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Os caminhos

João de Scantimburgo

Aevocação de alguns dos nossos grandes mortos continua pre-
sente nas páginas deste numero da Revista Brasileira.

A comemoração do Centenário da morte de Joaquim Nabuco e o
Centenário do nascimento de Rachel de Queiroz, Carlos Chagas Filho,
Aurélio Buarque de Holanda e Miguel Reale suscitam novas aborda-
gens, que evidenciam que uma literatura se faz e se consolida através da
diversidade e da multiplicidade de expressões culturais e artísticas.
Cada um dos membros da Academia Brasileira de Letras que aqui e
agora estão sendo alvo de evocações e análises, representa um caminho
a uma história.

A essas manifestações acrescenta-se o ensaio clássico de Franklin
de Oliveira sobre Os Sertões, o qual prolonga a intensa repercussão al-
cançada pelo transcurso do Centenário do falecimento de Euclides da
Cunha, ocorrido no ano passado.

Os livros biográficos e ensaísticos que têm sido publicados este
ano sobre Joaquim Nabuco – e entre os quais se salientam os dois
volumes organizados pelo professor Severino J. Albuquerque sobre
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a sua atuação nas Universidades de Yale e Wisconsin, quando embaixador do
Brasil em Washington – reafirmam a glória inarredável do grande brasileiro
que, juntamente com Machado de Assis e Lúcio de Mendonça, fundou a Aca-
demia Brasileira de Letras.

Na mesma trilha privilegiada em que transitam nossos grandes estilistas literários,
avulta Rachel de Queiroz. Os artigos sobre ela aqui reunidos, e marcados pela evo-
cação pessoal, indicam de forma nítida a importância da autora de O Quinze. Ela é,
sem dúvida, uma das mais altas expressões de nossa literatura e já está engastada numa
galeria perene, ao lado do seu glorioso ascendente que foi José de Alencar.

O artigo do Acadêmico Moacyr Scliar ressalta o papel relevante exercido por Car-
los Chagas Filho no processo de desenvolvimento científico do Brasil. O ensaio do
grande dicionarista e filólogo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira sobre a “Canção
do Exílio” de Gonçalves Dias deve ser acolhido como uma das nossas primeiras mani-
festações de crítica estilística e reclama uma atenção especial do leitor.

A ação seminal do jurista e filósofo Miguel Reale, autor de uma Teoria do Di-

reito internacionalmente consagrada, freme no ensaio que lhe dedica o Acadêmico
Celso Lafer, com a sua autoridade de jurista e pensador político e social.

Figura neste número da Revista um ensaio do poeta e ensaísta Floriano Martins
sobre um admirável poeta esquecido, o cearense Américo Facó. Ele pertence à li-
nhagem poética dos bichos-de-seda ou bichos de concha, segundo a fina observa-
ção de Manuel Bandeira, que o incluiu em sua Antologia dos Poetas Bissextos, pois se
escondia e só se revelava aos amigos mais íntimos que, como Carlos Drummond
de Andrade, muito o admiravam. O trabalho de Floriano Martins nos mostra o
seu alto nível poético. Américo Facó viveu nos tempos da eclosão e consolidação
do Modernismo, mas seguiu um caminho diferente, praticando uma poesia apu-
rada, e de peregrina musicalidade, que ostenta o selo do Simbolismo francês, sem
embargo da vibrante nota nacional nela existente.

Os seus poemas aqui reproduzidos nutrem o postulado de que a grandeza de
uma literatura se assenta sobre a diversidade e a pluralidade dos caminhos
seguidos.
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Nabuco: 100 anos
depois

Murilo Melo Filho

Se 2008 foi o Centenário da morte de Machado e se 2009 foi o
Centenário da morte de Euclides, este 2010 está sendo o Cen-

tenário da morte de Nabuco.
Eles três foram fundadores e membros efetivos da Academia Bra-

sileira de Letras, que justamente por isso tanto se tem empenhado
em homenageá-los.

Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, o “nhô Quim”, assim
seria depois chamado pelos escravos do seu engenho Massangana,
onde viveu os primeiros oito anos de vida. E uma das lembranças que
o marcaram para sempre foi a de uma criança negra que havia recebido
várias chibatadas de um feitor e que, numa desabalada correria, se ati-
rou aos seus pés, pedindo-lhe que a comprasse dos seus senhores:

– Qual é o seu nome?
– Joaquim Felício.
Na coincidência de nome daquele “xará”, decidia-se o destino de

outro Joaquim, o Nabuco, no rumo do Abolicionismo. E ali mesmo
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prometeu a si próprio lutar pela liberdade daquela raça sofrida. Anos depois,
voltou a Massangana, onde visitou o catre dos escravos, que então já haviam
morrido, quase todos. Horroriza-se então com o que vê. A casa e a igreja ha-
viam sido destruídas. De repente, recordou-se de que, distante delas, havia o
cemitério dos negros. Lembrou-se de quase todos eles e os chamou, um a um,
pelo nome. E mais uma vez jurou mudar aquele cenário.

Nessa época, Machado de Assis começava a sua vida de crítico literário e o
recomendou:

– Tomem nota deste nome: Joaquim Nabuco, um jovem patriota.

� Uma turma ilustre

Na Faculdade de São Paulo, enturmou-se com alunos ilustres: Afonso
Pena, Rodrigues Alves e Rui Barbosa. Formou-se em Direito e defendeu es-
cravos no Tribunal do Júri, cujos crimes conheciam uma só sentença: a pena
de morte.

Já estava então envolvido no abolicionismo, que defendia como o primeiro
passo para uma futura reforma agrária e um projeto de reforma educacional.

Media 1,90 m de altura e já o conheciam como “Quincas, o Belo”. Solteiro
e bem educado, era um orador esplêndido, com discursos que sempre tinham
começo, meio e fim. Nunca se perdia e mantinha o rumo de suas palavras, com
estilo próprio, que se adaptava conforme o público presente: das academias,
dos comícios, das universidades, das embaixadas e do Parlamento.

� A bandeira da abolição

Com o apoio de Castro Alves e de José do Patrocínio, empolga-se na prega-
ção do Abolicionismo, que para ele devia ampliar-se a uma tematização mais
abrangente até chegar aos problemas sociais, num país como o Brasil.
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Suas cartas, diários e discursos ainda estão à espera de um intérprete que os
analise à luz de visões maiores do que a de uma simples crítica literária. Ele não
era apenas um contemporâneo da cultura canavieira de sua época, mas um ob-
servador atento ao futuro do potencial brasileiro.

Na sua pregação abolicionista, recebe o apoio dos jovens, dos pobres e dos
padres. Há dias em que fez três a quatro discursos. Num deles, condenou os
oficiais do Exército, caçadores de escravos fugitivos, chamando-os de “capi-
tães do mato”.

Vai a Roma, é recebido pelo Papa Leão XIII e consegue dele uma Encíclica
contra a escravidão, lançada em seguida.

� O dia da libertação

Elegeu-se para a Câmara, sempre com a bandeira da abolição, vitoriosa no
dia 13 de maio de 1888, pela qual tanto batalhara, para cumprir aquela sua
promessa feita aos escravos de Massangana, numa conquista que nos Estados
Unidos custara o preço de uma sangrenta guerra de cinco anos, mas que no
Brasil era recebida com risos e festas.

O povo acorreu às ruas e praças do Rio para aclamar os líderes da campa-
nha, que apareciam na sacada do Paço Imperial e aí recebiam os aplausos po-
pulares.

Nabuco esforça-se para discursar, mas, com voz embargada, consegue ape-
nas dizer:

– Está abolida a escravidão. Não há mais escravos no Brasil.
José do Patrocínio, que entrara na sala carregado nos ombros de populares,

aproxima-se da Princesa Isabel, beija-lhe as mãos e proclama:
– Vossa Alteza é a querida mãe branca dos brasileiros. Terá a minha eterna

gratidão.
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� O fim da monarquia

No interior do Paço, a Princesa Isabel, acompanhada pelo marido, Gas-
ton D’Orleans, o Conde d’Eu, um francês impopular, senta-se à mesa e,
com letra firme – usando uma caneta comprada numa subscrição popular
–, sanciona o projeto que ela própria remetera ao Parlamento, abolindo a
escravatura.

Ao colocar sua assinatura naquele papel, a Princesa estava bem consciente
de que o fim da escravidão era também o fim da Monarquia e o começo da Re-
pública, que realmente aconteceriam um ano depois.

� Fundando a ABL

No dia 20 de julho de 1897, Machado funda a Academia Brasileira de Le-
tras, da qual Nabuco é eleito secretário-geral, fazendo um discurso-apelo em
favor da concordância nas discordâncias entre acadêmicos monarquistas e re-
publicanos.

Como fundador, ocupa a Cadeira 27, que tinha Maciel Monteiro como pa-
trono e que teria Dantas Barreto, Gregório da Fonseca, Levi Carneiro, Otávio
de Faria e Eduardo Portella como sucessores.

Declarou naquele discurso:
– Nós somos quarenta. Mas nunca seremos os quarenta.

� A Santíssima Trindade

Juntamente com Machado e Rui, Nabuco compôs o trio que Graça Aranha
chamou de “A Santíssima Trindade da Inteligência Brasileira”.

Eles três viveram da palavra e para a palavra, como autênticos esgrimistas
do vernáculo e exímios maestros, regentes e orquestradores no emprego dos
termos exatos do nosso idioma, que, fascinados, manejaram como mágicos:
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� Machado, introvertido e recluso, no seu refúgio do Cosme Velho e na
ABL, escrevendo sem cessar, com um texto enxuto e perfeito, nos ro-
mances, crônicas, críticas, contos, artigos, peças teatrais e poemas;

� Rui, extrovertido e falante, na tribuna do Senado, nos comícios, tribunais,
entrevistas e na Conferência da Paz, em Haia; e

� Nabuco, britânico e contundente nos debates e nas discussões, nas cortes
internacionais, na campanha da abolição, na Embaixada em Washington
e nos salões de casaca, com seu estilo rebuscado e elegante.

� Monarquista fiel

Nos dez anos seguintes à abolição da escravatura e à proclamação da Repú-
blica, Nabuco cumpriu o seu ostracismo de monarquista fiel ao Imperador Pe-
dro II, dedicando-se a construir sua obra literária, em dois livros que hoje são
clássicos: Um Estadista do Império e Minha Formação, com as relembranças de Mas-
sangana e os elogios feitos pelos seus confrades, como Rui, Patrocínio e, so-
bretudo, Machado, que não se cansam de enaltecê-lo.

Intelectualmente, nunca escondeu a influência que, sobre a sua formação
intelectual, exerceram dois grandes franceses: Chateaubriand e Renan.

Atende a um apelo do Presidente Campos Sales e em 1900 aceita o convite
para defender o Brasil num litígio de fronteiras, com a Guiana Inglesa, que en-
volvia milhares de quilômetros quadrados, lá no Norte e depois recebe um te-
legrama em que o Chanceler Rio Branco o convida para Embaixador do Brasil
em Londres e depois em Washington.

Assume a Embaixada nos Estados Unidos, vem ao Brasil e, nas escalas
feitas pelo navio, é aclamado no Recife, em Salvador e no Rio, onde, em 1906,
se consagra na presidência da Conferência Pan-Americana.
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� Retornando à fé católica

Recusa o convite para chefiar a missão do Brasil na Conferência de Haia,
argumentando em carta a Graça Aranha:

– Por mais que me custe não estar com Rui na Conferência, não posso ir a
Haia como segundo e ele só poderá ir como primeiro.

Continua residindo em Washington, onde era conhecido como “o Embai-
xador mais bonito”.

Mas aí a saúde já começa a fraquejar, com o agravamento de uma surdez e
de uma arteriosclerose, que não mais lhe permitem atender aos compromissos
diplomáticos, aos quais ele começa a faltar. Confessa a um amigo: “A velhice e
a doença estão me invadindo perigosamente”.

Retorna à Igreja e à sua Fé, carregando sempre um terço no bolso da calça e
uma Bíblia na mão direita. Morre no dia 17 de janeiro de 1910, num faleci-
mento que completou 100 anos no dia 17 de janeiro de 2010, homenageado
durante todo este ano.

� Os aplausos populares

O caixão de Nabuco foi trazido pelo navio North Carolina, da Marinha ame-
ricana, para o Rio de Janeiro, onde uma multidão o carregou nos ombros, sob
aplausos, e envolto nas bandeiras do Brasil e da abolição, ao longo da Avenida
Rio Branco, desde o Cais do Porto até o Palácio Monroe.

Outro navio, desta vez o Carlos Gomes, da Marinha brasileira, levou-o para o
Recife, atendendo a um pedido seu: o de ser enterrado na terra natal. Dizia ele:

– Não posso negar os meus ossos ao Recife e a Massangana.
O Embaixador e Acadêmico Joaquim Nabuco morreu no momento em que

Deus o quis levar. Por ordem divina, calava-se a sua voz, mas não se calavam a
sua mensagem e o seu exemplo de vida em favor dos pobres e dos escravos.
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Prosa

Rachel de Queiroz

Ivo Pitanguy

Rachel de Queiroz nasceu no Ceará em uma família tradicio-
nal de classe média.

A intimidade com os livros começou cedo. Orientada pelos pais,
Daniel e Clotilde, que costumavam organizar sessões de leituras,
Rachel conheceu os clássicos franceses e em especial os russos, Dos-
toievski, Tolstoi, Gorki. A grandeza e a miséria do ser humano fo-
ram-lhe apresentadas, despertando-lhe desde cedo o sentido de jus-
tiça. Aos 15 anos forma-se professora. Ela dizia que nunca havia se
interessado em fazer um curso superior, considerava-se autodidata.
A leitura constante a estimulou a esboçar os primeiros escritos, que
não mostrava a ninguém.

Aos 17 anos Rachel envia ao jornal O Ceará uma carta criticando
um concurso muito popular, promovido pelo suplemento literário
do jornal, o de Rainha dos Estudantes, que ela ironicamente iria
vencer três anos depois, quando trabalhava como professora substi-
tuta de História. Rachel tinha um humor fino; na carta que assinou
com o pseudônimo de Rita de Queluz indagava: “Rainha em tempo
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de República?” Fez tanto sucesso entre os leitores que acabou sendo convida-
da para colaborar no jornal, ficando responsável pela pagina literária receben-
do cem mil réis por mês.

No dia da festa, em que iria ser coroada Rainha dos Estudantes, com um
majestoso vestido longo de cauda e prestes a receber a coroa, a cerimônia é
bruscamente interrompida por um rapaz anunciando que João Pessoa, então
governador da Paraíba, havia sido assassinado em Recife, – prenúncio da Re-
volução de 30. A coroação virou um comício. “Já estava comunista” quando
isso aconteceu, Rachel costumava dizer. Ser comunista na época estava muito
ligado ao pensamento liberal, e boa parte dos jovens se identificava com as ideias
de Marx e Lênin.

Durante um período de repouso absoluto, devido a uma suspeita de tuber-
culose, Rachel decide escrever um livro relatando o sofrimento de um povo
face à seca e à pobreza. Nascia assim O Quinze, seu primeiro romance. Não foi
muito bem recebido pelos críticos cearenses. Um até afirmou que tinha sido
escrito pelo pai, Daniel de Queiroz. Ela resolve então enviá-lo para o Rio e
São Paulo. Recebeu uma carta autografada de Graça Aranha, entusiasmado
com o livro, e mereceu muitos elogios de Augusto Frederico Schmidt e Mário
de Andrade. O Quinze lhe abriu um caminho na literatura brasileira.

O encontro com integrantes do Partido aconteceu alguns anos depois,
quando veio ao Rio de Janeiro receber o prêmio concedido ao romance O
Quinze, pela Fundação Graça Aranha. Ligou-se a um grupo de simpatizantes
do ideal comunista: Nise da Silveira, Mario Adelmo, Eneida. Rachel tor-
nou-se então mensageira do bloco operário em Fortaleza.

Rachel sentiu bem as dificuldades de ser idealista, quando se alistou no Par-
tido. Um fato significativo é que sempre levou adiante a vontade de aprender,
entender o mundo, saber das coisas, guardando a independência das pessoas
que nascem livres, que pertencem à sua própria natureza. Quando o Partido
classificou seu segundo livro, João Miguel, de preconceituoso com a classe ope-
rária, exigindo que modificasse a postura dos personagens, Rachel reagiu com
vigor e decidiu afastar-se, não tendo desse dia em diante mais nenhum contato
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pessoal com os dirigentes do Partido. Rachel era muito idealista – sonhava
com Rosa de Luxemburgo.

Seguramente, tantas vivências forneceram a ela essa sinceridade presente nas
histórias que soube tão bem contar. Suas crônicas revelam um panorama pro-
fundo do século XX, das nossas coisas, dos nossos homens públicos, políticos
e intelectuais, desportistas, enfim, tudo que constituía a nossa sociedade, fa-
zendo-nos compreender melhor toda uma época. O talento de absorver e tra-
duzir os movimentos mais íntimos da alma do nosso povo marcou muito a li-
teratura de Rachel. Seus personagens a todo o momento parecem imbuídos
dessa força permanente que as coisas muito verdadeiras possuem.

Ela passou por momentos de grande sofrimento, de angústia, a morte da fi-
lha Clotildinha, do irmão Roberto, mesmo assim mantinha o semblante doce
de uma pessoa que não deseja deixar transparecer quanto sofria. Falando de
Nietzsche e Mahler, Wagner disse que ali estaria o “Demon”, o fermento que
coloca nossas almas em efervescência, que convida às novas experiências a to-
dos os excessos, ao êxtase. Esse “Demon”, esse fermento está em Rachel. Nela,
existe toda uma moral verdadeira, um estímulo constante que nos impulsiona
a entender o seu mundo, do qual se irradiam todos os movimentos, todas as
tropelias em que o ser humano pode se envolver. Eu acredito que o dom maior
de Rachel é o de, através do amor e da compaixão humana, trazer a compreen-
são a todos nós.

O sentido criativo de Rachel estava ligado a um corpo a corpo entre o cria-
dor e a criatura, combate duro entre a ideia e a sua transposição para o papel,
provavelmente a metáfora do poeta ao dizer que a palavra abafa a ideia. Ela
preservava sua liberdade pessoal e no fundo era uma lutadora individual. A
força telúrica com que foi gerada deu-lhe asas para voar e descortinar horizon-
tes mais amplos, infinitos. Aprendeu muito com os seus pais, sobretudo com
sua mãe, sobre culturas e pessoas, com a avidez de tudo saber, tudo conhecer,
uma curiosidade que guardou até o fim de sua vida.

Rachel tinha uma forma única de expor a realidade social. Procurava co-
nhecer in loco as situações e personagens sobre os quais escrevia, plena de uma
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visão adequada ao nosso tempo. Gostava de colher o material na fonte. Quan-
do estava escrevendo João Miguel, costumava frequentar a cadeia pública para
“estudar o meu material”, como dizia. Um dia, ao sair pela porta lateral da ca-
deia em direção ao Passeio Público, avistou o homem que perseguia um preso
que matara seu irmão. Era o mesmo homem que havia espalhado a história de
que ela não era a verdadeira autora de O Quinze. Rachel não teve dúvida: ao
cruzar com ele, fechou a sombrinha que a protegia do sol escaldante e bateu
nele até quebrá-la.

Ele não esboçou nenhuma reação, e ela seguiu caminhando tranquilamente.
Creio que ele, por sua vez, seguiu como pôde o seu caminho.

Rachel gostava de contar um episódio divertido que aconteceu logo após a
publicação do livro. Uma vizinha foi até a sua casa perguntar a sua mãe: “Você
não acha que esse livro João Miguel tem cenas muito cruas para a Rachelzinha ter
escrito ?”. “Se minha Rachelzinha não tivesse escrito esse livro, eu não deixaria
que ela o lesse”, respondeu brincando D. Clotilde.

Sua irmã, Maria Luiza de Queiroz, que Rachel considerava como filha, de-
vido à grande diferença de idade, nos conta que em todas as casas, nas diferen-
tes cidades em que Rachel morou, as paredes não abrigavam quadros e sim li-
vros, nacionais, portugueses, ingleses, antigos e novos, livro de amigos escrito-
res, biografias, livros de história, de guerra, sociologia, política, enfim certa
miscelânea. O que curiosamente chamava a atenção de Maria Luiza era a
quantidade de pocket books policiais de Agatha Christie e Raymond Chandler.
Lia quatro jornais por dia, o que a mantinha informada sobre tudo que acon-
tecia no mundo, e ainda preparava com maestria uma boa fritada de siri, seu
prato preferido.

Sinceridade, originalidade e coragem são características marcantes da per-
sonalidade de Rachel de Queiroz. Essas qualidades lhe eram tão naturais
como o perfume para a rosa. Dona de um estilo em que a palavra bem costura-
da, precisa e bela nos apresenta um Brasil profundo e verdadeiro, partindo do
sertão para a cidade grande, Rachel, com senso de humor e aguda observação
dos fatos, nos revela o lado rude e grandioso dos nossos contrastes.
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Embora Rachel afirmasse que não gostava de escrever e que o fazia para se
sustentar, poucos o fizeram com tanta qualidade e vontade. Romancista, cro-
nista, autora de teatro e de livros infantis, ela gostava de lembrar que começou
a escrever em jornais ainda muito jovem, e nunca mais parou.

Rachel não era de meias palavras. Sua preocupação com todos aqueles que
tiveram o privilégio do seu convívio era constante. Gostava de ajudar os ami-
gos, envolvendo-os com a sua generosidade, reflexo de sua grandeza de espíri-
to. Inspirou grandes amizades. Todos nós, seus amigos, pensamos como Ma-
nuel Bandeira que em homenagem à sua graça e inteligência escreveu:

Louvo o padre, louvo o Filho,
O Espírito Santo louvo
Louvo Rachel, minha amiga,
Nata flor do nosso povo.
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Ano 1946: Chá no apartamento da Rua 7 de Abril.
Sentados: Leonardo Arroyo, Edgard Cavalheiro, Monteiro Lobato,
Lygia Fagundes e Nenê Moura Azevedo.
Em pé: Colegas da Faculdade de Direito e familiares. Zazita de Azevedo
Fagundes, pianista e mãe de L. F (cortada) no lado direito da foto.



Monteiro Lobato

Lygia Fagundes Telles

Quando cheguei para a primeira aula na Faculdade de Direi-
to, um colega aproximou-se sacudindo na mão o jornal,

“Olha aí, o Monteiro Lobato foi preso por causa da carta que escre-
veu, aquela denúncia sobre o petróleo, lembra? O Getúlio Vargas
aprontando outra vez, ele foi preso por crime de opinião, contrariar
o presidente dá cadeia!”

Enquanto eu lia a notícia o meu colega esbravejava lembrando a
nossa passeata, saímos levando na frente o estandarte do Centro XI
de Agosto e a bandeira brasileira, todos na maior ordem e silêncio
quando de repente veio por trás a cavalaria já atirando! Um morto,
feridos, presos...

“Ele está no presídio da Avenida Tiradentes. Vou lá fazer minha
visita”, avisei guardando os livros e cadernos na sacola que dependu-
rei no ombro.

O colega enfiou o jornal no bolso, “Não vão deixar você entrar, é
claro!” – Fui saindo rapidamente, “Não custa tentar” –. Ele me
acompanhou até o ponto de ônibus, não podia ir porque tinha um
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exame nessa manhã, “E se deixássemos para depois?” Despedi-me. “Tem que
ser agora”. Quando desci do ônibus fiquei na calçada olhando o velho prédio
encardido e frio. Subi a escada. Um guarda veio e pediu meus documentos.
Entreguei-Ihe a minha carteirinha de estudante e disse que viera fazer uma vi-
sita de solidariedade ao escritor. O guarda vistoriou a minha sacola, nenhuma
arma? Olhou-me com uma expressão meio divertida e ordenou que o acompa-
nhasse. No longo corredor que me pareceu sombrio ele avisou, a visita teria
que ser breve mesmo porque já tinha um visitante lá dentro. Entrei na saleta
fria. Uma mesa tosca, algumas cadeiras de palhinha. Em torno da mesa, Mon-
teiro Lobato de sobretudo preto, um longo cachecol de tricô enrolado no pes-
coço. Sentado ao lado, o visitante de terno e gravata, calvo, os olhos azuis.
Monteiro Lobato levantou-se abotoando o sobretudo e veio ao meu encontro
com um largo sorriso. Era mais franzino e mais baixo do que eu imaginava. Ti-
nha os cabelos grisalhos bem penteados e o tom da pele era de uma palidez
meio esverdinhada, mas os olhos brilhavam joviais sob as grossas sobrancelhas
negras. Ofereceu-me a cadeira que estava entre ambos. “Este aqui é um caro
editor”, apresentou-o e disse o nome do editor que não guardei. Sem saber o
que dizer, fui logo enumerando os seus livros que já tinha lido e que ocupavam
uma prateleira da minha estante, ah! as paixões da minha adolescência! Narizi-
nho Arrebitado, Tia Nastácia, o Jeca Tatu, as memórias daquela boneca de pano, a
Emília, o Saci-Pererê...

Ele interrompeu-me com um gesto afetuoso, eu sabia que era avesso às ho-
menagens e assim entendi a razão pela qual desviou a conversa, afinal seus per-
sonagens não eram culpados pela sua prisão, mas sim as cartas que andou es-
crevendo, ou melhor, as denúncias que andou fazendo através dessas cartas,
porque os livros os governantes não liam mesmo. Deviam ler mas não liam e
daí a ideia das cartas curtas e diretas. “Estou aqui no meio de bandidos, tinha
que me calar ao invés de avisar que o petróleo é nosso, a mocinha já entendeu,
hein? Sei que é estudante, mas o que está estudando?” Quando contei que esta-
va na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, ele abriu os braços
num gesto radiante, “Pois foi lá que eu me formei! Só que na nossa turma não
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tinham meninas, só marmanjos. Ah! se tivesse aqui um vinho a gente poderia
brindar estes doutores! Quer dizer que a mocinha vai advogar?” Comecei ga-
guejando, bem, era difícil explicar, era uma estudante pobre, queria me formar
para ter um diploma e assim arrumar um bom emprego. Na realidade queria
ser escritora, escrever contos, romances...

Monteiro Lobato voltou-se para o editor e tocou-lhe no ombro, “Olha aí a
mocinha é vidente! Já está sabendo que escrever neste país não dá dinheiro, es-
critor morre pobre e ignorado. Então ela é uma vidente!” disse e tirou do bolso
do sobretudo um pequeno bloco e uma caneta, “Vamos, deixe o seu nome e
endereço, o meu amigo aqui vai lhe enviar algumas reedições dos meus livros,
vamos, diga logo antes que o carcereiro apareça.”

