: Rodrigo Octavio 
(1866-1944) e silva Ramos (1853-1930), respectivamente.

* * *

[399 a]

Para: JOaQUiM xaVieR Da siLVeiRa JR.
Fonte: Cartão de Visitas Original, arquivo 
aBL.

[Rio de Janeiro,] 23 de junho de 1897.

ao ilustre e prezado amigo Dr. xavier da 
silveira [,] agradece o

MaChaDo De assis

as felicitações que lhe enviou pelo dia 21.1

18, Cosme Velho

1 Machado agradece pelas felicitações recebidas por 
seu 58.º aniversário natalício. O cartão encontra-se 
colado em um exemplar de Memórias Póstumas de 
Brás Cubas (1881), pertencente à Biblioteca Lúcio de 
Mendonça, da academia Brasileira de Letras, com o 
ex-libris de Ricardo xavier da silveira (1890-19??), fi-
lho do destinatário.

* * *
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[399 B]

Para: JOaQUiM xaVieR Da siLVeiRa JR.
Fonte: Cartão de Visitas Original, arquivo 
aBL.

[Rio de Janeiro,] 23 de junho de 1897.

Cordiais agradecimentos1

MaChaDo De assis

18, Cosme Velho

1 Machado de assis agradece pela terceira vez ao mes-
mo destinatário (vide cartas [399], tomo iii, e [399 a] 
aqui reproduzida) as felicitações pelo seu 58.º aniver-
sário natalício. O cartão encontra-se colado em um 
exemplar de Quincas Borba (1891), pertencente à Bi-
blioteca Lúcio de Mendonça, da academia Brasileira 
de Letras, com o ex-libris de Ricardo xavier da silveira, 
filho do destinatário.

* * *

[505 a]

Para: JOsÉ VeRÍssiMO
Fonte: Manuscrito Original, arquivo aBL.

Gabinete Do Ministro Da inDústria

[Rio de Janeiro,] 22 de janeiro de 1900.

Meu caro Veríssimo,

Conto ir lá hoje, mas para o caso de não 
poder fazê-lo, fica Você avisado de que es-
tive ontem com o Taíde,1 e espero-lhe as ra-
zões para dar alguma celeridade ao negócio. 
até logo ou breve. O Velho amigo

Machado de assis

1 fernando antônio Pinto de Miranda, visconde de Taíde.

* * *
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[532 a]

Para: JOsÉ VeRÍssiMO
Fonte: Manuscrito Original, arquivo aBL.

[Rio de Janeiro, 1895 – junho de 1900.]

Caro José Veríssimo,

Desde ontem devia mandar-lhe a carta 
inclusa, mas não pude, e aqui vai ela. Quan-
do a abri, para saber o nome da pessoa, dei 
com uma coisa tão fora do nosso propósito, 
que vi logo o engano. Mande-me a verda-
deira para falar ao Ministro.1 adeus. O Gra-
ça aranha escreveu-me. Lembranças ao Pau-
lo e a todos do

Machado de assis

1 No tomo V há duas cartas envolvendo pedidos ao “Mi-
nistro”. a carta [1039] de 06/04/1908 e a carta [...] (pg. 
452), sem data, ambas de Veríssimo a Machado. a car-
ta [...] está no caderno suplementar daquele tomo por 
não ter sido possível inferir-lhe uma data aproximada. 
esta, porém, de Machado a Veríssimo, só pode ser da-
tada entre 1895 e junho de 1900, pelas “lembranças” 
enviadas a Paulo Tavares, secretário da Revista Brasilei-
ra, da qual Veríssimo era diretor. Optou-se, assim, por 
inseri-la como a última carta dentro de sua data-limite.

* * *

[628 a]

Para: JOsÉ VeRÍssiMO
Fonte: Manuscrito Original, arquivo aBL.

[Rio de Janeiro,] 11 de dezembro de 1901.

Meu caro José Veríssimo,

aqui vai a carta para os três passes de 
que me falou em seu bilhete de ontem.1 De-
via acrescentar a estas linhas muitas outras, 
tantas são as coisas e as saudades, mas li-
teralmente não posso; estou diante de mui-
to trabalho. a ideia de escrever já me havia 
ocorrido; não lhe diria tudo nem bem, mas 
falaria alguma coisa. Veja que já me saem 
borrões da pena.2 até breve. se não puder 
ir, escrevo.

Velho amigo

Machado de assis

Por descuido não foi com a carta do passe. 
Veja a atrapalhação.3

11-12-[1]901

M. de a.

1 Documento ainda não localizado.
2 O termo “falaríamos”, na oração anterior, foi retifica-
do por Machado para “falaria”.
3 escrito na última folha do documento, como uma es-
pécie de rodapé. Na redação primitiva: “Veja o tumul-
to”, posteriromente alterado.

* * *
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[644 a]

Para: JOsÉ VeRÍssiMO
Fonte: Manuscrito Original, arquivo aBL.

[Rio de Janeiro,] 22 [de] março [de] 1902.

Meu caro José Veríssimo

Já me entendi com o Vilhena,1 Diretor dos 
Telégrafos, e alcancei promessa de receber lá 
o seu José.2 espero que seja negócio de dias. 
Na segunda-feira saber[ei].3

Disponha do
Velho amigo

Machado de assis

1 engenheiro Álvaro de Melo Coutinho de Vilhena. Um 
ano antes, José Veríssimo enviou uma carta ao mes-
mo diretor por intermédio de Machado, em virtude 
da subordinação da Repartição dos Correios e Telégra-
fos ao Ministério da indústria, Viação e Obras Públicas 
onde Machado trabalhava. Vide cartas [582] e [585],  
tomo iV.
2 Provavelmente um dos filhos de Veríssimo: inácio José, 
Carlos José, Juvêncio José.
3 frase truncada. No manuscrito o verbo não está con-
jugado.

* * *

[649 a]

Para: JOsÉ VeRÍssiMO
Fonte: Manuscrito Original, arquivo aBL.

[Rio de Janeiro,] 6 de maio [de] 1902.

Meu caro José Veríssimo,

fi-lo esperar ontem inutilmente, mas terá 
adivinhado que a culpa não foi minha. Conta-
va, desde sexta-feira,1 estar ontem às quatro 
horas no Garnier; tudo virou e mal pude sair 
às cinco. Há muito que não nos vemos nem 
falamos de tanta coisa. Já agora não marco 
dia para não falhar como ontem. Posso di-
zer, sim, que na próxima segunda-feira,2 se 
se não repetir o caso de ontem, irei à hora 
marcada. Oxalá que antes disso se ofereça 
a possibilidade; tudo é possível, neste mun-
do, até a sorte grande.

Receba um abraço e desculpe o desali-
nho da carta do

Velho amigo

Machado de assis

1 sexta-feira, 2 de maio de 1902. a carta foi redigida na 
terça-feira seguinte.
2 Dia 12.

* * *
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[706 a]

De: fRaNCisCO xaVieR feRReiRa MaRQUes
Fonte: Manuscrito Original, arquivo aBL.

Bahia, 25 de junho de 1903.

excelentíssimo Mestre

Tendo tido a honra de ser inscrito como 
candidato à cadeira vaga na academia Bra-
sileira de Letras,1 de que é Vossa excelência 
preclaro presidente, venho não só agradecer-
-lhe essa primeira distinção conferida a meu 
obscuro nome, como ainda significar a Vossa 
excelência o desejo de ver com o seu alto e 
forte prestígio esta fraquíssima candidatura.

Como todo o respeito e admiração
sou de Vossa excelência

patrício obrigado

xavier Marques

1 a solicitação foi feita através da carta [704], tomo iV, 
de 20/06/1903. À vaga, referente à Cadeira 7, aberta 
pela morte de Valentim Magalhães (1859-1903), con-
correram também euclides da Cunha (1866-1909), Do-
mingos Olímpio (1851-1906) e silvino Gurgel do ama-
ral (1874-1961); sendo eleito o primeiro, com 24 votos, 
a mais expressiva votação até então. xavier Marques 
(1861-1920), que seria eleito em 1919 para a Cadeira 
28, recebeu 1 voto.

* * *

[774 a]

Para: JOsÉ VeRÍssiMO
Fonte: Manuscrito Original, arquivo aBL.

seCretaria Da inDústria,  
viação e obras PúbliCas

Diretoria Geral De ContabiliDaDe

Gabinete Do Diretor

Rio [de Janeiro], 20 de agosto de 1904.1

Meu caro José Veríssimo,

a lancha estará no cais Pharoux, segunda-
-feira,2 às 11 horas. se a entrada do paquete 
for antes, lá estará antes. É da inspetoria. Tem 
uma bandeira com um I. Basta apre sentar-se 
e dizer quem é. foi o que me arranjou e me 
disse o meu amigo alves Júnior, do Gabine-
te.3 Deixo-lhe carta por não poder esperar. 
até depois.

Velho amigo

Machado de assis

1 Papel timbrado do gabinete do diretor geral de contabi-
lidade da secretaria da indústria, Viação e Obras Públicas. 
2 22 de agosto.
3 antonio José alves Júnior, auxiliar de gabinete do mi-
nistro Lauro Müller (1863-1926).

* * *
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[792 a]

Para: JOsÉ VeRÍssiMO
Fonte: Manuscrito Original, arquivo aBL.

[Rio de Janeiro,] 1 de novembro [de 1904].

Cosme Velho, – ou antes casa do Garnier, 
donde lhe escrevo esta, hoje, 1 de novem-
bro. Daí o papel sem tarja preta.1 Vai assim 
para não perder tempo.

falei ao secretário2 do Ministro da indús-
tria, que prontamente respondeu que sim. 
Disse-me que eu o avise sábado, para dali do 
Gabinete escrever e mandar vir a lancha na 
2.ª feira, 7, a esperar no cais Pharoux o nosso 
Graça aranha3 e os seus bons amigos. ama-
nhã ou 5.ª feira avisarei o pai, mas já ontem 
avisei o cunhado e a senhora. Mando esta 
carta para o engenho Novo, por não saber 
bem o endereço da fazenda, e para evitar 
qualquer desvio, antes de receber carta sua.

adeus, meu amigo, aceite um abraço 
deste outro.

Machado de assis

1 O luto pelo falecimento de Carolina, possibilitando in-
ferir o ano da carta. Reforçando a confirmação, 7 de 
novembro (citado na carta) foi de fato uma segunda-
-feira em 1904.
2 engenheiro Manoel Maria de Carvalho.
3 O acadêmico retornava de missão diplomática na itá-
lia, chefiada por Joaquim Nabuco (1849-1910) e na qual 
foram dirimidas as questões de limites entre o Brasil e a 
Guiana inglesa. O vapor Danube, porém, em que esta-
va a bordo, aportou no cais Pharoux antes do previsto, 
no domingo, dia 6.

* * *

[889 a]

De: LUÍs GUiMaRÃes fiLHO
Fonte: Cartão-postal Original, arquivo aBL.

Londres, 25 de maio [de 1906].1

ao mestre e amigo,

saudades de

Luís Guimarães2

excelentíssimo senhor Machado de assis,

Livraria Garnier

rua do Ouvidor.

Rio de Janeiro.

(Brasil)

1 Cartão-postal que tem como ilustração uma fotografia 
do Museu de História Natural, em Londres. foi possível 
inferir o ano através do carimbo de recepção no Rio de 
Janeiro, em 14/06/1906.
2 em favor do jovem, filho do membro fundador Luís 
Guimarães Júnior (1847-1898), Machado solicitara a  
Joaquim Nabuco um lugar na comissão diplomática que 
este chefiava na europa em 1899 [492], não sendo, po-
rém, atendido [499], ambas do tomo iii.

* * *
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[890 a]

De: sOUsa BaNDeiRa
Fonte: Manuscrito Original, arquivo aBL.

Lisboa, 1.º de junho [de] 1906.

Meu caro Mestre

aqui estou, e já de partida para a Euro-
pa. Muito calor, impossibilidade absoluta de 
ir à Madri, por causa das festas, atentados 
(cosas de España),1 pelo que nada mais pos-
so fazer senão tomar o sud-express, que me 
levará amanhã para Paris, com escala por 
Lourdes, onde vou ver se reanimo a fé, meio 
entorpecida.

O nosso Heitor fez a viagem2 em boas 
condições, e está um pouco mais forte. De-
pois que aqui nos separamos não tenho mais 
notícias dele, a quem vou encontrar em Paris.

fiel à minha promessa, vou lhe comple-
tar o florilégio de poetas. aí vão desta vez, 
três e dos melhores. apanhei nos Jerônimos 
(a única coisa que sob o ponto de vista artís-
tico me foi dado admirar em Lisboa) as flo-
res que lhe remeto inclusas, nos túmulos de 
Garrett, João de Deus e alexandre Hercula-
no,3 sendo que a grinalda deste último, de 
flores naturais, foi apanhada na Quinta em 

que ele morava, por ordem dele próprio ain-
da em vida, e mandada colocar no caixão, 
poucos instantes antes de ele morrer. assim 
pelo menos disse-me o guarda. se não é as-
sim que se escreve a história, que vale a gen-
te se fiar em Heródoto?4

somente peço-lhe desculpa de não lhe 
mandar esta remessa tão bem acondicio-
nada, como as do Magalhães azeredo e 
Rodrigo Octavio. O tempo escasso não me 
permite.

saudades a todos os nossos amigos, e 
aceite um apertado e saudosíssimo abraço 
do admirador e amigo afetuoso

sousa Bandeira

1 infelizmente, uma atualidade impressionante a desse 
comentário de sousa Bandeira, cuja carta escreve em 
papel timbrado do avenida Palace Hotel, onde se hos-
pedara na capital lusitana.
2 sousa Bandeira e Heitor de Basto Cordeiro (1865-1908) 
partiram rumo à europa no mesmo navio em 17/05/1906. 
Heitor viajou buscando tratamento de saúde; vide nota 
9 à carta [933], tomo V.
3 alexandre Herculano (1810-1877), almeida Garrett 
(1799-1854) e João de Deus (1830-1896). a presente 
carta é mencionada por Bandeira em [909 a], tomo V.
4 Heródoto (485 a.C.-425 a.C.), filósofo e geógrafo gre-
go, considerado o “pai da história”, após narrar de for-
ma analítica a invasão dos persas na Grécia, ocorrida nos 
primeiros anos do século V a.C.

* * *
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[949 a]

De: VisCONDe De TaÍDe
Fonte: Manuscrito Original, arquivo aBL.

[Lisboa, março de 1907.]

Meu caro amigo senhor Machado de assis,

Há tanto tempo que não trocamos car-
tas, que o meu bom amigo já deve estar des-
confiado de que o esqueci. Não; não pode-
ria esquecer um amigo que muito prezo e 
considero.

O que deu causa à minha falta, foi – falta 
de saúde – porque quase todo o ano passa-
do andei adoentado, principalmente de um 
certo reumatismo num braço que me tor-
turou e impedia de escrever, durante muito 
tempo; felizmente os banhos dos caldos res-
tabeleceram-me o braço e pude regressar à 
Lisboa em princípios de novembro próximo 
passado. Nessa ocasião o nosso amigo Ma-
nuel de araújo pediu-me para trazer para a 
Capital a filha mais nova (Lídia)1 para ver se 
ela melhorava de antigos sofrimentos. essa 
menina é histérica em alto grau e parecia-me 
que não tinha outro mal; mas examinada por 
médicos, descobriram estes que, além disso, 
sofria também de uma nefrite, e mal de Bri-
ght! Tudo isso acompanhado de dores e ou-
tros sofrimentos horríveis, de modo que no 
fim de três meses e meio, foi preciso que o 
araújo com a senhora Dona augusta e uma 
irmã do araújo viessem buscá-la, levando-
-a para não morrer aqui. até ontem a po-
bre doente vivia ainda, mas creio que pouco 

durará. isto aborreceu-me de tal modo, que 
não pude cuidar de mais nada.

Neste meio tempo apareceu-me a neces-
sidade de voltar ao Rio de Janeiro, e apenas 
a doente se retirou, começaram os arranjos 
para a viagem, que não é coisa de bagate-
la; mas consola-me a ideia de que vou ver e 
abraçar os amigos.

a augustinha, que lhe envia os seus cum-
primentos, já disse que quer ver se o meu bom 
amigo ainda a pode trazer ao colo.

assim, pois, partimos daqui a 8 de abril, 
devendo chegar lá a 21 ou 22, no paquete 
Aragon2 e espero logo abraçá-lo, se Deus 
quiser.

adeus, pois, até lá.
Muita saúde lhe deseja o amigo

Visconde de Taíde.3

1 Certamente não se trata da filha que Manuel de araú-
jo informara a Machado a respeito do seu nascimento 
na carta [104], tomo ii, datada de 1871. em 1907 ela 
já seria uma mulher de 36 anos. a propósito, a presen-
te missiva foi mencionada nas notas à carta [104], mas 
acabou não aparecendo no tomo V, que abrange o ano 
em que foi redigida.
2 Por este trecho foi possível inferir com precisão o ano 
em que foi escrita a carta. O paquete inglês Aragon, 
cuja viagem inaugural se deu em 1906, partiu de Lis-
boa com destino ao Brasil em 08/04/1907 e também 
em 08/04/1908. Porém, em 1908, Taíde já se encon-
trava em terras brasileiras pelo menos desde feverei-
ro, quando participou de missa em homenagem às al-
mas do rei de Portugal, Dom Carlos i (1863-1908), e 
seu primogênito, herdeiro do trono, o príncipe Dom 
Luís filipe de Bragança (1887-1908), assassinados na 
capital portuguesa.
3 fernando antônio Pinto de Miranda. Ver carta [505 a], 
aqui reproduzida.