Ele debruçou-se na mesa para escrever e quando lhe disse o meu primeiro
nome ele perguntou, “É com y, não?” Contei-Ihe que escrevia com i porque as-
sim achava mais fácil, mas minha mãe queria que eu escrevesse meu nome com
y... Ele me olhou com severidade, “A sua mãe está certa, mocinha! Você acha
mais fácil com i, mas desconfie sempre das facilidades, escrevendo com y o
nome fica com duas pernas porque ali está o g, melhor para as andanças essas
duas pernas, está me compreendendo? As facilidades são sempre sedutoras, mas
superficiais, indague da origem do nome e veja que lá longe ele aparece com y”.

Chegou o carcereiro, que ficou em silêncio, rodando na mão a maçaneta
da porta. Monteiro Lobato passou para o amigo a folha do bloco, levan-
tou-se e me abraçou. Dirigiu-se ao carcereiro: “A doutora vai sair na frente,
peço mais cinco minutos para tratar aqui com o amigo de um assunto urgen-
te, é possível?”

Fui na direção do carcereiro e saí sem olhar para trás.

�
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O apartamento onde eu morava com minha mãe era pequeno, e ainda assim
ela resolveu convidar alguns colegas e amigos para um vermute, era o meu ani-
versário. Saiu para comprar pão e presunto para o sanduíche e quando voltou
veio anunciar toda satisfeita que tinha encontrado ali na Rua 7 de Abril um es-
critor importante, o nome? Ah! não podia dizer, era uma surpresa, ele ficou de
aparecer. Estava anoitecendo quando a campainha tocou. Abri a porta e ali es-
tava Monteiro Lobato com um ramo de flores: “Vim pagar a visita que a mo-
cinha me fez lá no presídio.”
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Nossos prêmios

Marcos Vinic ios Vilaça

Esta comemoração da Academia Brasileira de Letras, tão brasi-
leira e tão de letras, se faz com o que nos é bem próprio: ges-

tos e palavras.
O gesto é o de premiar, que nos premia também, pois, como ensi-

nou Nabuco, nós somos quarenta, mas não somos os quarenta. É
meritório reconhecer os valores que não são os da Casa. Isto, mais
que uma obrigação ética, é uma satisfação para os Acadêmicos. Isto,
em relação ao gesto de premiar.

Já as palavras, hoje elas serão as do historiador de expressão inter-
nacional, José Murilo de Carvalho, muito estimado e a quem admi-
ramos na excepcionalidade da sua obra feita de critério, de descober-
tas, de precisão, de estética, enfim uma obra ao mesmo tempo bela e
científica. Ele é o orador oficial.

Desejo apenas, no cumprimento do dever presidencial, nada além
disso, dizer que a festa de aniversário da Academia Brasileira de Le-
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tras não tenciona, de modo algum, restaurar o passado para o futuro nem é um
retorno à busca duma manhã de nevoeiro ao estilo sebastianista.

Mas não custa nada cuidar da imaginação do futuro. É o que fazemos hoje.
É o que fazemos todos os dias, já que à Academia também compete realizar
destinos.

Sendo moderna e dinâmica nos processos de se programar e de funcionar, a
Academia abrange iniciativas condizentes com essa modernidade e esse dina-
mismo, mas sem perder os fundamentos da tradição que nos mantém de pé.

E tudo isto acontece ao investigarmos e operarmos a cultura. Sem cessar e
com amor.

Daí porque é de se reconhecer que a nossa arena acadêmica é uma praça de
cordialidade e civilização. Sempre evitamos caminhos enganosos, que podem
começar largos, mas que acabam invariavelmente estreitos.

Temos razão para esta crença inclusive no momento em que no mundo dito
mais desenvolvido a cultura passa ser vista como fator estratégico, a distanciar-se
da categoria do supérfluo. E há razões para tanto. Informações recentes dão
conta de que no Reino Unido o emprego na cultura cresce 2% e só 1 % no res-
tante da economia; a riqueza gerada avança 5% contra 5% nos demais segmen-
tos. E esses efeitos têm correlação vária: onde estações do metrô destinam mais
espaços a artistas pobres do que ali? onde o Parlamento Nacional discute a ação
de cambistas com igual peso que os problemas de saúde e de educação?

Rodrigo Pinto, com zelo de analista, ainda de Londres chama a atenção
para o fato de que o Sunday Times tem suplementos dominicais de arte com 80
páginas. E arremata: “Se quisermos conjugar democracia, crescimento susten-
tável e distribuição de riquezas (materiais e intelectuais) teremos que avançar
muito em mídia, games, moda, artes cênicas, cinema, artes plásticas, casas de es-
petáculo, literatura, música, galerias, museus”.

Em nosso canto modesto mais ativo no seu modo de ser contemporâneo, a
Academia Brasileira de Letras manifesta-se de acordo e assim o faz.

Alberto Venancio Filho, em ensaio brilhante que está escrevendo a propó-
sito de Nabuco e a nossa Academia, destaca no discurso de Machado de Assis,
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assumindo a Presidência, a recomendação dele de que se exigirá de nós com-
preensão pública e constância, zelo pelas funções de estabilidade e progresso.

Nabuco ainda exigiria de todos nós, se não a fé, nunca menos que a boa-fé. A
perpetuidade se alcançará pela verossimilhança por mais que inverossímil pareça o
nosso papel. Afinal de contas, Nabuco esperava que o nosso papel se densificasse
ao atingirmos, pelo convívio com os mistérios, a solenidade e a antiguidade.

Creio que estes 113 anos que hoje registramos começam a explicar e a justi-
ficar o que somos, uma gente com o atormentado vício de pensar.

Quem sabe contar histórias cria universos.
Mas, nos comigos de mim, insisto em repetir poetas e navegadores. Dos

primeiros, repito: naveguemos mais se vê; dos segundos: há mais marés que
marinheiros.

� Prêmios ABL 2010
� Prêmio Machado de Assis, para Conjunto de obra, ao escritor Benedito

Nunes.
� Prêmio ABL de Ficção ao escritor José Rodrigo Lacerda, pelo livro Ou-

tra Vida.
� Prêmio ABL de Poesia a Ronaldo Costa Fernandes, pelo livro A Máquina

das Mãos.
� Prêmio ABL de Ensaio a Luiz Costa Lima, pelo livro O Controle do Imagi-

nário & a Afirmação do Romance.
� Prêmio ABL de Literatura Infanto-juvenil pelo livro Marginal à Esquerda.
� Prêmio ABL de História e Ciências Sociais a Francisco Vidal Luna, Iraci

Del Nero da Costa e Herbert S. Klein pelo livro Escravismo em São Paulo e
Minas Gerais.

� Prêmio ABL de Tradução, ao tradutor Milton Lins, por Pequenas traduções
de Grandes Poetas.

� Prêmio ABL de Cinema aos roteiristas Júlio Bressane e Rosa Dias pelo
filme “A Erva do Rato” e ainda à roteirista Suzana Amaral pelo filme
“Hotel Atlântico”.
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Camões: uma influência seminal em Manuel Bandeira.



“Portugal, meu
Avozinho”

Cleonice Berardinell i

Convidada a falar neste ciclo de conferências, tocou-me o
tema – Matrizes Portuguesas –; veio-me logo à mente Ma-

nuel Bandeira, um autor que particularmente admiro, que, brasileiro
legítimo, nunca o foi menos por confessar e louvar suas raízes lusas,
e – acrescento com um enternecido orgulho – um belo ser humano
que foi um grande amigo meu.

Chamo a esta comunicação “Portugal, meu Avozinho”, título de
um poema incluído no volume Mafuá do Malungo, que tem uma bonita
história. Deixemos que nos fale o autor:

Nesse mesmo ano de 48 publiquei em livro sob o título de Ma-
fuá do Malungo os meus versos de circunstância. “O poeta se diver-
te”, comentou Carlos Drummond de Andrade, traduzindo um
verso de Verlaine. E era isso mesmo. Já contei que os meus pri-
meiros versos datam dos dez anos e foram versos de circunstân-
cia. Até os quinze não versejei senão para me divertir, para caçoar.
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Então vieram as paixões da puberdade e a poesia me servia de desabafo.
Ainda circunstância. Depois chegou a doença. Ainda circunstância e de-
sabafo. Fiz algumas tentativas de escrever poesia sem apoio nas cir-
cunstâncias. Todas malogradas. Sou poeta de circunstância e desabafos,
pensei comigo. Foi por isso que, embora se dê comumente o nome de ver-
sos de circunstância aos do tipo do Mafuá do Malungo, preferi não intitulá-los
Versos de Circunstância, como tive ideia a princípio. “Mafuá” toda a gente sabe
que é o nome por que são conhecidas as feiras populares de divertimentos;
“malungo”, africanismo, significa “companheiro, camarada”. Uma boa
parte do livro são versos inspirados em nomes de amigos. (IP, 127)1

Manuel refere-se à frase de Drummond a propósito do livro: “O poeta se
diverte.” – assim se chama a crônica do poeta mineiro, publicada em julho de
1948 no Correio da Manhã –, onde este escreve:

Um livro que, ao sair, já é raridade, nos vem de Espanha. Apenas cento e
dez exemplares. Folhas desencadernadas, em papel de linho. Composição e
impressão manuais, como ao tempo da boa arte tipográfica. Dois poetas o
fizeram: um que o escreveu, outro que o projetou, compôs e imprimiu. Te-
nho-me referido ao Mafuá do Malungo, de Manuel Bandeira, saído da oficina
particular de João Cabral de Melo Neto, em Barcelona. (PP, I, 449)2

E Drummond se estende, louvando os primores dos volumes saídos da ofi-
cina de Cabral, e acrescentando: “Ah, pernambucanos! Tenho por eles uma
admiração estupefata. Dessa província do Nordeste nos vem a poesia menos
nordestina possível”. Louva os dois – editor e editado – e mais Joaquim Car-
doso, dizendo que nos três “a terra natal fica sendo ponto de partida para uma
viagem aos países da geografia interior. Assim são os pernambucanos”.
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Vejam se não é esta uma bonita história. Três grandes poetas, dos maiores
àquela altura, revelando sua admiração mútua, expressa materialmente, no
caso de João Cabral, na impressão requintada dos poemas do mais velho dos
três pelo mais novo. Por sua vez, Bandeira os fixa em verso, no próprio Mafuá,
ofertando-o a João Cabral, neste quarteto impecável:

A João Cabral de Melo Neto,
Impressor deste livro e magro
Poeta, como eu gosto, arquiteto,
Ofereço, dedico e consagro. (PP, I, 447)

onde também Drummond tem o seu lugar:

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

O sentimento do mundo
É amargo, ó meu poeta irmão!
Se eu me chamasse Raimundo!...
Não, não era solução.
Para dizer a verdade,
O nome que invejo a fundo
É Carlos Drummond de Andrade. (PP, I, 469)

Para explicar o novo título, dei uma volta pelo Mafuá, ao qual retorno para
lhes apresentar o poema de onde parti:

PORTUGAL, MEU AVOZINHO

Como foi que temperaste,
Portugal, meu avozinho,
Esse gosto misturado
De saudade e de carinho?
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Esse gosto misturado
De pele branca e trigueira,–
Gosto de África e de Europa
Que é o da gente brasileira.

Gosto de samba e de fado,
Portugal, meu avozinho.
Ai, Portugal, que ensinaste
Ao Brasil o teu carinho!

Tu de um lado, e do outro lado
Nós... No meio o mar profundo...
Mas, por mais fundo que seja,
Somos os dois um só mundo.

Grande mundo de ternura,
Feito de três continentes...
Ai, mundo de Portugal,
Gente mãe de tantas gentes!

Ai, Portugal, de Camões,
Do bom trigo e do bom vinho,
Que nos deste, ai avozinho,
Este gosto misturado,

Que é saudade e que é carinho!
(PP,I,550)

Ao olhar para a árvore genealógica da família Carneiro de Sousa Bandeira, onde
os sobrenomes só muito excepcionalmente e em linha lateral não são portugueses,
vemos que Bandeira tem pleno direito a declarar-se neto deste avô afetuosamente
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diminutivo. O percurso do gracioso poema se anuncia no primeiro quarteto por
um questionamento do neto ao avozinho: como terá sido possível temperar este
gosto de saudade e de carinho? Há uma dualidade inicial – avô e neto – e uma duali-
dade de sentimentos – saudade e carinho – que se resolve pela mistura gostosa-
mente temperada pelo avô. E o jogo dual continua: “pele branca e trigueira”, “gos-
to de África e de Europa”, “gosto de samba e de fado” e, parecendo mais separar
que unir, “Tu de um lado, e do outro lado / Nós... No meio um mar profundo...”
Separar? não!, pois, “por mais fundo que seja, / Somos os dois um só mundo”. Já
não apenas dois, mas três: “Grande mundo de ternura / Feito de três continen-
tes...” O segredo está na mistura temperada pelo avozinho com os delicados con-
dimentos que abrem e fecham o poema: a saudade e o carinho.

É com estes dois sentimentos que venho novamente evocar Manuel Bandei-
ra. Creio que me permitireis recuperar aqui e agora o processo e o tom que usei
em 1986, na comemoração do seu Centenário, e que agradaria ao Poeta, sem-
pre espontâneo em sua fala predominantemente coloquial. Permiti que a ele
me dirija, como em outro tempo, a interpelá-lo, a chamar-lhe simplesmente
“Manuel”, para senti-lo mais perto. Ele nos responderá – a todos nós – pela
voz do seu texto e eu me permitirei glosá-lo aqui e ali. E perdoai-me, desde já,
a emoção que se apossará de mim, dificultando-me por vezes a fala. Percalços
criados pelo coração...

Tendo-me proposto celebrar, naquele Encontro, o seu centenário, comecei
por argui-lo sobre tais comemorações. Permissão dada – acredito! –, não me
deterei para dizer quando ou onde estou fazendo alterações – de tempo decor-
rido, quase sempre – ou acrescentos.

Manuel:
Numa crônica escrita no dia 17 de julho de 1943, você falava em centená-

rios, dizendo:

A celebração dos centenários é hoje um gosto tão vivo que até parece ma-
nia. Raro se abre o jornal pela manhã que não se leia notícia de um: centená-
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rio disto, centenário daquilo, centenário de nascimento de Fulano (do nas-
cimento ou da morte ou da primeira camisa que vestiu, etc.)

Pois vou aproveitar a vaza e celebrar sozinho, eu também, um centenário,
o das Viagens na minha Terra. (PP, II, 313)

Não me recordo se esta data especial foi comemorada por muita gente, mas
você dela assim se lembrou, e com especial carinho:

Faz cem anos hoje, dia por dia, que às 6 horas da manhã de uma segun-
da-feira, “dia sem nota e de boa estrela”, o imortal autor do Fr. Luís de Sousa
saiu de casa e se dirigiu ao Terreiro do Paço para tomar o barco que o deve-
ria levar a Santarém.

[...] Os críticos já têm assinalado a importância desse livrinho em que
encontramos aquelas delícias das coisas imperfeitas de que falou o Eça.
(Ib.)

Ao citar o Eça, parece que você concorda com ele, encontrando também no
Garrett “aquelas delícias das coisas imperfeitas.” E eu o questiono mais uma
vez: – Imperfeito o livro do divino? – E você, com o seu típico riso docemente
irônico, justifica-se:

As falhas de composição estão sobretudo nos excessos destrambelhada-
mente românticos de certas passagens do romance, no caráter, melodramá-
tico até ao ridículo, do Frei Dinis. Tudo isto tão destoante dentro do tom
leve, deslizante, superiormente irônico, discretamente realista das páginas
de crônica. (PP, II, 314-315)

– Concordo, Manuel: Garrett, apesar do seu “tom leve, deslizante, superior-
mente irônico, discretamente realista das páginas de crônica”, não pôde “fugir
à pressão do seu tempo”! Veja que lhe respondo com suas palavras. Mas você
continua:
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Garrett nunca se desembaraçou totalmente do fundo clássico de sua for-
mação, e ele reponta aqui em muitas páginas, nas citações gostosas de Horá-
cio, nos sarcasmos que atira aos românticos da poesia e sobretudo do teatro
contemporâneo de Portugal. Chega mesmo a dizer: “Romântico, Deus me
livre de o ser – ao menos, o que na algaravia de hoje se entende por essa pa-
lavra”. (PP, II, 315)

– Concordo, feliz, com suas observações sobre a novidade da prosa gar-
rettiana que

[...] terá influído muitíssimo com as Viagens na maneira de Machado de
Assis a partir de Brás Cubas. Não sei, mas acho que o nosso romancista terá
chegado a Sterne via Garrett. [...] Estou convencido de que não há necessi-
dade de ir ao Sterne para explicar a mudança brusca de estilo no Machado
de Assis por volta de 42. Ele pode ter saído de Garrett. Mas o mestre brasi-
leiro conseguiu despojar-se completamente da farandolagem romântica em
que o português ficou embaraçado. (PP, II, 316)

– Concordo mais uma vez. E sei que foi Garrett, dos autores portugueses,
um dos que você mais leu e amou, um dos que mais contribuíram para a fluên-
cia, elegância e correção do seu estilo. Mas houve muitos outros, desde os mui-
to antigos. Como você mesmo disse:

[...] no português que falo e escrevo hoje, mesmo quando me utilizo de
formas brasileiras, aparentemente mais rebeldes à tradição clássica, eu sinto
as raízes profundas que vão mergulhar nos cancioneiros.

Citava-o eu a celebrar um Centenário de Garrett, quando o estava celebran-
do no seu, e assim ficamos unidos, o Poeta e sua velha amiga, na celebração de
centenários.
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Ao longo de seus textos em prosa apontam a cada momento poetas, ficcio-
nistas e pensadores de Portugal: dos cancioneiros ficou-lhe mais nítido um
nome – D. Dinis; do século XVI, Gil Vicente, Bernardim Ribeiro, Sá de Mi-
randa, João de Barros, Heitor Pinto, Francisco de Morais – parcamente cita-
dos – e Camões, que lhe acode à memória com grande frequência.

A Gil Vicente refere-se com extremo carinho a propósito de uma represen-
tação de estudantes idealizada e tornada realidade por Thiers Martins Morei-
ra, Catedrático de Literatura Portuguesa na Faculdade Nacional de Filosofia
(atual Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro), no já
longínquo ano de 1942. Representávamos o Auto da Alma, o Monólogo do Vaqueiro
e a cena central do Auto de Mofina Mendes. Você se emocionou e escreveu em sua
crônica semanal no jornal A Manhã:

O Auto da Alma, para mim a obra-prima do teatro hierático de Gil Vicen-
te, com o seu perfeito equilíbrio dos planos de ação, o humano e o divino, a
sua simbologia poética a um tempo ingênua e sublime, a sua formosura de
expressão linguística e métrica, foi levado no texto restituído pelo Professor
Sousa da Silveira. Tenho lido e meditado muitas vezes o Auto da Alma: nunca
senti embotada a ponta delicada da estética emoção que a cada verso me vai
direita ao coração, todas as vezes que o leio. Pois, apesar disso, fiquei sur-
preendido, deliciosamente surpreendido, quando senti os olhos umedeci-
dos ao ouvir as primeiras palavras do Anjo Custódio [...].

Esse momento de comoção, dos mais puros que tive em minha experiên-
cia artística, não o esquecerei nunca: senti que o velho Gil ainda era maior,
muito maior do que eu pensava... (AA, 122)3

A presença de Sá de Miranda não é tão explícita ao leitor menos avisado:
fica camuflada em versos seus, onde o jogo intertextual parece ter passado des-
percebido do prefaciador do volume Opus 10, em que se insere o seu poema,
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escrito a partir do mais conhecido dos sonetos mirandinos, de que seria preci-
so lembrar apenas os quartetos, mas opto por citar na íntegra, para dar-nos o
prazer de ouvi-lo mais uma vez. É pena que não nos ouça o seu prefaciador,
que talvez já não lamentasse que “o Sr. Manuel Bandeira [que] é, agora, um
poeta das coisas simples da vida”, volte formalmente “a alguns momentos de
22, que alguns exigentes rapazes da geração de 45 preferiam, talvez, chamar de
cacoetes, como no início da ‘Elegia de Verão.’” Acredito, Manuel, que se refe-
ria ao “mudaves” que você foi buscar ao “homem de um só parecer”. Ouça-
mos-lhe o soneto:

O sol é grande. Caem coa calma as aves
Do tempo em tal sazão que sói ser fria.
Esta água que d’alto cai acordar-me-ia
Do sono não, mas de cuidados graves.

Oh cousas todas vãs, todas mudaves,
Qual é o coração que em vós confia?
Passam os tempos, vai dia trás dia,
Incertos muito mais que ò vento as naves.

Eu vira já aqui sombras, vira flores,
Vi tantas águas, vi tanta verdura,
As aves todas cantavam d’amores.

Tudo é seco e mudo e de mestura
Também mudando, m’eu fiz d’outras cores.
E tudo o mais renova; isto é sem cura. (PSM, 81)4
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Ao iniciar a sua “Elegia de Verão”, de um verão carioca, veio-lhe, natural-
mente, a ideia do sol, numa “sazão que sói ser quente”. Do fundo da memória
lhe chegou, porém, um outro sol, também grande, que estranhamente o era
numa “sazão que sói ser fria”. A anacronia gera o estranhamento que se reflete
na mudança do metro – do decassílabo às redondilhas maior e menor – e no
tom não mais solene, mas coloquial, meio brincalhão, da primeira quintilha:

O sol é grande. Ó coisas
Todas vãs, todas mudaves!
(Como esse “mudaves”
Que hoje é “mudáveis”
E já não rima com “aves”.)

As aves que caem com a calma, você as substitui pelas cigarras que zinem
“como se fossem as mesmas / Que eu ouvi menino”. Lembrar o menino que
foi, e dizê-lo, traz-lhe a saudade dos “verões de antigamente” e volta-lhe,
como tantas vezes, o desejo de recuperar a infância, o menino que você nunca
deixou de trazer em si, já agora em versos livres, entremeados de decassílabos:

O sol é grande. Mas, ó cigarras que zinis,
Não sois as mesmas que eu ouvi menino.
Sois outras, não me interessais.
Deem-me as cigarras que eu ouvi menino. (PP, I, 387)

Camões, o poeta que lhe vem mais vezes à mente, como já ficou dito, apro-
ximou-nos ainda mais nos anos 60. Lembra-se? Foi você que me apresentou a
Murilo Miranda, que, àquela altura, dirigia a Rádio MEC, ainda hoje a estação
que irradia excelentes programas de música clássica; àquele tempo, a par dos
programas musicais, havia outros, falados, versando sobre assuntos vários, mas
mais maciçamente sobre literatura. De todos, o que mais me agradava era o
que abordava a obra de Dante, centrada na Divina Comédia. Anunciava-se outro,

36

Cleonice Berardinell i



sobre Shakespeare. Regozijei-me, mas me perguntei: por que não Camões? E,
lembrando-me de que Manuel era muito amigo de Murilo, fiz-lhe a pergunta
que me fizera. Por que a PRA2 não transmitia um programa sobre o maior
poeta da língua? (Dado o esclarecimento, volto a falar ao meu amigo).

Fiz-lhe a pergunta, Manuel, e obtive uma resposta interrogativa: “Você o
faria?”. Não hesitei: “Claro!”. E fomos falar com o diretor, que acolheu a ideia
com entusiasmo. Como se chamaria o programa? Você o batizou lindamente:
“Camões, poeta de todos os tempos”. Fizemos juntos a primeira gravação: era
uma espécie de entrevista, em que você fazia as perguntas e eu lhas respondia.
Como se isso não bastasse, você ainda escreveu uma crônica muito bonita, pu-
blicada mais tarde, juntamente com outras, no seu pequeno volume Colóquio
Unilateralmente Sentimental.

Você foi muito generoso, Manuel. Além de resumir a minha biografia uni-
versitária (mestres, cursos), lembrou a minha miniantologia de poesia trova-
doresca transposta para português moderno. Transcreveu mesmo a minha tra-
dução de uma cantiga de amor de D. Dinis – que lhes trago aqui –, dizendo
que “seria um desastre se nela não estivesse presente a mão de um poeta, per-
feito conhecedor da língua”. Eis a tradução:

Senhora, nem vos lembrais
De quanto por vós chorei,
E choro, e vos digo mais:
Peço a Deus, pois já não sei
Tamanha pena sofrer,
Que parte vos faça ter
Da pena que me causais.

Se Deus quiser que tenhais
Parte desta dor, eu sei
Que, embora não me queirais
Nenhum bem, breve terei
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Vosso amor, e haveis de ver
Como custa padecer
A dor com que me matais.

E, senhora, nunca mais,
Desde então, eu temerei
Pena com que me aflijais,
E o senso recobrarei,
Que me fizestes perder,
E vós ireis compreender
A pena que hoje me dais.

Daí em diante, passou a chamar-me “Cleonice poeta”, escrevendo-o mesmo
em uma das muitas dedicatórias com que me ofereceu seus livros, até o dia em
que o consegui convencer de que seria uma boa tradutora de poesia, mas não um
poeta. Lembra-se? Preguei-lhe uma peça... Foi a única vez em que o vi zangado
comigo, mas um pouquinho só. Acha que devo contá-la? Tentarei resumi-la.

Tínhamos ambos – o poeta e sua amiga – uma aluna comum que, além de
inteligente, impressionava pela beleza de seu rosto. Manuel, apreciador do
sexo feminino, em geral, e de um rostinho bonito, em particular, não era insen-
sível aos seus encantos.

Certa vez, em que conversávamos sobre as minhas traduções de poesia, ele
voltou a insistir em chamar-me “Cleonice poeta”. Tomei, naquele momento,
uma decisão: iria provar-lhe que não o era, que ele estava enganado.

Deixei passar alguns dias e me aproximei dele com um envelope, pergun-
tando-lhe se se lembrava da menina. “Com certeza!”. “Pois ela me pediu que
lhe entregasse este envelope, ocultando-lhe a origem do mesmo. São versos
dela, que quer muito saber a sua opinião sobre eles, mas sem que você, ao me-
nos, desconfie de quem os escreveu. Estou traindo-a, em parte”.

Você meteu o envelope no bolso e prometeu que faria o que lhe era pedido.
Pouco adiante nos encontramos:
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– Leu os poeminhas?
– Li-os com atenção.
– E então?
– Não são de todo maus.
– Que direi a ela?
– Que, se ela sente, mesmo, necessidade de escrever, escreva, que isso lhe

fará bem.
– Só isso?
– Pode acrescentar o que já lhe disse: não são de todo maus. Ela tem boas

noções de versificação e as aplica de modo a valorizar o texto.
Lembra-se da minha risada, Manuel? Você pensou que eu não estivesse

gostando da sua maneira de criticar o poeminha, como que a justificar o seu ri-
gor, e acrescentou: “De que se está rindo?”. E eu, entre a alegria de lhe ter pre-
gado uma peça, o remorso de o ter feito e – confesso! – a decepção de saber
pela sua resposta que eu não era, mesmo, um poeta, respondi-lhe, má: “Os ver-
sos são meus, Manuel!”. A resposta foi só uma palavra repreensiva e doída:
“Cleonice!”.

Voltando ao passado, o que mais me assalta é o remorso de ter tido a cora-
gem de uma verdadeira maroteira com meu Amigo, tão querido, tão delicado,
sempre impecável comigo. E tenho vontade de perguntar-lhe, ainda que saiba
que não me responderá: “Você me perdoou, Manuel?”. Se não, veja se conse-
gue entender: por mais que eu lhe pedisse que deixasse de me julgar poeta, seu
julgamento sincero dos poeminhas dela me tirou as ilusões que, lá no fundo,
sem o confessar, nem mesmo a mim, eu acalentava. E fui má, Manuel. Tenha
pena de sua sincera amiga, porque foi duro ouvi-lo dizer que meus versos não
eram de todo maus...

Se me perdoou, permito-me continuar a história bonita de nossa amizade,
em que você é o protagonista e sempre, na linguagem atual dos meus bisnetos,
“é do bem”. Digo-lho eu, que acabo de apresentar-me, pelo menos uma vez,
como personagem secundária, e “do mal”. Volto ao nosso diálogo sobre a crô-
nica da qual estávamos falando.
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O curioso é que nela você põe o acento no Camões lírico. Convocando os
ouvintes da Rádio para o novo programa “inaugurado a semana passada”, so-
bre Camões épico e Camões lírico, continua: “Ainda bem que Cleonice deci-
diu começar pelo lírico”, e recorda a persistência dos professores dos cursos
secundários em “massacrar os meninos com a análise lógica das estrofes mais
difíceis dos Lusíadas”. Por isso, alegrava-se com a minha decisão:

Assim, vamos ter primeiro o Camões das canções, das églogas, das ele-
gias, das glosas, dos sonetos. Já estou de antemão saboreando a versão cleo-
niciana de “Sôbolos rios que vão”, essas maravilhosas quintilhas [...].

Você me pergunta por que disse que era curioso que você privilegiasse o lí-
rico na crônica sobre o “nosso” programa, e eu lhe respondo. Porque, quando
dedicou ao Poeta um soneto, nele caracterizou e distinguiu o épico. É possível
que o maior entusiasmo por este se tenha situado na sua mocidade, pois o poe-
ma, não datado, está em A Cinza das Horas, publicado em 1917. Depois você
passaria a sentir mais frequente e intensa a presença do lírico, cujos versos lhe
acorreriam em constante profusão. E foi, sem dúvida, um belo soneto este que
intitulou “A Camões”.

Quando n’alma pesar de tua raça
A névoa da apagada e vil tristeza,
Busque ela sempre a glória que não passa,
Em teu poema de heroísmo e de beleza.

Gênio purificado na desgraça,
Tu resumiste em ti toda a grandeza:
Poeta e soldado... Em ti brilhou sem jaça
O amor da grande pátria portuguesa.
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E enquanto o fero canto ecoar na mente
Da estirpe que em perigos sublimados
Plantou a cruz em cada continente,

Não morrerá sem poetas nem soldados
A língua em que cantaste rudemente
As armas e os barões assinalados. (PP, I,11)

Nestes 14 versos parnasianamente corretos e repassados de emoção ecoam
Os Lusíadas, desde “a apagada e vil tristeza” do segundo verso ao fecho de ouro de
“As armas e os barões assinalados”, sintagmas emblemáticos do poema, passan-
do por vocábulos de lá tirados – “fero”, “sublimado” – e pelo sintagma – “poeta
e soldado”... – que resume o belo verso em que o épico se define: “Nüa mão
sempre a espada, e noutra a pena”. Teria talvez interesse observar que, enquanto
Os Lusíadas se abrem por “As armas e os barões assinalados”, e quase ao fim
apontam para a “apagada e vil tristeza” em que está a pátria mergulhada – acen-
tuando a linha descendente que traçam os versos camonianos –, o seu soneto se-
gue caminho contrário: parte do momento que virá, de desalento, de pesar pela
glória que passou, para chegar ao momento inicial do poema, quando se anuncia
o canto que a perpetuará, numa reafirmação de que, mesmo que se percam as fa-
çanhas heroicas, nunca se perderá a língua que cantou “as armas e os barões assi-
nalados” e, portanto, o canto que nesta língua foi moldado.

Embora num poema que se tornou célebre, “Os Sapos”, publicado no seu
primeiro livro modernista, Carnaval, você ponha em ridículo os poetas parna-
sianos, encontram-se em suas páginas louvores a alguns dos nossos melhores
poetas dessa escola, tais como Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia,
Vicente de Carvalho, fazendo justiça ao que eles produziram de melhor. “Os
Sapos” criticam os cacoetes da escola, tais como a obsessão na busca de rimas,
não só raras, mas opulentas, o horror ao hiato intervocabular e até a necessida-
de de consoantes de apoio para que a rima possa ser aceita. Valerá a pena citar
estes versos irreverentes e saborosos em que você se ri à custa deles:
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O sapo tanoeiro,
Parnasiano aguado,
Diz: – Meu cancioneiro
É bem martelado.

Vede como primo
Em comer os hiatos!
Que arte! E nunca rimo
Os termos cognatos.

O meu verso é bom
Frumento sem joio.
Faço rimas com
Consoantes de apoio. (PP, I, 86)

Do século XVII você cita Vieira e Bernardes; daquele, diz em 1956: “Ho-
mem prodigioso, realmente, esse Vieira!” (PP, II, 472) e, lembrando a célebre
frase de Castilho: “A Vieira se admira; a Bernardes admira-se e ama-se”, acres-
centa: “Como se não fosse possível amar a Vieira!”. Do século XVIII, conta
que seu pai o fez decorar a “Cantata de Dido”, de Correia Garção, mas é Boca-
ge que você admira, emparelhando-o aos maiores.

No século XIX você se encontra entre amigos mais numerosos: o Garrett de
que já falamos, Herculano (a quem você se refere mais pelo que disse de Gon-
çalves Dias, seu tão querido poeta que o grande historiador e ficcionista admi-
rava, julgando-o “muito superior aos seus contemporâneos portugueses”, e
você gosta de o repetir mais de uma vez). Camilo lhe aparece em uma lista com
outros autores interessados em conhecer o “bardo maranhense” e que são Cas-
tilho, Pinheiro Chagas, Bulhão Pato, Inocêncio e Mendes Leal. Junqueiro
também é citado, não pelo seu valor como poeta, mas como aquele que convi-
veu com o grande Silva Ramos, influenciou António Nobre ou referiu-se elo-
giosamente a Antero de Quental. Em Castilho você vê com simpatia o autor
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do Tratado de Metrificação Portuguesa, onde aprendeu coisas que depois, ao menos
em parte, renegaria:

A sistematização de Castilho, como a de Malherbe na França, se por um
lado prestou grandes serviços no sentido de policiar a técnica poética, por
outro lado teve como consequência um empobrecimento da expressão. (PP,
II, 1179)

Eça de Queirós acorre muitas vezes a sua pena, algumas delas em referências
admirativas a Antero, duas em confronto com este. Ouçamos o que você diz
no prefácio à sua edição dos Sonetos Completos e Poemas Escolhidos do grande poeta
da geração de 70:

Costuma-se apontar o Eça como o modernizador da prosa portuguesa.
Basta, porém, a carta “Bom Senso e Bom Gosto” para provar que, se houve
uma reforma da prosa portuguesa, ela já estava evidente no famoso escrito
de Antero.

Duas páginas à frente, você fala da carta de Antero ao Marquês de Ávila e
Bolama, qualificando-a de “obra-prima de sarcasmo”, e, citando-lhe algumas
linhas, conclui: “Temos aí, antes do Eça, tudo o que nos surpreende e fascina
no Eça.” (PP, II, 1245)

Ora veja, meu caro Manuel: passou-se, quase sem o perceber, do Eça ao
Antero, este, sim, uma de suas paixões literárias e, como não pode deixar de ser
ao tratar-se do genial açoriano, uma sua grande afeição humana. Estou ao seu
lado na admiração e no amor a ele devotados, pois é ele um dos meus poetas
prediletos, uma das mais belas figuras humanas entre os luminares da Literatu-
ra Portuguesa, mas discordo da posição em que põe o velho Eça. A prosa de
Antero tem as qualidades que você lhe aponta, mas não são essas – ou não só
essas – as que encontramos na prosa de Eça: a graça, a souplesse (para usar um
galicismo que a ele agradaria), o colorido, a apreensão simultânea de coisas e

43

“Portugal , meu Avozinho”



sensações, a falsa simplicidade tão buscada são algumas das características que
lhe podemos apontar, e que só esporadicamente caberiam no tom da prosa so-
bretudo reflexiva de Antero.

Ainda no século XIX é Cesário Verde ou, como você diz lindamente, o “sempre
/ Verde Cesário”. Com ele, como com Camões e outros, você aprendeu “a não
desdenhar das chamadas rimas pobres”. O que tem graça aqui é que os “outros”
que atentamente estudou para chegar a tal conclusão eram não só António Nobre
e Eugénio de Castro, mas os parnasianos (lembra-se de “Os Sapos”, Manuel?), os
parnasianos Alberto de Oliveira, Bilac, Raimundo Correia e Vicente de Carvalho.
Assim como Alceu Amoroso Lima, em 1920, via influência de Cesário em sua po-
esia, meu amigo, você a via em António Nobre, e, nos 13 versos de seu poema
“Improviso”, em que glorifica 14 poetas portugueses, você coloca um ao lado do
outro: “Glória ao sempre / Verde Cesário. Glória a António / Nobre.”

De Cesário a António Nobre chegou-se num deslizar em trilhos azeitados.
E novamente o surpreendemos em flagrante preferência. Aqui há, para mais,
uma identidade biográfica que aproxima António de Manuel (dois nomes tão
portugueses...): a mesma terrível tuberculose os leva, jovens e sós, afetivos, sen-
síveis, a um mesmo tratamento em Clavadel, na Suíça.

Excelente conhecedor da obra de Nobre – prova-o o ensaio agudo e abran-
gente que lhe dedicou –, você considera que “a última grande influência da poe-
sia lusa no Brasil” foi a do autor de Só. Ao fim do ensaio, sintetiza este livro ad-
mirável, de modo também admirável, ressaltando que nele se encontra a

[...] frescura de sensações e de emoções, versatilidade surpreendente de
ritmos, rica imaginação criadora de imagens, aquela funda comunhão com
seres e coisas, certa mistura de inocência, capricho e fanfarronada, como nas
crianças, a volúpia do sofrimento, a self-pity, o seu nacionalismo e religiosi-
dade tão próximos do sentimento popular. (AN)

Outro aspecto que o encanta em certos poetas, e em especial neste, é a “ins-
tabilidade rítmica”, a libertação do rigor métrico.
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António marcou-o fundo, Manuel. Por que você pôs à entrada do seu pri-
meiro livro um poema intitulado “Epígrafe”, em que se autobiografa: origem,
mau destino, solidão, poesia?

EPÍGRAFE

1917

Sou bem nascido. Menino,
Fui, como os demais, feliz.
Depois, veio o mau destino
E fez de mim o que quis.

Veio o mau gênio da vida,
Rompeu em meu coração,
Levou tudo de vencida,
Rugiu como um furacão,

Turbou, partiu, abateu,
Queimou sem razão nem dó –
Ah, que dor! Magoado e só,
Só! – meu coração ardeu:

Ardeu em gritos dementes
Na sua paixão sombria...
E dessas horas ardentes
Ficou esta cinza fria

– Esta pouca cinza fria... (PP, I, 9)

Escreveu esse belo e doloroso poema porque ele expressava seu caso pes-
soal, ou também porque, um quarto de século antes, um outro poeta triste
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iniciara seu também primeiro livro com dois poemas chamados “Memó-
ria”, nos quais havia o mesmo tom de tristeza pungente e mais ou menos as
mesmas etapas biográficas, derramadas em versos mais numerosos, mais
do dobro dos seus? O seu “mau destino” era o “signo mofino” de António;
“Só”, que você coloca entre travessões e atribui a seu coração, é o título do
livro dele; a “cinza fria” de seus versos é “o livro mais triste que há em Por-
tugal”. Sua elocução, porém, é bem mais contida, menos narrativa, mais
madura.

Não muito duradoura, mas profunda, foi a presença de António Nobre. Só
a ele e a Camões você dedicou sonetos no seu primeiro livro, como que irma-
nando-os no papel que representavam em sua formação.

Da passagem do XIX para o XX você destaca Eugénio de Castro, que inclui
entre os “poetas queridos e decorados em [sua] adolescência”; situa também
Camilo Pessanha naqueles 14 versos do poema “Improviso”, onde também fi-
gura Teixeira de Pascoais.

Falta o século XX: nele, você aponta José Régio, “o grande poeta português
vivo”, autor de “versos admiráveis”, “outra voz atual e extraordinária da poe-
sia lusa”, mas principalmente, insistentemente, Fernando Pessoa, “esse grande
amigo de nós todos”, como você escreve. O verso “O poeta é um fingidor” o
“persegue”, e você nos informa que um outro poeta, o holandês Bertus Afjes,
“exprimiu mais ou menos a mesma coisa neste comprimido de cinco palavras:
“O poeta mente a verdade”. É boa esta forma sintética, mas permita que eu
goste mais da sua forma desenvolvida de dizer:

Sim, o poeta fala a verdade, isto é, não fala a aparente verdade; mente essa
verdade de toda a gente para chegar à verdade que está dentro dessa verda-
de. (PP, II, 416)

Em recensão da publicidade do primeiro volume de Nossos Clássicos, da Agir
– Poesia, de Fernando Pessoa, organizado por Adolfo Casais Monteiro –, você
termina por escrever:
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Confesso lisamente, com o risco de parecer simplório: os heterônimos
nunca foram problema para mim: sempre vi neles Fernando Pessoa, queren-
do sair de si, do seu drama: não pôde ter fé porque a não podia racionalizar;
mas não pôde tão-pouco aceitar a vida por lhe ser vedado integrar-se nela,
aceitá-la como real, em suma: existir.

Também nisso estamos de acordo, meu amigo, meu querido amigo. Ator-
mentado pelo “vício de pensar” – como eu disse e escrevi em alguma das minhas
reflexões sobre o grande poeta que me tem habitado tanto quanto Camões –, ele
destruiu a possibilidade de crer. Destruiu-a e sofreu, porque era atormentado
por uma “febre de Além”. Porque, como o infante santo, D. Fernando, dizia:

E esta febre de Além, que me consome,
E este querer grandeza são seu nome,
Dentro em mim a vibrar.

Ainda do século XX você menciona, mais ou menos de passagem, alguns
outros autores. Alberto de Lacerda é um deles. Creio mesmo que foram bas-
tante amigos. Se bem se lembra, você me deu dois livros de versos que ele lhe
oferecera com afetuosas dedicatórias, dizendo-me: “Sei que os guardará com
carinho, e estarão melhor na sua biblioteca”. Lá estão, com certeza, Manuel.
Quando, em 1957, você foi a Londres, Lacerda o recebeu e lhe proporcionou
alguns, como você diz, “regalos intelectuais”. Um deles foi o de conhecer
Edith Sitwell.

Não sei se foi o mesmo amigo que lhe apresentou Jorge de Sena, pois você
diz, apenas: “Dias depois de minha chegada à Inglaterra tive o raro prazer de
estreitar nos braços, comovidamente, o Jorge de Sena”. Conhecia-o até aí ape-
nas de nome e de obras, declarando em sua crônica do dia 9 de outubro de
1957 a sua predileção por O Indesejado e As Evidências, considerando-as
obras-primas. Mas quero voltar a ouvi-lo nos dois parágrafos que dedica a
Sena, numa síntese perfeita do grande autor:
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Esse engenheiro-poeta é um homem que tem a paixão da história... Mas
de que é que ele não tem paixão? Música, artes plásticas, de tudo ele enten-
de, tudo ele estuda, e, como tem uma memória de anjo, a sua conversa é re-
pleta de sabedoria e informação.

Que sorte tê-lo por cicerone em duas ocasiões: visitando a National Por-
trait Gallery e a Abadia de Westminster! (PP, II, 578-9)

A releitura dessas suas palavras sobre o Jorge de Sena me trouxe à memória
as que um dia, em meio a excelente conversa, lhe disse eu. Foi mais ou menos
isto: “Jorge, você me irrita”. “?” “Não consigo nunca saber alguma coisa mais
que você”. Pensei que pudesse superá-lo no conhecimento e prática da música.
Que engano! Tínhamos tido uma formação bem semelhante e ambos tocáva-
mos piano bastante bem...

Em 1968, no ano mesmo em que você nos deixou, foram publicadas delicio-
sas crônicas suas, sob o título da primeira, “Colóquio Unilateralmente Senti-
mental”, bem diferente das outras, pois que é um diálogo entre um “eu” que,
encontrando na rua uma formosa mulher, dirige-lhe galanteios a que ela, lison-
jeada pelos elogios que ouve, vai respondendo. Mas, à medida que os louvores
passam a declaração de amor, diz-lhe, já aflita: “Oh, não diga isso!”, aceleran-
do o diálogo e provocando a pergunta do “eu”:

– Por quê? A senhora não acredita?
– Não, não é isso!
– A senhora ficaria zangada se eu lhe confessasse... que a amo?
– Zangada não, mas...
– Mas o quê? Diga, por favor!
– É que eu sou noiva!

Assim termina a crônica. Lembrei-a agora, ao encerrar este nosso “coló-
quio” não “unilateralmente sentimental”: colóquio, sim, pois foi a sua voz que
se ouviu quando o citei; não unilateralmente sentimental, pois tenho a certeza
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de que, como eu, você nele participou com o velho carinho que se iniciou há
quase 70 anos, na nossa Faculdade de Filosofia, durante a representação do
Auto da Alma, de Gil Vicente, quando seus olhos se umedeceram ao ouvir os
imortais versos vicentinos na voz do Anjo Custódio:

Alma humana, formada
de nenhua coisa feita,
mui preciosa,
de corrupção separada
e esmaltada
naquela frágua perfeita
gloriosa;
planta neste vale posta
pera dar celestes flores
olorosas,
e pera serdes tresposta
em a alta costa
onde se criam primores
mais que rosas;
planta sois e caminheira,
que, inda que estais, vos is
donde viestes.
Vossa pátria verdadeira
é ser herdeira
da glória que conseguis:
andai prestes.
Alma bem-aventurada,
dos anjos tanto querida,
não durmais;
um ponto não esteis parada,
que a jornada
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muito breve é fenecida,
se atentais.

À distância de quase meio século estará você reconhecendo a voz do Anjo,
Manuel? Parece-me ouvi-lo dizer que sim. Agora você já não poderia dizer o
que escreveu na página do jornal A Manhã: “O Anjo era lindo (Mlle. Serôa da
Motta)”. Desde 1948 deixei de ser apenas Mlle. Serôa da Motta e, se me visse
agora, só encontraria uma senhora de cabelos cinzentos, perdida a graça e a
frescura dos longínquos 20 anos. A voz, talvez a reconhecesse, pois parece que
é o que em nós é mais preservado, na louca corrida do tempo. E acredito que
concorda mais uma vez comigo, ecoando o que me ouviu repetir muitas vezes:
Mestre Gil, que tanto amamos, é meu padrinho, pois foi por intercessão dele
que conheci Thiers Martins Moreira, foi a convite deste professor e depois
grande amigo que entrei no magistério universitário, representei autos vicenti-
nos e comecei a merecer a sua amizade, meu Amigo. Por ela e pelas formas
como a demonstrou, obrigada, Manuel, e até sempre.

Perdoai, senhoras e senhores (posso dizer-vos agora “meus amigos”, quan-
do já se estabeleceu entre nós uma certa cumplicidade em relação ao poeta?).
Perdoai, repito, o tom desta minha fala. Não é talvez o que esperáveis, mas po-
deis estar certos de que nela se patentearam, profundamente sinceros, dois
olhares brasileiros sobre a Literatura Portuguesa: o de um grande poeta e o de
uma professora e pesquisadora, cuja grandeza única estará na devoção com
que se entrega, há quase 70 anos, à transmissão das culturas de expressão por-
tuguesa e, mais especificamente, da Literatura Portuguesa, e a de ter tido, ao
longo da sua longa vida, o convívio de alguns grandes poetas que se fizeram
seus sinceros amigos.
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Rachel

Lêdo Ivo

Desde a sua estreia, com O Quinze, no ano emblemático de
1930, Rachel de Queiroz ocupa um lugar privilegiado no

cenário brasileiro. A sua aparição teve as luzes e as cores de uma lon-
ga alvorada. Foi ela quem primeiro segurou nas mãos de antiga me-
nina interna de colégio de freiras – de menina sabida, que falava
francês e italiano e tinha as suas tintas de inglês e latim, e em cujas
veias de descendente da aristocracia rural do Nordeste corria o san-
gue preclaro de José de Alencar – o estandarte do novo romance bra-
sileiro. Ela foi caminho e abriu caminho; e é caminho.

Ao longo de mais de 60 anos de criação literária e atuação jorna-
lística semanal, Rachel de Queiroz, com o seu nome bíblico e a pre-
sença ao mesmo tempo doce e voluntariosa de mulher forte do Anti-
go Testamento, constituía, sempre, um sinal de permanência.

Os nomes e as obras passam, e Rachel não passou. As mais ousadas e
ambiciosas e extravagantes experimentações estéticas agitam o cenário
das letras como furacões insaciáveis, atropelam vidas e bens, empalide-
cem e somem, convertidas em aragens malsucedidas, e Rachel continua.
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Rachel continua sempre, como uma pedra no deserto, como o pão matinal
que ilumina a mesa familiar, como a água pura que jorra da montanha, como o
clarão inaugural de uma aurora interminável, como a vaga sucessiva no oceano.

Ela é o que não passa entre as nuvens que passam. E decerto por isso, pelo
seu destino de permanência, por estar grandiosamente condenada à durabili-
dade e à visibilidade, acabou se tornando, meigamente, o seu próprio monu-
mento, a sua praça nas cidades brasileiras.

A aparição de Rachel de Queiroz jamais poderia ser isolada de sua origem.
Nela fulgura, como um sol perpétuo, o lugar de nascimento. No generoso am-
biente familiar, ela foi ao mesmo tempo a filha submissa e a filha rebelde. A
geografia calcinada de sua terra nativa a conduziu, na hora primeira e rumoro-
sa de afirmação literária, a uma utopia justificada tanto pela doutrinação dos
livros proibidos como pela evidência de um Brasil impiedosamente dividido,
desde o início de sua História, pelo império das cercas intocáveis e inarre-
dáveis e pelas peregrinações incessantes daqueles que, ontem como hoje, são os
protagonistas obrigatórios do nosso grande mistério de injustiça.

Foi esse mundo da infância e adolescência que Rachel de Queiroz guardou
em seus olhos – e, mais do que nos olhos, em sua inteligência e em seu coração.
A santidade e a religiosidade do povo iluminam sua arte. Há algo de russo em
sua obra, como se o Nordeste, pátria da Espera e da Esperança, e estuário mes-
siânico da nossa nacionalidade, fosse uma Rússia tropical e ela, Rachel, fosse o
nosso Tolstoi, um Tolstoi de saias, e sua Fazenda Não me Deixes fosse uma
réplica sertaneja da propriedade campestre do autor de Guerra e Paz.

Assim como o menino Tolstoi ouvia os peregrinos que passavam pelo por-
tão da propriedade familiar, a nossa Rachel de Queiroz cedo começou a escu-
tar esse infindável rumor vindo sempre de baixo – as vozes das velhas agrega-
das de sua casa patriarcal, dos cortadores de lenha, dos peregrinos, dos vaquei-
ros, dos cassacos, dos retirantes tangidos pela seca, das lavadeiras, dos tauma-
turgos, dos meninos barrigudos, dos desdentados ceguinhos de feira, dos can-
tadores. Esse vozeio de humilhados e ofendidos habita a sua obra. Está em João
Miguel (1932) e em Caminho de Pedras (1937), reside em todo esse imaginário
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em que a arte disputa à vida a aura de ser mais real do que a própria realidade.
E à identificação com o Brasil mudo e oprimido se acrescenta o rumor sub-
terrâneo da consciência individual ferida, presente nos romances em que interro-
ga a condição feminina – esse mundo que para nós, homens, é sempre misterio-
so como um portão fechado ou um idioma estrangeiro. É o caso dos três desti-
nos que se entrecruzam em As Três Marias (1937), e em Dôra, Doralina (1975),
confessada história inconfessável, sussurro convertido em voz pudica e até am-
bígua, graças a uma sabedoria narrativa e estilística só comparável, pela aten-
ção, primor, desenho e leveza de mãos, às toalhas das bordadeiras do Ceará.

No segundo romance, João Miguel (1932), já palpita a sua magistralidade.
Em seu percurso, avulta o tempo em que morou em Maceió. O seu primeiro
marido, um alagoano que trabalhava na agência do Banco do Brasil em Forta-
leza, fora transferido em 1935 para a capital alagoana. Com a fama de comu-
nista, e saias excessivamente curtas, Rachel de Queiroz assustou e escandalizou
a virtuosa sociedade alagoana. Foi a primeira mulher, na pudica Alagoas, a fu-
mar em público e sentar-se num bar, numa mesa que reuniu alguns jovens es-
critores que se tornariam clássicos, como José Lins do Rego, Graciliano Ra-
mos e Jorge de Lima.

Naquela década de 30, Maceió era, sem o saber, uma das capitais literárias
do Brasil. Foi lá que José Lins do Rego escreveu Menino de Engenho e Doidinho,
Graciliano Ramos produziu Angústia, após ter redigido Caetés e São Bernardo em
Palmeira dos Índios, e Jorge de Lima – o príncipe local dos poetas parnasianos
graças ao famoso soneto “O Acendedor de Lampiões” – se rendeu ao moder-
nismo nordestino com o poema “Essa Nega Fulô”.

O mais belo período da literatura brasileira no século XX começa com O
Quinze, de Rachel de Queiroz, e se encerra, em 1945, com Fogo Morto, de José
Lins do Rego. Nesses 15 anos afortunados, uma sucessão de obras-primas
desfila na cena literária e abala preceitos estéticos arraigados. São vozes novas,
nunca ouvidas antes, e nas quais vibram a cólera e a denúncia, a piedade e o in-
conformismo, e até mesmo o incitamento a uma revolução; vozes ao mesmo
tempo inconfundivelmente individuais e derramadamente coletivas, que fala-
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vam pelas bocas mudas e implantavam entre nós a literatura de indignação.
Elas vinham do ensolarado Nordeste brasileiro, mas era como se estivessem
vindo das estepes geladas da Rússia. Havia nelas um timbre desconcertante,
igual ao que freme nos romances de Tolstoi e Dostoievski, Turgueniev e Gor-
ki. O sol das secas que crestavam as terras calcinadas era como se fosse o cair
de uma neve às avessas.