* * *
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[1039 a]

Para: JOsÉ VeRÍssiMO
Fonte: Cartão de Visitas Original, arquivo aBL.

[Rio de Janeiro,] 8 de abril de 1908.

ao bom amigo José Veríssimo
o velho amigo e admirador

MaChaDo De assis

cumprimenta1

18, Cosme Velho

1 felicitações enviadas a José Veríssimo por seu 51.º ani-
versário natalício, que por sua vez agradeceu com a car-
ta [1040], tomo V.

* * *

[1061 a]

Para: JOsÉ VeRÍssiMO
Fonte: Cartão de Visitas Original, arquivo aBL.

[Rio de Janeiro,] 22 de junho de 1908.

MaChaDo De assis

agradece mui cordialmente1

18, Cosme Velho

1 Machado agradece as felicitações recebidas de José 
Veríssimo por seu 69.º aniversário natalício. se estas fo-
ram feitas por correspondência, é um documento ain-
da não localizado.

* * *

[...]

De: MaNUeL JORGe De OLiVeiRa ROCHa
Fonte: Manuscrito Original, arquivo aBL.

[Rio de Janeiro, 1894-1908.]

ao querido Machado de assis,

agradece muito e muito penhorado o

Rochinha.1

1 Mensagem escrita em papel timbrado do jornal A Notí-
cia (RJ), fundado em 1894 pelo emissor do presente bi-
lhete, mencionado nas notas à carta [258] tomo ii; não 
tendo sido, porém, transcrito em nenhum dos cinco to-
mos da Correspondência.
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Um poema inédito de 
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Médico, membro-fundador da sociedade Brasileira de História da Medicina e membro da academia de 

Letras de Poços de Caldas e da associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia.

Ao Acadêmico Sérgio Paulo Rouanet,  

atual ocupante da Cadeira 13

a paixão pelos livros, como dizia o 
saudoso acadêmico José Mindlin, 
é como um vírus do bem que deve-

mos espalhar o máximo possível, pois os livros 
são sempre a melhor companhia, ainda mais 
em tempos de pandemia. além do prazer de 
ler e estudar, eventualmente a bibliofilia nos 
reserva algumas surpresas, como a ocorrida 
após adquirir o livro de poemas Harmonias 
errantes, do acadêmico francisco de Castro.

Nascido em salvador, foi aluno das duas 
primeiras faculdades de Medicina do Brasil, 
em salvador e no Rio de Janeiro, desta úl-
tima tornando-se professor e diretor, sendo 
muito admirado por seu conhecimento mé-
dico e por sua erudição. Deixou, além do ci-
tado livro, que foi sua obra de estreia, diver-
sas obras médicas e belos discursos depois 
reunidos em livro, um deles cuja leitura faria 
em sua posse na academia Brasileira de Le-
tras, que não ocorreu, devido ao seu preco-
ce falecimento, em outubro de 1901, pou-
co depois de completar 44 anos de idade.

O livro Harmonias errantes foi publicado 
em 1878, pela tipografia de Moreira, Maxi-
mino e Cia., com uma introdução de Macha-
do de assis.

O exemplar adquirido, uma verdadeira 
preciosidade, até pelo excelente estado de 
conservação, guardava na última página uma 
curiosidade: a transcrição de um poema com 
a assinatura de francisco de Castro.

após sua leitura surgiram diversas interro-
gações, pois precisaria saber se aquela seria 
realmente uma produção do médico e pro-
fessor de clínica propedêutica, de quando 
seria, se seria inédita, entre outras questões.

então, para solucionar essas e outras in-
dagações, nada melhor que o auxílio de um 
mestre em literatura, bibliófilo e também aca-
dêmico, o professor antonio Carlos secchin. 
enviei-lhe imagens do poema e juntos fize-
mos a sua transcrição (nada fácil), adequan-
do-o à ortografia vigente.

Trata-se de poema intitulado “Uma sau-
dade”, dedicado ao possivelmente primeiro 
proprietário do exemplar, cujo nome cons-
ta na terceira página: o advogado paulista  
Juvenal francisco Parada. Comparando a le-
tra dessa assinatura de posse com a letra do 
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poema, constatamos que fora ele quem ha-
via copiado tal poema no livro.

seria então possível que esse poema não 
fosse de autoria do mestre baiano? Tal hipó-
tese era bem pouco provável, pois seria estra-
nho que Parada transcrevesse em uma obra 
de francisco de Castro um poema escrito por 
um eventual homônimo, ou que forjasse a 
autoria do texto.

Tudo indica que o médico-poeta lhe te-
nha dedicado o poema, escrito quando am-
bos se encontravam fora do Brasil, já que fala 
de retorno à pátria, deixando a companhia 

do amigo, após francisco de Castro ter vivi-
do um período em Paris.

Juvenal Parada possivelmente guardou o 
manuscrito do texto e o transcreveu depois 
no livro Harmonias errantes.

a importância de um texto de francisco 
de Castro até agora inédito motivou-me a en-
caminhar a imagem do poema e sua transcri-
ção à  Revista Brasileira,  para conhecimento 
de todos que se interessam pela produção 
dos imortais, dentre eles francisco de Cas-
tro, que seu biógrafo ivolino de Vasconcelos 
chamou de “Divino Mestre”.
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Uma saudade

a Juvenal francisco Parada

foram-se esses dias de alegria
De júbilo, de amor e poesia
Cada qual afetado de agonia,
Que passei em tua companhia.

agora só me restam mágoas,
Desse viver tão forte de venturas,
Para amar só a pátria e os carinhos,
e depois minha pobre sepultura.

sonhei em meus dias com a descrença
Que agora sobre mim frequente passa;
Não posso mais agora ir avante
sem levar para os lábios essa taça.

enquanto eu floria na idade,
Passou-se toda minha mocidade
Não espero gozar outra ventura
a não ser a tremenda eternidade.

adeus, adeus eu te digo
Neste instante de agonia
sou levado a minha pátria.
e deixo a tua companhia.

Francisco de Castro



Francisco de Castro





P O E S I A

marcelo Girard

Marcelo Girard é carioca, poeta e 
compositor. em 1990, com apenas 
16 anos, lançou o polêmico livro 

de poesia O dente cariado de Cristo, e em 
1999, Raivódio – poesia mix. Participou de 

várias coletâneas e eventos nestes 30 anos 
de poesia. em 2005, com prefácio do crítico 
literário de O Globo, andré Luis Mansur, lan-
ça O perfume do átomo. e em 2016 lança, 
nas plataformas digitais, Dublê de figurante.
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Não vou ao meu enterro

Para evitar o cheiro das flores

O choro do meu inimigo

O encontro de meus dois amores

As roupas apertadas

Parede de madeira envernizada.

O sono silencioso dos sonhos

A maquiagem fora de moda

Rabecão correndo sem cuidado

Pertences pelo coveiro roubados.

Eu virar santo

Qualquer um da autópsia

Desnudar o manto

Um padre desconhecido

A missa comprada

Uma reza obrigada

E em vida me lembrar

Que não fui nada
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O óbvio

Atravessa o rio

Como uma pena.

Desafia, encoraja

E não desiste.

Uma naja

Que com a beleza envenena.

Árvore que foi alpiste;

Assim é o poema: Um óbvio que não existe.



134  •   marcelo Girard

Estore

A riqueza da morte

Nunca foi achada;

Se enterrou na vida;

Por isso, ninguém acha nada.

Quando não mais puder vivenciar

As mortes em vida;

Regue as velas

Incendeie as flores.

Ao testar esta loucura

Verás, quem sente-se irrealizável

Se mata pela cura.

Para se chegar à vida eterna

Não é preciso morrer;

É só abraçar com a perna

O que não pode correr.
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Consecução

A alma procura a trilha da paz

Não consegue abrigo

É como semente de pão

Que não vira trigo.

O corpo procura uma carne

Que deseje se espetar

É como vinho no cacho

que não consegue embriagar.

O corpo tampa a alma

como uma parede

que quer balançar sem rede.

A alma está dentro do corpo

Por isso não deve opinar

É como um caixão

Que não consegue se matar.
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Flor de sal

Somos como duas mãos

Guardando confetes

Esperando o carnaval.

Uma taça dentro da outra, frágeis.

Transparentes como saliva na boca.

Estamos ilhados em nós

Procurando a luz como girassóis.

Duas estrelas em rota de colisão.

Não sabemos o segredo da mágica.

Somos Lua cheia no verão,

Abelha e planta autofágica.

Fizemos trilhas erradas,

choramos vermelho,

Seguimos as bússolas imantadas.

Nos transformamos como cacau

Do amargo ao doce.

E hoje somos raros

Como Flor de Sal.
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Filosofia da porta

Tem gente que fecha a porta e não quer sair.

E gente que não abre a porta e fica parado.

Tem gente que chega perto mas não quer abrir

Outros preferem a janela para fugir da porta certa.

Tem gente que empurra a porta mas não quer ir

tem até quem constroem uma porta ao lado da aberta.

Também tem os que dizem que não viram a porta !!!

Alguns deixam a porta semiaberta.

E tem aqueles que já estão lá dentro

quando aqui fora aperta.

Outros em clima de alerta

Se escondem atrás da porta.

E tem gente que faz tudo isso

diferente

e nem se importa.





Adriano Nunes

adriano Nunes é poeta e tradutor, 
fluente em grego antigo, latim, fran-
cês, italiano, espanhol, inglês, inglês 

elisabetano, alemão. formado em Medici-
na (UfaL) e em Direito (UfaL). Mestre em 
sociologia (UfaL). Cinco livros de poemas 

publicados: Laringes de grafite (Vidráguas, 
2012); Antípodas tropicais (Vidráguas, 2014), 
Quarenta contente cantante (Vidráguas, 
2015); Mitorragias (Patuá, 2019); Escombros 
do infinito (amazon, 2020). Canções com fre-
jat, Leoni, Péricles Cavalcanti, entre outros.
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O peito, algo me diz

certamente feliz

quase tudo já fui

quase tudo já fiz

abriga-me tal luz:

vingo por ser poeta

e vivo por um triz!

quando uma mágoa aperta

o peito, algo me diz

em segredo: ‘que mundo

não é seu, aprendiz

de Proteu? Mas no fundo...

a que voz satisfiz?



Adriano Nunes  •  141

A verve mais bruta

Se agora quiseres

Um caco de mim,

Fica com os versos

Que fiz quando, enfim,

Resolvi de ti

Libertar-me: espírito,

Vontades e carne.

Sei que te darão

O meu coração

De alguma maneira,

Depois das inúmeras

E sérias bandeiras.

Fica com os sons

Dos meus decassílabos,

Com os labirintos

Destas redondilhas.

Talvez, seja bom

Que, de vez, percebas

Que sumiste, sim,

Da minha cabeça.

Se agora quiseres

Um tasco de mim,

Fica com as rimas

Pobres dos meus dísticos

Chinfrins. Mesmo fica

Com a livre métrica

Da ilusão ferida.

Leva para ti

Os monstros do Olvido

Que vivem nos ritmos

De sonetos íntimos

Que nunca escrevi.

Até, vê bem, toda

A matéria-prima

Do instante sem fim
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Que passa o poeta

Quando sempre busca

A palavra certa

Nos bolsos carrega.

Não tenho mais pressa!

Refiz-me sozinho!

Somente, aqui, deixa

A verve mais bruta

Para que já possa

Recomeçar a volta

Para a minha Ítaca.

Caminhos? Caminhos?

A Arte me indica.



Adriano Nunes  •  143

Δαίδαλος

O labirinto sou eu.

Em mim perderam-se o Touro

De Minos, as manas belas,

Manos helênicos, outros

Que sou, que fui, a fio.

Talvez, um dia, permita

Mesmo que saias de mim,

Ó mito, pra que Teseu,

Com tal medo, o humano medo,

Percorra os meus corredores,

Guardiães do mundo, dos eus

E dos mistérios profundos.

Se ele irá destruir

O que há em minha entranha

Pétrea, não te direi. Só

Pensa: à entrada da existência,

O frio da angústia de

Entregar ao semideus

O grã finíssimo fio,

Por ilusão, já invade

Ariadne, porque implode

O estranho sentido dessa

Vontade. Quando bem alto

Mugir o Monstro, sob cortes,

Ferido, quando encontrar-me

Nisto, em algum risco ignoto,

Ó mito, hei de esquecer-te,

Enfim, tranquilo. De Creta,

Fugirei. De mim, talvez,

Pelos ares, e com Ícaro.
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O amor até

O amor não é
Isso que penso,
Isso que pensas
Não é, não é!

O amor até
Que ser pensado

Pode, mas é
Um outro dado

Distinto do
Que o pensar todo

Alcançar pode.
O amor? pó de

Sonho e amplidão?
Eu mesmo não

Sei por que insisto
Em saber isto!

Certo, talvez,
Seja dar vez
À grã ficção:

Sabê-lo? Não!

Vivê-lo então
Enquanto à mão?
O amor não tem

Para ninguém

Limite, claro!,
Marco sináptico.
Um dia, venha
Com sua senha

E feliz faça-me
E bem me ame.

O amor conquanto
Amor só seja,

Nunca se deixa
Ser mágoa ou queixa,
Nem, por enquanto,

O que já canto!
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Cantemos o tempo que continua!

Do báratro infindo despenca o dia.

Vinga cada instante como queria.

Ah, como bem faz cantar sempre a vida!

Ah, como bem faz fundá-la incontida!

Respirar, pensar, sentir... Que alegria!

Em trevas, tormentos... Ser valeria!

Ah, como viver em si é saída!

Ah, como é demais humana a vez tida!

Pega a minha mão e firme a segura.

Caminho nenhum é só amargura.

Cantemos o sol a pino e a grã lua

Que míticos mudam além clausura,

Que distantes tocam-se em conjetura!

Cantemos o tempo que continua!
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Ícaro

Incerta tez...

Talvez azul.

Alva, talvez.

Móvel, bem sei.

Ah, nesta tarde,

O áureo rasgo

Voraz alarga-se,

Molda-se à lei

De haver o lance

Da claridade

Mais outra vez!

Sonhar é átimo.

A memória pétrea, inconfessa

Dos frágeis fósseis do amor, resta

A memória pétrea, inconfessa.

Sequer o pó de uma promessa

Sub-reptícia a enrugar a testa.

Era madrugada, tal esta

Em que nada mais me interessa,

Em que cada instante depressa

Passa e à vida esse vácuo empresta.

Era manter a porta aberta

E ver onde o sonho começa,

Desvendando o quebra-cabeça,

Em silêncio, peça por peça.

Ai, de estranho torpor desperta

O meu peito e mantém-se alerta!



Adriano Nunes  •  147

O amor
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Ars poetica

Na prima sinapse,

Um imenso estrondo:

“Quero ser pensado!”,

Sussurra o poema,

Próximo do tálamo.

Sinapse seguinte:

“Existir mais quero!”.

Pergunto-me: “como,

Se não tenho, aqui,

Uma folha em branco?”

Sinapse terceira:

“Deixa de besteira,

Faze-me em teu cérebro

Logo, sem propósito!”

“Mas... com quais palavras?” –

Em mim, questiono.

“Ah, palavra por

Palavra!”, assim, ouço.

“E quando se para?”

“Estás quando pronto?”

Silêncio, a seguir.

Corro para o quarto,

Papel, lápis, acho.

Eis que surge, rápido,

O poema tímido,

Mesmo inacabado.

Rasuro-o, rabisco-o...

Resisto. Rasgá-lo?

Atirá-lo ao longe?

Não pôr o meu nome?

Entregar os pontos?

Verso a verso, um ritmo

Vem à tona, imagens

Interagem. Fi-lo,

Enfim? Quem bem sabe?
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A Baleia do Ártico

Para lá, para cá,

E lá se foram séculos.

A vista já cansada

De ver a vida e a morte

Fazerem a grã festa

Do tudo ou nada, d’água.

A escapar de arpões, redes

De pesca, de armadilhas,

De plásticos lançados

Como lixo, mais nada

A baleia do Ártico.

Pra sobreviver, nada.

De tudo mesmo viu:

Aviões e navios

Imergirem tão rápidos,

Tiranos serem mortos,

Impérios pó virarem,

As guerras sem propósitos.