Essas vozes – as de Rachel de Queiroz, Graciliano Ramos, José Lins do
Rego, Jorge de Lima, Jorge Amado, José Américo de Almeida, Amando Fon-
tes e, num outro domínio geográfico, a do paraense Abguar Bastos, hoje la-
mentavelmente esquecido – falavam de um Brasil em que a grande proprieda-
de canavieira e cacaueira e o instituto da escravidão multissecular haviam divi-
dido as populações em senhores e escravos, e gerado o fanatismo religioso e o
sebastianismo, os êxodos sazonais, o cangaço e o marasmo gogoliano das pe-
quenas cidades. Denunciavam a mentira das roças idílicas.

Nesse quadro inédito e incômodo, O Quinze é um marco. Nele já estão pre-
sentes a paisagem e os figurantes espezinhados pela injustiça social que os con-
dena simultaneamente ao sedentarismo e à deambulação imposta pela miséria
extrema.

A indignação e a revolta da romancista iniciante, que a vocação, a memória
e a imaginação haviam convertido em notável documentarista dos males e con-
flitos de sua terra natal, conduziram-na à militância política. Fruto rebelde dos
donos da terra, Rachel de Queiroz se tornou uma comunista incendiária, e Ca-
minho de Pedras (1937) explicita a essa experiência.

A morte de Clotilde, sua filha única, ensombreceu-lhe a temporada alagoa-
na. De volta ao Ceará, Rachel continuou acrescentando ao labor literário uma
inflamada atividade política. Era o tempo da repressão anticomunista que
abriu caminho para que Getulio Vargas implantasse a ditadura do Estado
Novo. Vieram ordens de cima para prendê-la. Criava-se um problema para as
autoridades locais: onde trancafiar a moça de grandes letras e de uma família
tradicional e influente? Decidiu-se que a ordem da prisão seria cumprida na re-
sidência oficial do comandante do Corpo de Bombeiros, considerado o local
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adequado para extinguir-lhe a insistente chama subversiva. Assim, a incendiá-
ria Rachel de Queiroz teve, como cárcere, a espaçosa e apalacetada moradia da
autoridade incumbida de apagar incêndios. Uma família de coração de mantei-
ga derretida a rodeou durante meses. Até bolos e doces de receitas antigas eram
feitos especialmente para ela, tão afeiçoada às guloseimas nativas. Esse carinho
foi a única saudade que guardou, por toda a vida, dos seus tempos de militân-
cia comunista.

Ditosa prisão, ditosa Rachel!
Egressa do doce cárcere, terminou por se mudar para o Rio de Janeiro. Na

fervilhante capital literária, então sob o império do Romance do Nordeste, di-
latou-se o seu horizonte e ela passou a ser considerada uma das figuras mais
principais de nossas letras.

O exercício da crônica, de uma crônica voltada para as coisas fugazes e os
episódios cotidianos, e assentada em uma inquieta e cativante desenvoltura es-
tilística, fê-la conquistar, para sempre, o coração desse leitor comum e anôni-
mo tão requestado e ao mesmo tempo tão esquivo, e que nem sempre aquiesce
em revelar o porquê de suas preferências e admirações.

O assassinato de Trotski, em 1940, levou-a a romper com o Partido Co-
munista. Emigrou para o trotskismo, tornando-se uma discreta pregoeira da
Revolução Universal. E dessa ideologia extremada e utópica evoluiu para po-
sições mais brandas e tranquilizadoras – posições políticas que os insaciáveis
rotuladores das condutas ideológicas costumam chamar a Direita.

As Três Marias (1939), escrito quando ela já morava no Rio de Janeiro, espe-
lha segredos e sutilezas da condição da mulher. Nessa trama delicada, a sua
madureza estilística e senso analítico se impõem radiosamente. Nós, leitores,
penetramos finalmente no mundo misterioso, de segredos e sussurros, de si-
lêncios e reticências, e ainda de surpresas e mistérios, que Machado de Assis
tanto bordejou e interrogou, ao contemplar, com os seus olhos de míope, os
rostos e os quadris disfarçadamente apetitosos das mulheres do Segundo Rei-
nado. Mas, ao nos desvendar esse universo sigiloso, ainda nos reservava duas
surpresas maiores. Dôra, Doralina (1975) é história pungente de uma jovem que
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descobre na própria mãe a amante de seu marido. Em mãos menos hábeis, esse
enredo resvalaria para um nelsonrodriguismo desenfreado. Mas em Rachel,
que escreve com a aplicação e a paixão silenciosa das bordadeiras do Ceará, a
trama escabrosa é tratada com um pudor, uma delicadeza, uma matização psi-
cológica e uma vigilância estilística incomparáveis. O não-dito faz parte da
dicção romanesca; o oculto promulga a sua visibilidade; o silêncio fala. A se-
gunda surpresa é o Memorial de Maria Moura (1992), uma das realizações supre-
mas da literatura brasileira.

Numa longa jornada literária e jornalística, que ocupa, com a sua persistên-
cia e fidelidade, quase toda a segunda metade do século passado – e que a levou
ao Teatro (Lampião e A Beata Maria do Egito) e à crônica (A Donzela e a Moura Torta
e O Brasileiro Perplexo) –, Rachel de Queiroz jamais se despojou de sua condição
visceral de escritor. Seu adeus à vida e à literatura é um esplendor. E um misté-
rio. Escrito aos 80 anos, numa idade que costuma danificar e até humilhar os
talentos mais robustos, o Memorial de Maria Moura a coloca no mais alto de si
mesma, compendiando toda uma experiência existencial e estilística, conúbio
da lembrança e da imaginação criadora, da vida e da linguagem. Nesse roman-
ce porejam o espanto e o esplendor das tragédias gregas. Poucos livros, em
nossa ficção e em nossa língua, têm a sua arte peregrina, o seu frêmito épico e
fervor vital. É como se Rachel de Queiroz, de partida irretornável para uma
outra Fazenda Não me Deixes, quisesse dizer-nos adeus, e a guerreira Maria
Moura fosse a sua dádiva final, a história que ela tivesse desejado contar desde
a sua infância de menina gorda, sabida e astuciosa.

Escrita numa língua seminal e vernácula, casta e airosa, arcaica e musical,
amorosa e envolvente, a obra de Rachel de Queiroz esplende entre nós como
uma fogueira sempre acesa.
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A memória reverenciada:
Miguel Reale

Celso Lafer

- I -

Miguel Reale faleceu em São Paulo, em abril de 2006. A sua vida
e a sua obra merecem celebração e reconhecimento, muito especial-
mente neste ano de 2010, que é o do Centenário do seu nascimento.
A sua vida foi representativa na acepção de Emerson, pois, nos múl-
tiplos campos do conhecimento a que se dedicou, desvendou novas
latitudes e longitudes nos mapas do pensamento.

Creio – como já tive a oportunidade de observar – que são
duas as notas identificadoras da sua personalidade que oferecem
uma chave para a compreensão do seu percurso. A primeira foi o
incessante e criativo exercício da inteligência voltada para o en-
tendimento do mundo e das coisas. Neste exercício, Miguel Rea-
le teve a coragem, a cultura e a competência intelectual de susten-
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tar, sem ingenuidade e com capacidade crítica, a vocação nomotética do
Espírito, apto a integrar, sem reducionismos simplificadores, a multiplici-
dade da experiência. A segunda foi uma curiosidade intelectual aberta a to-
dos os horizontes, que explica a amplitude do seu saber e dos seus conheci-
mentos. Não era um homem de uma nota só, como disse num poema signi-
ficativamente intitulado “Confissão”. Por isso seguiu a incitação do afo-
rismo “Sê plural como o universo”, de Fernando Pessoa, o grande poeta
que integrava a linhagem dos poetas-pensadores do século XX, pelo qual
tinha especial apreço.

Daí, em consonância com estas duas notas acima mencionadas, o seu modo
de pensar, seja nos trabalhos de maior envergadura e ambição, seja em seus ar-
tigos para jornal, no trato da agenda das questões do mundo e da vida. É isto
que explica a abrangência da sua obra, que se espraia por várias áreas: o Direito
em todos os seus quadrantes, cabendo realçar o seu papel na elaboração do
Código Civil brasileiro de 2002; a Filosofia, para a qual deu contribuição ori-
ginal no trato, por exemplo, da axiologia, da experiência, da noção de conjetu-
ra; a História do Pensamento Brasileiro, no âmbito do qual desvendou, nas
suas pesquisas, o significado das recepções na construção da cultura nacional;
a História das Ideias; a Teoria Política, que foi, aliás, não só a ponte para sua
fecunda elaboração teórica em torno da relação Direito/Poder como também
é um dado da sua sensibilidade como constitucionalista; a Poesia; a Memoria-
lística; e, evidentemente, a Filosofia do Direito.

Escrevendo sobre a morte, em 1999, por ocasião da dura perda trazida pelo
falecimento de D. Nuce, sua esposa e companheira – “valor invariante de sua
vida” –, disse Miguel Reale:

A morte não representa [...] o termo final da pessoa que nos deixou, pois
da sua memória emerge a obrigação de viver como se ela estivesse presente,
substituindo-a por inteiro. [...] A morte é, assim, um comando de amor aos
que sobrevivem, uma exigência para que se dê continuidade àquilo que an-
tes se fazia, ao trabalho que não pode nem deve ser interrompido.
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Seguindo esta lição, começo com um primeiro recorte, observando que Mi-
guel Reale foi, de 1940 a 1980, o grande Catedrático de Filosofia do Direito
na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Renovou a disciplina
com indiscutível ressonância nacional e internacional graças ao alcance heurís-
tico da sua teoria tridimensional do Direito. Esta efetivamente lida com a
complexidade da experiência jurídica, integrando, por meio de uma dialética
de mútua implicação e polaridade, FATO, VALOR e NORMA.

Da obra e da trajetória de Miguel Reale, como sabem, tratei em inúmeras
ocasiões. Logo após o seu falecimento procurei, em homenagem à sua memó-
ria, sintetizar sua contribuição ao mundo do Direito em longo estudo, publi-
cado tanto na Revista Brasileira de Filosofia (vol. LV, fasc. 222, abril-maio-junho
2006, pp. 257-271) quanto na Revista USP (vol. 70, junho-julho-agosto 2006,
pp. 110-119) – Universidade da qual foi por duas vezes, com vocação multi-
disciplinar, esclarecido e atuante reitor. Este estudo, com ampliações, foi pu-
blicado em espanhol em DOXA (n. 29, 2006, pp. 393-403). Também como
seu sucessor na Academia Brasileira de Letras tracei, no meu discurso de posse
em 1.º de dezembro de 2006, amplo perfil de sua obra e sua ação. Nesta con-
ferência, quero reverenciar a sua memória, compartilhando, em primeiro lugar,
aspectos de uma dimensão fundamental de sua vida que não logrei explorar
adequadamente no meu discurso de posse nesta Casa: a de professor, lembran-
do que era o qualificativo de professor aquele que ele mais apreciava.

- II -

No processo de transmissão do conhecimento, nada substitui um grande
professor. Miguel Reale foi um grande professor. Daí o respeito e a admiração
intelectual que circundaram o seu magistério e o impacto que teve, ao largo de
40 anos, na formação das sucessivas gerações dos seus alunos na Faculdade de
Direito da USP. Era um admirável expositor. Tinha o pleno domínio dos as-
suntos que versava, associado ao gosto e à vocação da espontaneidade da pala-
vra oral. Dominava a sala de aula com a auctoritas do seu conhecimento e o bri-
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lho da sua inteligência. Combinava o movimento oratório com a arte de expli-
car, o que dele fazia um grande professor com efetiva vocação pedagógica. Sa-
bia, como disse, e Tércio Sampaio Ferraz Jr. lembrou quando festejamos com
a sua presença os seus 95 anos no Salão Nobre da Faculdade de Direito em
2005, “que as janelas do espírito se abrem por dentro e que a educação se ba-
seia principalmente na espontânea adesão dos moços à força aliciante da ver-
dade e da razão”.

Na sua vasta obra três livros provêm diretamente de sua experiência de ensi-
no e do seu empenho em “abrir as janelas do espírito por dentro”. O primeiro
é a sua Filosofia do Direito, cuja primeira edição é de 1953. O livro parte das ex-
posições orais do seu curso, que era dado no quinto ano do bacharelado. Re-
tém as características de lições, com uma nova ordem e sistematicidade que
deu quando as reelaborou em versão escrita. Nas sucessivas reedições do livro
– a 20.ª edição é de 2002 – Miguel Reale, sempre atento à importância filosó-
fica do questionamento e indagação dos pressupostos, foi atualizando a sua
obra, correlacionando-a e a integrando com o aprofundamento e alargamento
de sua reflexão jusfilosófica que, aliás, ia expondo no nascedouro nas suas au-
las, no correr dos anos acadêmicos.

O segundo são suas Lições Preliminares de Direito, cuja primeira edição é de
1973. O livro também tem a sua origem na sala de aula. Remonta ao tempo
em que, na sua vida de professor, além do curso de Filosofia do Direito, no
quinto ano, lecionou por um curto tempo, no primeiro ano, a disciplina de
Introdução ao Estudo do Direito. Refundiu as suas preleções, mas reteve a
preocupação com os valores pedagógicos da comunicabilidade. Na prepara-
ção do livro, motivou-o intelectualmente a complementaridade entre os cur-
sos do primeiro ano e do quinto ano, pois identificou a possibilidade de tradu-
zir, no Plano da Teoria Geral do Direito e da compreensão positiva e técnica
da experiência jurídica, a sua elaboração jusfilosófica. A 26.ª edição das Lições é
de 2002 e, da mesma maneira como foi atualizando as sucessivas edições de
sua Filosofia do Direito, foi ajustando as Lições à evolução e ao aprofundamento da
sua reflexão sobre a experiência jurídica, ilustrando-a com pertinentes invoca-
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ções de textos de Direito positivo brasileiro – público e privado. Nestas invo-
cações foi bem servido pela prática da advocacia, que deu às suas Lições o senti-
do concreto de quem pensou o quid sit jus conhecendo o quid sit juris.

O terceiro é Introdução à Filosofia, cuja primeira edição é de 1988 e a terceira é
de 1994. Este livro é uma adaptação da parte I do seu curso de Filosofia do Direi-
to – a Propedêutica Filosófica as usum jurisprudentia. A adaptação tinha como
objetivo um livro de iniciação filosófica para cursos universitários de Filoso-
fia, complementado por capítulos dedicados à Estética e à Metafísica e apro-
fundado pelas suas reflexões no campo da Filosofia Geral, de que são signifi-
cativas manifestações Experiência e Cultura (1977) e Verdade e Conjetura (1983).
O livro é uma expressão da Filosofia, sentida e transmitida por Miguel Reale,
com a intencionalidade de “uno amoroso uso di sapienza”, para lembrar uma for-
mulação de Dante Alighieri, que era do seu agrado.

Estes três importantes livros são uma documentada expressão do magisté-
rio de Miguel Reale e também de sua preocupação em propiciar e expandir
por escrito o alcance reflexivo e o impacto pedagógico da sua condição de pro-
fessor em sala de aula. Não foi, assim, para lembrar o que disse Teixeira de
Freitas, um lente de “ciência guardada”, apenas atestada por seus discípulos
diretos.

Fui aluno de Miguel Reale na década de 1960 e vivenciei, como tantos que
me antecederam e sucederam, o impacto da sua poderosa inteligência e da
abrangência do seu pensamento em sala de aula, que os três livros acima men-
cionados corporificam. Ressalvo que se estes livros são, sem dúvida, uma ine-
quívoca medida do seu alto padrão intelectual, a dimensão própria da presença
pessoal é algo que só os que foram seus alunos podem testemunhar com inteira
propriedade.

Subsequentemente fui, na década de 1970, seu assistente na docência uni-
versitária e, em 1988, passei a ser, com o seu confiante endosso, o responsável
pela continuidade do seu magistério como titular de Filosofia do Direito na
Faculdade de Direito da USP. No exercício da Cátedra de Filosofia do Direi-
to durante 40 anos, Miguel Reale, com firmeza, liderança, mas imbuído de
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pluralismo não só na reflexão mas na conduta, dela fez uma cátedra aberta e de
opções livres. Foi um ser receptivo às aventuras do pensar dos seus colabora-
dores. Norteava esta abertura com a vocação nomotética do seu Espírito e, no
seu pluralismo cognoscitivo sempre apoiado em conceitos integrativos – para
recordar uma formulação sobre seu percurso do nosso eminente Confrade
Alceu Amoroso Lima –, ia encontrando meios de levar em conta o que dizía-
mos e escrevíamos em algum escaninho da sua própria reflexão. Conduzia, as-
sim, uma espécie de diálogo amigo, que era o seu modo de aceitar o Outro sem
ceder ao Outro. Recordo, neste sentido, a dedicatória com a qual me ofereceu
o seu livro de 1997, De Olhos no Brasil e no Mundo: “Ao Celso Lafer , como eu, de
olhos no Brasil e no Mundo”.

No âmbito desta postura não dogmática – que norteou a sua conduta como
reitor na defesa da liberdade acadêmica nos anos difíceis do regime militar –
tratei em recorrente diálogo com Miguel Reale de sua obra, examinando com
liberdade os assuntos nela versados que estavam vinculados às minhas próprias
preocupações intelectuais. São as origens deste diálogo com o abrangente plu-
ralismo dos ensinamentos de um grande Mestre e que remontam à minha ex-
periência de aluno, que afetuosamente vou, em sequência, rememorar, nesta
conferência dedicada a reverenciar a sua memória.

- III -

Conheci o professor Miguel Reale desde menino, como lembrei no meu
discurso de posse nesta Casa. Meus pais moraram, nos anos 1940 e início dos
50, no mesmo quarteirão da sua residência na Av. Nove de Julho, e as relações
de família numa São Paulo mais pacata eram de boa convivência. Meu pai –
seu contemporâneo mais velho na Faculdade de Direito – tinha alto apreço
pelas suas qualidades de jurista e advogado. Meu tio, Horácio Lafer, autor do
livro Tendências Filosóficas Contemporâneas, publicado em 1929, no qual discutiu
pioneiramente, no Brasil, Dilthey, Simmel, Husserl, Rickert, Vaihinger, admi-
rava a amplitude do conhecimento e a penetração da sua indagação filosófica,
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tendo a ele se associado na criação, em 1950, do Instituto Brasileiro de Filoso-
fia. Favorecido e incentivado por este acesso de base familiar, em 1963, prepa-
rando-me para o curso de Filosofia do Direito do ano letivo de 1964, li com
cuidado dois dos seus livros, que me autografou com palavras de estímulo e
confiança: Horizontes do Direito e da História (1956) e Pluralismo e Liberdade (1963).

Em Pluralismo e Liberdade impactou-me o ensaio no qual discute o processo
histórico de integração dos valores da convivência coletiva que fundamentam
a democracia e a tutela dos direitos humanos, ou seja: o legado da Grécia (a li-
berdade de pensar como pluralidade de pensar); o de Roma (o papel próprio
do Direito para a qualidade da convivência humana); o do cristianismo (a dig-
nidade da pessoa independentemente dos invólucros da cidadania); o do libe-
ralismo (o significado da liberdade individual, pois o ser humano não se dilui
no todo social); o do socialismo (a exigência da igualdade perante a vida). A
importância da efetivação destes valores, descortinada por Reale, ajudou-me a
afirmar, no correr dos tempos, como devem ser encaradas na sua universalida-
de, indivisibilidade e interdependência, por meio de abrangente tutela, as su-
cessivas gerações dos direitos humanos, vale dizer, os direitos civis e políticos,
os econômico-sociais e culturais, e os de titularidade coletiva.

Em Pluralismo e Liberdade, Reale também discute a correlação Direito/poder.
O poder, como diz Bobbio, é um tema que juristas e cientistas políticos com-
partilham, mas a cujo respeito, regra geral, se ignoram uns aos outros. Não é o
caso de Reale, pois neste ensaio, que Bobbio cita com apreço, constrói ele uma
ponte entre a teoria jurídica e a política, que me influenciou em função da mi-
nha recorrente dedicação a estes dois campos de conhecimento. Mostra Reale
que não dá para pensar o Direito sem pensar o poder. Do significado desta
correlação essencial entre Direito e poder extraí importantes ensinamentos
para a defesa e a afirmação da Democracia no correr da minha vida de intelec-
tual e de homem público.

O Direito, despido de poder, é impotente, pois não tem, como ele observa,
condição de realizabilidade. A criação da norma jurídica representa a escolha de
uma diretriz de conduta. É uma opção, entre outras opções possíveis, que, por
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isso mesmo, requer a interferência decisória do poder para a sua efetivação.
Em síntese, a norma jurídica destituída da positividade que o poder lhe confe-
re é apenas um desiderato ético e/ou lógico.

Não há, no entanto, ato decisório absoluto não condicionado, em maior ou
menor grau, pelo conjunto de fatos e valores prevalecentes numa sociedade,
em cada conjuntura. Lembro, neste sentido, uma esclarecedora passagem de
artigo do nosso Confrade Otto Lara Rezende (recolhido em O Príncipe e o Sa-
biá). Relata que, entrevistando Getúlio Vargas logo depois da queda do Estado
Novo e da reconstitucionalização democrática do nosso país, na sequência das
severas críticas que fez ao seu período ditatorial e de, além do mais, não ter sa-
bido usar o péssimo arbítrio de que dispunha em prol do que à sua geração pa-
recia ser ótimas causas, o homem que dominara a cena política nacional por 15
anos pôs no seu ombro a sua mão paciente e disse: “Tu ainda és muito jovem e
não sabes que um ditador não pode tudo. Um dia saberás”.

É nesta moldura explicativa dos limites do poder, mesmo num regime dita-
torial, que Reale coloca o tema da legitimidade. Com efeito, os fatos e valores
prevalecentes delimitam, nas conjunturas históricas, o espaço da Política do
Direito na criação da norma jurídica, circunscrevendo, assim, o campo da vo-
luntas na interferência decisória do poder. É nesta mesma moldura, partindo
do valor da dignidade humana e não identificando o poder com a pura força
ou o arbítrio, que Reale, ao realçar o papel próprio do Direito para a qualidade
da convivência coletiva, examina a institucionalização progressiva do poder no
mundo moderno por meio da sua despersonalizadora “jurisfação”. A “jurisfa-
ção” representa, como dizia o, por ele citado, Confrade Pontes de Miranda –
que ele recebeu na nossa Academia –, uma diminuição do “quantum despóti-
co”. Isto equivale, nas palavras de Reale, “ao processo geral de democratização do
poder no Estado de Direito”. É nesta linha que, diante da clássica pergunta – gover-
no das leis ou governo dos homens? –, Reale opta pela superioridade do gover-
no das leis, na abrangente perspectiva do seu tridimensionalismo.

A “jurisfação” explica como os fatos e os valores inerentes às lutas sociais e
políticas numa democracia de estado de direito se dão no enquadramento jurí-
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dico do poder. Em síntese, Reale apontava, por meio do tridimensionalismo
jurídico que expunha no seu curso de Filosofia do Direito, que o poder não é
uma quarta dimensão, mas é inerente à dialética de implicação e polaridade
que permeia a relação entre fatos, valores e normas. Daí as insuficiências por
ele realçadas, desde o seu livro Teoria do Direito e do Estado, de 1940 – friso a data
–, tanto do puro decisionismo, ao modo de Carl Schmitt, quanto do puro nor-
mativismo, à maneira de Kelsen.

Horizontes do Direito e da História recolhe um belo ensaio sobre cristianismo e
razão de estado no Renascimento português. Nele, Reale fez uma leitura de
Gil Vicente e Camões – duas admiráveis figuras da literatura portuguesa sobre
as quais escrevi – para discutir como, na expansão ultramarina lusitana, se con-
jugaram Fé e Império. Este ensaio foi a minha primeira aproximação com o
conceito da razão de estado e sua importância para a política externa, com o
qual subsequentemente me confrontei no estudo e na condução da diplomacia
brasileira.

Em Horizontes, Reale também trata de Grócio, ao mesmo tempo o grande
teórico inaugural do Direito Internacional e o elaborador do primeiro tratado
autônomo de Filosofia do Direito. O seu ensaio contribuiu para que eu assu-
misse, com naturalidade, na minha trajetória, na dialética realiana de mútua
implicação e polaridade, a convergência destas duas disciplinas.

Em 1964, o Professor Reale convidou-me, junto com Tércio Sampaio Fer-
raz Jr., para assistir ao curso de pós-graduação que estava dando sobre Vico e
Kant. Vico inaugurou uma nova abordagem da História e fez a descoberta
conceitual do mundo da cultura, como nos desvendou Reale, destacando a sua
originalidade de grande antecipador de novos temas. Daí uma primeira leitura
da Scienza Nuova – retomada em outras ocasiões por conta de Viehweg, Han-
nah Arendt, Bobbio e Isaiah Berlin – e uma abertura para o culturalismo filo-
sófico, que tem em Reale um dos seus grandes expoentes.

A obra de Kant foi um ponto de partida permanente e recorrente no percur-
so de Miguel Reale, e a lição do criticismo, voltada para as condições e possi-
bilidades do conhecimento, permeia a sua reflexão. Kant, observou Miguel
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Reale num depoimento sobre sua obra filosófica, “é um depositário de solu-
ções e a todo instante podemos volver a ele para descobrir coisas novas”.

O Kant que Reale expôs na sequência do seu curso, depois de tratar de
Vico, foi o da Ideia da História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita e o dos
seus desdobramentos nos escritos kantianos. Foi o meu primeiro contato com
o desafio do uso da razão na abrangente perspectiva da espécie e dos caminhos
que a “insociável sociabilidade” humana abre para o futuro, inclusive na pers-
pectiva da construção da paz. A paz como ideia reguladora da razão inspira
minha leitura do que se deve buscar na vida internacional. Ao que aprendi com
Reale, desde 1964, devo o empenho em buscar, na fragmentação dos eventos,
unindo pensamento e ação, como ele postulava, os sinais premonitórios kanti-
anos, que permitem conjeturar sobre o progresso do gênero humano.

- IV -

Não poderia deixar de mencionar na conclusão desta conferência – que já
vai longe –, voltada para reverenciar a memória de Miguel Reale, a importân-
cia que atribuiu a – e a satisfação que teve de – pertencer a esta Casa, de cujas
atividades participou com gosto e cujo destino esteve sempre presente no hori-
zonte de suas preocupações – como me relatou em mais de uma ocasião o nos-
so Confrade Alberto Venancio Filho.

No percurso de Reale, são inequívocos os seus vínculos com os objetivos
básicos da Academia: a defesa da língua e o empenhado interesse na literatura
brasileira e na cultura nacional.

A defesa da língua é para Reale um imperativo filosófico. Resulta da sua
convicção de que o idioma é o solo da cultura e que a nossa língua portuguesa,
com suas peculiaridades e potencial, condiciona o nosso ser pessoal e a nossa
própria capacidade de pensar.

O empenhado interesse na literatura brasileira e na cultura nacional em Mi-
guel Reale é uma expressão do seu culturalismo filosófico, vale dizer, da im-
portância atribuída ao mundo da vida em comum, historicamente feito pelos

66

Celso Lafer



homens, que não é redutível ao mundo da natureza. Para ele, cultura brasileira
é o conjunto de conhecimentos e valorações convertido em patrimônio inte-
lectual da gente brasileira. Provém da vivência e convivência expressas em nos-
sa língua, que por isso enseja a autoconsciência da especificidade no diálogo
com outras culturas e dá margem a distintas formas de criação literária e estilos
de pensamento.

Na discussão do processo cultural, Reale realça a importância não apenas
dos focos irradiadores das influências recebidas mas também daquilo que con-
dicionou determinada receptividade. Daí o valor outorgado ao “sentido” das
recepções filosóficas, artísticas e literárias para desvendar as raízes e o desen-
volvimento da cultura brasileira. Foi nesta linha que se dedicou à pesquisa e ao
resgate da memória do pensamento brasileiro, no qual identificou característi-
cas próprias. Foi neste horizonte que escreveu sobre inúmeros autores brasilei-
ros e dialogou com as obras dos acadêmicos do passado e do presente.

Neste âmbito lembro, a título de exemplo deste diálogo, porque estive na
origem da aproximação e da subsequente relação pessoal entre Reale e Mer-
quior, o luminoso ensaio “Merquior, Paladino da Racionalidade Concreta”,
inserido na segunda edição de seu livro Figuras da Inteligência Brasileira (1994).
Este foi um diálogo de afinidades entre dois confrades de forte personalidade
e de distintas gerações – e daí também o seu interesse –, pois Merquior, pouco
antes de falecer, dedicou igualmente a Reale um excepcional estudo sobre o
seu iter filosófico, para o volume que Tércio Sampaio Ferraz Jr. e eu organiza-
mos para homenageá-lo no seu 80.º aniversário.

Muitos outros textos de Reale poderiam ser hoje lembrados nesta confe-
rência, mas vou cingir-me apenas ao seu livro de 1982 sobre Machado de
Assis, que é paradigmático das suas vinculações à Academia Brasileira e Letras,
como realcei no meu discurso de posse nesta Casa.

Machado é nosso clássico. Alcançou o patamar da permanência, pois, si-
multaneamente, é um sutil intérprete do seu tempo, provoca distintas inter-
pretações da sua obra, no Brasil e no mundo, e é lido de geração em geração
porque, na criativa polivalência do seu texto literário, cada época e seus dis-
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tintos públicos nele encontram a fruição de suas necessidades de expressão.
É por isso que o fundador e primeiro presidente da Academia vem instigan-
do trabalhos de sucessivas gerações de acadêmicos. Lembro, neste contexto,
a dedicação e os recentes estudos e trabalhos de Sergio Paulo Rouanet e
Alfredo Bosi. Assim, não foi por acaso que Reale dedicou o seu livro aos
confrades acadêmicos.

O ângulo com o qual se preocupou Reale foi o da análise do que a inquieta-
ção filosófica representou como estímulo à criação na obra literária de Macha-
do. O livro de Reale é o de um leitor que, com desvelo, frequentou toda a obra
de Machado, como indica a antologia filosófica por ele preparada, que integra
o seu livro. É o de um pensador aberto que, como era do seu feitio, dialogou
com os trabalhos dos que o antecederam no trato do tema. É, mais especifica-
mente, o de um estudioso que mostrou o sentido que teve, na obra de Macha-
do, o influxo de suas múltiplas leituras de cunho filosófico. Este sentido está
contido na tessitura da sua obra – é o “externo” convertido no “interno” da
criatividade do seu texto, para falar com Antonio Candido –, explicativo de
um componente do porquê de Machado ser um clássico da literatura brasilei-
ra. No entanto, vai além disso, pois, como conclui com acuidade Miguel Rea-
le, é ao nosso Bruxo do Cosme Velho que efetivamente se deve “o fermento
crítico injetado no cerne da cultura brasileira”.

- V -

Concluo esta conferência, que são recortes de uma trajetória que comporta
muitas outras vertentes, lembrando o meu último encontro com Miguel Reale,
que dá o contexto que caracterizou nossa afetuosa convivência. Na semana
que antecedeu o seu falecimento, ele estava hospitalizado. Visitei-o no Hospi-
tal Albert Einstein, e o enfermeiro que o acompanhava, com a liberdade cabí-
vel para os próximos do paciente, disse-me: “O professor não está querendo
comer nada”, apontando para o almoço que estava sendo oferecido. Olhei
para o almoço e disse: “Professor, eu sei bem que este almoço não é o macarrão
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da Mama, mas o senhor precisa comer um pouco para se restabelecer”. Assim,
dediquei-me, com sucesso, à tarefa de induzir o paciente a enfrentar a dieta
hospitalar que, além do mais, não contemplava o bom copo de vinho que era
do seu agrado. Reenergizado, o paciente voltou a ser o professor que sempre
associou pensamento e ação e encetou uma conversa sobre a pauta do próximo
número da Revista Brasileira de Filosofia, que dirigiu e impulsionou durante mais
de 50 anos. Fiquei de retomar a conversa na semana subsequente, com mais
vagar, na sua residência, pois a alta estava prevista para logo. A alta se confir-
mou, mas o professor faleceu em sua casa, antes da minha visita e depois de,
desapontado, assistir pela televisão uma derrota do seu time, o Palmeiras – o
que mostra que não só de Kant vive o filósofo...

Deste meu último encontro e do seu empenho cultural até os últimos dias
de sua vida colho a sua lição, com a qual iniciei esta conferência, de que a mor-
te é um comando de amor aos que sobrevivem, de dar continuidade ao traba-
lho intelectual – a obra por ele realizada – que não pode nem deve ser inter-
rompido.

69

A memória reverenciada : Miguel Reale



Tancredo Neves.



Atualidade de
Tancredo Neves

Eduardo Portella

Se me perguntassem, nesta encruzilhada da democracia brasilei-
ra, quais as carências mais flagrantes da nossa cena democráti-

ca, apontaria, para começo de conversa, duas feridas expostas: a falta
de legitimidade e incompetência negociadora. A primeira se vê ma-
nifesta na protelação, a esta altura inescrupulosa, da reforma políti-
ca. Sem essa sobrevida anunciada, a democracia agoniza. A segunda
é a incapacidade e o despreparo para a negociação, expressa na com-
posição fraudulenta das chapas eleitorais.

Sem legitimidade a democracia já é em si uma fraude. Sem nego-
ciação idônea, será antes um negócio onde explodem fogos de artifí-
cio, para a perplexidade do eleitorado indefeso.
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Por tudo isso, estamos aqui, em boa hora convocados pela aguda percepção
histórica do Marcos Vinicios Vilaça, para deixar claro o nosso reconhecimen-
to ao Presidente Tancredo de Almeida Neves, aquele que fez do Brasil e da de-
mocracia a sua estrada e o seu belo horizonte.

Esta casa é uma Casa da memória viva e vivificada. Não a memória ociosa
de lugares e nomes esquecidos, porque julgados pelo severo tribunal da poste-
ridade. Certa vez, Monteiro Lobato, entre cético e esperançoso, afirmou que
um país se constrói com homens e livros. Certamente. Mas eu preciso explici-
tar pedagogicamente a frase certeira – ninguém é impunemente professor –, as
palavras exemplares. É urgente fazer retornar à cena pública personalidades
exemplares como Machado de Assis, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, este,
aliás, credor do alto apreço do Dr. Tancredo. Assim, o dia de hoje também,
por razões óbvias, é um dia de homenagem à exemplaridade.

O Presidente Tancredo Neves sempre esteve ao lado da democracia e con-
tra todas as formas de autoritarismo. Era um liberal ativo e altivo; e não apenas
um colecionador abstratizante de boas intenções. Nas viagens pelo interior do
seu estado e do país, viu a miséria cara a cara. Sobretudo as crianças desprote-
gidas. E guardou pela vida afora aquelas imagens comoventes.

As relações impróprias do Estado com a sociedade eram uma de suas preo-
cupações mais prementes. Nos nossos diálogos, ele nunca dispensava o pensar,
mas gostava de enfatizar o fazer. As suas lições me acompanharam sempre.
Desde o governo de Juscelino Kubitschek até os dias que antecederam a sua
eleição para presidente. No início, ele já era um nome respeitado, diretor da
Carteira de Redesconto do Banco do Brasil, e eu, um jovem de 23 anos, assis-
tente do Gabinete Civil da Presidência da República, obscuro e tímido. Ele me
ouvia com paciência e generosidade. Não havia troca de ideias, o que seria de-
sastroso para a economia intelectual do Senador Tancredo Neves. Eu era todo
ouvidos. A timidez me salvou da decepção, que efetivamente produziria. Mas
as sábias palavras do Senador Tancredo Neves ressoavam sempre.

Nas funções que exerci na alta direção da UNESCO, em Paris, recorria a
todo instante aos seus conselhos possíveis, e eles me ajudaram muito. Opu-
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nha-me cordialmente, à maneira do Dr. Tancredo, aos tecnoburocratas frios,
que formavam um batalhão de defensores da política de resultados. Insistia
que os bens culturais não são mensuráveis, e que o capital simbólico de uma
nação nunca deve ser esquecido. Uma vez, pouco antes de sua eleição, dis-
se-lhe que estava sendo tentado a supor que o nosso país não podia corrigir a
defasagem cultural que nos separava das grandes culturas e nos levara a perder
os prazos. Ele me respondeu com uma frase, que lembra uma outra que ficou
muito popular ultimamente: “Sim, nós podemos”.

O meu livro Democracia Transitiva reflete o clima de otimismo que tomou
conta do país com a sua candidatura à Presidência da República, e me recupe-
rou por algum tempo. A democracia ou é transitiva ou não é. Ou é transitiva
ou é transitória.

Concordo com Ronaldo Costa Couto quando afirma que “o compromisso
da transição democrática, de que foi o principal artífice e protagonista civil”,
não teria prosperado sem ele.

O seu perfil parlamentar, que reúne seus pronunciamentos, graças ao crité-
rio e à sensibilidade de Lucília de Almeida Neves Delgado, confere atenção es-
pecial à cultura. Mas é bom não confundir. O entretenimento insustentável ou
apenas consumista, voltado para auditórios indolentes, vem a ser a sala de es-
pera da inevitável morte da inteligência. Necessitamos acionar, com urgência,
os anticoncepcionais. Simultaneidade é o nome atual da Cultura. Ela é simul-
tânea, e precisa ser confluente. Ficou para trás o tempo da cultura pura, supe-
rior, intocável. Transformar o eleitor, mediante um massacre midiático, em es-
pectador refém é crime inafiançável.

Está mais do que provado que a democracia brasileira não funciona satisfa-
toriamente. Defeitos de fabricação ou derrapagens graves durante o percurso,
discute a plateia atônita. Já não se trata de reformar nem de repensar. Trata-se
de reinventar. O que exige um ingrediente de que os nossos políticos de agora
não parecem dispor: imaginação. Não para edificar castelos nem sofisticar a
corrupção generalizada. Os nossos gestores culturais, em sua grande maioria,
são apresentados à cultura no dia da posse no cargo. Faltam à nossa democra-
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cia cultura e educação. Falta imaginação. Predominam altas taxas de extravio
histórico – ostensivamente visível na violência, no tráfico de drogas, no desin-
teresse moral, na ausência de solidariedade, no desligamento conteudístico,
em diversos produtos ofertados indiscriminadamente pela cultura de massa.
Mudanças de paradigmas não creio que resolvam. Para sair desse impasse, dis-
pensamos os proprietários da verdade. É inadiável ultrapassar as garras dos pa-
radigmas desgastados. Necessitamos de negociadores competentes, nem sole-
nes, nem vulgares, porém simples e responsáveis.

Uma das regras básicas para a força do consenso é a legitimidade, o res-
peito recíproco das partes em litígio. E ninguém mais do que o Dr. Tancre-
do Neves sabia respeitar e se fazer respeitar. Eticamente impecável, exímio
operador de políticas de consensos livres, nas quais a divergência é respeita-
da, com a compreensão salutar de diferenças emancipadas e complementa-
res. Por isso tudo, deve-se voltar ao Presidente Tancredo Neves para seguir
adiante: apostar na sua aposta de futuro, na esperança concreta, enraizada no
solo firme da liberdade.

Não foi sem razão que o Presidente Tancredo Neves afirmara, certa vez,
que “o principal problema brasileiro: o atraso da modernização política”, era
evidente. Era e continua sendo.
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Ciência e arte: a visão
de Carlos Chagas Filho

Moacyr Scl iar

Em 1959 o cientista (e escritor) britânico Charles Pierce Snow
ministrou uma conferência na Universidade de Cambridge,

Inglaterra, intitulada The Two Cultures, “As Duas Culturas”. Conferên-
cias desse tipo são habituais no mundo acadêmico, e sua audiência, ain-
da que seleta, costuma ser limitada. Com esta palestra, porém, foi dife-
rente. Publicada em livro, teve repercussão inesperada, tanto na Europa
como nos Estados Unidos, provocando intenso debate; mais que isto,
foi seguida por uma nova versão, publicada em 1964, com o subtítulo
de A Second Look, “Um Segundo Olhar”. A expressão “as duas culturas”
acabou incorporada ao debate intelectual e até hoje é mencionada.

Por quê? A resposta pode ser encontrada na tese do trabalho. Para
Snow haveria um fosso na comunicação entre as chamadas duas cul-
turas da contemporaneidade. Diz ele:

Intelectuais e literatos de um lado, cientistas de outro: entre os
dois lados um abismo de mútua incompreensão, às vezes até de
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hostilidade. Cada lado tem uma imagem distorcida do outro. Os não cien-
tistas tendem a pensar nos cientistas como seres arrogantes, otimistas ingê-
nuos, ignorantes da condição humana. Os cientistas acham que escritores e
intelectuais não têm qualquer visão do futuro, que não estão preocupados
com seres humanos.

E exemplifica:

Muitas vezes estive presente em eventos de pessoas que, pelos padrões tra-
dicionais, são consideradas cultas; com deleite, demonstravam seu assombro
diante da ignorância de muitos cientistas. Provocado, uma ou duas vezes per-
guntei-lhes quantos deles conheciam a segunda lei da termodinâmica; obtive
respostas negativas e hostis. No entanto, minha indagação equivalia, do pon-
to de vista científico, a perguntar: você já leu alguma obra de Shakespeare?

Snow sustenta que os cientistas representam o mais saudável grupo de inte-
lectuais existente; é gente que “tem o futuro nos ossos”, gente otimista; já os li-
teratos estão sujeitos a crises morais, capazes de levá-los a caminhos no míni-
mo duvidosos. Citava como exemplos as tendências fascistas de Ezra Pound,
William Butler Yeats e Wyndham Lewis, perguntando: “Não terá a influência
deles favorecido o surgimento de Auschwitz?”. Não é uma regra geral, apres-
sa-se a acrescentar, mas a insinuação obviamente não passou despercebida.

Em Continental Philosophy: A Very Short Introduction, publicado em 2001, diz Si-
mon Critchley que Snow “diagnosticou a emergência de duas culturas, a dos
cientistas e a dos ‘intelectuais literatos’. Os primeiros são a favor da reforma
social e do progresso através da ciência, da tecnologia, da indústria; já os inte-
lectuais são ‘luditas naturais’”. Os luditas, recordemos, eram seguidores de um
obscuro personagem chamado Ned Ludd, também conhecido como Rei
Ludd, ou General Ludd, ou Capitão Ludd, que teria comandado a destruição
de máquinas numa vila da Inglaterra, em sinal de protesto contra a Revolução
Industrial, a mecanização e a consequente supressão de empregos. Os luditas,
exemplo de nostalgie de la boue, seriam contra o progresso.
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A polêmica provocada por Snow prolongou-se por anos a fio. Ainda recen-
temente, em 2003, o conhecido naturalista Stephen Jay Gould rotulou-a
como inapropriada, reducionista e lesiva ao debate científico-cultural.

A indignada reação fez com que Snow voltasse atrás; em 1963, ele falava de
uma mediadora “terceira cultura”, expressão que deu título a um livro de John
Brockman, publicado em 1995 e intitulado The Third Culture: beyond the Scientific
Revolution, A Terceira Cultura: para além da Revolução Científica. Muitos cientistas,
diz Brockman, notadamente biólogos evolucionistas, psicólogos, neurocien-
tistas, completam os literatos na tarefa de “moldar o pensamento de sua gera-
ção”. Posição, portanto, conciliadora.

No Brasil, uma contribuição interessante para o debate foi dada por Carlos
Chagas Filho (1910-2000), ocupante da Cadeira 9 da Academia Brasileira de
Letras. Médico, professor, cientista, diplomata, ensaísta, Chagas Filho tinha a
ciência no genoma: era filho do grande médico Carlos Chagas, cuja carreira in-
cluiu uma verdadeira proeza científica: descobriu a doença que leva seu nome,
descreveu o quadro clínico, identificou o agente causador e a forma de trans-
missão. Uma figura ímpar, portanto, mas isso, que em outros casos pode re-
percutir nos filhos de forma traumática, aparentemente não perturbou o meni-
no Chagas Filho, ao contrário. Como afirma em artigo publicado na Revista da
Academia Brasileira de Letras (Vol. 157, 1989):

Revivendo minha vida, não encontro nenhuma descontinuidade e tempo
de fricção no meu relacionamento com meu pai. Foi ele sempre linear, ple-
no de amizade, carinho e admiração. Esta só poderia crescer e o fez ainda
mais, à medida que fui evoluindo como universitário e cientista. Creio que
esta afeição íntima foi o resultado, também, da ação de minha mãe, que nos
educou, a mim e a Evandro, meu irmão, na constância de uma admiração
incomparável por nosso pai.

Esta admiração se refletiu na escolha profissional: tanto Evandro como
Chagas Filho cursaram a Faculdade de Medicina. É uma situação muito co-
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mum, a de famílias médicas (às vezes são verdadeiras “dinastias”). Para ficar
num exemplo próximo ao de Carlos Chagas (e próximo à ABL), Osvaldo
Cruz era filho de médico, o Dr. Bento Gonçalves Cruz, que aliás trabalhou em
saúde pública; seus três filhos seguiram os passos do pai, formando-se em me-
dicina; dois deles ingressaram na Fundação Osvaldo Cruz (o caçula, Walter,
foi treinado por Carlos Chagas e adquiriu prestígio na comunidade científica
internacional). Em Portugal temos a família Lobo Antunes, ligada à área da
neurologia (e também à literatura: António Lobo Antunes, psiquiatra, é gran-
de escritor, e Nuno Lobo Antunes recentemente estreou como cronista). E
muitos outros exemplos poderiam ser citados.

Formado em 1931, Carlos Chagas Filho assumiu a direção do hospital na
cidade em que o pai estudara a doença de Chagas: Lassance, MG. Mas não
pretendia dedicar-se à clínica; logo depois de formado começou uma carrei-
ra universitária. Em 1937 tornou-se professor titular da Cadeira de Biofísica
da Faculdade Nacional de Medicina. Criou o Laboratório de Biofísica da
Faculdade de Medicina, que se transformaria, em 1946, no Instituto de Bio-
física da Universidade do Brasil. Trabalhou depois em vários organismos in-
ternacionais, a Organização Pan-Americana da Saúde, o Comitê Especial
das Nações Unidas para Aplicação da Ciência e Tecnologia ao Desenvolvi-
mento, que presidiu, a Unesco, onde representou o Brasil. Foi presidente da
Academia Brasileira de Ciências e da Pontifícia Academia das Ciências, em
Roma, cargo para o qual foi nomeado pelo Papa Paulo VI e que exerceu du-
rante 16 anos. Recebeu 16 títulos de Doutor Honoris Causa e 19 condecora-
ções. Foi membro da Academia Brasileira de Letras, o terceiro ocupante da
Cadeira 9, eleito a 3 de janeiro de 1974 na sucessão de Marques Rebelo e re-
cebido a 23 de abril de 1974 pelo Acadêmico Francisco de Assis Barbosa.
Foi membro, efetivo ou correspondente, de várias instituições: a Academia
das Ciências de Lisboa, o Institut de France, a American Academy of Arts and Sciences,
a American Philosophical Academy, a Academia Nacional de Medicina da França,
a Academia Real da Bélgica, a Academia de Ciências da Romênia e a Acade-
mia Internacional de História das Ciências. Sua obra publicada inclui tanto
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trabalhos científicos como escritos de caráter humanista sobre a atividade
científica.

E aqui retornamos à questão das “duas culturas”. Num colóquio sobre arte
e tecnologia, realizado em Tiflis, Georgia, em 1968, Chagas Filho apresentou
um trabalho que reúne suas reflexões sobre estas áreas aparentemente tão dís-
pares. A citação de Le Corbusier, que serve de epígrafe para o texto, mostra
que ele vê aí uma relação; segundo o famoso arquiteto francês, “a física do uni-
verso é a base da criação humana”. Diz Chagas Filho:

O estudo da influência da ciência sobre a arte no século XX revela, de iní-
cio, a dificuldade que teve o homem moderno para integrar a ciência ao do-
mínio cultural e considerá-la, bem como às suas aplicações, uma nova ex-
pressão do pensamento, seja como instrumento de cultura, capaz não so-
mente de aumentar o alcance da ação humana e a sensibilidade do homem,
mas também de servir como intermediário útil entre o artista e a natureza
que serve de fonte à criação, compreendendo-se nesta a própria abstração,
que no fundo é o resultado da assimilação de experiências múltiplas.

A dificuldade mencionada é aquela apontada no trabalho de Snow; mas, ar-
gumenta Chagas Filho, ela não corresponde à realidade, como se pode consta-
tar revendo a história recente de nosso mundo:

Percebe-se que desde as primeiras grandes realizações técnicas do século
XIX, tais como a locomotiva e o navio a vapor, alguns artistas já se haviam
inspirado nesses novos elementos renovadores da evolução social para a
realização de suas obras de poesia, pintura e música.

E completa:

Mas é necessário chegar-se à segunda década, ou quase, do século XX,
para que a transformação do pensamento criador seja definitivamente esta-
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belecida, e que a ele venham incorporar-se os elementos fornecidos pelas
ciências, que haviam evoluído paralelamente, a princípio com lentidão e de-
pois quase que explosivamente.

Deste paralelismo resultou o estranhamento assinalado por Snow; mas, diz
Chagas Filho: “A separação entre arte e técnica é, porém, a expressão da exis-
tência de duas maneiras de pensar, e reproduz, na verdade, o desprezo mantido
pela grande maioria das classes sociais, em relação à segunda”. Ou seja: arte era
coisa “fina”, técnica era coisa “vulgar”, sobretudo porque utilitária. A técnica
estava a serviço da produção, do trabalho, não poderia ser vista com bons
olhos sobretudo por aqueles que cultuavam o otium cum dignitate (suposta digni-
dade, obviamente).

Os próprios artistas não tardaram a se dar conta da existência das possibili-
dades estéticas ligadas à ciência e à tecnologia:

Pode-se admitir que foi a arte moderna, cuja característica principal é o
despojo e a supressão de todo excesso, seja pela redução do objeto às for-
mas imanentes à sua natureza, seja pela representação de ideias por massas,
que veio na sua fase inicial buscar inspiração na ciência. A nova arte reflete,
sem dúvida, a unidade que as concepções da ciência moderna, sobretudo da
física dos quanta, da relatividade da geometria não-euclidiana, deram à in-
terpretação da natureza. Mais ainda, o artista moderno, na sua interpreta-
ção do homem, passou a procurar nele as formas comuns à natureza, prova-
velmente porque sentiu que as leis da mesma, consideradas até o fim do sé-
culo XIX como aplicáveis somente ao mundo dos objetos, se mostraram vá-
lidas para a interpretação dos fenômenos vitais.

Esta última frase nos lembra que artistas como Leonardo da Vinci
(1452-1519) foram pioneiros do estudo da anatomia, uma atividade mal vista
no final da Idade Média e até proibida; mas o conhecimento do corpo era es-
sencial para quem queria retratá-lo. Da Vinci ficou famoso pelos estudos que
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realizou nos hospitais de Santa Maria Nuova (Florença) e Santo Spirito
(Roma), estes últimos interrompidos quando o artista foi acusado de práticas
de bruxaria e necrofilia. Leonardo via o corpo humano como a Terra em mini-
atura, o esqueleto equivalendo às rochas e o sangue fluindo a cursos d’água.
Nesse sentido, era o protótipo do humanista do Renascimento, e os belos de-
senhos que deixou, cerca de 750, valem igualmente como arte e como docu-
mentação anatômica, inserindo o grande artista no contexto científico e cultu-
ral de seu tempo. Com o fim da Idade Média e o advento da modernidade a
ciência ganha poderoso impulso. Era uma época de descobertas, de exploração
do novo. Através de telescópios, os astrônomos sondavam o universo; e navios
cruzavam o oceano, em busca de novas terras e sobretudo de novas riquezas
capazes de alimentar o crescente comércio internacional, que já antecipava a
globalização. Surge daí um paradoxo: como era possível sondar os astros, fazer
experiências químicas, chegar a regiões longínquas – e ignorar o próprio cor-
po? O conhecimento anatômico torna-se um objetivo prioritário, tanto do
ponto de vista médico como do ponto de vista da cultura em geral – e da arte.

O cubismo daria à associação arte-ciência um caráter revolucionário. Cha-
gas Filho cita o exemplo de Marcel Duchamp:

A sua pintura traz, como elemento criador de impressão estética, a inte-
ração de formas vivas e de máquinas, provando não somente que a ciência
tornara-se um fio condutor do pensamento artístico mas também, e sobre-
tudo, que os dados de documentação científica, os instrumentos que o cien-
tista usa, bem como os produtos da aplicação da ciência, compreendem ele-
mento estético espontâneo, neles mesmos integrado.

O que gerou até um episódio pitoresco: quando as obras do escultor Constan-
tin Brancusi chegaram aos Estados Unidos, o inspetor aduaneiro norte-americano
quis cobrar imposto alfandegário sobre elas, alegando que eram “máquinas”.

Para Chagas Filho, o exemplo mais ilustrativo da integração da ciência à
arte é representado pelos “mobiles” de Alexander Calder: “Cria-se neles, intui-
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tiva ou explicitamente, a expressão estética de uma arte originária das leis ele-
mentares da mecânica física, eliminando por conseguinte todo o supérfluo”. E
mais adiante:

A beleza dos “mobiles” advém do fato de que neles se sente a profunda
ligação de seu movimento a regras, intuitivas para alguns, é bem verdade,
mas suscetíveis para outros de uma representação física, e até mesmo de
uma formulação matemática. Representam, em suma, a beleza que admiti-
mos existir no movimento dos átomos.

Conclui Chagas Filho que “o espírito científico de nossa época se integra
definitivamente no movimento de criação artística”. Mas isto não resulta ape-
nas da utilização de conhecimentos ou de metodologia da ciência. Há mais:
são “as modificações introduzidas pelas concepções libertadoras que a ciência
trouxe à cultura [...]. Ao conquistar a natureza, o homem não se sente mais
obrigado a descrevê-la como seu escravo”. O artista está livre para criar. E não
somente o artista plástico. Na música,

à possibilidade de utilização de instrumentos eletrônicos se junta a da cria-
ção eletrônica propriamente dita, que já superou o simples quadro da expe-
riência de avant-garde. Aqui também, depois de uma fase onde a técnica ser-
viu somente de instrumento auxiliar, torna-se ela o trampolim necessário
para um salto decisivo.