De longe, até notara

O cogumelo atômico

Sobre Hiroshima, quando

Passava pela China.

Hoje, segue nadando,

E o planeta no olhar

Guardando. Qualquer dia,

Quem sabe, numa praia

Estanque, pois sem forças –

A idade tanto pesa!

O que vira, sem outra

Testemunha, jamais

Saberemos. Irá

Partir com os segredos

Da existência, de si

Livre. E gente haverá

Que até pense que só

Era um bicho do mar.
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O espírito pondo em êxtases, esta

               para a minha mãe

Algumas tristezas são abissais.

Na alma se alojam, lançam-se à festa

Da angústia sem fim... Que viver só resta?

São mesmo tristezas e nada mais!

Algumas tristezas são capitais.

Abrigam-se em tudo, a dor as atesta,

Como se vingasse a feita funesta

Apenas, enchendo o existir de ais.

Ah, quantas tristezas nem são totais!

Dominando o corpo, dos pés à testa,

O espírito pondo em êxtases, esta

Vocação de vate me invade mais!



carlos cardoso

Carlos Cardoso é engenheiro, natu-
ral do Rio de Janeiro. Destaque de 
sua geração, é considerado o re-

presentante de uma nova poética no país. 

É autor do livro Melancolia (Record, 2019), 
vencedor do prêmio aPCa (associação Pau-
lista dos Críticos de artes) de melhor livro 
de poesia de 2019.
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Hoje

Hoje amanheci com lembranças nada fúteis

depois de uma jornada de sono

onde o vento do ar-condicionado

e a forte luz da lua me incomodavam,

por displicência, não levantei para interromper

o barulho ou mudei de lugar,

resisti à minha cura

e permaneci incansavelmente acordado.

Cinza

a ponta do meu lápis,

a ponta do meu dedo,

a ponta do iceberg,

penso que o passado foi o que pôde ser,

penso que o presente por vezes poderia ser diferente,

penso o futuro e vejo as estrelas e lembro da lua.

Estará minha cabeça nas nuvens?

Será que comprarei minha luz?

Sigo reto pelo atalho que procuro,

em cima do muro é mais fácil ficar,

meio eu decido, meio deixo estar,

melancolia, a palavra me atrai,

seu sentido é amplo, sua imagem intangível,

melancolia na alma,

na perna com câimbra,

nas coisas que não fiz.

Hoje,

quando passo em frente ao mar

e as ondas quebram suaves
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enquanto os pássaros sobrevoam à espera

do mergulho certeiro em sua pesca,

observo,

observo os dias que perdi,

as várias noites que perdi,

me transformo,

me confundo na ânsia de me descobrir,

e sem final ou fundo,

hoje,

minha melancolia está aqui!



154  •   carlos cardoso

O passado

Passadas as horas ficou o passado

e o vago que é a lagoa Rodrigo de Freitas

e seus peixes mortos a boiarem.

É nele que me fixo.

O passado é fonte de riqueza

é nele que busco o saber

é nele que encontro o que busco,

o passado é mais hoje que o presente

que quando ausente

é no passado que eu volto.

O futuro que vejo é refém do passado que eu sei,

como uma couve que brota do seu broto

como uma árvore que um dia foi semente,

o passado é melancolia,

e de repente

isso é tudo o que eu queria.
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Pedra pura

Essa pedra que carrego

sobre a balança que me peso

é pedra dura, de concreto,

pedra que dói e cura, brilha,

pedra pura!

Por essa pedra esse peso

que carrego noite e dia

só guardo o desapego,

me pega melancolia,

essa pedra me acompanha

pela estrada, na madrugada

quando escrevo, só.

Toda ausência é pedra!

Pedra tarda mas chega,

pedra firme, nada oca,

pedra quente, pedra fritada,

no meu peito está cravada?

Essa pedra me entende!

De tudo que tenho,

é ela, a pedra, bruta ou lapidada,

pedra minha companheira

pedra na madrugada,

pedra dura, pedra pura,

em meu corpo ela perdura.
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Pretexto

A vida que eu carrego nesse cesto

tem o peso de uma vida moderna

as vírgulas e os pontos de texto

e os senões que acompanham os dias.

Ora sim, ora não, ora porém, ora pretexto.

Uso o pretexto para o que não vivi.

Que saudades tenho do passado

da infância onde tudo era sereno

da neve que cai sobre os carros

do vento suave que toca meu rosto

e do abraço de minha mãe.

Meu pai a me jogar para alto

e eu com a certeza de que ele me abraçaria

ficava feliz e sorridente ao flutuar no ar

e sem pressa

e sem alterar as forças da natureza

cair em seu colo.

Que saudades tenho do passado

de minha infância onde tudo era sereno.
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Poeminha

Para Vinicius de Moraes

Minha menina é tão bonita

canta feito passarinho

me acorda cedo ao dia

me abraça ao deitar à noite

é mais ágil que o vento

tão cheirosa feito as flores

sabe o que está em meu pensamento

sabe de todos meus desamores

minha menina é ciumenta

quando está muito insegura

e é forte que arrebenta

quando se acha a mais bonita

minha menina não é santa

das criaturas é a mais sensível

e com a flor com que se encanta

quando ganha um ramo simples

que meu amor não me afronta

ao saber o que não quis

sou o homem que a ama

mas por ser um aprendiz

direi adeus minha menina

partirei por que preciso

fazer o que ainda não fiz.





marco catalão
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Todos), Agro negócio (Prêmio Luso-Brasi-
leiro de Dramaturgia), O cânone acidental 
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neutra (Bolsa funarte de Criação Literária, 
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vro Catálogo Poético da Semana de 22. em 
2020, seu livro As asas do albatroz venceu 
o Prêmio Rio de Literatura.
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Pares mínimos

[1]

Nascemos nus e morremos calados;

seguimos da nudez para a mudez;

mas curiosamente são raríssimos

os que nascem em silêncio ou morrem nus;

nascemos ruidosos e morremos excessivos,

acumulamos vestes e palavras

à medida que vivemos;

perdemos a nudez,

mas não ganhamos a mudez,

que só vem imposta, por acidente;

se pudéssemos, tagarelaríamos indecentemente

por toda a eternidade,

acumularíamos roupas de cores e formatos variados;

a nudez nos é dada cedo,

mas logo se apressam a cobri-la;

a mudez nos é dada tarde,

mas passamos a vida tentando cobri-la,

como se sentíssemos uma vergonha antecipada,

a vergonha que não sentimos quando nascemos;

aprendemos que a nudez deve ser coberta,

mas não aprendemos que a mudez deve ser descoberta.

[2]

Onde há gula,

não há gala –

pelo menos é o que me vem à mente

num primeiro momento,

talvez por influência de imagens grotescas

de gula nua,

de homens gordos sujos de comida,

enchendo a goela de pastosas gororobas.

Contudo, contudo,

a incompatibilidade

entre a goela suja e a gola limpa

deve ser posta em questão;
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não é um pouco suspeito

que duas palavras aparentemente antípodas

(a feia goela, a pura gola)

sejam tão próximas

(fonética e anatomicamente)?

A supressão do “e” será suficiente

para abolir a pulsão oculta sob a gravata?

Haverá gala sem gula?

Ou a gala é só a gola alva e falsa

que dispomos diante da goela

para disfarçar a gula?

Gula de glória,

de garbo e graça,

sem a qual não haveria gala?

[3]

Todo cinismo é uma performance.

Diógenes não é lembrado pelos seus escritos,

mas pela sua perambulação com uma lâmpada,

seus gestos irreverentes,

sua resposta mordente ao imperador

que tapava seu sol.

O cínico pode permanecer silente,

porém precisa de um público

que o aplauda ou o insulte,

mas que jamais permaneça indiferente.

Todo cínico é cênico.

[4]

Penso, logo

pendo

de mil (in)decisões irreversíveis:

dar ou guardar,

manter ou apagar,

ir ou ficar, ser ou não ser. Oscilo,

trêmulo e intranquilo,

na teia que entreteço

(estranha aranha)
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da minha própria emaranhada

entranha.

Existo, logo

hesito.

[5]

O lixo e o luxo

participam do mesmo desmesurado fluxo:

o excesso que se descarta é lixo,

o excesso que se ostenta é luxo.

Complexo paradoxo:

a riqueza extrema, paroxismo do luxo,

é o ápice da produção de lixo.

Acúmulo heterodoxo

de axiomas sem nexo,

não pode haver limite fixo

para um texto que escarafuncha no luxo.

Como o lixo transborda do cesto,

o luxo extravasa do texto.

Todo luxo é prolixo.

[6]

A rosa não diz

que é feliz

nem proclama

que se despetala.

A rosa não fala:

só é,

e depois se fana.

Simplesmente

a rosa exala,

mas não exulta

nem se lamenta.

Inculta,

isenta,
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a rosa não sabe

de Cartola, Cecília ou Ronsard.

No entanto,

em cada pétala,

em cada partícula de perfume,

voltamos a escutar

a música da rosa:

Goza,

porque hoje

foge,

goza o dia que arde

pleno, sem alarde,

antes que seja tarde.

[7]

Muito ódio e pouco ócio

os males do Brasil são.

O ódio e o ócio

são frutos que se cultivam.

A ira indócil

entregue a si mesma expira,

se exaure e vira

ex-ira.

A preguiça

deixada a si não prospera,

sobre o próprio eixo gira

e sem pressa

se dispersa.

Porém, atiçada, a ira

se transforma (se deforma)

em monstruosa pira

onde os homens se consomem.

Contudo, espraiada, a preguiça

se transmuta (se depura)
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em música, dança, pintura,

onde o prazer se demora.

Ódio doido:

palíndromo circular,

diabo

mordendo o próprio rabo.

É mais fácil

deter o ódio no início

 (antes que a ira adquira

propriedade físsil,

antes que cada gesto

se transtorne em míssil

nóxio).

É mais difícil

cultivar a preguiça no início

(a lógica do negócio

pressiona a falta de pressa,

o lucro xucro a renega

e a difama como vício).

 Aos poucos aprendemos

a ciência da paciência.

O ócio

é a preguiça fóssil.

[8]

O que querem, quero:

o que se fez caro

por outros em coro

quererem-no, obscuro

objeto que inquiro.

Integro-me ao coro

e repito: “Eu quero!”.

Mas depois que o adquiro,

logo já procuro

outro ainda mais caro.
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Assim, quando inquiro

sem falso decoro

o motivo obscuro

pelo qual o quero,

digo: “Porque é caro”.

Quero porque é caro,

e assim não me escoro

em mim, nem perquiro

minha alma: procuro

e sem querer quero.

Como não me curo

de querer em coro,

pago ainda mais caro:

nada do que adquiro

é o que eu mesmo quero.

[9]

Há uma desproporção gritante

entre o corte mínimo

e o grito do menino.

O pai o abraça, o consola,

e aos poucos o acalma

(o pai

que aprendeu a calar

feridas muito mais fundas).

O ai

já não ecoa no ar

mas apenas na memória

onde persistirá

como uma cicatriz sonora.

O primeiro corte:

o primeiro anúncio da morte.





Augusto sérgio Bastos

augusto sérgio Bastos nasceu no Rio 
de Janeiro. Publicou: os livros de poe  - 
mas O branco improvável e À luz 

da estante (UaPÊ-RJ); Melhores crônicas 
de ferreira Gullar, org., seleção e prefácio  
(Global-sP); Poesia completa, teatro e prosa 

de ferreira Gullar, em colaboração com o 
organizador geral antonio Carlos secchin  
(Nova aguilar, RJ); pela academia Brasileira de 
Letras (RJ), a biografia de Raimundo Correia 
e a de Luís Carlos. seus poemas, contos e 
ensaios figuram em 72 coletâneas.
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O milagre do pão ou receita para fazer poema

Para fazer o poema

é preciso pôr a mão na massa.

Escolher os ingredientes:

as palavras na medida certa

– trigo e fermento

para o poema crescer.

Uma pitada de sal não pode faltar.

Açúcar, um pouquinho só:

dos açucarados devemos ficar longe.

Mas há poema doce e de sal,

sovado, light, integral.

Capriche na forma e evite as fôrmas.

Não enfeite demais,

no miolo está o valor do poema.

Mexa, remexa,

trabalhe bastante.

É preciso comer o pão que o diabo amassou,

mas não deixe o suor à vista.

Pequenos cortes darão vida

e consistência.

Quando estiver pronto,

deixe-o descansar

– na gaveta.

Não há forno para poema.

É no calor do leitor que crescerá.

Muitos dizem que ele não é necessário,

mas a alma precisa comungar com a poesia.

No poema a hóstia será consagrada

e o pão nosso virá a cada dia.
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Pseudopsicologia da composição

A João Cabral

Espero meu poema

com as mãos lavadas.

A folha em branco,

sem máculas e pudica,

é berço de palavras,

solo fértil para poesia.

Nela não há o amanhã

nem as incontáveis vésperas.

Em breve o texto se revelará.

Faço um pedido:

seja mineral

o papel onde o verso se inscreve,

seja mineral o próprio verso.

Mas que eu possa debulhar as palavras,

recolher as sílabas

e fecundar o poema.



170  •   Augusto sérgio Bastos

A gastronomia das cores

Amanhece em Giverny.

A chaminé da casa verde e rosa

nuveando a ardósia do telhado.

Leve brisa acaricia o lago,

a delicadeza das ninfeias desliza sob a ponte japonesa.

Onde está Monet?

No quarto, na sala, nos jardins?

O cavalete e o outono esperam por ele.

Mestre de cores e sabores divide-se.

O mestre-cuca está na cozinha,

prepara o petit déjeneur

(receitas e temperos levam sua assinatura).

Ao nascer do sol,

panelas e tachos de cobre impressionam

pelas formas, os tons dourados.

Talheres de prata tilintam à luz do dia.

O fogão à lenha crepita

como a plateia aplaude o virtuose.

O mestre-pintor passeia pelos jardins.

Paleta a postos: tempero de tintas.

Ao ar livre, a tela em branco.

Sem receita, em pinceladas rápidas,

a natureza ilumina o pintor-gourmet:

Oscar-Claude Monet.

Eternamente Monet.
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Página virada

Ah, vida, por que pões asa

no sonho e não em quem sonha?

afonso felix de sousa

O tempo se dobrou como a folha do dicionário.

E foi deixando marcas indeléveis.

À primeira dobra não dei importância.

Acreditei que um passar de dedos poderia alisá-la,

o próprio peso do papel iria corrigir o amassado.

Um dia, os sonhos foram perdendo altura

e soube que essas marcas nunca sumiriam.

Página virada, a ruga, hoje, faz parte do sorriso.
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A estátua

 No mar estava escrita uma cidade.

Carlos Drummond de andrade

Ser estátua

não é pedido que se faça.

E ele nem pediu.

No banco de pedra, de costas pro mar,

pensa a cidade.

Acolhe pombos e aves agourentas.

No meio-dia branco de luz,

o menino permanece sozinho.

O homem atrás dos óculos

quer a sombra de amendoeiras.

Tem oitenta por cento de ferro na alma.

Cem por cento de bronze na eternidade.

Alguns anos viveu no Rio de Janeiro,

serviu à cidade

que agora de nada lhe serve.

Ao povo sem memória,

a história mais bonita,

comprida história que não acaba mais.
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Amigos

O apreço não tem preço

aldir Blanc

Amigo é coisa que se conta nos dedos

e só agora me dei conta: tenho dedos de sobra.

Os amigos da infância ficaram pelo caminho.

Os que vieram depois,

quase todos, já se dispersaram.

Distantes ou próximos

também se vão.

Da família se encarrega o tempo.

Vão-se os avós, os pais, os tios

e chega a vez dos irmãos.

Os filhos se tornam amigos

e chegam os netos.

O ciclo se completa

e o círculo se fecha.

De tantas amizades perdidas,

restou-me um tesouro de ausências.
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O erro

Não adianta esperar

pela terceira, quarta,

décima revisão.

O erro está lá, escondido.

Esfrega as mãozinhas,

e aguarda a nova edição.

Foge de um lado pro outro,

vive nas entrelinhas,

saltando de lá para cá,

daqui para ali.

Como disse Lobato,

o erro é um Saci.
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Noite de autógrafos

Está nascendo um livro,

que morrerá ainda esta noite.

Amigos (quase todos poetas),

familiares e curiosos

cumprem o dever de prestigiar.

A fila começa a se formar.

Os autógrafos se sucedem.

Dedicatórias caprichadas,

sem ferir suscetibilidades.

Abraços e selfies.

Findo o coquetel,

últimos petiscos,

votos de sucesso.

Despedidas.

No salão vazio,

o poeta e seus poemas.

Apagam-se as luzes.
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Sábado

De que serve esta manhã chuvosa

se ainda nem me despedi da noite

se meus joelhos dizem não

a mais um amanhecer inútil.

Hoje é sábado.

Minha alma precisa de espaço

muito mais que este corpo tímido

que a tudo se acomoda e organiza.