Há diferença entre arte e ciência? Certamente:

As chamadas “experiências” artísticas, na realidade, não possuem a significa-
ção das experiências científicas. No caso destas, partindo-se de uma hipótese
fundamentada em geral em teorias, ou na observação de um fato, chega-se à sua
confirmação, modificação ou à sua negação, ou então à formulação de nova hi-
pótese, que pode dar origem à nova teoria. A experiência chamada artística, ao
contrário, é, na maioria dos casos, uma tentativa de obtenção de nova forma de
expressão que a justifique, ou de uma reação psicossensorial diversa.
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Por isso, a aceitação da ciência e da tecnologia na arte nem sempre é coisa
pacífica. Observa Chagas Filho:

É espantoso, por exemplo, ver que o maior gênio do cinema – na verdade
um dos maiores artistas de todos os tempos, Charles Chaplin – hesitou du-
rante anos a fio para finalmente incluir o som nas suas fitas cinematográfi-
cas. Entretanto, o filme Tempos Modernos é, sem contestação, uma das maiores
realizações de arte de nossos tempos.

A verdade é que arte e ciência têm muito em comum, inclusive no que se refere
à inspiração criadora. No caso do artista, tal inspiração parece resultar de misterio-
sos mecanismos do inconsciente; no caso do cientista, a descoberta estaria estreita-
mente vinculada ao trabalho de precursor, só raramente resultante em uma revolu-
cionária quebra de paradigma. Mas há pelo menos um caso que sugere o contrário.
Trata-se da descoberta do anel benzênico pelo químico alemão. August Von Kekulé
(ou August Kekule von Stradonitz, nome adotado posteriormente; 1829-1896) in-
vestigava a fórmula química do benzeno, a popular benzina. Sabia que, na molécu-
la do benzeno, existiam seis átomos de carbono, mas não sabia, e isto o atormenta-
va, como esses átomos se dispõem no espaço. Uma noite, e isto de acordo com seu
próprio e famoso relato, sentado diante da lareira acesa e contemplando as chamas
que pareciam “serpentes de fogo”, adormeceu e teve um sonho: sonhou com uma
serpente que mordia a própria cauda. Entre parênteses, esta imagem corresponde à
da mitológica serpente Ouroboros – um junguiano veria aí uma evidência do in-
consciente coletivo. Seja como for, ao acordar, Kekulé tinha a resposta para o seu
problema: os átomos de carbono se dispõem de forma semelhante à da serpente
que morde a própria cauda, ou seja, formando uma circunferência, um anel: o anel
benzênico. Quando pensamos que muitas obras de ficção e de poesia resultaram
de sonhos (o poema “Kubla Khan”, de Samuel Taylor Coleridge, é um exemplo
clássico), damo-nos conta de que a inspiração artística e a inspiração científica não
estão tão distantes assim.

Como Carlos Chagas Filho queria demonstrar.
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Carlos Magalhães de Azeredo



Sinopse dos diários
de Carlos Magalhães
de Azeredo

Afonso Arinos , f i lho

As Memórias de Carlos Magalhães de Azeredo, preservadas no
Arquivo Histórico do Ministério das Relações Exteriores, fo-

ram publicadas pela Academia Brasileira de Letras com transcrição,
atualização ortográfica e introdução minhas. Elas vão até 1898, en-
quanto estes diários manuscritos, igualmente guardados no Itamarati,
se estendem de 1893 a 1958. Iniciamos sua transcrição, atualizan-
do-lhes a ortografia e anotando-os, a partir de julho de 1896, quando
do início da redação na Itália, e a encerramos em dezembro de 1957,
pois o último caderno, datado de 1958, limita-se a apontar alguns no-
mes e cifras, sem narrativa contínua. Eles abarcam, assim, se adiciona-
dos às Memórias, quase toda a longa vida do futuro embaixador e aca-
dêmico, nascido em 1872 e morto em 1963, aos 91 anos de idade.

Os diários não são ininterruptos, embora quase constantes. O au-
tor os redigia, com ortografia admirável e praticamente sem corre-
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ções (apesar de conterem palavras ilegíveis, e possíveis erros na transcrição),
em pequenos cadernos ou cadernetas. À medida que Azeredo envelhecia, vi-
vendo sempre longe do Brasil, multiplicavam-se suas invencionices linguísti-
cas, incorreções vernáculas, italianismos e galicismos, que conservamos. A or-
tografia, atualizada, conserva a pontuação e as construções sintáticas originais,
para não se alterar o estilo do autor. Os manuscritos não se destinavam, obvia-
mente, a publicação. Ao opor reservas à obra de um crítico amigo, por exem-
plo, Azeredo diz que, “por isso mesmo nunca faria estas observações em pú-
blico; guardo-as para mim”. Bem depois, releva que “eu escrevo este diário
para mim somente”, embora reconheça que, “por um acaso qualquer pode ele
ir parar em mãos estranhas”. E, ainda mais adiante, a ele se refere como “livro”.
Suas páginas mostram-se, portanto, mais espontâneas e reveladoras que as das
Memórias. Estas deveriam, pelos seus planos, chegar bem adiante do que afinal
ocorreu, pois Carlos em 1957, aos 84 anos, anotaria no diário achar-se relen-
do “a maior parte do livro 2.º das Memórias, para evitar repetições no 3.º, que
está em preparação” (embora este não se encontre entre os papéis que deixou,
arquivados no Itamarati e na Academia).

O primeiro caderno, por ordem cronológica, é de 1893 (embora, em 1925,
o autor, então em Lausanne, mencione ter recebido do Rio, através de um ami-
go, um seu “pequeno diário” de 1892), quando o então jovem jornalista e
poeta se homiziava em Minas Gerais, onde o presidente Afonso Pena não ado-
tara o estado de sítio decretado pelo marechal Floriano Peixoto na capital da
República. Há folhas arrancadas, interrompendo a narrativa. E Magalhães de
Azeredo viria a desenvolver, concatenada e pormenorizadamente, os sucessos
dessa época nas Memórias. Por isso, não o transcrevemos aqui.

Os dois seguintes datam de 1896. O primeiro deles, Carlos, recém-casado,
oferta-o, ainda em Montevidéu, à jovem esposa Maria Luíza, para “fixar dia
por dia neste livro, com toda a simplicidade e franqueza de quem se confessa a
si mesmo, os teus pensamentos, as tuas impressões alegres ou tristes e os pe-
quenos ou grandes fatos da tua vida”. Adiante, acrescenta que “este costume
de escrever o diário tem ainda e sobretudo o valor de um exame de consciência,
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mais exato, mais refletido e mais profundo que o que se faz só mentalmente”.
E indaga inquieto, inseguro: “És feliz agora? Feliz te sentes com a certeza do
meu afeto, da minha dedicação até à morte, com a segurança de que te adoro e
te pertenço? Por essas páginas adiante, sempre o meu nome aparecerá junto ao
teu, sempre o nosso amor será o centro e o fim de todas as tuas ações?”.

Maria Luíza, no mesmo dia, anota: “c’est pour lui faire plaisir que je veux écrire mon
journal; pour qu’il lise mes impressions, et pour qu’il puisse me connaître telle que je suis; bien mé-
chante hélas!” Mas sua inspiração, toda em francês, esgotou-se após 26 páginas.

Optamos, assim, por dar início à transcrição pelo terceiro caderno – segun-
do de 1896, e o primeiro com um título, Diário de Roma. Aqui, Azeredo diz que
“este [domingo, 26 de julho de 1896] é um dia grande para mim [o do seu primeiro en-
contro com Leão XIII], e apraz-me começar nele as minhas notas sobre Roma”.
Aquela Roma onde ele viveria por mais de seis décadas. Portanto, estes escri-
tos começam em 1896, pouco antes do término das Memórias, interrompidas
em 1898, cuja parte final se superpõe à primeira fase dos diários. E terminam
em 1957, 71 anos depois. Dos 23 aos 85 anos de idade.

O segundo caderno de 1896 (primeiro deste livro) contém apenas 20 pá-
ginas de texto ordenado, escrito a tinta. Porém, anotadas a lápis no verso,
abundam observações sobre cidades, artistas, escritores, museus, galerias,
igrejas, conventos, jardins, bibliotecas, palácios. Há mesmo uma bibliogra-
fia. Tudo, talvez, com vistas às impressões da Itália que o autor enviava à im-
prensa do Rio.

Em fevereiro de 1897, Magalhães de Azeredo foi exonerado das funções de
segundo secretário que exercia na Legação do Brasil junto à Santa Sé, por pres-
são do seu chefe, o ministro Francisco Badaró, republicano e florianista exalta-
do, descontente com o auxiliar monarquista que escrevera, outrora, verrinas
contra o marechal-presidente. Carlos passou um ano em Paris, na casa dos so-
gros, que ali moravam na ocasião, e o Itamarati reintegrou-o, em janeiro de
1898, de novo no Vaticano, posto que assumiria em março. Neste mesmo
ano, apoiado na amizade de Machado de Assis, Azeredo seria um dos funda-
dores da Academia Brasileira de Letras.
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As lembranças do autor se retomam de fevereiro a julho de 1899. Re-
cém-vindo da França, as impressões sobre aquele país, dilacerado pela questão
Dreyfus, são dadas em primeira mão por quem as viveu pessoalmente. Prepara
a versão para o francês do seu primeiro livro de poesias, Procelárias, sobre cujo
sucesso no Brasil recebe carta consagradora de Alberto de Oliveira, comparan-
do-o, apenas, ao lançamento das Poesias de Olavo Bilac. De grande interesse
ainda, as observações sobre a chamada “questão romana”, decorrente da perda
do poder temporal do papa. Aceitar este fato consumado ainda era assunto
tabu no Vaticano, mas o jovem diplomata acreditava que o pontífice, como re-
presentante da justiça absoluta de Deus, não deveria ocupar-se em ministrar a
justiça relativa dos homens, inerente ao poder temporal. Mostra que o gover-
no da Igreja não pode ser democrático, por conformar-se a dogmas incompa-
tíveis com as flutuações da opinião dos fiéis. O diário revela, ainda, a impor-
tância da atuação de Azeredo, como secretário de legação, ao insistir com o
ministro plenipotenciário, seu chefe, sobre a oportunidade de gestionar a cria-
ção do primeiro cardeal brasileiro, Joaquim Arcoverde de Albuquerque Caval-
canti, o que, de fato, se verificou.

Os escritos de janeiro de 1900 constam de dez páginas soltas e mutiladas
por um rasgão transversal uniforme, o que ocasionou, quando possível, a de-
dução do princípio, meio ou fim de algumas palavras. As poucas vezes em que
isso não pôde ser feito estão assinaladas por reticências. Outro caderno se es-
tende de março a maio. Com dificuldades para ficar na Itália, e embora aspi-
rasse ao posto de Lisboa, Azeredo aceita Montevidéu, que lhe é oferecida, mas
onde acabaria por não assumir, permanecendo em Roma. Assiste ao 90.º ani-
versário de Leão XIII, a quem dedica uma elegia. Belas descrições de Nápoles
ed intorni. Considera que, no Brasil, “a nossa sociedade é quase uma sociedade
sem classes definidas, fundada numa igualdade, ou melhor, numa familiarida-
de geral, vulgar e absurda. A distinção das classes é uma necessidade da civili-
zação”. Trava relações com D’Annunzio, de quem analisa a obra e a personali-
dade. Simpatiza com críticas à postura vaticana de defesa intransigente do
princípio do poder temporal do papa e à esmagadora predominância italiana
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na condução da Igreja. Comenta a revolta dos boxers na China, a crise parla-
mentar na Itália e a postura dos católicos, de oposição sistemática ao regime,
assemelhando-a à dos monarquistas no Brasil. Opina no sentido de que, quan-
do da reunificação da Itália, a Corte e o Parlamento deviam ter permanecido
em Florença, pois “o papa e o rei, ambos soberanos, não cabem juntos, sem
atritos, na mesma cidade”. E julga que seria oportuna a reedição, pelo Vatica-
no, do non expedit, vedando aos católicos participarem de eleições políticas.

O diário reaparece em 1903, escrito em Petrópolis e no Rio, após haver o
autor ficado por quatro meses a serviço em Paris (de janeiro a maio de 1902),
e outros nove na capital da República, em licença regulamentar, até ser nova-
mente enviado ao Vaticano, em janeiro daquele ano. Ainda no Brasil, Azeredo
manifesta impressão muito favorável sobre o governo Rodrigues Alves, que se
iniciava. Rejubila-se com as perspectivas de renovação da “pobre cidade do
Rio de Janeiro, afligida e arruinada desde épocas imemoriais por uma munici-
palidade que é certamente das piores do universo”. Revela o esforço e a estra-
tégia em que se empenhara para voltar à Itália, onde, com breve intervalo, per-
maneceria até o fim da vida. Discute longamente, criticando-a, sentença do
Supremo Tribunal confirmando o banimento da família imperial. Defende,
contra críticos, sua própria forma de poetar. Descreve a viagem do Rio a
Roma, com escala em Portugal. Já chegado à Itália, analisa, com sensibilidade
social, a primeira greve geral em Roma, e talvez na Europa. Traça um fino re-
trato psicológico de Joaquim Nabuco, seu velho amigo, então na capital italia-
na chefiando a missão encarregada de defender o Brasil na questão de limites
com a Guiana Britânica, sobre a qual o rei da Itália, mediador incorreto e par-
cial, já se comprometera, em nosso prejuízo, com os interesses da Inglaterra.
Destacam-se, ainda, passagens sobre as intrigas nos bastidores do conclave
que, por morte de Leão XIII, elegeu seu sucessor, Pio X, e uma denúncia vigo-
rosa contra o isolamento em que a Cúria procura manter o papa. Azeredo ani-
ma-se com atitudes do novo pontífice que parecem abrir oportunidades de
progresso no encaminhamento de uma solução satisfatória para a questão ro-
mana. Saudando a glória mundial de Santos Dumont, que visitava o Brasil,
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como a de Carlos Gomes, o poeta deplora, em causa própria, que “os gestos
poéticos e literários do nosso pensamento não ultrapassem ainda os confins da
terra brasileira”. Sessenta anos antes de ali falecer, antecipa, com exatidão, o
futuro da própria vida, ao considerar “Roma em verdade um paraíso para
quem, compreendendo-lhe o espírito e a existência, estabelece nela a sua mora-
dia [...]. Quanto a nós, é de esperar que estaremos aqui ainda alguns anos, até
me nomearem ministro, e Deus queira que possamos voltar mais tarde para fi-
xarmos de uma vez em Roma a nossa morada”. Acentua que a Academia Brasi-
leira de Letras pouco mais atuava além de reunir-se em sessões solenes para a
posse de novos acadêmicos, e critica discursos feitos nessas ocasiões. Deplora
o tempo e a liberdade perdidos no exercício da diplomacia, que o obriga ficar
“rabiscando tolices burocráticas”. Aspira possuir recursos financeiros bastan-
tes para dispensar a carreira diplomática e ser “só escritor”, com residência fixa
em Roma e passando temporadas periódicas no Brasil. Exalta a simplicidade e
a santidade de Pio X, e desconfia do conservadorismo espanhol que prevê no
cardeal secretário de Estado, Merry del Val. Transmite informações sobre de-
sordem, irresponsabilidade e corrupção financeiras no Vaticano. Expõe crua-
mente suas opiniões sobre o caráter retrógrado e a pobreza intelectual e cultu-
ral da maioria do colégio cardinalício, e protesta contra a preponderância ex-
cessiva nele exercida pelos purpurados italianos, quando a América Latina ali
não era sequer representada. Anota que, sob o pontificado de Leão XIII, a
principal resistência à criação de um cardeal brasileiro proviera do secretário
de Estado, Marianno Rampolla. Cuida da questão do Acre, acentuando o des-
gaste que, apesar de sair dela vitorioso, acarretara ao barão do Rio Branco. Pu-
blica o livro de poesia Horas Sagradas.

Denso e variado, o diário de 1904 desenha perfis de Nabuco e Graça Ara-
nha, critica Coelho Neto, Olavo Bilac e Afonso Celso. Mostra, com a crença
cristã em Deus, uma certa independência doutrinária da Igreja. Dez anos antes
da sua morte, já especula sobre a sucessão de Pio X. Testemunha a decepção
profunda de Joaquim Nabuco com o laudo injusto do rei da Itália na questão
fronteiriça do Brasil com a Guiana Inglesa, dando aos britânicos mais do que

90

Afonso Arinos , f i lho



eles estavam preparados para aceitar. Revela a determinação de não ser nunca
“arrancado” de Roma. Preconiza uma internacionalização maior da Santa Sé,
embora o papa devesse, por algum tempo ainda, continuar sendo italiano. E
verbera a revolta contra a vacina, que ameaçara o governo Rodrigues Alves no
Brasil. Publica os poemas de Odes e Elegias.

O diário de 1905 restringe-se aos dois primeiros meses do ano. Nele, julga
com severidade os méritos e até os propósitos da Companhia de Jesus. Azere-
do torna a mostrar como foi significativa sua influência na pressão exercida
pela Legação do Brasil sobre o papa para a nomeação do primeiro cardeal nos-
so e da América Latina, que enfrentava rivalidade e resistências habituais da
Argentina. Há, aí, observação curiosa sobre a má vontade para com a preten-
são brasileira, por parte do substituto do secretário de Estado, o “tortinho
anão” monsenhor Della Chiesa, que viria a ser o papa Bento XV, sucessor de
Pio X. Registra a revolução daquele ano na Rússia, opinando de forma desani-
madora sobre a personalidade do czar. Analisa com amizade, mas não sem crí-
ticas, a conduta social de Nabuco em Roma.

Nada consta em 1906. No ano seguinte, chamado ao Rio de Janeiro a ser-
viço, Carlos esteve ausente do posto de março a setembro.

Após o hiato de dois anos, o diário de 1908 também se limita a poucos me-
ses. Azeredo comenta a visita à Itália e ao Vaticano do ex-presidente Rodrigues
Alves, “homem encantador pela bondade, pela moderação dos seus juízos,
pela lucidez da inteligência e pelo grande senso prático”. Revolta-se contra o
assassinato do rei de Portugal e do príncipe herdeiro, mas não abriga maiores
esperanças sobre o futuro político daquele país. Reage de forma radicalmen-
te conservadora contra agitações sociais ocorridas em Roma. Mostra-se atraí-
do e perturbado pela beleza feminina.Sobretudo a partir de 1909, talvez por-
que a Itália deixara de ser novidade para o autor, o diário transforma-se em
simples registro, anotando e cronometrando, com minúcia, os eventos mais
rotineiros e banais do quotidiano, pormenores insignificantes, sem importân-
cia ou interesse. O que, se apresenta interesse sociológico pelas descrições da
vida diplomática e da elite social italiana de então, retira-lhe atrativo cultural e
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literário. De caráter estritamente factual, não mostra, doravante, a mesma pre-
ocupação analítica e reflexiva anterior. Descreve o continente sem expor o
conteúdo. Anota as oscilações emotivas de um temperamento nervoso, e, dia-
riamente, as menores mudanças climáticas, que lhe influenciam o estado de es-
pírito. Seu humor varia com o tempo reinante. Mas revela dedicação constante
à leitura e à criação literária. E reflete a frivolidade da dolce vita romana e italiana
na belle époque que precedeu a hecatombe das duas guerras mundiais.

Nem se excluem, naquele ano de 1909 e nos seguintes, críticas ferinas ao
ambiente que cerca Pio X no Vaticano. Magalhães de Azeredo se revela in-
cansável nos contatos sociais e relações públicas, pronto a visitar e receber
amigos ou simples conhecidos, sempre hospitaleiro. Obtém assim, no Vati-
cano, prestigiosa situação pessoal. A erudição demonstrada pelos livros cita-
dos contrasta com a frivolidade patente nas relações pessoais que privilegia.
Ele procura, sem cessar, senhoras aprazíveis, quase sempre portadoras de tí-
tulos nobiliárquicos. É correspondente contumaz, leitor onívoro, passeador
compulsivo, beirando o delírio ambulatório, digno precursor do costume
atual das caminhadas salutares, frequentador incansável do comércio roma-
no, sobretudo de ourivesarias. Envaidecido com a própria imagem, faz-se fo-
tografar habitualmente, distribuindo, a mancheias, retratos seus. Mais tarde,
promoveria a escultura do próprio busto. Lança no diário alusões pouco
enigmáticas à sua vida amorosa extraconjugal, o que não exclui a devoção
concomitante à “santa e adorada Maria Luíza”. Anota, ao mesmo tempo,
igrejas visitadas e missas presenciadas. Nestas, limita-se a apontar as da-
mas que encontra – uma, em particular. Narra Afonso Arinos, em suas me-
mórias, que Carlos

amava as mulheres, sendo eclético e distributivo nas atenções. A copeirinha
maliciosa do restaurante [meu irmão Caio, que foi seu secretário, dizia-me
que qualquer silhueta de avental e touca perturbava o poeta-embaixador], a
lânguida duquesa italiana, a galante dama brasileira, de todas essas flores de
beira de estrada ou de estufas ricas ele aspirava, com deleite, o perfume.
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E, de fato, Azeredo namora do princípio ao fim destes diários, em “canti-
nhos diletos” de Roma ou de Lausanne.

Em 1910, a morte do amigo Joaquim Nabuco o emociona, e o autor lhe de-
dica uma comemoração. Anota a eleição presidencial no Brasil, com a vitória
(contestada) do marechal Hermes da Fonseca contra Rui Barbosa. Denuncia a
indiferença do Vaticano ao centenário de Leão XIII (de quem me diria em
Roma, nos anos 50, ter sido, na sua opinião, o maior dos cinco papas com que
privara). E se preocupa com as consequências da política conservadora de Pio
X e do seu secretário de Estado, o cardeal espanhol Merry Del Val, que os in-
compatibilizava com os setores mais liberais da Igreja. Compara a derrubada
violenta da Monarquia em Portugal com a queda do Império no Brasil, a que o
povo assistira “bestializado”, no dizer de Aristides Lobo.

No diário de 1911, Azeredo resume a atuação de Rio Branco no Itamarati
como “o reinado da arbitragem nas relações internacionais e do arbítrio na ad-
ministração interna”. Louva o talento de João do Rio, então em visita à Itália,
mas, já defasado do Brasil, critica-lhe o que considerava barbarismos da lin-
guagem. Manifesta impressão penosa sobre a frivolidade da jovem geração de
diplomatas brasileiros. Horroriza-se com a perspectiva surgida da própria re-
moção para a Turquia e consequente afastamento de Roma. Não aceitava dar
sequência normal à carreira que escolhera, fora do posto eleito. Mas depois se
arrepende, pois quem iria para Constantinopla acabou em Atenas. Seu receio
era que, na movimentação diplomática, tivesse de “servir no Brasil ou em ou-
tro país longínquo...”. Assinala, com pesar, a morte de Raimundo Correia.
Apoia, entusiasmado, o assalto colonial italiano à Tripolitânia turca, embora
não sem reservas quanto à espoliação do fraco pelo mais forte e à violação do
Direito Internacional. Recebe o título de conselheiro de Legação.

Em 1912, Carlos sente-se enfraquecido e enfermo, com repetidos achaques
psicossomáticos. Acentua-se fortemente a sua hipocondria crônica. Ele deplo-
ra a morte do barão do Rio Branco e lastima a do amigo e protetor Quintino
Bocayuva. Assinala a proclamação da República na China. Vai à Áustria e à
Suíça, em busca de melhoras para a saúde. Então recebe, oficialmente, a notícia
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de sua promoção a ministro residente em Cuba e na América Central, mas
consegue evitar a transferência, permanecendo em comissão junto à Santa Sé.
Critica a “simplicidade de labrego” de Pio X e julga a eleição do futuro santo
uma “verdadeira calamidade para a Igreja”. Esperava que, derrotada nas guer-
ras dos Bálcãs, “a Turquia, como o pus de um tumor maligno, saltasse fora do
corpo da Europa” cristã.

No ano seguinte, Azeredo repudia as longas ditaduras, mas aceitaria uma
“de poucos anos” para o Brasil, se este achasse “o seu homem”. Tendo de dei-
xar a Itália, acolhe com alegria a notícia de que fora removido como enviado
extraordinário em comissão para Atenas, de onde já planeja regressar a Roma.
Manifesta a mais alta opinião sobre a própria originalidade literária, “única
decerto em toda a literatura de língua portuguesa, e talvez em toda a literatura
contemporânea”. Viaja para o novo posto, mas a guerra da Grécia com a Bul-
gária o surpreende antes de assumi-lo. Concorre à escolha da letra para o hino
nacional brasileiro. Vai à Suíça, à França, volta à Itália, e consegue, afinal,
apresentar credenciais em Atenas, onde “se aborrece”. Sai o seu livro de contos
Quase Parábola.

O ano de 1914 foi crucial para a Europa e o mundo, com a eclosão da pri-
meira guerra mundial e a eleição de Bento XV para o sumo pontificado, após a
morte de Pio X. Mas o conflito não tem presença preponderante no diário,
tanto pelo papel secundário que a Itália nele viria a desempenhar quanto pelo
claro desinteresse, e mesmo aversão, do autor pela política. E Magalhães de
Azeredo, que havia obtido o retorno à Santa Sé, como ministro plenipotenciá-
rio, torna ao Vaticano a tempo de ajoelhar-se aos pés daquele que passara de
“verdadeira calamidade para a Igreja” a “velho e santo pontífice”. Em Atenas,
o diplomata chegara a envergonhar-se de representar o governo brasileiro,
após ler requisitório oposicionista de Rui Barbosa. Sentia sempre muitas sau-
dades de Roma. Ansioso pelo regresso, criticava a “inércia” e a “desordem
proverbial” do Itamarati, daquelas “tartarugas da Secretaria”. Antes de partir,
porém, indignou-se com a invasão do México pelos “brutos e cínicos piratas”
americanos. Já na capital italiana, motoriza-se, alugando o seu primeiro auto-
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móvel, e despreza a “concorrência vulgar” dos que ainda passeiam de fiacre
pelo Pincio. Findo o ano, se horroriza com a grande guerra em curso, e, des-
confiado do Deus dos Exércitos, dissocia a Santíssima Trindade, depositando
toda a esperança em Jesus.

No diário de 1915, verbera o amoral oportunismo italiano, ao barganhar
seu apoio às alianças em luta. A Itália declara guerra à Áustria. Testemunha
constrangido, na presença do autor, o insucesso da ópera Abril, de Alberto Ne-
pomuceno, apresentada em Roma. Defende o papa Bento XV de críticas feitas
à sua alegada inação, considerando-o o único soberano atuante em defesa do
direito e contra a tragédia do conflito armado. O cardeal Gasparri, secretário
de Estado, faz-lhe revelações sobre como imagina a redistribuição de territórios
na Europa do após-guerra.

Em 1916, os eventos dramáticos da grande guerra não passaram de assun-
tos a serem tratados nas audiências vaticanas, de envolta com intensas ativida-
des sociais e culturais entre princesas e marquesas, continuadas em extensas vi-
legiaturas. Faltam os meses de abril e maio.

A revolução russa constituiu o evento capital de 1917. Azeredo viu logo
nela “um dos mais relevantes acontecimentos da história moderna”, temendo
seus desdobramentos e consequências. A declaração de guerra pelos Estados
Unidos à Alemanha traz ao primeiro plano da cena internacional americanos e
russos, os protagonistas que dominarão o restante do século. Veio, pouco de-
pois, a entrada do Brasil na guerra, esperada e louvada pelo diplomata. O papa
formaliza proposta de paz aos chefes dos estados beligerantes. A Itália sofre
em Caporetto, por parte da Áustria e da Alemanha, seu maior revés militar na
guerra. Tropas inglesas tomam Jerusalém aos turcos. Porém, o acontecimento
devastador refletido no diário não foi a maior carnificina até então havida na
história, durante o primeiro conflito mundial, com a morte de milhões de se-
res humanos, mas a perda do gato de estimação, do seu “filhinho”. Azeredo
fá-lo sepultar com corrente e medalhão de ouro ao pescoço, contendo fotogra-
fia do dono. Encomenda miniatura com a imagem do gato e o chora “junto ao
lugar sagrado onde Micetto repousa”. O sentimento de amor ao bicho, simpá-
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tico mas descontrolado e excessivo nas manifestações, expressas no pranto
diário, em queixumes intermináveis, na contínua autocomiseração, denota sé-
rio e prolongado desequilíbrio emocional. Ele mesmo sugere sintomas manía-
co-depressivos, ao descrever “mal-estar nervoso, ora excitabilidade, ora de-
pressão, que não posso dominar”.

Em 1918, as lamúrias pela perda do gato persistem incessantes. Sua criada
observa que ele mudara “completamente de hábitos, de gostos, e até de expres-
são na fisionomia”. Carlos reconhece a contribuição da guerra devastadora
para a depressão contínua, mas confessa que a razão principal era o gato mor-
to. Escreve recordações sobre o animal, dedica-lhe versos, que imprime com
seu retrato, para distribuir aos amigos. A estes exibe ainda uma miniatura do
bichano, que traz sempre consigo. Encomenda medalhões e medalha com poe-
sia no verso, dedicada ao “gatinho adorado”; grava-lhe a efígie em peso de pa-
péis, em porta-flores, em anel para timbrar cartas, faz dele assunto em audiên-
cias vaticanas. Sonha com o animal, aspira comunicar-se com sua alma. Chega
a temer um transtorno da própria razão. Morre a empregada de confiança, que
o acompanhava havia anos, inclusive nas vilegiaturas, mas a dor sentida, embo-
ra sincera e profunda, não se compara à dedicada ao gato amado.

Quando Azeredo diz ter trabalhado, não se está referindo a afazeres funcio-
nais, mas à criação literária, que o ocupa de forma permanente, e cujo processo
expõe. A grande guerra, no seu último ano, mal aflora as impressões do diplo-
mata, só se tornando mais presente com a proximidade do desenlace. Anota a
capitulação da Bulgária e da Áustria, a abdicação do Kaiser Guilherme II, mas
não o armistício com a Alemanha a 11 de novembro, só vindo a mencioná-lo
dois dias depois. Assinala o advento da República alemã. Preocupa-o a terrível
epidemia da gripe espanhola. Recebe, através do Vaticano e não do Itamarati,
a notícia de que o Executivo brasileiro encaminhara ao Congresso proposta
para elevar a Legação junto à Santa Sé à categoria de Embaixada, o que lhe an-
tepõe a necessidade de ser promovido a embaixador, a fim de manter-se em
Roma. Conta, para tanto, com o favorecimento da cúpula da Santa Sé, a partir
do papa e do cardeal secretário de Estado. Termina dezembro com uma nota
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de pessimismo, temeroso que ao conflito mundial recém-findo possam suce-
der situações ainda mais graves para a humanidade.

Traz-lhe 1919, afinal, a esperada ascensão na carreira e a permanência no
posto, mais desejada ainda. Não cessam, porém, os queixumes pelo gato morto,
sintomas da “doença crônica” que diagnostica em si próprio. Reivindica oficial-
mente à Santa Sé uma nunciatura cardinalícia no Brasil, representação perma-
nente no Sacro Colégio e promoção do arcebispo da Bahia ao cardinalato. De-
fende reivindicações da Itália na Conferência da Paz, contrariadas pelo presiden-
te Wilson, dos Estados Unidos. Mas não dedica uma só palavra à ab-rogação,
por Bento XV, da bula Non expedit, vigente desde Pio IX, que vedava aos católi-
cos a participação na vida político-partidária italiana. O presidente-eleito Epitá-
cio Pessoa visita o papa. O poeta publica os versos de Vida e Sonho.

Após 12 anos de ausência, em 1920, Azeredo viaja ao Brasil em licença. No
Rio e em São Paulo, sua vida decorre da forma costumeira, entre passeios e ati-
vidade social intensa. Frequenta os palácios presidenciais na capital federal e
na paulista, o Itamarati, a sede cardinalícia no Rio, a Câmara, o Senado, a Aca-
demia Brasileira de Letras, a Biblioteca Nacional, livrarias, redações de jornais
e revistas, teatros, casas de chá, percorre assiduamente o comércio local. É es-
colhido para receber Amadeu Amaral na Academia Brasileira. Começa o ano
com temporadas elegantes em Teresópolis e, sobretudo, Petrópolis, onde pas-
sa o carnaval entre corsos de automóveis, batalhas de confetes e serpentinas.
Assinala greve geral no Rio, atribuída por alguns, segundo ele, à “influência
oculta e diabólica do ambicioso e atrabiliário Rui Barbosa”. Saudoso de ami-
gas que ficaram em Petrópolis e no navio, Carlos deixa o Brasil com profunda
pena. Declara-se um “nacionalista ardente”, e chega a se sentir exilado em
Roma. Assiste à canonização de Joana d’Arc. Namoradas antigas e novas, em
Roma e Milão, não o fazem esquecer as saudades do gato, sempre presentes.
Reconhece que o secretário de Estado, cardeal Gasparri, “decididamente não
gosta de falar seriamente comigo”. Escreve sobre a possibilidade de se elege-
rem escritoras na Academia Brasileira. Comenta a aventura nacionalista de
D’Annunzio em Fiume, malfadada, mas que impulsionaria o fascismo emer-
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gente, ao qual o embaixador não alude. Imprime seu poema A Volta do Impera-
dor. Falta o mês de novembro.

Em 1921, Azeredo se diverte com a advertência do cardeal secretário de
Estado, recebida pelos chefes das missões do corpo diplomático acreditados
junto à Santa Sé através do decano, sobre os decotes das senhoras. Não o pre-
vinem com antecedência acerca da realização de um consistório no Vaticano.
Comemora bodas de prata. Passa vilegiaturas prazerosas em Capri, Lausanne e
Paris. Manifesta interesse por concurso de poesia promovido pela Academia
Brasileira. Decepciona-se com apresentação teatral de uma Eleonora Duse já
decadente, se insurge contra greve geral na Itália, providencia a mudança de lo-
cal da Embaixada. E deplora que a “turba vulgar e feia” encha “aquele Pincio
tão elegante outrora”. A permanência em posto diplomático na Grécia lhe ren-
deria, sete anos após deixá-lo, os poemas das Laudes do Jardim Real de Atenas.

O ano de 1922, grávido de consequências históricas para a Itália, o Brasil e
o mundo, começa com a morte do Papa Bento XV em janeiro, mês ausente
dos diários, e a eleição de Pio XI. Borboleteando entre namoradas, o autor de-
plora o tempo gasto para informar-se, pelos jornais, sobre política internacio-
nal. Anota o levante do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, ponto de
partida do movimento “tenentista”, que iria desembocar na revolução de
1930. Durante férias em Lausanne, inicia o preparo de um novo livro de poesia,
que tenciona intitular Pó e Sombra, e publica o conto “Ariadne”. Diz-se muito
preocupado com a situação política da Itália, que poderia criar problemas para
seu regresso a Roma. Foi a única reação de Azeredo, no momento, ao golpe de
Estado com o qual Mussolini instalou a ditadura fascista, inspirando a tomada
do poder pelos nazistas, mais tarde, na Alemanha, que desencadearia, por sua
vez, o morticínio da segunda guerra mundial. Escreve à Academia Sueca, em
nome da Academia Brasileira, onde o escritor italiano fizera conferências,
apoiando a candidatura do amigo Guglielmo Ferrero ao prêmio Nobel de Li-
teratura. Sai seu livro sobre O Vaticano e o Brasil.

Faltam os quatro primeiros meses de 1923. Enquanto o poeta publica
Estrofes para o Hino Nacional e mantém idílio ardente durante vilegiatura estiva na
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Itália, o embaixador se ocupa da criação de um novo cardinalato para o Brasil,
desejada pelo governo. De novo em férias na Suíça, revolta-se contra a possibi-
lidade de o Brasil apoiar, na Liga das Nações, a Itália fascista, que apresentara
ultimato para atacar a Grécia, ocupara Corfu e exigira indenização pesada pela
morte de um italiano na fronteira greco-albanesa.

Em princípios de 1924, Carlos conclui a novela “Margarida Espronce-
da”. Atua energicamente junto ao Vaticano para a criação de um segundo
cardeal brasileiro. Durante curta vilegiatura em Nápoles, sente-se “muito
saudoso de Roma”, ao pensar no “canto dileto da cidade eterna”, que lhe
deixara atado o “coração a duas amarras”. Estadas prolongadas na Riviera
italiana, prosseguindo o idílio do ano anterior, em França, na Inglaterra, na
Irlanda em missão oficial, na Suíça, onde mantém namoro intenso pelo te-
lefone público, e depois pessoalmente. Visita Paderewski em Morges. Já
manifestara preocupação profunda com a insurreição militar desencadeada
em São Paulo, e grande alívio pela sua derrota. Não constam os três últi-
mos meses do ano.

O seguinte, 1925, começa com julgamento severo sobre o autoritarismo
do presidente Artur Bernardes, cujo estado de sítio “despótico” o autor vol-
tou a denunciar. Mas boas notícias econômicas compensavam aquelas acerca
da agitação política persistente no Brasil, com a união dos insurretos venci-
dos em São Paulo aos do Rio Grande do Sul. Daí nasceria a Coluna Prestes.
Critica a febre da construção civil em Roma, que ameaça seus passeios cam-
pestres, o excesso de feriados e a má qualidade dos serviços públicos munici-
pais. Temendo alegadas aspirações de Altino Arantes à Embaixada junto à
Santa Sé, apoia-se, para contra-arrestá-las, no antigo colega Afrânio de Melo
Franco, amigo do presidente da República, que o fizera embaixador na Liga
das Nações. Afrânio lhe recomenda o filho Afonso Arinos, então com 19
anos, e Azeredo o acolhe com hospitalidade e afeição, abrindo-lhe os olhos e
o espírito para a Cidade Eterna. Leva-o a assistir a um concerto regido por
Igor Stravinsky. Arinos, 57 anos mais tarde, recordaria aquela temporada e o
diplomata-acadêmico em seu livro Amor a Roma:
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Durante o mês que passei com ele, só sobre literatura, arte e história con-
versávamos. Nas ruas de Roma, nas ruínas, nos templos, nos museus, nos
grandes parques romanos ou na Embaixada da Via Po, todo ele era recorda-
ção viva de Leão XIII, Eça de Queirós, Ramalho Ortigão, D’Annunzio,
Heredia, Anatole France, Rio Branco, Joaquim Nabuco, Machado de
Assis... Essas sombras nos cercavam pelas vias ilustres da Urbe.

Ao despedir-se de Afonso, Azeredo anota no diário: “Vi-o ir com saudade,
e a sua companhia, intelectual e afetuosa, me fará falta”. O embaixador ajuda o
senador Paulo de Frontin a preparar discurso para a Conferência Internacio-
nal do Comércio. Assiste à canonização de Santa Teresa do Menino Jesus. Co-
nhece Pirandello, e alude, pela primeira vez, ao “ditador” Mussolini. Miniatu-
ra que retratava uma namorada representando a Poesia, encomendada para ter
diante de si, provoca crise conjugal compreensível, mas que o surpreende e
amargura. Obtém licença para tratamento de saúde. Detido aleatoriamente
durante vilegiatura na Riviera, e conduzido ao posto local dos carabinieri para
identificar-se, experimenta, em pessoa, o modo de agir do “governo despótico
e violento” que se instalara na Itália. Lá busca, em vão, uma casa para comprar.
Publica os contos de Casos do Amor e do Instinto e recebe os primeiros exemplares
da sua Sinfonia Evangélica. Ao cumprir 53 anos, pensa estar a influência de suas
ideias e da sua arte, no ambiente cultural brasileiro, ainda longe do que, a justo
título, julga merecer. Encontra Santos Dumont na Suíça, onde completa o li-
vro Odes e Elegias, antes de perambular por Milão, Veneza e Florença. Participa,
em Milão, do Congresso da Federação das Uniões Intelectuais. Deplora a
morte de Domício da Gama e chora a do “maior amigo, irmão querido de
alma, adorado” Mário de Alencar.

Os quatro primeiros meses de 1926 se extraviaram. O embaixador opõe
objeções, em nome do seu governo, ao novo núncio que a Santa Sé tencionava
enviar ao Brasil. Como de hábito, divide a longa vilegiatura estiva entre a Rivi-
era e a Suíça. Visita Rabindranath Tagore em Turim. Defende, contra críticas
da Gazette de Lausanne, a diplomacia brasileira, que vetara, por intermédio do

100

Afonso Arinos , f i lho



embaixador Afrânio de Melo Franco e sob instruções do presidente Artur Ber-
nardes, o ingresso da Alemanha como membro efetivo do Conselho da Liga
das Nações, posto a que o Brasil aspirava. Estende a Paris a licença obtida,
mais prolongada. De regresso à Itália, critica os fascistas, lembrando que a
“marcha sobre Roma”, quatro anos antes, se fizera ante um exército imobiliza-
do e um monarca acovardado. Azeredo sente-se no dever de dar explicações no
Vaticano por causa de indiscrição cometida pelo chanceler Félix Pacheco ao
dele receber informação confidencial. Intercede junto ao cardeal Gasparri, se-
cretário de Estado, pelo historiador Guglielmo Ferrero, ameaçado de confina-
mento por sua oposição ao regime fascista.

Inicia 1927 preocupado com as consequências financeiras que para ele de-
correriam de políticas monetárias postas em prática pelos governos italiano e
brasileiro. Mas adquire terreno no Monte Mario, onde pretendia edificar casa
própria, o que já demonstrava, claramente, a intenção de passar em Roma o
resto da vida. Entedia-se com a frivolidade ostentatória na vida social da no-
breza romana, mas não com os namoros que a ela correm paralelos. Acede a
pedido para publicar, em italiano, cinco sonetos dedicados a São Francisco
junto a uma página de Mussolini sobre o santo de Assis. E, pela primeira vez
nestes diários, relata delicada questão diplomática que lhe coube enfrentar,
causada pela designação, como núncio apostólico no Rio de Janeiro, do então
núncio no Paraguai, que, ali, opinara sobre “a inevitabilidade da guerra entre a
Argentina e o Brasil”. O governo brasileiro, em consequência, pediu que se re-
tirasse o nome do indicado, e o problema azedou-se, com Azeredo deblateran-
do contra o que considerava fanatismo de Pio XI e caráter fraco do cardeal
Gasparri, secretário de Estado. Temia ter de deixar Roma, mas o governo da
Santa Sé cedeu, substituindo o primeiro escolhido por Aloisi-Masella, núncio
no Brasil por tanto tempo que ainda recebi dele o sacramento da crisma, nos
anos 40. Carlos admira o príncipe herdeiro do trono dos Savoia, Umberto,
comparando-o com a aparência mofina do pai, o rei Vítor Emanuel. Preocu-
pam-no dificuldades financeiras que lhe ocasiona a valorização da lira italiana
frente à libra inglesa, com a qual eram remunerados os diplomatas brasileiros.
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Vilegiatura habitual na Riviera e na Suíça. Nesta, redige um poema e crê “ter
atingido nele o limite extremo de sensibilidade e sutileza, do qual é capaz o
verso”. Rivalidade em Roma – consequência da questão romana – entre as
cortes papal e real a propósito de quem receberia em primeiro lugar o ex-presi-
dente Artur Bernardes (objeto de duros conceitos políticos do embaixador),
que visitava a Itália, e intrigas no Brasil, atribuídas a Félix Pacheco, ex-chance-
ler de Bernardes, sobre suposta incompatibilidade de Azeredo com o regime
fascista de Mussolini.

Em 1928, Magalhães de Azeredo começa a colaborar na Enciclopédia Italia-
na e na Antologia Letteraria Brasiliana com verbetes sobre literatura brasileira.
Entrevista-se com Mussolini. Suspeita ter havido dinheiro de Moscou em
atentado na Feira de Milão. Vê Ana Pavlova dançar em Roma. Como de há-
bito, férias estivas com namoro na Riviera, na Suíça, em Paris e em Florença.
Nesta cidade, assiste à ópera de Mascagni, regida pelo próprio. De volta a
Roma, retoma caderno manuscrito que intitulara “Relances”, iniciado, em
Lausanne, a 12 de outubro, mais vigoroso e opinativo que o diário, mas in-
terrompido em 15 de novembro. Nele, ao julgar duramente o pontífice rei-
nante, afirmando, inclusive, que “este papa não me parece o mais apto para
resolver a questão romana”, o embaixador se revelou mau profeta, pois, qua-
tro meses depois, Mussolini e a Santa Sé de Pio XI – através do cardeal Pie-
tro Gasparri, secretário de Estado – firmariam os acordos do Latrão, com o
reconhecimento mútuo entre a Itália e o Vaticano, após seis décadas de rup-
tura (desde a ocupação dos Estados Pontifícios e a unificação da Itália, em
1870). Escreve, também, no “Caderno das horas vagas”. E reza habitual-
mente numa capela próxima à sua casa.

O ano de 1929 começa com luto familiar, pela morte, na Suíça, de uma
cunhada de Azeredo. As três irmãs de Maria Luíza, desde o seu casamento,
viveram sempre ao redor, ou às expensas, de Carlos, o que fizera Gastão da
Cunha observar a Afonso Arinos que o amigo se havia casado com uma fa-
mília. Em fevereiro, apesar dos desmentidos que recebera do cardeal secretá-
rio de Estado, foram assinados os Tratados do Latrão e a Concordata do
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Vaticano com a Itália. Magalhães de Azeredo saudou o papa na cerimônia
comemorativa, como decano do corpo diplomático acreditado junto à Santa
Sé. E até a época em que com ele convivi em Roma, na segunda metade dos
anos 50, o velho embaixador considerava haver sido este o zênite da sua car-
reira. Em conversa com um sacerdote, explicita suas opiniões sobre a fé, que
considera, simultaneamente, um ato de vontade e uma graça. Na linha da ri-
validade tradicional com a Argentina, se preocupa com a possibilidade de o
arcebispo de Buenos Aires receber o chapéu cardinalício, mas o Vaticano, ao
desmenti-la, o tranquiliza. Bidu Saião canta na ópera de Roma. O namora-
dor compulsivo se confessa perturbado pelo contato com bela religiosa do-
minicana que o tratava em crise de vertigens, chegando a indagar-se sobre a
pureza da freira. Férias na Riviera, na Suíça, no norte da Itália. Louva inicia-
tiva de Mussolini ao suprimir a aquisição de bilhetes de ingresso nos museus
e galerias italianos, mas anota a “impressão da passagem de um país livre
para outro vergonhosamente escravizado, [...] desde que atravessamos a
fronteira da Suíça para a Itália”. E, pouco depois de chegado a Roma, critica
o “estilo truculento de mata-mouros, ameaças, injúrias, gritos e ódio e vin-
gança” do ditador fascista, em arenga proferida na Praça Veneza. Presencia a
aposição da pedra fundamental do novo seminário, o futuro Colégio
Pio-Brasileiro, e trabalha pela criação de mais um purpurado brasileiro, “vis-
ta a invalidez mental absoluta do cardeal Arcoverde”. Mas o papa resiste ain-
da a esta iniciativa do embaixador. Azeredo assinala a urbanização progressi-
va das estradas rurais por onde costumava passear em Roma. Critica o resta-
belecimento das relações diplomáticas da Inglaterra com a União Soviética,
sem condições prévias, aprovado pela Câmara dos Comuns. Alude a des-
mentido “brutal” de notícia, publicada pelos jornais, sobre uma próxima vi-
sita de Mussolini a Pio XI. É nomeado para representar o presidente da Re-
pública nas cerimônias do jubileu sacerdotal do papa, que os reis da Itália vi-
sitam pela primeira vez, desde a conciliação com a Santa Sé. Escreve um au-
torretrato literário, considerado pelo autor verdadeira “obra-prima de seme-
lhança e tour de force de objetividade”. Inquieta-o a violenta campanha presi-
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dencial no Brasil, que geraria graves consequências históricas. E torna a ma-
nifestar sensualidade exacerbada por volta do Natal.

Falta a caderneta relativa a janeiro em 1930, mas, nesse mês, o autor começa
o terceiro caderno de “Relances” (o segundo foi extraviado), com observações
bem mais extensas, detalhadas e substanciosas sobre sua obra literária, a diplo-
macia italiana para com a Santa Sé, as políticas internas brasileira e italiana.
Caderno que se encerra, entretanto, findo o primeiro trimestre. Bidu Saião
canta na Embaixada do Brasil diante do alto clero, do corpo diplomático e da
nobreza romana. Afrânio Peixoto publica, na Revista da Academia Brasileira, arti-
go intitulado “A Nova Itália”, de apoteose ao fascismo, que Azeredo anota
nestes diários e contesta fortemente nos “Relances”. O embaixador manifesta,
nos diários, “graves preocupações pela situação política e econômica do Bra-
sil”, e, nos “Relances”, critica a inabilidade política e a mediocridade intelec-
tual do presidente Washington Luís. O cardeal Gasparri, secretário de Estado
desde o pontificado de Bento XV, deixa o cargo, após gestão que culminara
com os Tratados do Latrão, através dos quais o Vaticano e a Itália se reconhe-
ceram mutuamente, encerrando a “questão romana”. Sucede-o o cardeal Pa-
celli, futuro Pio XII, que fora núncio em Munique e Berlim, e era o nome mais
indicado para acompanhar a ascensão do nazismo na Alemanha. O poeta con-
clui o livro Intermezzo. Temporada romântica na Riviera e na Côte d’Azur. O
forte empenho de Magalhães de Azeredo pela elevação de Dom Sebastião
Leme ao cardinalato, como já sucedera, em 1899, com o Cardeal Joaquim
Arcoverde, é coroado de sucesso. Dom Sebastião chega a Roma; Carlos en-
contra-o “fumando um cigarrinho de palha”, antes de assumir a púrpura, e o
cumula de homenagens. Considera o fato de mal poder ouvir música, pela sur-
dez crescente, uma das “fundas tristezas” da sua vida. As férias anuais em Ra-
pallo e Lausanne são marcadas por expansões líricas e amorosas mais explíci-
tas, dirigidas à “pombinha dileta”, agora nomeada abertamente, que o segue de
perto da Riviera à Suíça, e na viagem de regresso ao posto. Mas o surpreen-
dem, em Florença, notícias da revolução desencadeada no Brasil a 3 de outu-
bro (Azeredo dela só tomou conhecimento quatro dias mais tarde), que o au-
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tor atribui “à estupidez e à teimosia despótica do presidente Washington
Luís”. Ele intuíra que o cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro exerceria papel
moderador para evitar um desfecho violento à deposição do presidente da Re-
pública. Tranquiliza-se ao saber que o novo ministro das Relações Exteriores
será o seu “grande amigo” Afrânio de Melo Franco. Caso contrário, temeria,
por razões declaradamente sentimentais, pela sua permanência na Embaixada
junto ao Vaticano, posto que ocupava “há 16 anos, com vantagem, honra e
brilho para o Brasil”. Afrânio lhe comunica o acordo entre a Junta Militar e os
comandantes revolucionários para entregar a chefia do governo a Getúlio Var-
gas. Juntamente ao cardeal Sebastião Leme, o chanceler fala a Vargas sobre
Azeredo “com carinho e amizade”. O embaixador providencia o reconheci-
mento do Governo Provisório brasileiro pela Santa Sé. Mas assusta-o notícia
da imprensa italiana de que seria substituído no Vaticano por Luís Guimarães
Filho, diplomata e acadêmico como ele. Recorre, então, para manter-se no car-
go, ao ministro Melo Franco e ao cardeal Leme, que confirmam sua perma-
nência. Observa a evolução inquietante da revolução brasileira, refletida na
instabilidade política de São Paulo e Minas Gerais.Também se inquieta com
as consequências que possa ter, para os seus “afetos pessoais”, “a situação cada
vez pior da Itália”, cujo regime político considera “abominável”, “ignóbil”.
Intercede pela libertação de um amigo italiano, preso político, que lhe narrara,
dias antes, “violências e roubalheiras do fascismo”. Amigo que seria condena-
do, afinal, a três lustros de prisão, por “atividade antifascista”. O embaixador
teme que o “orgulho diabólico” do “miserável” Mussolini incendeie a Europa
em novo conflito (o que acabaria por suceder através de Hitler, que o ditador
da Itália tanto influenciara) e se preocupa com a possibilidade da formação de
um eixo italiano-germano-russo (concretizado, virtualmente, em 1939, com o
tratado de não-agressão entre a Alemanha e a União Soviética, precipitando a
segunda guerra mundial). Critica Pio XI, por “anular” a influência do colégio
cardinalício, e o Vaticano, por não reagir contra as “brutalidades e crueldades”
fascistas. Acolhe, em Roma, Otávio Mangabeira, ex-chanceler do governo de-
posto. A revolução de 1930 produzira nítida mudança de rumo no diário de
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Azeredo. De descritivo, romântico, sentimental ele passou, cada vez mais, a
preocupar-se com as consequências da radicalização da ditadura de Mussolini
sobre a paz na Europa e da tendência caudilhista de Vargas a influenciar nossa
política interna e a estabilidade da carreira diplomática, ameaçando seu posto
de chefe de missão junto à Santa Sé, que ocupava desde 1914.