(na geometria das coisas paradas

esquadrias de alumínio

desfazem o perfil da tarde

num falso rio vertical)

Porque hoje é sábado

amanhã será domingo?

No jardim do medo

oscilo entre o espelho e a memória:

esta noite são as rugas não as rosas

que me pedem atenção.

O tempo é sábado

e estamos prontos para o susto.
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Palavras

Não sou essas palavras

na folha de papel

– elas não sofrem por mim.

O branco não me pertence.

O dia claro se contorce em sedas

mas não sabe dizer da palavra luz.

A noite mais fria

se veste de azul

e aceita calada o brilho do dia.

Prefiro palavras

que não estão aqui.

Por muita a escolha

serão mais alegres

mais bonitas as que não escrevi.

Cada palavra escolhe seu poema.

Carrego comigo

as que tocam a noite veloz

e batem no peito em alarido.

Estas palavras sofrem por mim.
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O sonho com Bandeira

Primeiro dia de aula,

expulso de sala.

Era aluno de Manuel Bandeira.

Ouvi a sentença, olho no olho,

delicado, mas incisivo:

– O Senhor que está de conversa,

peço que se retire.

Não estava. Recitava baixinho

para o colega ao lado um poema do mestre:

“Irene no céu”, o único que sabia de cor

e 50 anos depois ainda sei.

  (Irene preta

  Irene boa

  Irene sempre de bom humor.

  Imagino Irene entrando no céu:...)

O colega conta ao professor:

apenas declamou um poema

para uma tal de Irene.

Mal-entendido desfeito,

o poeta agradeceu e mais não disse.

Dia seguinte,

deparo com ele à porta da sala,

como se me esperasse.

Eu peço:

– Licença, meu mestre!

E Bandeira bonachão:

– Entra, menino. Você não precisa pedir licença.
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O último ato

As três pancadas de Molière

ficaram pra trás.

Silêncio nas coxias,

bastidores vazios.

Começou o espetáculo.

Não é hora de improvisos.

Sou fiel ao texto,

valorizo meu último papel.

Não tenho pressa,

não saio de cena antes da hora,

ninguém me espera no camarim.

O tempo tudo gastou.

Há um encanto na morte,

que não sabemos.

A morte, como a vida,

não tem ensaio.

O ponto não tem nada a dizer.

Fecha-se a cortina vermelha.

Palco deserto.

Não mais aplausos.

A trupe se dispersa.

Hoje, o gran finale,

último ato.





cláudia Ahimsa

Cláudia ahimsa nasceu em Porto ale-
gre, Rs. Poeta, escritora, artista mul-
timídia (foto-arte, poema-instalação, 

poesia urbana/grafite e edições especiais), 
crítica de arte e curadora.

formação em Tanztheater (Pina Bausch) 
e música (Badisches Konservatorium Karls-
ruhe, alemanha). escreveu seus primeiros li-
vros na alemanha, onde viveu 8 anos. Mo-
rou na filadélfia (eUa) antes de retornar ao 
Brasil. atualmente mora e trabalha no Rio de 
Janeiro. escreve em defesa dos Povos amea-
çados, militou pela libertação de Timor Leste, 
apoia causas como free Tibet, Direitos dos 
Povos indígenas, Política de Proteção a albi-
nos, Proteção dos Oceanos e contra a extin-
ção do rinoceronte.

Desde as primeiras publicações foi aco-
lhida por seus contemporâneos, dentro e 
fora do Brasil, e teve o reconhecimento da 
crítica renomada, que a considera uma voz 

desconcertante e influente. autora de Allegro-
-melancólico, poesia (1992), Vivace-prelúdios 
poéticos (1994), ambos pela Litteris editora, 
lançados no Brasil e na alemanha – feira de 
frankfurt, Noite sem dormir-poemas timoren-
ses (2000), A vida agarrada (2005), Cacto edi-
tora (da própria autora), As muitas maneiras 
de dizer “eu te amo” (2020), com desenhos 
de ferreira Gullar, editado em Portugal, Uru-
cum editora, dentre outros. seu livro A vida 
agarrada foi recomendado entre os 10 Mais 
(folha de são Paulo) e ficou entre os 10 fi-
nalistas do Prêmio Portugal Telecom (2005).

seus poemas foram traduzidos para ale-
mão, holandês, espanhol, inglês, sueco e ja-
ponês. Curadora de ferreira Gullar – de quem 
é viúva –, siron franco, Chris apovian, Chica 
Granchi, entre outros

Poemas extraídos dos livros Noite sem dormir – poemas 
timorenses, 2000, e A vida agarrada, 2005, Cacto editora.
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O dono do taxímetro

dono circunstancial do meu silêncio

no percurso que àquela rua conduz...

– Sabe que bicho gosta de viver

naquele mato?

– Não, senhor.

– Gambá, e deve estar cheio deles

ali.

De passagem, mal se vê

o emaranhado verde no escuro.

Duas amendoeiras se entrosam

sobre o teto de zinco.

Fito.

De verbo quase em desuso.

“Rubião fitava a enseada.”

E o elevado decliva

na Enseada de Botafogo

constelada de penumbras. Entro

pela palavra gambá – entro no poema

com táxi e tudo.

– Gambá come galinha, não é mesmo? –

Ouvi dizer que quem tem galinheiro

costuma atirar em gambá...

– É um problema matar esse bicho,

disse,

compungido.

– Fede?

– Não, não por isso.

Um dia, pensei – é feio – é mesmo que um

ratinho e matei só por matar. Um horror.

Ele chora. Chora alto. Morre chorando. Eu vi...

Os olhos brilhavam. Eu vi as lágrimas. Não, não.

Um horror.

(Enseados
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afundamos em ruas

cinco esquinas em silêncio até o portão)

A cidade tornaria a entrever no escuro

         o olhar

de um dos animais mais antigos da Terra.

Contemporâneo nosso e do tiranossauro!

Em alguma amendoeira carregada de súplica...

No espelho retrovisor daquele táxi.

História natural
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Lá de algum telhado aberto

Carl Sagan havia passado

o último verão em Marte.

De que disponho – meditei –

para estar na Terra

nos próximos verões?

Dar a volta em planeta... Ao menos um.

Mapas.

Devaneios...

Ah bastava.

Estirar

braços abertos para a luz

o Homem vitruviano de Da Vinci

ao chão da instabilidade.

Dormir ao pé da amoreira

de que bichos fazem seda.

Conviver com os infelizes.

Descer ao sepulcro dos deuses.

Deitar

no topo do mundo e da imanência.

E daqui

do cume das cabras azuis e da 

transcendência

vejo o acidente da Terra por inteiro.

         E choro

como quando rasgou minha primeira bola.

         E tremo

como quando rachou o primeiro ovo –

eu quis pôr a salvo o que escorria...

Lucidez
       Lhasa,Tibet.
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A carne tibetana

enterrada viva...

como tubérculos

dulcíssimos.

Sussurros
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Dedos bolinavam metais

Duas oitavas – não mais.

E a paz saída de uma caixinha

mostrava o que é feito das gotas

quando o arco-íris se desfaz...

O tocador de Kalimba na cidade violenta
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Pavana de névoas e ovelhas.

Não por isto.

Onde já não há acrescentar beleza.

Vou pelo ir.

Além das belas planícies escutar

a tristeza do lugar.

Que a falta de superfície

dos buracos entre as estrelas

não é mais falta que as coisas

para sempre desaparecidas entre as pedras

e o capim

   – nossa superfície.

Perseguir o matagal até a sala

   vulto adentro

invadir o quarto

  os quartos

  o de amor principalmente

   o de morte

como faz a umidade

   a flora

    corredor a fundo

     ao fundo

rastrear um resto de escada

   atapetada de musgo

decifrar de entre líquens e lesmas

o engasgo das torneiras.

Finalmente

   conhecer o tempo por dentro

o caminho aqui se evapora

     no entanto

      nos convoca:

Ruína não é resignação de pedra.

Ôh de casa!
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Tenho medo de morrer a morte fútil.

Mas morrer é mesmo fácil.

Mesmo trágico.

Um utensílio

caindo do décimo andar

partiu-lhe a cabeça.

Foi tomar cerveja do buraco

da lata sugou uma abelha

ferrou-lhe a traqueia.

A mosca executou

um réquiem de larvas

no ouvido algum.

Portanto

aviso:

 – Aquele ser

ali

entre as anteras

fazendo-se passar

por sexo de flor

tem hábitos diurnos

como

pousar na escabriosa do campo

aquilo lindo

é Zygaena filipendulae

ou

Antrocera preta

esverdeada

(muito chique!)

pintalgada de

vermelho – mas

exsuda

o líquido péssimo.

Verbete
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Não faz tanto alarde

de tua presença no mundo

murmuro sempre que posso

sempre que pode

sussurra

não esqueço

não esquece

há vulcões

dormindo –

   ao lado.

Território
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O indivíduo vinha

estropiado

de muleta

uma perna e meia

todo rasgado

fedido

fodido

como se diz

o pobre-diabo

adiava a morte

como um nativo

de Samuel Beckett.

Vinha por longe

de qualquer ideal de mundo

e exortava:

– Fala, coração! Tudo bem?

– Tudo.
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Há vinte anos

o homem passa temporadas

metido na rocha

num daqueles nichos

das Galápagos.

(Carne

da concha

da ciência).

É seu gosto

pela vida

entender

o gosto

em viver

dos tentilhões.

Talvez o homem

nem pense

no quanto se parece

com os pássaros da ilha...

É desses que

localizam

o sentido da vida –

e lá estão.

A razão disto
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O cão procura e não acha.

O fogo deixou sequelas no faro.

Sabia voltar a casa...

E ao dobrar a esquina rente ao muro...

Que casa? qual nada!

Uma fumaça aqui... outra fumaça ali...

Talvez reconheça nisso

Um eco de voz que resiste.

Escutou na sala do seu dono

nas ruas do abandono

tantas vezes as mesmas palavras:

      Pátria

    ou

morte.

Não sei qual a capacidade vocabular

de um bichinho

assim ferido em seu faro cidadão...

Mas ainda mais triste que um cão sozinho

perambulando pela cidade fantasma –

É esse fumo que fica ali saindo

que fica ali saindo...

dos destroços de tudo que se amou.

Terra queimada
        para Timor Leste
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Há campos onde não se deita raiz.

Não estão para as flores.

E o perfume da estação – ora, que importa?

Dentro de cores improvidas

em toldos de plástico:

não se dorme o sono das plumas

nos ninhos dos campos

de adormecer com as pétalas.

A família incompleta

pergunta sem parar a Deus

pelos seus.

E ferve na panela a céu aberto

uma porção de arroz insosso e pranto.

A visão dessa panela enche meu coração de sangue.

É isso que somos... herdeiros de Homo habilis

com nossas panelinhas...

Um bebê beberá da água daquele arroz.

Outros não suportaram... sumiram

entre os braços da mãe sem leite.

É noite

  e numa fuga

      de estrelas

a Terra

  paira

    no desamparo.

Refúgio
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Um disco de ouro lançado ao espaço

vai

de 1997 a caminho de uma estrela.

Ao possível coração de outra esfera

vai levando:

o choro de um bebê

o registro eletroencefalográfico das

meditações de uma mulher apaixonada

trechos da música de Bach

Beethoven

Strawinski.

A caminho de uma estrela vai levando

mas

apenas o que é nosso bem.

Nenhum vestígio de guerra

doença

ou miséria.

Nenhuma alusão à extinção

para a qual se trabalha

sistematicamente.

Mas uma peça shakuhachi japonesa

o som da baleia e do beijo

a voz humana em 79 línguas

saudações de Paz e Felicidade.

( Origem de todo poema?)

O poema é a minha Voyager.

Mas vai levando o erro do mundo também.

Meus versos não comoverão a todos?

E tentarão tocar as nuvens de Ofiúco.

Carga viva
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O imenso.

Porco maior, não se viu.

Parece perceber

Que não mato suíno a paulada

do modo como vai – destemido ao meu lado

nesta avenida do Nepal.

O trotar

tão com o rolar macio da bicicleta –

e quase do tamanho desta!

E vamos como a dizer

que na solidão que nos contém

cabe o mundo e mais o rosa.

Sou dele agora

e contente do quanto honra meu humilde ser

a suntuosa companhia.

Lamberemos as pedras espumantes de germes!

Nos serviremos da carcaça de uma vaca santa.

Ele ao sabor da língua.

Eu, linguagem.

A caminho do Ganges
Kathmandu, Nepal.
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O Coprophanaeus lancifer:

um rola-bosta

no descampado

arrastava seu peso de mundo

com tal cuidado

(e eram tantas as soluções!)

que me fez chorar

a céu aberto

lufada letal não se

opusesse

assentaria ovos

cintilantes

sobre a rústica bolota

restolho de biota

que abraçava.

Mensagem aos governos do mundo
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Talvez... eu pudesse puxar o lençol

até o supercílio

até a aurora...

Encontrar entre silêncios – um

em que se possa adormecer.

Deixar que se desfaça ao longe

a imagem

e Vênus no céu – de fora.

Mas o que há do rosto longínquo

no meu

não se encobre com lençol.

Do leste da ilha

detrás do mato

por olhos vermelhos

me olha.

Lágrimas de sangue

virão comer os pássaros

se durmo de janela aberta.

Se apago a lâmpada

o escuro esconderá

cavas olheiras

junto a buracos no universo.

Amanhã... não choro.

Regresso
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Como um robô ele cumpre a rotina de 
acordar e se arrumar para o trabalho. 
só quando abre a porta da frente e 

dá de cara com a realidade em forma de luz, 
que lhe fere os olhos, ele volta a si. É então 
que se desespera, grita: não tenho saída!... 
e parte para socar a cabeça repetidas vezes. 
a histeria dura até quando o pensamento 
retrocede à primeira vez em que vislumbrou 
a óbvia saída de pôr fim à vida. Óbvia, mas 
extremamente difícil, constatou pouco de-
pois numa crise de choro, enquanto tam-
pava o frasco de antidepressivos. e os rom-
pantes suicidas se sucederam, sempre com 
o mesmo final frustrante, a falta de coragem 
suplantando o desejo de morrer. só lhe res-
tava encarar outro dia, respirar fundo, se re-
compor e se dispor a andar até o ponto de 
ônibus, como faz agora.

antes de as coisas piorarem até o extremo 
de quase sufocar só de pensar em permanecer 
vivo, fugia do presente opressor, refugiando-
-se no lado iluminado do passado, seu ideal 
de paraíso na terra: felicidade e prosperidade 
sempre de mãos dadas. a felicidade tomou 
a iniciativa de largar a mão da outra, quando 
a mulher o deixou levando junto o casal de 

filhos. a prosperidade demorou bem mais a 
abandoná-lo, só o fez a partir de quando foi 
demitido pelos novos controladores da em-
presa. em pouco menos de uma década de 
vícios, bebidas, jogos de azar, mulheres caras, 
delapidou os bens que tornariam sua existên-
cia confortável até o fim dos dias.

a partir dessa fase de memórias, cruza a 
fronteira, passa para o lado sombrio do pas-
sado, e trata logo de fugir de lá, pois não faz 
a menor diferença com o estado atual das 
coisas, só aumenta a agonia de saber que 
ainda tem muito caminho pela frente, pois 
goza de perfeita saúde, infelizmente.

Por que não enlouquecer? Não saber mais 
da vida, largar de viver mesmo estando vivo. 
Ou melhor, viver repisando só o lado feliz do 
passado. Não é por isso que os loucos são li-
vres e sempre luminosos? Mas como se faz 
para enlouquecer tendo a mente tão estável 
que nem uma depressão consegue desesta-
bilizar? amanhã é outro dia!... grita em rea-
ção, mas logo os pensamentos enegrecem 
por falta de outra saída que não seja a de 
cair na rotina que o obriga ao emprego mi-
serável, as contas a pagar, as dívidas venci-
das, os juros do dinheiro tomado aos bancos, 
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em cujas garras inflexíveis segue irremedia-
velmente preso.

ele balança a cabeça com força tentan-
do parar tantos pensamentos sem luz, mas 
o foco forte do remorso incidindo sobre a 
culpa que o atormenta por tanta coisa boa 
jogada fora deflagra o desespero e tudo se 
repete como um ciclo trágico, uma tortura 
psicológica extenuante.

Bate a cabeça na parede enquanto grita: 
não tenho saída! Nessas horas em que mais 
deseja a morte, pede a ajuda de Deus, uma 
vez que desistiu de tentar morrer por conta 
própria. Pede por pedir, sabe bem que vive 
o inferno antecipado, Deus o mantém vivo e 
são para expiar aqui sua penca de pecados.

ele aperta a cabeça entre as mãos, a ca-
beça não lateja, não embaralha, apenas pen-
sa, não para de pensar um segundo sequer, 
não desliga nem no sono, pois tem pesadelos 
lúcidos. Como se faz para parar de pensar?

Deixar de pensar é um estágio tão evolu-
ído da loucura que nem mesmo os próprios 
loucos conseguem. Deixar de pensar é lar-
gar mão de ser racional. e daí se a raça hu-
mana se faz superior só por ser a única es-
pécie racional na face da Terra? Justamente 
por isso é a mais reles de todas as espécies.

Trocaria sem pestanejar sua condição hu-
mana pela de um cão, ele sabe que nem che-
ga às patas encardidas de um vira-latas, en-
tende que os bichos nunca vão para o inferno 
onde ele arde vivo e arderá depois de morto.

será que depois de morto para de pen-
sar? Descobriria no ato, se tivesse coragem de 
desligar-se da tomada, cortar o mal que faz 
a si próprio... pois se não lhe bastasse penar 
pelo passado que estragou e pelo presente 
que já veio estragado de lá, ainda tem todo 
o futuro pela frente. Não é fogueira demais 
para queimar um só pobre-diabo como ele?

e o futuro? se está condenado a ir em 
frente, daria para mudar o futuro? Talvez, se 
pudesse apagar o passado e travar o presen-
te. Mas como fazer isso? ele aperta os olhos, 
pensa, pensa... ah, é só não deixar a vida dar 
mais um passo... não se trata de estar morto, 
não é isso, e sim de estar vivo depois, num 
estágio sem vínculos com o antes e o ago-
ra. Talvez seja possível, por que não?...sem-
pre existe o depois.

ele abre os olhos, sabe que enxerga o fu-
turo. sabe que vai abrir a cortina e vai ser va-
zado pela luz do sol futuro. simples assim, o 
futuro descontaminando todas as células do 
seu cérebro, criando pensamentos tão leves 
quanto as muitas formas de esperança que 
flutuam ao redor de si.

ele se levanta devagar, vai ao espelho, 
surpreende-se por estar sorrindo, nem lem-
brava mais de ver seu rosto assim. O futu-
ro... o futuro começa!... profetiza. anda até 
a janela em passos decididos, abre a cortina, 
o céu está cinzento, faz frio e chove fino. ele 
não grita: estou sem saída! apenas se ilumi-
na antecipando o sol do primeiro dia.
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Aos autores

a obra em si mesma não é nada. De qual-
quer forma, se te agradar, fino autor, pago-te 
mais uma tarefa. ah... esquecia-me: ao autor 
de calças curtas, pago-lhe com um piparote 
seguindo velhas recomendações.

Beijos, amores.

Voz

– O maior defeito deste conto és tu, autor.

Descrição poética da morte

Um grande pássaro negro emanava luz no 
universo e isso bastava para existir. as ruínas 
se erguiam voluptuosas daquele barro seco. 
aos poucos estalavam as veias do solo e a 
poeira subia aos céus. Num ponto da terra, 
a qualquer hora, uma estrela de duas faces 
julgará sacudir as saias douradas.

Deitada no chão do banheiro, era possível 
sentir os pássaros se aproximando e pousando 
levemente na barriga. Os pés tateavam os poros 
e, por vezes, sentia as unhas espetarem. Olhou 
a pia. soltava fogo e a porcelana começava a 

derreter. Uma água cristalina retornava do cano. 
sensação estranha. Tontura. apertou bem os 
olhos. abriu-os. a torneira estava fechada, mas 
a água retornava do cano na pia, que já tomba-
va. Teve o impulso rápido, e sem respiração, de 
apará-la. Percebeu que o chão estava tomado 
de líquido. Tudo se apagara.

Depois de crescida, ouvira muitas histó-
rias de náufragos. encontrar tais narrativas fez 
com que se questionasse sobre o devir. as pa-
redes da casa sempre foram visíveis, por isso 
tornara-se enferma desde longa data. a vida 
seguia inútil e o olhar desconfiado perdurava 
qualquer coisa de imprevisível em seus tra-
ços, nada diabólicos. De onde sairiam aque-
les modos traiçoeiros de si mesmos?

Não se lembrava de outra arquitetura da 
vida que não fosse batizada pelas pedras en-
cardidas de mármore. Nada de anedotas. His-
tórias tradicionais de família.

Compreendera a necessidade de inventar 
um cais aos quinze anos. estava velha. Do-
res, cãibras e fantasmas descansavam em seu 
corpo desde a formação da primeira molé-
cula. Não entendia do perigo. É possível sen-
tir o cheiro de arruda nas papilas gustativas. 
Os respingos de água pelo corpo, a luz solar 
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encobrindo-lhe o rosto enquanto a benze-
deira jorrava rezas resmungadas de tal for-
ma que era impossível recuperá-las. afinava 
o ouvido para o passado. somente lhe vinha 
um cochicho rasante, sem respiração.

as folhas verdinhas e umedecidas circu-
lando em comovente arrepio de sinal da cruz. 
a moça negra de traços leves, olhos fecha-
dos, expandindo o zumbido feito mosca. Rou-
pa branca. Respiração ofegante. Desmaio.

Precisava de alguém que a fizesse ficar. 
algumas palavras, olhares vagos. Uma voz 
roubando-lhe o conforto das viagens aéreas. 
O veículo instintivamente voa e pousa no pla-
neta vermelho.

a atmosfera é densa. Ouve o som. Vento 
forte. Persevera. em manobras insuspeitas, o 
pouso é lento e delicado. O paraquedas re-
duz a velocidade e chega molecular. O escu-
do térmico produz força vibrante enquanto 
tenta se separar do corpo quase imóvel. Uma 
espécie de foguete é acionado e tem a pele 
esticada feito elástico. Os cabos são lança-
dos. O solo já não estala. Produz ondas com 
excelente resolução.

Dois vultos animalescos mordem a antiga 
poeira de Marte. fumaça vermelha. a lâmina 
solta do paraquedas e se move rápido. Pro-
cura no vulto a cor dos dentes, quer avaliar 
a sua progenitura. Uma gaiola gigantesca os 
analisa em terras aparentemente cruas. Os 
vultos se cansam e acasalam com apenas um 
olhar sensorial. Movimentos ritmados resis-
tem ao ar, buscam esculpir a face selvagem 
ainda necessitada de forma.

seriam expressões humanas? Deitada no 
chão, sentia o cálice de Beethoven que am-
parava a tempestade. florestas inteiras de-
vastadas no teto do banheiro. Teria febre? 
Mulheres em semicírculo manejavam a argila 
em tempero doce feito de cascas de árvores. 

O tom subiu e era possível visualizar um pe-
queno triângulo, tal qual tangas, formatan-
do a região genital.

a argila arqueológica ludibriava à medida 
que o som acelerava e os homens saíam para 
caçar. escorpiões desgrudam do teto e a mata 
amazônica, um tanto arredia, consome todo 
o espaço entre paredes. Marca o compasso. 
Não invadiram-lhe o corpo. antes, os poros fo-
ram abertos e sangravam pedaços de gestos.

frutas podres caem do teto e cultivam o 
corpo deformado.

Capítulo I

Antes da cena fatal

imaginem aqueles filmes de bang-bang 
americanos. Tiro para todos os lados. Pois 
sim. Desde o início da pandemia é o que vi-
venciamos, não se sabia da ameaça. Ouvía-
mos os explosivos estampados nos noticiá-
rios, mas ainda circulávamos mesmo diante 
de tanto temor. Precisávamos nos isolar, res-
peitar o confinamento. Muitos tinham cons-
ciência e saíam para o essencial, escutavam a 
voz dos tempos, entendiam a paciência e a 
necessidade de trégua em relação aos dese-
jos mais escondidos. Mesmo assim, nas ruas, 
as máscaras eram muito precárias. Quando 
se soube da morte, uns acreditaram ser fru-
to do descaso, da falta de cuidado, só po-
dia ser a peste. Outros ficaram com a pena, 
acreditaram em suicídio.

Óbito do leitor

Não sou propriamente um leitor-defun-
to, mas um defunto-leitor.

expirei. Não foi em casa, estava em Co-
pacabana. informação essencial porque lá 
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parecia estar o foco de maior tensão, bairro 
de residentes idosos, onde o descaso com a 
saúde reina. Não fui acompanhado ao cemi-
tério. estou sem companhia até hoje, exceto 
pelas vozes. a verdade é que choveu depois 
de um sol quente. antes da tempestade, si-
mulei um possível mergulho ao lado da es-
tátua de Drummond. Havia saído de calça 
jeans e regata preta. Não havia tristeza exce-
to pelas máscaras que escondiam os rostos.

Teria me retirado cedo do espetáculo?
Bons e duvidosos amigos, assim encontro 

os fantasmas. Cheio de ânsias, despreparado, 
aborrecido... me retirei cedo do espetáculo. 
Tenham paciência! Não houve testemunhas, 
talvez duas ou três, quem sabe? Um senhor 
talvez tenha padecido mais, no entanto não 
é coisa que se apresente. O óbito não foi dra-
mático. Na verdade, a preocupação maior era 
com o testamento, um velho senhor se apo-
quentava da própria morte anunciada. Pelo 
amor, uma jovem senhora casada e morta 
não tarda em inquietar... Houve quem pen-
sasse ser o vírus, já disse. O senhor mal po-
dia crer na minha extinção:

– Morta? Morta? Não consigo entender...
a imaginação deste senhor voou. eu pen-

sando que a morte não é uma obrigação. De 
qualquer forma, queria que ele escutasse:

– a responsabilidade é minha! Você nem 
devia estar sabendo sobre isso, me desculpe. 
acabei falando porque percebi que, obvia-
mente, algo já havia sido mencionado a você. 
Como ando num período ruim, fiquei sensível.

ele pareceu me escutar:
– Não foi mencionado, mas foi dito com 

um silêncio deliberado da parte dele. seria 
um caso de assassinato? ele não fez nenhum 
reparo a você porque sabe que eu não per-
mitiria. Calou-se. Mas teria de te enviar as 
últimas condolências. O que é isso?!

silêncio.
Gostaria de dizer ao amigo que o assas-

sino é sempre o primeiro a saber. acreditei 
na tal ingenuidade e deixei que se inquietas-
se. soprei palavras vazias em seus ouvidos:

– envolvimento afetivo, não se importe. 
De alguma maneira, tudo isso vai passar e 
sei que a culpa é minha. eu nem devia ter fa-
lado, não sou uma pessoa que compartilha.

ele me responde perturbado e duvidan-
do da própria sanidade:

– Bem, mas se você não o agrediu, não 
tem por que ele ficar assim. entendo que 
você foi talvez invasiva na concepção dele, 
mas isso passa também.

imploro que ele não se preocupe, afirmo:
– está tudo bem.
Considerei ter o assunto finalizado. Ufa!
Não havia.
– Mas fico um pouco triste.
Tento consolá-lo:
– Obrigada pela longa conversa dos últi-

mos dias. até porque não sou boa nessa his-
tória de amizades. sou quase sempre ficcio-
nal, mas, este ano, como dizia minha amiga 
Clarice: eu andei muito cansada de mim mes-
ma e, por enquanto, eu estou morta. Vamos 
ver se revivo novamente...

enquanto esperava a resposta, lembrei ve-
lhas ficções... quase mencionei um de seus 
últimos romances, em que a personagem fi-
cava livre feito uma bailarina no palco.

O barulho do Whatsapp me enuncia:
– Vai reviver, sim. e ainda mais revigorada.
Confesso que estava cansada de tantas 

lamentações. agora você vê, ter de consolar 
os autores. Há de se ter paciência!!!

Respondi já sem ânimo. afinal, mortos 
descansam.

– Obrigada! Mas não se preocupe. eu 
sei que o silêncio dele é por gostar de mim.
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O autor insiste, queria ganhar um lugar-
zinho no céu. Queridos, eu ainda disputo o 
inferno, e lá vem ele com os pecados embu-
tidos pelo frei Odorico. escuto (ou leio, mes-
mo depois de morta):

– Não sei se te falei dum arranca-rabo 
num jantar aqui em casa em homenagem 
ao teu torturador, ele se calou como sem-
pre. a pessoa foi extremamente deselegan-
te e grosseira comigo, ele calado.

Valha-me, Deus! O discurso do crucifi-
cado. Deitei-me na rede, senti o vento per-
to da piscina, e, claro, imaginei beber uma 
taça de vinho.

– Tomara que você tenha razão em rela-
ção ao sentimento dele – declara.

fiquei pensando se ele gostaria de desa-
bafar ou inquietar um pobre morto.

Por fim, ele conseguiu: fiquei pensando 
sobre o que fazer, a qual autor pertencer. 
sensação de culpa. Vontade de pedir descul-
pas pelo mundo, pelas pirraças cotidianas de 
anos de vida. ele continua:

– Não gosto de fofoca, mas às vezes es-
capa. Pensei que tivesse falado.

e o que caracteriza a fofoca? Questio-
no-me. Uma morte é sempre uma morte. 
sou incisiva:

– Bom, eu não estive bem. Ninguém é 
obrigado a me aguentar. agora, eu também 
não gosto de brigas... não me envolvo em 
“arranca-rabos”.

seguiram as ofensas, tentei ser professoral:
– Respeite os amigos que me respeitam.
Lembrei-o de qual era a minha verdade. 

falei sobre como pessoas tóxicas nos limita-
vam a visão e nos traziam inseguranças per-
pétuas. a leitura é desavisada e intermitente 
de acordo com nossas mazelas e inseguran-
ças. O silêncio guarda o afeto. Não adiantou. 
ficamos cosidos por aquele inferno.

Capítulo II

Casos de herança

Talvez eu decepcione pelo tamanho do 
capítulo. endosso o coro dos aborrecidos e 
acentuo minha capacidade de carregar hós-
pedes invisíveis. Não são visitas rápidas, mas 
sempre solitárias. Os corpos se achegam 
por um instinto de localidade e universali-
dade. Vejo algum crítico rejeitando minha 
fala, aparatado em reconhecimento da ar-
rogância. O que fazer? fui um sujeito doen-
te, meu fígado vivia mal e a visão, contur-
bada. Não quis agredir ninguém, o senão é 
o meu próprio rosto: sempre descontente.

Capítulo III

Sobre a pandemia e os antigos 
governos

“Minha paz de espadas acesas” – Carlos D.
anunciaram a peste entre levantes de fe-

chos luzentes. abandonamos na escrita os 
corpos dos governos absolutistas contempo-
râneos. as mantas e perucas foram jogadas 
ao chão e perdemos a direção das espadas 
sangrentas e desejosas de carne. infiltram 
os espaços mais arredios, contorcem nossas 
entranhas e nos revelam novos tempos. fico 
aqui apartado, numa prisão de onde saímos 
alucinados. estamos corroídos pelos olhares 
ainda perdidos em nova inocência. Quero ser 
sugado pelo amor cego, inconveniente e doí-
do, daquilo que não pertence a mim e me as-
pira tal qual filtro de piscina, risco da morte.

a maresia veio de garrafas perdidas lança-
das nos mares virtuais. Busquei no navegador 
o verbo adequado. falo perdido. Templo onde 
houvesse uma nação inteira de desabitados para 
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me acolher em tempos de falas sombrias. es-
tampo-me e reivindico a explicação do mundo. 
Morremos um no outro esperando o encontro 
perdido das vestes. Tiramos a roupa à distân-
cia cansados da labuta. Num jogo de xadrez, 
comemos nossas peças enquanto avançamos 
com os peões. Com a boca seca, escondida atrás 
do uso excessivo de máscaras, não queremos 
ser os últimos a comer. falta a carne. O preço 
exorbitante aumenta o desejo. Covardes, os 
governos nos assediam todos os dias. ficamos 
nessa pobreza, inflamados pela sobrevivência.

as cartas, demoradas em tempos remotos, 
são twitters acesos em telas que vão adorme-
cendo as nossas vistas. Tudo é miragem. a fome 
invade as casas. Desvalidos encaram de frente 
a dolorosa realidade. No Rio de Janeiro, as fo-
lhas secas pelo calor revelam enervações. De 
longe, com o corpo suado, com o rosto escon-
dido, com a fome avassaladora, julgamos des-
falecer. No horizonte, ao caminhar nas ruas, a 
água se aproxima e sentimos vontade de cor-
rer na direção do lago. esperança de abando-
nar o medo que assola a humanidade.

as tragédias, bem descritas nas lutas de 
espadas entre reis shakespearianos, revelam-
-se pela tortura mental em governo que li-
bera o uso das armas de fogo. O medo nos 
corrói e sentimos os tiros por todos os lados. 
Gritamos diariamente. O índice de suicídios 
aumenta. Morre-se também aos poucos à 
medida que o álcool solitário come as tripas 
e entorpece os sentidos fragilizados.

Tudo é um fim em si mesmo.

Capítulo IV

Cartografias à mesa

faço um levantamento territorial. Tra-
duz interesses que aproximam e afastam a 

realidade que me representa. Há limitações 
e distorções inevitáveis. Transpõem um pla-
no que não é meu. sobe na mesa e torna 
vivos os quadros selecionados. Num sopro, 
exponho o corpo clandestino.

Um leitor-defunto não revela os piores 
tsunamis. fica embaraçado e luta contra as 
impressões que recebeu de certos aconte-
cimentos. Depois de comunicar muitas ca-
lamidades, julga poder descansar de episó-
dios que derramariam a viscosidade preta de 
quaisquer tinteiros. Deixo umas reticências 
para entenderem que minha história é sem-
pre imoral. Muitos cometem a indiscrição de 
deslizar as mãos pelo tórax voluptuoso. ama-
ciam os seios. Pegam na dura pena da viri-
lha. sentem a penugem das palavras incer-
tas e jogam o corpo nu contra a parede com 
jato vindo da borracha. apreciam a distância.

Um autor inescrupuloso me consideraria 
passaporte de viagens para exposições. Re-
velaria enquadramentos, faria poses com o 
corpo ereto e em pleno vigor. Não há nisso 
autoflagelo. Tenho gosto pela vida bandida, 
nosso pássaro embarca nas artes do espetá-
culo. Me sinto deliciosamente brilhante sobre 
a mesa enquanto salivas escorrem em jogos 
de cartas trocadas fora do baralho.

Reescrevo a fala de um bom amigo:
– Não fui dos felizes, que conservavam 

a virgindade da alma, e levavam à santa co-
munhão do casamento a pureza e castida-
de das emoções.

Perguntam-me:
– e de que forma você julgava, então, 

construir um romance, sem a ternura do aca-
so, a pureza dos gestos, a castidade do cor-
po? e para que se entrega?

Respondo sem tremeluzir, com a ambi-
guidade que a frase lhe confere:

– Minha alma é cativa.
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Gosto de observar as pessoas e as 
paisagens. Nessa ordem. Sócrates, 
o filósofo das ruas, o filho da par-

teira, bradava que era preciso conhecer 
a si mesmo, que era preciso dominar a si 
mesmo, que era preciso penetrar no re-
côndito dos sentimentos e compreender 
o existir. Quanto mais dentro, mais fora. 
Quanto mais vida interior, maior a capaci-
dade de êxtase e de êxodo. De elevar e de 
sair. De elevar como parte de um universo 
grande que fica ainda maior, quando não 
rastejamos, quando não nos enlameamos 
de baixezas – os perversos não compreen-
dem a poesia de Pessoa, que explica que  
a lua só brilha inteira, em cada lago, por-
que alta vive. E de sair em busca do ou-
tro, do abraço do outro, do sorriso do ou-
tro, quando encontra alguém para amar. 
Sem amor, estamos condenados a ser-
mos andarilhos de lugar nenhum. Com 
amor, podemos superar o danoso ego e 
nos emaranhar nos ricos dias que se suce-
dem, quando prestamos atenção. O amor 
é poesia e enlevamento e é, também, ação 
responsável para o plantio correto do aro-
ma do conviver. 

era o despedir de um dia no Rio de tanta 
beleza. O bairro era o que já havia inspirado a 
canção de uma menina linda, cheia de graça.

“Uma menina que vem e que passa num 
doce balanço a caminho do mar.”

a rua era uma, entre tantas, em que as 
gentes se locomovem ou param. Conversam 
ou silenciam. Os movimentos são capricho-
sos. Não aceitam interrupções. 

eu estava em uma calçada, quando vi, na 
outra, uma das tantas mulheres que vivem 
nas ruas se ajoelhar. era uma oração, talvez. 
foi o que pensei. era um descansar o mun-
do ou um descansar do mundo. era um de-
sabar na barulhenta cidade. sou da oração 
e, por isso, respeito todas as formas de ver-
ticalidade perante o sagrado. se há algo que 
me comove, profundamente, é a simplicida-
de das pessoas diante da grandeza do que 
transcende a nossa compreensão. Não pou-
cas vezes, me reconheci inteiro nos joelhos 
dobrados na fé, na busca de um milagre em 
vidas despedaçadas pela dor. ah, a implacá-
vel dor e os seus ensinamentos. O mesmo 
Pessoa de que falamos inicia sua “Tabacaria” 
dizendo que não somos nada, que nunca se-
remos nada e que não podemos querer ser 
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nada. É uma condenação, então? Não, é um 
chamamento. O poema prossegue ensinan-
do que, a par disso, tenho em mim todos os 
sonhos do mundo. Primeiramente, é preciso 
reconhecer a dor da finitude, das separações, 
para, depois, sonhar o sonho dos que amam.

Já vi mães, silenciosamente barulhentas, 
implorando por seus rebentos. Já vi filhos pe-
dindo aos céus um pouco mais de vida para 
os seus pais. Já vi amores querendo vencer 
as doenças e permanecer com as mãos en-
laçadas. Desconfio dos que desconfiam da 
beleza de alma que habita as mulheres e os 
homens de fé. Não falo de religião, falo do 
sopro de amor que alivia a criatura, quando 
recupera a ponte com o Criador. falo da pri-
mavera que surpreende o inverno ou de um 
amanhecer que dá ordem de despedida à 
noite grande. Quanto maior o medo, maior 
a permanência da noite. O fato é que ama-
nhece. Os que desconfiam desperdiçam os 
raios que chamam um novo dia para existir. 
Os que desconfiam urram contra a perma-
nência do que é impermanente. Uma noite é 
impermanente; uma dor, também. Uma hon-
raria é, também, efêmera como efêmeras são 
as glórias que nos emprestam os aduladores. 
Mas há o que permanece. a lua grande per-
manece em cada lago. Um grande ser hu-
mano é o que dá o que tem de melhor por 
compreender seu lugar no mundo. Mas nem 
sempre compreendemos.

O dia em que eu estava no bairro, em que 
tanta gente estava, havia amanhecido sem 
grandes anúncios. fiz os feitos cotidianos, 
gostando do gosto de viver. Um café sem 
açúcar, só com a fumegante lembrança de 
tantos amanheceres na casa velha do inte-
rior de onde vim. a manteiga com sabor de 
mãe, de avó, de uma mulher que viveu co-
nosco e que tinha o nome de Rosa. Meu pai 

jardinava delicadezas desde sempre. a sau-
dade é um amor feito memória que já não 
espanta a felicidade, quando sopra alguma 
tristeza. invariavelmente, convido as duas a 
sentarem comigo e a desfrutarem do pão 
que me alimenta. É bonito de se ver tristeza 
e felicidade convivendo sem brigas, cada uma 
reconhecendo sua função. a da tristeza é a 
de humanizar, de lapidar a alma, de espan-
tar desnecessidades. e a da felicidade é a de 
mostrar o caminho, o fim, o tema do viver.

a vida da mulher que se preparava para 
ajoelhar era uma vida digna como qualquer 
vida que ocupa qualquer paisagem. fiquei 
preso àquela imagem. Os cabelos desajeita-
dos embaralhavam, ainda mais, os seus pen-
samentos. ela meneava a cabeça, de um lado 
a outro, como que em grito de desonra. al-
guém a desonrou? Muitos, certamente. Os 
movimentos não obedeciam a uma lógica. 
e quem decide o que é lógico no comporta-
mento humano? Mas havia desassossego por 
ali. e, ao mesmo tempo, um riso que parecia 
uma canção que nem ela compreendia. Não. 
Não era uma dança. eu haveria reconhecido. 
era um cansaço extrapolado em um corpo 
que falava se agitando.

a pele exaurida pelos anos apresentava 
a idade. era uma velha mulher. Dos cabelos 
sem nenhum cuidado a um nariz aumenta-
do por tentar sentir algum perfume em cal-
çadas tão pouco amigas. e, de cócoras, com 
as pernas se abrindo para abaixar mais, ela 
levou as mãos a uma água suja que ficava na 
rua rente à calçada. e, fazendo concha, be-
beu com fervor a ausência de humanidade. 
a velha mulher bebendo água dos restos de 
nada. a sujeira imperceptível não a incomo-
dava. ao menos, nada disse. Ou nada foi a 
ela perguntado. até porque quem se inco-
modaria de parar e de perguntar ou de parar 
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e apenas ouvir ou simplesmente de prestar 
atenção? Quem era aquela mulher na vida de 
tantos cujas vidas com tantos afazeres vaga-
vam sem parar? Nem a lua tinham tempo de 
ver. Nem os lagos que a lua refletia. Nem os 
próprios olhos quando viam. Não. era invisí-
vel, simplesmente. Ou um incômodo como 
o operário na canção de Chico, que morreu 
na contramão atrapalhando o sábado.

era um dia de semana qualquer.
O movimento das mãos foi me silencian-

do, me emudecendo. Os meus pensamen-
tos que, um pouco antes, viam a lua que se 
adiantava, naquele dia, já não resistiam a ne-
nhum outro pensar. Quem era aquela mu-
lher? Como ela chegou até ali? O seu vestido 
branco sujo de abandono, os seus pés des-
calços de qualquer cuidado, seu sorriso sem 
significado. era o que eu via. ela tinha a ida-
de da dor. e eu, a idade da omissão.

Vi nela tantas mulheres que passaram 
por mim. Mulheres geradoras de vidas e de 
vontades. Mulheres terra, mulheres desdo-
bráveis, mulheres água, mulheres com a voz 
digna de espantar preconceitos e superficia-
lidades. Minha mãe partiu me deixando par-
tido. Pariu a mim e a muitos sonhos que em 
mim permanecem. sorriso grande, tinha ela. 
Choro grande, também. Talvez do nosso cor-
dão umbilical, que resiste à sua ausência físi-
ca, tenha vindo a aprendizagem de convidar, 
à mesma mesa, tristeza e felicidade.

Chorei doído a sua morte, mas permane-
ci feliz, agradecido da raiz que me fez quem 
sou. Chorei a ausência e sorri o colo cicatri-
zante que, durante anos, curou machuca-
duras de alma.

Vi nela um silencioso amor. O barulho do  
corpo já havia reagido ao alimento que alivia-
va sua sede. sua face desfigurada pelas águas 
que sobraram do seu engolir não mentia que 

ali havia humanidade, que ali houve amor, 
que ali os sonhos já narraram lindos ama-
nhãs. Os pensamentos são capazes de nos 
surpreender. Viajam em velocidades que não 
conseguimos e frequentam espaços vários 
que, fisicamente, não nos foram autoriza-
dos de estar.

Nada fiz. apenas, vi. Pensei em comprar 
água, pensei em oferecer alimento, pensei 
em cuidar dela. e nada fiz. O tempo foi es-
capulindo, e eu nada fiz.

a demora da minha decisão fez com que 
ela caminhasse na solidão da rua e se perdes-
se no mundo grande onde ninguém vê nin-
guém. fiquei imaginando o seu nome, a sua 
dor, o seu destino. Dormi com ela, naque-
le dia, e acordei em desalinho com os meus 
afazeres. Minha vida seguiria o seu curso, 
não fosse o êxtase que tive diante daque-
la imagem. Daquela sussurrada imagem de 
sucessivos nãos.

e, então, por que a minha paralisia? Jus-
to eu que vivo das consequências dos afetos. 
Que fui plantado em terras calmas. Que ex-
perimentei, desde os primeiros entendimen-
tos, o calor da bondade. era assim que nos 
aquecíamos na velha casa do interior. e era do 
interior lindo que as palavras saíam do meu 
pai e nos embalavam sono na infância feliz. 
e sonhávamos com um mundo justo. e, nas 
igrejas, também aprendíamos a fraternida-
de. Não são os dois mandamentos os mais 
importantes, os revolucionários: amar a Deus 
e amar ao próximo?

a mulher do vestido branco ajoelhada 
com as mãos carregando água suja para ali-
viar a sede era o meu próximo. e eu fiz nada. 
Posso ter sido um pouco sacerdote e um pou-
co levita na linda narrativa do bom samarita-
no. Quanta sabedoria a de Jesus ao explicar 
o próximo. ao lançar as redes para ajudar 
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os homens a compreender que a misterio-
sa pescaria do existir depende da disposição 
de cuidar de alguém. são francisco compre-
endeu. e, também, irmã Dulce. e eu sei des-
sas histórias e de suas consequências. e por 
que, então, nada fiz? Do que precisava a po-
bre mulher naquele dia quente de um bair-
ro quente de uma cidade quente? Da minha 
frieza? eu, um pobre homem.

ela é uma e eu sou tantos. ela é muitas 
e eu sou apenas um. Tenho voz e não digo, 
tenho braços e não abraço, tenho coração 
e amo pouco. ela é uma humanidade intei-
ra. ela é todas as estações e, em todas elas, 
já não consegue perceber o que muda e o 
que permanece. Tem filhos a mulher? Os seus 
pais a emolduraram para que compreensão? 
Teria ela quebrado as molduras do entendi-
mento e se posto a vagar?

Lembrei de uma outra mulher de ipane-
ma, anamaria Carvalho, ou “a mulher de 
branco”. Cantou ela canções de amor, viveu 
ela histórias de amor. e, então, alguma coi-
sa mudou. algumas coisas mudam. eu a vi 
não poucas vezes. Na última, ela estava de 
azul. sorriu para mim. soube que o branco 
era a cor do luto em uma tradição no Japão. 
e a avó de anamaria havia morrido. e morre-
ram tempos e futuros em sua vida. O bairro 
que tem o mar e as canções observa essas 
vidas e registra nos dicionários dos seus sig-
nificados que as pessoas vão além das pai-
sagens. Que as pessoas têm valor, têm his-
tórias. e que, quando se perdem, seria tão 
bom se encontrassem a sinalização de pros-
seguir na bondade de alguém.

a mulher das águas sujas, entre os dedos 
envelhecidos, e de alguma sede, que ainda 
restava, depois de tudo, era o que eu tinha 
para algum êxodo. O êxodo que vem depois 
do êxtase. O êxtase é a elevação diante do 

belo. O pôr do sol de ipanema é espetáculo 
que rasga as tristezas e que permanece ali-
mentando a vida. Já aplaudi muitas vezes. 
Do arpoador, arremessei arpões de encan-
tamento e de incredulidade. É beleza demais 
para os olhos humanos. Os olhos da velha 
senhora ajoelhada na calçada viam, emba-
ralhados, a humanidade perdida.

Lembrei de um poema de Mário Quintana 
que escolhia as palavras para escolher a vida, 
a vida simples, a vida pura como a água be-
bida na concha das mãos. a água de Quin-
tana é água cristalina. a água da mulher que 
me acompanha é água dos restos de um dia 
sujo, dos cantos das ausências, de uma men-
te sem cuidados para compreender.

Perto dali, havia uma torneira. a torneira 
do mundo estava seca para ela. sua cabeça, 
tão sem cuidados, já não conseguia perce-
ber. foi o que vi. foi o que senti. se a ela pu-
desse dar um nome, chamaria de Maria. Não 
sei por quê. Ou, talvez, saiba. Talvez queira 
que o sagrado a proteja de nós que pouco 
fazemos, por medo ou por acomodação. Ma-
ria é nome santo e é nome comum. Maria é 
nome de quem foi escolhida e é nome que 
nasce do sonho de mães e de pais de que 
a filha tenha o poder do silêncio e o poder 
da ação. Que diga “sim” ao anjo e que diga 
“não” aos sentimentos ruins que sujam as 
pessoas e as águas.

Bebi em fontes límpidas na minha vida, 
mergulhei em cachoeiras abundantes, nadei 
em águas reconfortantes. e Maria? Como 
foi o seu ontem? Como serão os dias que 
virão? É certo que as certezas, há muito, já 
não moram em Maria. Mas há remédios. Há 
tratamentos. Há o amor que perfura o rígido 
rochedo e que faz brotar água e mel. Doce 
vida ela não teve. É o que sinto, pelo menos. 
e, se sinto, já agradeço. É ela a fotografia da 
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derrota de tantos. e há tantos que a olham 
como derrotada. Que preferem não ver.

No Rio de 1947, Manuel Bandeira grita:

Vi ontem um bicho

Na imundície do pátio

Catando comida entre os detritos.

e explica o que via, o que procurava. e 
fala, nas entrelinhas, da fome, do abando-
no, do rastejar nas sobras em busca de algo 
que alimente. O curto poema denuncia nos-
sos curtos braços, quando o assunto é aco-
lher. a personagem de Bandeira,

Quando achava alguma coisa,

Não examinava nem cheirava:

Engolia com voracidade.

Mas quem era, afinal, que vasculhava 
tanto nas sombras do mundo? Um cão? Um 
gato? Um rato?

O bicho, meu Deus, era um homem.

O que mudou de lá para cá?
No belo bairro, há o pôr do sol dos en-

cantamentos e há as misérias dos desapon-
tamentos.

será que a minha Maria já viu o pôr do 
sol do arpoador? será que ela já cantarolou 
algum poema que fala da cidade em que 
ela vive? 

Na canção de Vinicius e de Tom Jobim, a 
Garota de ipanema, quando passa, faz com 
que o mundo inteirinho se encha de graça 
por causa do amor. anamaria, a “mulher de 
branco”, poderia ter sido a Garota de ipane-
ma. Casada com Marcos Valle, compositor, 
ela viveu a efervescência da bossa nova. Mo-
rou em outros países, viveu outras culturas. 

e, no movimento da vida, vive a empurrar 
um carrinho de feira e a sorrir para os que 
se movimentam à sua frente.

ipanema tem árvores que choram nas ruas 
e que aliviam o calor. Tem construções, algu-
mas cuidadosas, outras nem tanto, que a di-
ferenciam de outros bairros. Tem hotéis e os 
seus hóspedes. Tem restaurantes e fome. e 
carência. e gente querendo encontrar gente. 
Tem a praia de todos os dias e o misterioso 
mar. e os poetas, que eternizam o múltiplo 
na unicidade da arte que irrompe o tempo 
e o espaço e ilumina o mundo. Tem tanto 
no bairro e na cidade. Tem o dual visível aos 
olhos. O rico e o pobre. O que tem alguém 
para cuidar e o que, de descuido em descui-
do, apenas perambula em compreender a 
beleza do caminhar. Do ter para onde ir. Do 
saber para onde ir.

Decidi acordar o dia e ir à mesma rua pro-
curar Maria. Quem sabe ela esteja. Quem 
sabe eu não fique petrificado e plante no 
mundo alguma bondade. Quem sabe ela me 
ensine que eu não deva terminar dia algum 
de minha vida sem oferecer, na concha das 
minhas mãos, um pouco de amor.

Terá Maria uma casa? Não, nasceu ela fi-
lha das ruas. Maria é a face de mulheres que 
fogem de pais ou maridos violentos. Maria 
é a face da exploração sexual das crianças 
e das violências de todas as idades. Maria é 
a face das pragas da invisibilidade que dis-
cordam dos que jardinam o mundo. Já disse 
que meu pai jardinava delicadezas. Maria é 
a face da ausência de delicadezas.

sempre me remói a incompreensão dian-
te dos tratamentos dos que não compreen-
dem. a mente humana é plantel de espéci-
mes diversos. O passado foi cruel com os que 
adoeciam. Tratamentos equivocados pouco 
faziam para a compreensão. e o isolamento 
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isolou da vida a possibilidade dos reencon-
tros. Os tempos hodiernos anunciaram me-
lhorias. Nada de choques, a não ser o de 
realidade. Nada de camisas de força, a não 
ser a força dos afetos, tão necessária na re-
cuperação dos esquecimentos.

Quem se esqueceu de Maria?
Da minha e das outras tantas?
Quem olha para as ruas e enxerga sujei-

ras, em vez de humanidades fraturadas pe-
las quedas de todos nós?

Quero encontrar Maria não para ensinar 
alguma coisa a ela. Não para dizer a vida nem 
mesmo para explicar o que fazer para ser fe-
liz. Quero ser feliz vendo Maria. e as tantas 
outras que deixei de ver por ser tão apres-
sado. Quero avisar à paralisia que vou agir. 
Que vou vencer o tempo das esperas e en-
tregar as mãos com a água que ganhei, gra-
tuitamente, para quem precisar. É disso que 
preciso. É para isso que eu nasci.

sou caminhante como Maria. e sou acu-
mulador, como Maria, de experiências e de 
necessidades. Tenho os meus sofrimentos, di-
ferentes dos de Maria. O meu pão, eu como 
quentinho. e, Maria? Quantos pães amanhe-
cidos ela comeu? frios. sem manteiga nem 
companhia. É o que penso. e, se penso, já 
agradeço. Pedaços de mim vão ao encontro 
dela. ainda é tempo de mudar de vida, de 
mudar de jeito de ver a vida, de compreender.

Decidi acordar o dia e ir à mesma rua pro-
curar Maria.

Longe de mim arrogâncias ou superio-
ridades. se ela estiver sentada, sentarei ao 
lado dela. se, em pé, ela estiver, em pé, eu 
ficarei. Olharei nos olhos de Maria o meu fu-
turo. e permitirei que ela, se quiser, veja em 
mim alguma compaixão.

Quem sabe tentemos juntos abrir a tor-
neira do mundo!

Quem sabe ainda more água onde o que 
ouvimos é silêncio!

Na minha mente, que tem liberdade para 
voar, vejo Maria.

De cócoras, pariu o abandono.
No melhor de mim, que tem o sonho de 

voar junto, encontro Maria.
encontrar Maria é, então, minha aspi-

ração.
Maria, Marias, gentes feitas do mesmo 

barro de que sou feito.
Quero encontrar Maria e, então, saber 

que o êxtase, que o êxodo lapidaram minha 
alma. Talvez o êxodo venha antes. Talvez sair 
de mim e ir ao encontro do outro é que me 
faça brilhar inteiro em cada lago como a lua. 
Talvez depois de encontrar Maria, eu encon-
tre a mim mesmo.

Quero encontrar Maria.
e desconfio de que ela more onde mora 

o amor.
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e m vida, eduardo não teve propriamen-
te uma presença marcante. fazia parte 
de um grupo de amigos que, sem se-

rem íntimos, eram lembrados com simpatia 
e até ternura. Mas pouco evocados, no sen-
tido de despertarem admiração por algum 
feito inédito; ou por terem suas tiradas co-
mentadas em alguma conversa.

Talvez por se moverem com discrição. era 
claramente seu caso: ao contrário de tantos 
outros, não ansiava por protagonismos. Não 
atuava, em suma. se o fazia, era como figura 
de bastidores. e foi nessa condição que ele 
faleceu após uma longa sequência de doen-
ças. assistido por seus médicos, mas essen-
cialmente só.

Daí minha surpresa quando, algumas se-
manas após sua morte, eduardo passou a me 
fazer falta. Com uma insistência de tal for-
ma peculiar que cheguei a me perguntar se, 
tudo somado, ele não teria integrado o gru-
po seleto de meus amigos mais chegados. 
sem se fazer notar, de mim ou de terceiros. 
Como era de seu estilo.

Com o passar do tempo, contudo, a dú-
vida deixou de ser relevante, a tristeza criou 
suas raízes e eduardo se instalou em meu 

presente. a título de bagagem, trouxe algu-
mas lembranças comuns. em número sufi-
ciente para povoar nossos pensamentos sem 
dominá-los. Regressava, assim, como parti-
ra: discretamente.

Curiosa sensação, confesso, mas nada 
desagradável. Talvez por se impor com va-
gar, despojada de culpas ou arrependimen-
tos. era genuíno o afeto de que se revestia. 
Não raro, pegava-me de surpresa. Quando, 
por exemplo, eu passava próximo ao prédio 
de ipanema onde ele residira.

Um endereço que eu frequentara religio-
samente às segundas-feiras à noite para ver 
filmes com Quincas e ele. Pois, dono de uma 
apreciável coleção de DVDs, eduardo conta-
va com uma TV de excelente qualidade. era, 
além do mais, feliz proprietário de um piano 
de meia cauda, um Yamaha comprado em 
Viena, que ele gostava de dedilhar enquan-
to conversávamos sobre os anos que passa-
ra na Áustria, em certa fase de sua vida, tra-
balhando para a ONU.

foi justamente Quincas quem, alertado 
por um telefonema do filho de eduardo, me 
despertou de madrugada com a notícia do 
falecimento. Mesmo sem estar propriamente 



214  •   edgard telles Ribeiro

surpreso, fiquei chocado: éramos nascidos 
no mesmo ano, eduardo e eu. O próximo a 
partir bem poderia ser eu. Cálculos mesqui-
nhos a que a vizinhança da morte nos leva 
por vezes, ainda que deles nos envergonhe-
mos depois.

Decorrido um momento, Quincas acres-
centou que, à tarde, necessitaria de mim no 
cemitério do Caju. O filho de eduardo opta-
ra pela cremação. Duas testemunhas preci-
savam confirmar, por escrito, ser mesmo esse 
o desejo do falecido.

– Por conta da pandemia – disse ele –, 
pode ser que ninguém mais apareça por lá. 
fora nós quatro.

– Quatro? – repeti.
– O irmão mais velho talvez desça de Pe-

trópolis – ele explicou. – Os dois não se viam 
há anos. Duvido muito, no fundo, que ele 
saia de seus cuidados. Daí que...

Saia de seus cuidados. Pensar que, em 
crianças, tinham brincado juntos...

Daquele irmão, eu nada sabia. Mas, do fi-
lho adotivo, sim. Conhecia-o de minhas visitas 
semanais ao apartamento, embora ele rara-
mente deixasse seu quarto – e nunca assistisse 
aos filmes conosco. fora adotado ainda ado-
lescente, era de origem tailandesa e o episó-
dio da adoção, iniciado em Viena, havia sido 
concluído a duras penas no Brasil. Três infor-
mações que tardaram a criar raízes em nosso 
grupo – como dados que, examinados com 
isenção, necessitam de lupas para fazer sen-
tido. Por que Viena, por que tailandês e por 
que adotá-lo, eram perguntas não formuladas 
que circulavam a nossa volta. faziam parte, 
por assim dizer, das circunstâncias de eduardo.

E por que não? – um de nós indagara 
certa vez, valendo-se da ausência de eduar-
do em nosso meio. Pergunta que abrira es-
paço para um leque rico em especulações 

verbais, seguido de seu corolário silencioso: 
quem, em sã consciência, não teria direito a 
sua quota de mistérios?

Nenhum deles, contudo, se revelaria à al-
tura da cena que nos esperava no cemitério. 
Consistia, para proclamá-la sem maiores ro-
deios, no número de pessoas finamente tra-
jadas que ali se encontrava, os homens osten-
tando ternos escuros, as senhoras de vestidos, 
chapéus e salto alto – sendo que todos con-
versando em voz baixa a poucos metros da 
capela na qual nosso anfitrião nos aguardava.

eram os trajes, tanto quanto as pessoas, 
que conferiam ao momento a estranheza de 
que se revestia. De nosso ponto de vista, se-
guramente do meu, lembrava uma cerimônia 
solene de posse em alto cargo funcional que 
estivesse prestes a ter início em pleno cemi-
tério do Caju – enquanto lá fora nevasse. a 
cerimônia, pelo lado simbólico, era de fato 
solene e sua importância real. Mas imersa 
em uma irrealidade perturbadora.

Mesmo porque, fora o irmão mais velho, 
que efetivamente apareceu mais adiante, ar-
rastando com um ar desnorteado a esposa 
pela mão, não havia, entre aquelas três de-
zenas de pessoas, um único rosto que pu-
déssemos identificar. e muito menos associar 
aos nossos – ou ao de eduardo –, seja pelo 
porte, a elegância ou até mesmo a calcula-
da displicência da linguagem corporal de que 
davam provas. eram todos, sem exceção, fi-
guras de outra época.

entre si, no entanto, pareciam se conhe-
cer intimamente, como pude observar ao 
vê-los circulando com elegância na varanda 
que separava a capela dos jardins do cemi-
tério. O que fazia de nós dois, com nossas 
roupas amarrotadas, e até do irmão de edu-
ardo, com seu blazer azul-marinho desbo-
tado, os verdadeiros intrusos na cerimônia.  
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em momento algum elevaram a voz ou usa-
ram celulares. e se sorriram ocasionalmente, 
jamais se permitiram um riso ou alguma ex-
clamação. Como se, bem mais do que nós, 
tivessem presente o objetivo comum que os 
reunira naquela data e localidade.

Chega a ser muito comum a sensação 
que por vezes nos domina em enterros – ex-
cluídos os parentes de primeira linha natural-
mente –, de também sermos donos do fale-
cido. a qualquer título que seja, antiguidade 
no posto, um episódio emocionante vivido 
na juventude, uma paixão, algum segredo 
de que sejamos detentores, companheiris-
mos de trabalho, um médico mais dedica-
do, uma ursada fraternalmente perdoada...

Mesmo com boa vontade, porém, ne-
nhuma dessas vagas categorias teria algo a 
ver com aqueles seres. e mais: nenhum de-
les havia dado sinal de vida nos longos me-
ses de hospital, ou aparecido no apartamento 
de ipanema para onde eduardo se deslocara 
entre suas internações. Nem sequer tinham 
mandado coroas de flores que se juntassem 
às três que havíamos providenciado às pres-
sas, o filho de eduardo, Quincas e eu. Tinham 
surgido, muito simplesmente, do nada. Tão 
logo encerrada a cerimônia, era certo que 
desapareceriam para o todo sempre com a 
mesma naturalidade.

Por inquietante que fosse, no entanto, 
aquele mistério não poderia rivalizar com a 
incógnita maior, representada por eduardo 
em seu caixão. e assim foi que, aos poucos, 
passamos a nos concentrar nessa questão a 
todos os títulos vital.

Onde andaria nosso amigo, se é que an-
dava em algum lugar? e se de um vazio se 
tratasse, de que filamentos invisíveis ou entre-
linhas surpreendentes disporia? Mais do que 
um corpo imune a qualquer lugar comum, 

jazia ali o verdadeiro enigma que, a um tem-
po, nos intimidava e fascinava.

Quando o fascínio se impôs à intimidação, 
contudo, produziu-se a síntese perfeita: era 
domingo, a vida nos sorria e a temperatura 
se mantinha amena. Tudo somado, portan-
to, continuávamos vivos – e, no fundo, aca-
bava sendo essa a verdade que interessava.

À noite, porém, sonhei com a multidão de 
requintados estranhos ao redor de eduardo. e, 
na manhã seguinte, não resisti à tentação de 
submeter o sonho à consideração de Quincas.

– Que multidão de requintados estranhos? 
– ele indagou surpreso.

– Ontem, no Caju – respondi mecanica-
mente. – No cemitério.

Certos silêncios pesam. O de Quincas, do 
outro lado da linha, levou-me a mudar de as-
sunto velozmente e, na sequência, a desligar. 
foi quando notei as gotas de suor que ha-
viam brotado em minha testa. e me apressei 
a pensar: o verão prometia.

Depois de hesitar um pouco, criei cora-
gem e telefonei para o filho de eduardo. em 
geral, para nos comunicarmos, recorríamos 
à língua inglesa. Mas foi em um português 
hesitante e tosco que ele se dirigiu a mim:

– Pai estava bonito na caixão dele, sim?
eu não administrara bem o impacto de 

dar com meu amigo atrás do vidro que emol-
durava a parte superior de seu corpo. Por me 
confrontar a uma imagem que realçava de 
modo excessivo a cor amarelada de suas fei-
ções por entre as flores.

ainda assim concordei com o rapaz, que 
felicitei pelas providências tomadas. Graças 
às quais, assegurei-lhe, a cerimônia trans-
correra de forma tão serena quanto singela. 
formulei então, da maneira mais casual pos-
sível, uma pergunta sobre os amigos igual-
mente presentes na capela.
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sensível, como todo oriental, a indaga-
ções que possivelmente encobrissem outras, 
o jovem optou por uma formulação que me 
deixou perdido: 

– Pena que muitas pessoas mais não po-
der vir, não?

a linguagem tanto poderia se aplicar a 
nosso quarteto original, quanto, forçando 
um pouco, à agremiação mítica que, desde 
a véspera, frequentava minha imaginação. 

– Mas... – tentei acrescentar – ...toda 
aquela gente...

– Pai estava bem bonita, sim?
Preferi não insistir. e a partir de então, 

emparedado entre a natural amabilidade 
tailandesa e o silêncio atônito de Quincas, 
convidei eduardo a se instalar em minhas 
saudades.

Quem teriam sido aqueles seres... – pas-
sei a me perguntar regularmente nas noites 

de segunda-feira ao rever sozinho um belo 
filme – ... que tinham saído de seus cuida-
dos para dar o melhor de si e evitar que os 
derradeiros momentos de nosso amigo co-
mum passassem em branco?

Quem?
Seus parceiros vienenses, acabei concluin-

do em um desses fins de noite regados a vi-
nho branco e imagens em movimento. Seus 
antigos parceiros vienenses, insisti emociona-
do diante da visão dos navios fantasmas en-
voltos em velas enfunadas de que se haviam 
valido todos ao cruzar o atlântico – para fa-
zer figuração no cemitério do Caju. Relem-
brando ao mundo que a existência de edu-
ardo não passara em vão.

Para, depois, retornar as suas origens.  
e aguardar que outros viajantes acenassem 
discretamente dos bastidores, convocando-
-os, uma vez mais, a se fazer presentes.
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V iúvo e sozinho há muitos anos, o ve-
lho convocou os familiares com al-
guns dias de antecedência. Morreu 

às duas e trinta e cinco da manhã; numa 
quinta-feira, dezembro, e chovia: um dos 
sobrinhos, emocionado mas suficientemen-
te lúcido, esticou para o relógio um olhar 
discreto e anotou as importantes minúcias; 
mais tarde, na hora do enterro, e depois, na 
missa de sétimo dia e mesmo durante mui-
tos anos haveria de acrescentar ao relato do 
falecimento aqueles pormenores que eviden-
ciavam, quando menos, o seu sangue-frio e 
espírito de observação.

O velho já notoriamente morto, trans-
correram segundos sem que alguém se lem-
brasse de desligar o balão de oxigênio, em 
cujo manômetro o ponteiro trepidava inútil 
e silencioso; uma estupefação coletiva e o ar 
escapando frouxa mas regularmente, e não 
tardaria que a boca se abrisse e uma baba 
escorresse pela comissura, descendo pelo 
pescoço e invadindo o pijama; com tal pres-
sentimento é que um dos presentes se adian-
tou e, manobrando com as duas mãos, com 
a direita torceu a torneirinha do balão e com 
a esquerda, magistralmente, catou sobre a 

mesa um guardanapo com o qual aparou, 
oh espírito previdente, a baba que já brotava 
do sorriso estagnado; tudo isso com tama-
nha habilidade que por certo culminaria em 
aplausos, não fosse a circunstância fúnebre. 
e só depois do suspense e do perigo afas-
tado começaram as lamentações e murmú-
rios: primeiro, uma indecisão, e foi preciso 
que uma senhora, não das mais chegadas à 
família, se jogasse de joelhos e em prantos 
ao lado da cama para que fosse acionado o 
choro geral; com exceção de duas ou três 
pessoas mais endurecidas, ou menos moti-
vadas, que abriram a porta e ganharam ra-
pidamente as escadas. aberta a porta, for-
mou-se uma corrente de ar que, depois de 
aliviar os circunstantes, sacudiu as roupas e 
os lençóis e carregou de um golpe as recei-
tas médicas empilhadas sobre a mesa; liber-
tas umas das outras e de qualquer compro-
misso para com o falecido, espalharam-se 
pelo quarto, transpuseram a porta e escor-
reram para as escadas, enquanto algumas 
rodopiavam em meio a exclamações agora 
menos lamentosas e mais objetivas; até que 
a porta fosse fechada com brutalidade e se 
restabelecesse a calmaria que as fez pousar, 
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macias, no chão, na cama, sobre os vidros de 
remédio e, em derradeira homenagem, so-
bre o cadáver. e todos foram reassumindo o 
pranto, ou pelo menos o ar desolado, o ar 
sinceramente desolado com que de novo se 
concentraram na figura momentaneamente 
esquecida do morto.

Do que se valeu o médico para adiantar-
-se, levantar a voz acima dos soluços e ob-
servar, sereno, que a vontade de Deus se 
cumprira, que depois de tanto sofrimento 
sobreviera o merecido descanso etc. etc.; e, 
tendo dominado o auditório, receitou cal-
ma e diligência nos preparativos do veló-
rio, anunciando desde logo o seu propósito 
de, nalgum canto tranquilo da casa, lavrar o 
atestado de óbito. À vista de tais pondera-
ções, três cunhados encheram-se de resigna-
do ânimo, alçaram-se à liderança e se puse-
ram a tanger os demais para fora do quarto, 
a fim de que pudessem eles mesmos prepa-
rar o corpo; e todos – quase todos, de vez 
que uns ficaram protestando no oferecimen-
to de préstimos, ou contra a liderança usur-
pada – foram saindo devagar; para, depois, 
cada vez mais desempenados e conversan-
do com crescente animação, irem descendo 
e se espalhando em providências.

O triunvirato de cunhados dedicou-se 
em seguida à vestição do defunto, tarefa 
que demandou esforços imensos no capí-
tulo das calças; chegando à gravata, che-
garam também a um impasse, logo desfei-
to com a escolha de uma discreta e simples 
e convenientemente circunspecta, de pou-
ca ou nenhuma predileção do falecido, mas 
por isso mesmo nova e exibindo ainda as 
dobras que trouxera da caixa. em seguida, 
trataram da arrumação do quarto e, nada 
mais havendo a fazer, sentaram-se e fica-
ram sem assunto.

No andar térreo, todas as luzes acesas, 
era intensa a agitação, conquanto reinasse 
uma surpreendente harmonia de compe-
tências. Na sala de visitas concentrava-se o 
maior número de pessoas, a empurrar mó-
veis, a remover quadros por demais festi-
vos, cristais e pratarias, a enrolar o tapete, 
tudo acompanhado de decididas vassoura-
das com que uma das mulheres arrebanha-
va o pó acumulado sob os móveis durante a 
doença. No hall, um sobrinho discava com 
estrépito, desligava e refazia ligações para, 
passado silencioso instante, dar – a voz gra-
ve, pausada – notícia e detalhes do faleci-
mento, e adiantar sobre o enterro, marca-
do para as dezesseis horas. em seguida a 
cada telefonema a operação recomeçava, 
em meio a recados, lembretes, advertên-
cias e recomendações da parte dos que, não 
tendo recebido uma incumbência específi-
ca, se juntavam em torno do primo: não es-
quecesse de avisar fulano, cuidado com as 
coronárias de tia sicrana. Liquidada a área 
municipal, passou o primo aos interurbanos: 
uma longa espera na chamada inicial, a te-
lefonista não entendendo coisa alguma e 
repetindo que sim, sim, mas que o sistema 
de micro-ondas, avaria próximo a tal lugar, 
mas que por outro lado, providências cabí-
veis, e o sobrinho do defunto aos berros, 
precisava falar de qualquer maneira, desse 
um jeito, a senhorita faça o obséquio, caso 
de falecimento, fa-Le-Ci-MeN-TO, não lhe 
interessavam os pormenores técnicos que 
a telefonista ia derramando com inflexibili-
dade funcional.

Na mesa da copa, uma senhora de seios 
bambos ao que tudo indica não prestava 
atenção nas palavras acolchoadas que o pa-
dre lhe ministrava a título de consolo. Na co-
zinha, outras se empenhavam cacarejantes 
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na feitura de bolinhos e café, muito café 
para a madrugada de vigília; entre consul-
tas ao caderno de receitas, talheres reti-
niam exumados das caixas de onde só em 
ocasiões especiais, uma panela despencava 
metálica, uma xícara que saltava em meio 
a gritinhos e quando iam ver, puro milagre, 
nem trincada.

No quarto vizinho à sala, um rapaz da-
tilografava a fala picotada do convite fú-
nebre, célere quando alguém dependurava 
leitura e sugestões sobre seu ombro, vaga-
roso e gramatical se o largavam um instan-
te, a banalidade daquela literatura! e mar-
telava o xis para recomeçar junto à dúvida 
dos enclíticos: a se realizar ou a realizar-se?

forçadas pelas relações de parentesco, 
amizade ou vizinhança, as pessoas foram 
aparecendo, ressabiadas: para a família, um 
abraço, tapinhas nas costas; para os conhe-
cidos, um aperto de mão; e nada mais além 
de cauteloso aceno de cabeça para os de 
impreciso relacionamento com o morto. e 
de repente se viam no centro da sala e dos 
olhares, meio desapontadas naquele velório 
sem defunto; então, sussurrantes, iniciavam 
interrogatório sobre o desenlace, que tragé-
dia, ali estavam, alguma coisa em que pu-
dessem ser úteis?

estacionou enfim à porta o furgão da 
companhia funerária, que desembarcou uma 
urna bem-feita, coisa decente e simples, mó-
dica de preço e talvez confortável. embora 
vazia e transportada na diagonal, sua entra-
da impôs comovido silêncio na sala. a subi-
da ao andar superior se fez sem problemas. 
Os funcionários da empresa dispuseram os 
cavaletes e ajustaram perto da parede um 

crucifixo dourado; objeto nada artístico e 
menos ainda original de que algumas pes-
soas, à falta de coisa melhor, se aproxima-
ram para admirar.

Já o convite, sim: dolorosamente conce-
bido, o convite exibia sutil originalidade sin-
tática, capaz de atrair às exéquias os filólo-
gos municipais; foi entregue ao homem que 
parecia o chefe da função; este o meteu no 
bolso do paletó sem a mínima consideração, 
sem lê-lo ao menos! e foi postar-se ao pé da 
escada, na copa, de onde comandou o des-
cimento da urna.

a nova entrada na sala estancou a pro-
sa, que se transformou em murmúrio à me-
dida que todos se aproximavam para assistir 
à remoção da tampa. O pessoal da funerária 
arrematou seu trabalho, distribuiu folhas de 
assinaturas pelas mesinhas da varanda e se 
arrancou no furgão.

avisadas as pessoas mais chegadas, aco-
modado o corpo no devido lugar, encomen-
dadas as flores e o cafezinho saindo ago-
ra em companhia dos bolinhos, nada mais 
restava a fazer senão formar na sala um cír-
culo de cadeiras e esperar. estabeleceu-se 
tacitamente uma guarda junto ao falecido; 
e os demais, não estando ocupados em fu-
mar e tomar café com bolinho na varan-
da ou na copa, sentaram-se para conversar 
em voz baixa.

Chegaram os acontecimentos àquele pon-
to em que a morte se torna em velório; e nes-
se ponto, pelo menos enquanto é noite, as 
horas decorrem sem que nada de especial 
aconteça. Quando muito, de meia em meia 
hora, um parente retardatário ainda mal aco-
modado fora do pijama, os olhos inchados 
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de sono ou lágrimas, não o avisaram a tem-
po!, e cada chegada provocava nova maré 
de choro. as matronas se juntavam em tor-
no do defunto e puxavam terços sobre ter-
ços, com espantosa resistência. Os da casa 
se revezavam nas camas disponíveis, dormir 
um pouco para aguentar o rojão; o médico 
prodigalizava calmantes e dava por encerra-
da a sua tarefa.

Pelas 6 da manhã o rapaz do convite sin-
tonizou o transistor e veio comunicar que as 
emissoras tinham aberto suas programações 
e já estavam cumprindo o doloroso dever de 
participar a parentes e amigos, com origina-
lidade sintática e tudo. Da cozinha continua-
va a sair farto suprimento, muito café e até 
uma boa variedade de bolinhos, de vez que 
cada uma das senhoras se orgulhava de uma 
especialidade; e formulou-se uma promessa 
de café com leite, talvez chocolate.

Os vizinhos, exceto uns poucos, tinham 
ido embora, mas quando o relógio bateu oito 
horas a casa começou a encher-se novamen-
te. Os que tinham velado meteram roupas 
de ocasião e apresentavam o rosto desfigu-
rado – o que facilitava o trabalho de identi-
ficação para os pouco íntimos que vinham 
trazer condolências, pêsames, sentimentos. 
Cumprimentavam a família e depois, discre-
tamente, iam conversar na varanda, política, 
futebol e o efêmero da existência, ouvir uma 
piada e apreciar o cafezinho; transcorrido o 
tempo mínimo de uma visita decente, assina-
vam a lista e saíam, abrindo paletó e sorriso.

foi assim durante toda a manhã. Na hora 
do almoço, os que conseguiram algum ape-
tite comeram na cozinha: um terceiro rodízio 
(1.o guarda do corpo; 2.o repouso nas camas; 

3.o almoço na cozinha) fora implantado, de 
maneira que a família nunca se ausentas-
se inteira da sala, onde chegavam visitas e 
muitas coroas de flores; quanto a estas, seu 
avultado número e riqueza provocavam nos 
parentes uma dupla reação, de espanto e de 
secreto orgulho: pois, embora não tivessem 
tido a ideia de frequentar mais amiúde o fa-
lecido, nem de sua vida tomar conhecimen-
to, ali estava, post mortem, o atestado vege-
tal de sua popularidade e prestígio. e tanto 
isso era verdade que já às duas horas da tarde 
não havia lugar na sala e na varanda. Mes-
mo no jardim havia grupos de curiosos, pois 
o saimento prometia cenas emocionantes.

Às dez para as quatro compareceu o padre 
e fez a encomendação. Na calçada, foi pre-
ciso violência para abrir caminho ao féretro.

De volta à casa, a família encontrou a sala 
vazia, removidos já os petrechos da funerá-
ria. Havia estranhos, vizinhos na certa, e es-
tabeleceu-se conversação. O rapaz do convite 
calculou, grosso modo, em perto de 127 os 
carros participantes do cortejo; e a estatísti-
ca, consagradora não só do defunto como 
de toda a sua estirpe, desencadeou falação 
em torno das peripécias do dia. Depois os 
estranhos pediram licença, renovaram pê-
sames e saíram.

então, pela primeira vez desde o momen-
to em que o velho fechara os olhos, os fami-
liares se envolveram num anuviado silêncio. 
e assim ficaram, acendendo cigarros.



o doloroSo dever  •  221

Coube às mulheres romper o silêncio, 
com o pretexto da arrumação da casa. Os 
homens permaneceram calados. Como num 
filme rodado ao contrário, os móveis, os qua-
dros e o tapete foram sendo recolocados. 
Depois as mulheres trouxeram os cristais 
e as pratarias, sobre as quais se fecharam 
em confabulações; daí a pouco os homens 
começaram a vir para a roda, que se abriu 
noutra maior, em torno da mesa onde es-
tavam os objetos; um dos cunhados tomou 

uma salva de prata, lembrou um caso do fa-
lecido; um primo emendou com outra his-
tória, e de repente estavam todos rindo e 
contando casos, a habilidade do velho, um 
pouco mesquinho, é verdade, para juntar 
dinheiro. aí, solenizados, calaram-se. Uma 
concunhada tomou uma jarra, deu um pe-
teleco e disse: cristal da Boêmia, do bom, 
e todos ficaram ainda mais sérios e então 
alguém falou: deve estar valendo uns qua-
trocentos contos.



Petit Trianon – Doado pelo governo francês em 1923.

sede da academia Brasileira de Letras,
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PATRONOS, FUNDADORES E MEMBROS EFETIVOS  
DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS

(fundada em 20 de julho de 1897)

as sessões preparatórias para a criação da academia Brasileira de Letras realizaram-se na sala de redação da 

Revista Brasileira, fase III (1895-1899), sob a direção de José Veríssimo. Na primeira sessão, em 15 de dezembro 

de 1896, foi aclamado presidente Machado de assis. Outras sessões realizaram-se na redação da Revista, na 

Travessa do Ouvidor, n.o 31, Rio de Janeiro. a primeira sessão plenária da instituição realizou-se numa sala do 

Pedagogium, na Rua do Passeio, em 20 de julho de 1897.

Cadeira Patronos Fundadores MeMbros eFet ivos

 01 adelino fontoura Luís Murat ana Maria Machado
 02 Álvares de azevedo Coelho Neto Tarcísio Padilha
 03 artur de Oliveira filinto de almeida Joaquim falcão
 04 Basílio da Gama aluísio azevedo Carlos Nejar
 05 Bernardo Guimarães Raimundo Correia José Murilo de Carvalho
 06 Casimiro de abreu Teixeira de Melo Cicero sandroni
 07 Castro alves Valentim Magalhães Carlos Diegues
 08 Cláudio Manuel da Costa alberto de Oliveira Cleonice serôa da Motta Berardinelli
 09 Domingos Gonçalves de Magalhães Magalhães de azeredo alberto da Costa e silva
 10 evaristo da Veiga Rui Barbosa Rosiska Darcy de Oliveira
 11 fagundes Varela Lúcio de Mendonça ignácio de Loyola Brandão
 12 frança Júnior Urbano Duarte alfredo Bosi
 13 francisco Otaviano Visconde de Taunay sergio Paulo Rouanet
 14 franklin Távora Clóvis Beviláqua Celso Lafer
 15 Gonçalves Dias Olavo Bilac Marco Lucchesi
 16 Gregório de Matos araripe Júnior Lygia fagundes Telles
 17 Hipólito da Costa sílvio Romero affonso arinos de Mello franco
 18 João francisco Lisboa José Veríssimo arnaldo Niskier
 19 Joaquim Caetano alcindo Guanabara antonio Carlos secchin
 20 Joaquim Manuel de Macedo salvador de Mendonça Murilo Melo filho
 21 Joaquim serra José do Patrocínio Paulo Coelho
 22 José Bonifácio, o Moço Medeiros e albuquerque João almino
 23 José de alencar Machado de assis antônio Torres
 24 Júlio Ribeiro Garcia Redondo Geraldo Carneiro
 25 Junqueira freire Barão de Loreto alberto Venancio filho
 26 Laurindo Rabelo Guimarães Passos Marcos Vinicios Vilaça
 27 Maciel Monteiro Joaquim Nabuco antonio Cicero
 28 Manuel antônio de almeida inglês de sousa Domício Proença filho
 29 Martins Pena artur azevedo Geraldo Holanda Cavalcanti
 30 Pardal Mallet Pedro Rabelo Nélida Piñon
 31 Pedro Luís Luís Guimarães Júnior Merval Pereira
 32 araújo Porto-alegre Carlos de Laet Zuenir Ventura
 33 Raul Pompeia Domício da Gama evanildo Bechara
 34 sousa Caldas J.M. Pereira da silva evaldo Cabral de Mello
 35 Tavares Bastos Rodrigo Octavio Candido Mendes de almeida
 36 Teófilo Dias afonso Celso fernando Henrique Cardoso
 37 Tomás antônio Gonzaga silva Ramos 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
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