O ano de 1931 se abre com a repercussão popular e política da travessia do
Atlântico pela esquadrilha aérea que, sob o comando do alto hierarca fascista
Ítalo Balbo, aterrissara no Rio de Janeiro. Carlos desconfia dos “transportes
ditirâmbicos” em louvor da empreitada, vendo em Mussolini o “criminoso
nato que encontrou um ideal”. Observa, inquieto, as tentativas de Artur Ber-
nardes de ressurgir politicamente e as iniciativas autoritárias do Governo Pro-
visório. Alarmado com a demissão do embaixador do Brasil na Itália, segue
confiando na amizade do cardeal e do chanceler brasileiros para mantê-lo no
posto. Mas critica o ministro Melo Franco por suas reformas na organização
obsoleta e nos costumes da carreira diplomática – visando, estas últimas, o
controle mais estrito das contas e das ausências extemporâneas dos chefes de
missão dos seus postos –, habituado que estava às doçuras e regalias do ancien
régime. Louva o acordo naval entre a Itália e a França, julgando-o propício à
concórdia europeia, e reconhece que a maioria do povo italiano estava satisfei-
ta com o regime fascista. Apesar de fazer profissão de fé monarquista, tem má
impressão do príncipe brasileiro Dom Pedro Henrique, que fora à Itália assis-
tir ao matrimônio da sua prima Isabel com o Conde de Paris. Casamento cele-
brado em Palermo, após negociações que permitiram a presença, a título pes-
soal, de dirigentes da Action Française, excomungados pela “habitual crueldade”
de Pio XI, a quem Azeredo voltou a criticar. Surpreende-o, contrariado, a pro-
clamação da República na Espanha. Anota crueldades praticadas na Espanha e
a derrota de Briand para Doumer na eleição para presidente da República
Francesa. Manifesta a intenção de começar a escrever memórias. Explode a cri-
se entre o regime fascista e a Ação Católica, com a dissolução dos círculos ju-
venis e universitários católicos. A propósito, Azeredo verbera as atitudes de
Mussolini, “homem genial, mas louco”, e do partido fascista, “em que a pior e
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mais facinorosa canalha predomina”. Deplora a situação do papa, mas conde-
na-o pela conciliação que promovera com o regime fascista, através dos acor-
dos lateranenses. E pensa em escrever um ensaio sobre Mussolini e o fascismo.
O Osservatore Romano é sequestrado sempre que publica declarações do papa,
matérias oficiais ou oficiosas, sobre as divergências entre o Vaticano e a Itália.
Mas divulga, afinal, a encíclica Non abbiamo bisogno, de Pio XI, sobre o conflito
entre a Igreja e o fascismo. Mussolini retruca proibindo os fascistas de serem
membros da Ação Católica. O pontífice, visitado pelo embaixador brasileiro
em sinal de solidariedade, promete nomear o cardeal Sebastião Leme como
seu legado à inauguração do monumento ao Cristo Redentor, no Rio de Janei-
ro, e enviar mensagem radiofônica quando da cerimônia, que será iluminada
diretamente por Marconi. Durante a vilegiatura prolongada, na Riviera e na
Suíça, Azeredo reconhece que a presença constante da namorada vai roubando
tempo da sua produção literária. Critica a ambição e a exibição publicitárias de
Afrânio Peixoto, que considera responsáveis pela decadência de uma “literatu-
ra apressada”. Anota grandes manobras de guerra da força aérea italiana. O go-
verno da Itália chega a acordo com a Santa Sé, reconhece a Ação Católica, rea-
bre seus círculos juvenis, mas tudo limitado ao terreno estritamente religioso,
sob controle episcopal imediato, e sem qualquer atividade social. O embaixa-
dor assinala a crise monetária na Inglaterra, com o padrão ouro da libra esterli-
na abandonado por seis meses, e a proposta de moratória dos juros da nossa
dívida externa. Mas o governo do Brasil passa a pagar em dólares os diploma-
tas no exterior, para grande alívio de Azeredo, que, ademais, é eleito sócio do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Na viagem de regresso da Suíça à
Itália, reclama do ambiente de suspeição e vigilância da polícia fascista. Em
Florença, meditando numa igreja, considera errônea a orientação que dava à
própria vida intelectual, prejudicando “as faculdades verdadeiramente geniais”
de que Deus o teria dotado. E reconhece a “perversão” da “obsessão de dese-
jo” que sentia pela imagem esculpida da Noite, de Miguel Ângelo. De volta a
Roma, exulta com a vitória dos conservadores sobre os trabalhistas na Ingla-
terra. Faz fundir uma medalha capaz de transmitir sua “efígie admiravelmente
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modelada à posteridade mais remota”. Confronta o aumento da prática religi-
osa no Brasil, observado quando da inauguração do Cristo Redentor, com a
crescente deterioração dos caracteres e dos costumes.

Azeredo inaugura o ano de 1932 com a intenção de rever a pátria, mas reco-
nhece as dificuldades que teria para tanto. Critica o fato de não ter cabido ao
Brasil, e sim à Argentina, a vice-presidência destinada à América Latina da
Conferência Internacional do Desarmamento, convocada pelo Conselho da
Liga das Nações. Anota a melancolia do carnaval romano, em época de crise, e
a audiência pomposa concedida por Pio XI a Mussolini, mostrando-se cético
quanto às consequências desta aproximação entre o Vaticano e o fascismo.
Informa-se sobre a difícil situação financeira da Itália, ameaçada de moratória.
Duas bombas teriam sido colocadas na Basílica de São Pedro, visando a visita
de Mussolini ou a missa comemorativa da coroação do papa. Sua Memória sobre
o Reconhecimento da Independência e do Império do Brasil pela Santa Sé chega à fase da cor-
reção de provas. Faz novas críticas à “escravização” da Itália e à “rendição” do
papa e do Vaticano ao fascismo, bem como ao caráter de Pio XI. Analisa a bi-
ografia de Pedro II que estava sendo redigida pelo seu secretário, e futuro em-
baixador no Vaticano, Heitor Lira. Apresenta contabilidade do tempo gasto
na sua rotina diária, da qual constam três horas para as toilettes matinal, noturna
e banho, e nenhuma destinada ao trabalho diplomático na chancelaria. Poeta e
diplomata como Gonçalves de Magalhães, Azeredo começa a preparar estudo
sobre o patrono da sua cadeira na Academia Brasileira de Letras. Preocupa-se
com o golpe militar no Chile, que elevou ao poder o socialista Carlos Dávila. E
se felicita pelo fato de a Conferência de Lausanne sobre as reparações de guer-
ra devidas pela Alemanha à Bélgica, França, Grã-Bretanha e Itália estar-se en-
caminhando a soluções favoráveis, se as dívidas interaliadas à América e os
“hitlerianos” (aqui citados pela primeira vez) na Alemanha não atrapalharem.
A revolução constitucionalista de São Paulo o entristece e preocupa, pela amea-
ça de guerra civil. O namorador contumaz se escandaliza com a moda das cal-
ças compridas femininas. De férias na Riviera e na Suíça, entra em licença no
Itamarati, e escreve a Paul Bourget pelos seus 80 anos. Um telefonema impru-
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dente à namorada, sempre próxima, quase lhe ocasiona contrariedade mais sé-
ria, ao ser escutado pela esposa. O embaixador rejubila-se, enfim, com o térmi-
no da guerra civil brasileira, por ele considerada aventura perigosa e injustificá-
vel, e com a vitória do governo federal. Mas julga conter a revolução paulista
uma lição que não deve ser esquecida. Visita, em Genebra, Guglielmo Ferrero,
que prevê a derrocada do fascismo, “regime de bandidos”, de Mussolini e do
rei. Em Florença, alude outra vez à “perturbação estranha” diante da Noite de
Miguel Ângelo, com alusão explícita aos seus “órgãos sexuais”. Agitação polí-
tica na Suíça. Azeredo volta a colaborar para a Enciclopédia Italiana.

Em 1933, o embaixador do Brasil no Vaticano se espanta com a feiura do
rei da Itália, encontrado em cerimônia da nossa Embaixada junto ao Quirinal.
Guglielmo Marconi, pioneiro da radiocomunicação, prêmio Nobel de Física,
informa-o da possibilidade, recém-criada, de falar ao telefone de Roma para o
Brasil, e promete conectar sua Embaixada com o Rio de Janeiro. Começa estu-
do longamente projetado sobre Silvio Pellico. Prepara um novo livro, Intermez-
zo. Só em março Azeredo menciona a ascensão de Hitler ao poder na Alema-
nha, ocorrida a 30 de janeiro, ao anotar felicitações de Mussolini ao novo
chanceler do Reich. Comove-se com o papa nas cerimônias do jubileu pelos
19 séculos da morte do Redentor. Desagrada-lhe a apropriação pelo regime,
na imprensa fascista, de tais festejos. Ingressa na Ordem de Malta como cava-
leiro magistral (e reclama do custo da honraria), sendo promovido, posterior-
mente, a cavaleiro de grã-cruz. Apronta o volume Águas Mansas, contendo as
histórias “Prima Ester”, “Margarida Espronceda” e “A evolução sentimental
da bela Judith”. A embaixatriz Magalhães de Azeredo organiza festa na
Embaixada do Brasil junto ao Quirinal, com a participação de Bidu Saião. O
embaixador comenta a “bajulação fanática e frenética” a Mussolini, quando da
firma do Pacto a Quatro, de iniciativa italiana, visando restaurar um concerto
europeu entre a Itália, Alemanha, França e Grã-Bretanha. E anota, preocupa-
do, as dificuldades criadas pela delegação americana à Conferência Econômica
Internacional de Londres, convocada pela Liga das Nações em meio à devasta-
dora depressão mundial. Durante as férias tomadas, como de praxe, na Riviera
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e na Suíça, o galante moralista, entre telefonemas à namorada e desejos de bei-
jar, na boca, as lágrimas de uma viúva amada, verbera, com palavras cruas, a
impudicícia da moda feminina. Lamenta a esterilidade literária provocada pe-
las vilegiaturas prolongadas, reconhecendo que, em Roma, seu trabalho é mui-
to mais fecundo. Lá, trabalha na organização de um livro com estudos críticos
e históricos. Bernadette Soubirous, a santa de Lurdes, é canonizada. A nova lei
de aposentadoria no Itamarati, por tempo de serviço, vem atingi-lo diretamen-
te. Carlos Magalhães de Azeredo seria chefe de missão junto à Santa Sé (mi-
nistro plenipotenciário e, depois, embaixador) por 20 anos consecutivos, dos
41 aos 61. Mostra-se inconformado pelo fato de o ministro Melo Franco não
o manter no posto, apesar da vedação legal. Mas ainda confia nele, e a demis-
são de Afrânio do Ministério das Relações Exteriores, solidário com o filho
Virgílio – preterido como candidato ao governo de Minas Gerais –, abala as
esperanças do embaixador. Faltam os meses de outubro e novembro.

O ano de 1934 se abre angustioso para Carlos, com a perspectiva da sua
aposentadoria antecipada, por tempo de serviço. Apronta o livro O Eterno e o
Efêmero para ser editado. Faz votos de que a sublevação popular em Paris, pro-
vocada pelo “nefasto ministério Daladier” e pelo “egoísmo obstinado e crimi-
noso da maioria radical e socialista”, seja controlada pelo novo chefe do gover-
no, Doumergue. Ainda esperançoso de permanecer no Vaticano como embai-
xador, é abalado por notícias em jornais brasileiro e italiano sobre sua iminen-
te aposentadoria, logo confirmada oficialmente pelo Itamarati. Solicita ao go-
verno prorrogação do prazo para retirar-se, “a fim de receber a peregrinação
nacional e evitar que o Brasil perca o decanato diplomático junto à Santa Sé
em pleno jubileu”, e manifesta a intenção de estabelecer-se em Roma depois
de aposentado. Queixa-se de que Afrânio de Melo Franco não tenha acedido
aos pedidos do presidente Vargas para permanecer no governo, o que lhe per-
mitiria mantê-lo como embaixador no Vaticano, manifestando rancor e amar-
gura profundos contra aquele amigo e o cardeal Sebastião Leme, pelo mesmo
motivo. Quanto ao prelado, engaveta seus retratos, que tinha à vista em casa.
Mas carta recebida deste último esclarece que, como a lei da aposentadoria por
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tempo de serviço já fora aplicada aos ministérios da Guerra e da Marinha, não
poderia haver exceções para o Ministério das Relações Exteriores. Azeredo
encontra Mussolini na Embaixada do Brasil junto ao Quirinal, onde um hie-
rarca fascista o concita a visitar o duce. A entrevista é minuciosamente exposta,
relatando o ambiente no Palácio Veneza, a conversa, seus planos, expostos a
Mussolini e por este encorajados, de promover maior aproximação cultural
entre o Brasil e a Itália, e também descreve física e psicologicamente o interlo-
cutor. A propósito de discurso proferido pelo duce, Azeredo se estende em aná-
lise substanciosa sobre o presente e o futuro do fascismo e do ditador. O diá-
rio, transformado praticamente em agenda durante 15 anos, torna-se, com a
aposentadoria do autor, um pouco mais descritivo e opinativo. Também, gra-
ças à sua ociosidade funcional, mais extenso em descrições, que, por outro
lado, são acrescidas de detalhes tão rotineiros quanto irrelevantes. Carlos reto-
ma o “Livro de Marcela”, “esse poema íntimo, que talvez nunca será publica-
do”. Ao reconhecer que a própria “indolência física é enorme”, reafirma antiga
convicção segundo a qual, em caso contrário, deixaria “obra gloriosa”, “com o
talento que Deus me deu!”. E revela a imprevidência com que descuidou da
própria situação financeira. Assiste à cerimônia de canonização de São João
Bosco, queixando-se, como sempre, da impontualidade de Pio XI. Amigos na
Secretaria de Estado do Vaticano tentam mobilizar o núncio no Brasil e o car-
deal do Rio de Janeiro para obter a revogação da aposentadoria de Magalhães
de Azeredo, e o embaixador, embora deixando transparecer ressentimento
contra Dom Leme, ainda insiste em tentar mobilizá-lo a fim de continuar no
exercício do cargo, mas sem sucesso. José Eduardo de Macedo Soares escreve,
no Diário Carioca, artigo elogiando-o e apoiando-lhe as pretensões. Azeredo
critica asperamente Getúlio Vargas, porém fica aliviado com a notícia de que o
governo brasileiro liberara o câmbio, o que lhe permitiria receber, na Itália,
vencimentos e rendas hauridos no Brasil, minorando-lhe problemas causados
pela aposentadoria. E sente-se ainda melhor ao constatar, através do regula-
mento diplomático publicado no Diário Oficial, que os vencimentos dos apo-
sentados se calculariam pelo que eles ganhassem no serviço ou em férias no
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Brasil. Mas previne a Secretaria de Estado do Vaticano contra a possibilidade
de ser sucedido, como embaixador ali, pelo “assassino Gilberto Amado”.
Anota a vitória da Itália na Copa do Mundo de futebol, em 1934, e comenta
exposição de pintura do menino Enrico Bianco, que se tornaria pintor de su-
cesso no Brasil. Conclui a novela “O sorriso revelador”. Azeredo é, afinal, con-
frontado com a proposta da indicação de José Américo de Almeida, até então
ministro da Agricultura e do Comércio, como embaixador junto à Santa Sé. E
reage com veemência contra o presidente Vargas, bem como contra Dom Se-
bastião Leme, cujo apoio esperava, na ilusão de que intercedesse, em nome do
papa, pela sua permanência. Mas José Américo desistiria, mais tarde, da nome-
ação. Getúlio Vargas é eleito presidente da República, pelo Congresso, contra
Borges de Medeiros, por escassa diferença de votos (165 a 159). A 1.o de
agosto, afinal, após quase seis meses de adiamentos e relutâncias – desde que
recebera, em fevereiro, comunicação da sua aposentadoria –, o embaixador
vê-se obrigado a entregar ao papa a revocatória do cargo. Mas, logo depois, um
“desgraçado descuido, inexplicável realmente, e quase incrível, veio reacender
um conflito doméstico” que o faz amaldiçoar sua “estúpida e assombrosa ne-
gligência”; espera, “contudo, que a harmonia voltará, por um tácito modus vi-
vendi, como de outras vezes”. Isso, aliás, não o impede de seguir namorando na
habitual vilegiatura helvética. Retoma a literatura, ao trabalhar nos livros Versos
Meigos e Tristes e O Eterno e o Efêmero. Recebe e retribui, em Lausanne, a visita do
ex-presidente Washington Luís. Magalhães de Azeredo é agraciado, pelo go-
verno italiano, com a Grã-Cruz de São Maurício e São Lázaro, distinção sem
precedentes, por haver sido conferida a um embaixador cuja carreira, em
Roma, se passara toda servindo junto à Santa Sé. Sente a diferença de status so-
cial quando agora, sem automóvel, deve deslocar-se nos ônibus ou bondes, en-
tre a “plebe mal lavada, mal cheirosa e grosseira”. Critica decreto do governo
fascista impondo a declaração, e cessão ao Estado, de todos os capitais italia-
nos no estrangeiro. Não consta caderno relativo a novembro, onde constaria,
decerto, a nomeação do substituto de Carlos Magalhães de Azeredo como em-
baixador junto à Santa Sé: o também poeta e acadêmico Luís Guimarães Filho.
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As opiniões negativas de Azeredo sobre o sucessor seguem a norma habitual a
quem cede a outrem, de má vontade, o lugar privilegiado que ocupava. O autor
é eleito presidente honorário perpétuo da Academia Literária do Colégio Bra-
sileiro, dos seminaristas em Roma. E se muda, afinal, para a nova residência
privada.

Em 1935, Carlos registra, aprovando-o, o acordo ítalo-francês firmado en-
tre Mussolini e Laval. Prepara artigo sobre Chateaubriand em Roma. Mantém
nova entrevista com Mussolini, para agradecer-lhe a concessão da Grã-Cruz
de São Maurício e São Lázaro. Descreve com minúcia as obras de arte encon-
tradas no Palácio de Veneza, sede do governo italiano, enquanto aguarda a en-
trevista. E se surpreende com a pouca importância dada pelo ditador ao acor-
do recente que assinara com a França. Expõe a própria e precária situação fi-
nanceira. Comenta a vitória esmagadora da Alemanha nacional-socialista no
plebiscito pela reintegração do Sarre, apesar dos “métodos brutais de um regi-
me, que na verdade é incompatível com a dignidade humana”. Anota, satisfei-
to, que, no Rio, um poeta argentino, em conferência na Academia Brasileira de
Letras, se limitara a citá-lo, com Alberto de Oliveira e Olavo Bilac, entre os
poetas brasileiros contemporâneos. Analisa longamente a subordinação dos
italianos ao autoritarismo cada vez maior de Mussolini. A adesão da Inglaterra
aos acordos celebrados entre a Itália e a França, no sentido de se consultarem
caso vejam ameaçadas a integridade e a independência da Áustria, dá-lhe uma
impressão de melhora no cenário internacional. Mas deplora o rearmamento
da Alemanha, e não está certo de que as demais potências europeias terão ener-
gia para se unir contra a ameaça germânica. O escritor prepara os originais de
dois volumes, O Eterno e o Efêmero e Na Lide e na Glória. É convidado a dirigir tra-
balhos de um Instituto de Estudos Corporativos, associando-se à sua propa-
ganda no Brasil, mas busca desvencilhar-se por discordar do regime fascista,
embora simpatize pessoalmente com Mussolini. Assaltam-no dúvidas teológi-
cas sobre a onipotência de Deus, a sua bondade infinita, os triunfos do mal. E
manifesta vivo ressentimento contra Pio XI por haver conferido o Esporão de
Ouro ao embaixador da Itália, que permanecera por pouco tempo no cargo do
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qual fora afastado, e não a ele, Azeredo, com 37 anos de serviço junto à Santa
Sé, sendo que 20 como chefe de missão e 8 de decanato. Critica com violência
o Salão Quadrienal de artes plásticas, cheio de “cousas grotescas, horríveis,
monstruosas, fenômenos teratológicos, visões de pesadelo, criaturas de hospi-
tal e de manicômio”, “mistificações futuristas” do “bufão Marinetti”, feitas
para um “público composto, na sua quase totalidade, de imbecis em matéria
de arte”. Observa o “fantástico e perigosíssimo manicômio que é a Alemanha”
de Hitler, “dirigida ou transviada por um bando de loucos com instintos de
bandidos”, vendo, profeticamente, o “seu desmembramento como único re-
curso para acabar com um perigo permanente e enorme para a civilização e a
humanidade”. Anota o resultado negativo do encontro dos ministros britâni-
cos Eden e Simon com o Führer em Berlim. O cardeal secretário de Estado, Eu-
genio Pacelli (futuro Papa Pio XII), fala a Azeredo, com entusiasmo, de sua
estada no Rio de Janeiro, ao regressar do 32.º Congresso Eucarístico em Bue-
nos Aires. Analisam-se as probabilidades de um conflito próximo, e Pio XI
anatematiza as “pessoas que querem a guerra”. Azeredo começa a escrever
“Cartas de vários pontos do espaço e do tempo”. A Conferência de Stresa, en-
tre a Itália, a França e a Grã-Bretanha, traz-lhe esperanças de “algo positivo e
sólido em defesa da paz e da civilização europeia”, “mercê, sobretudo, da luci-
dez e da energia de Mussolini”. Em consequência, o Conselho da Liga das Na-
ções condena a Alemanha pela violação dos tratados que firmara. Com Luís
Guimarães Filho e o correspondente português Alberto d’Oliveira como re-
presentantes da Academia Brasileira, Magalhães de Azeredo acompanha Aloí-
sio de Castro, que trouxera mensagem acadêmica para a Academia de Itália, re-
unida em sessão especial na Farnesina. Remete ao Brasil, para publicação, os
originais do livro O Eterno e o Efêmero. Organizara recepção em casa para Daniel-
-Rops, mas Mussolini frustrou-a ao convocar, à mesma hora, o escritor francês.
Por razões de saúde familiar, Azeredo abre mão, com pena, de viagem planejada
ao Brasil, após 15 anos de ausência. Critica acerbamente os gastos com a
viagem do presidente Vargas à Argentina e ao Uruguai. Investe vigorosamente
contra a República, e se informa sobre a situação econômico-financeira e cam-
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bial do Brasil, que lhe interessa de perto, por ser muito prejudicial aos seus in-
teresses. Tenta atender a estes últimos e recuperar parte do prestígio perdido
com a aposentadoria, obtendo comissão oficial como delegado brasileiro em
alguma instituição internacional com sede na Europa. Espera, para tanto, apoio
do cardeal Sebastião Leme, que viajara a Roma, e do chanceler José Carlos de
Macedo Soares. Mussolini se prepara para atacar, invadir e submeter a Abissí-
nia. Confessando suas simpatias pelos italianos, Azeredo reconhece, também,
a injustiça do “imperialismo prepotente” fascista, e teme a falta de confiança
nos compromissos internacionais decorrente da ruptura unilateral de cinco
tratados, que a Itália se apresta a violar. Falha a conferência entre a Itália, a
Inglaterra e a França, efetuada como tentativa de evitar a guerra com a Abissí-
nia. Deplora o desinteresse com que tem atuado na difusão dos seus livros e da
sua fama literária, “justamente desejada”. Confessa seu “duplo amor [...] entre
o Brasil e a Itália”, causador da ausência contínua da pátria, impedindo o flo-
rescimento daquela fama que ele “mereceria possuir como escritor”. Solidari-
za-se com a denúncia feita por Pio XI a toda guerra de conquista, visando os
“projetos belicosos e imperialistas do governo italiano contra a Etiópia”. O
governo fascista força a conversão, em bônus do Tesouro, de todos os títulos
dos cidadãos italianos em moeda estrangeira. Magalhães de Azeredo consegue
contratar a edição de O Eterno e o Efêmero no Brasil. Considera “injusta e inopor-
tuna” a empresa da Itália contra a Abissínia, mas, para ele, o menor dos males
seria limitar o conflito ao território africano, uma vez esgotados os recursos da
Liga das Nações para evitá-lo. Prevê que, “isolada como vai ficar, ela buscará,
desventuradamente, a aliança com a Alemanha, que custará caro à Europa, ao
mundo, e, por fim, à Itália mesma”. E julga a posse italiana do Dodecaneso
grego “como um dos maiores escândalos da vida internacional contemporâ-
nea”. A Itália ataca a Etiópia, e Azeredo teme que “a intransigência da Ingla-
terra” na Liga crie mais complicações. Mas concorda com o Conselho da Liga
das Nações quando este constata, por unanimidade, “ter a Itália violado o pac-
to societário recorrendo à guerra contra outro membro da Liga”. Glaucoma
diagnosticado na esposa durante a vilegiatura na Suíça acresce suas preocupa-
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ções. Pierre Laval, então primeiro-ministro e ministro do Exterior da França, e
sempre favorável à aproximação entre seu país e a Itália, buscava o entendi-
mento entre esta e a Inglaterra, às custas da Etiópia, preparando negociações
de paz. As sanções impostas contra a Itália pela Liga das Nações, embora jus-
tas ao ver do autor, mais prejudicam a população civil italiana do que os res-
ponsáveis pela guerra. Para ele, contudo, o governo fascista sai desprestigiado
internacionalmente. Recebe notícias da insurreição comunista em Pernambuco,
Natal, Maceió, no Rio, e do seu esmagamento. Magalhães de Azeredo rompe
relações com Luís Guimarães Filho, embaixador junto à Santa Sé. Reconhece a
culpa jurídica da Itália, mas considera “natural e equitativa” sua solução política
em benefício dos italianos. Julga que Mussolini hipnotiza a Itália, arrastando-a
para o abismo. Denuncia a cumplicidade do clero italiano com o fascismo na
“guerra de expansão e de conquista” contra a Etiópia, “divergindo [...] da genuí-
na doutrina católica [...] enunciada pelo pontífice”. A França e a Inglaterra, co-
missionadas pela Liga das Nações, apresentaram propostas para a solução do
conflito ítalo-etiópico, que o governo conservador britânico abandonaria pouco
depois, diante de discurso provocador de Mussolini contra “a Europa deca-
dente”. A campanha italiana contra a Abissínia vai mal, militar e financeira-
mente. E o autor se atemoriza com a hipótese de que uma eventual queda do
regime fascista traga à Itália o caos e o bolchevismo.

O agravamento da situação política na Europa, com a radicalização cres-
cente dos regimes fascista, nazista, e a agressão da Itália contra a Etiópia, vai
mudando o foco dos interesses de Azeredo refletidos neste diário. No princí-
pio de 1936, Carlos compara, desfavoravelmente, a Roma “tentacular e fascis-
ta” de então com a cidade “cristã e pagã” que tanto o fascinara quando a ela
chegou 40 anos antes. Pensa em apoiar mensagem “Pró-Itália”, publicada no
Brasil, entre outros, pelos Acadêmicos Celso Vieira, Aloísio de Castro e Afrâ-
nio Peixoto, mas desiste por temer que o seu testemunho possa ser interpreta-
do “como elogio de muitas cousas que me repugnam”. Oscila entre críticas às
sanções aplicadas à Itália pela Liga das Nações e o reconhecimento da culpa de
Mussolini, temendo seu acordo com Hitler, suscetível de “alimentar uma
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guerra de destruição apocalíptica”. É-lhe conferido o Laurel do Palatino, prê-
mio destinado a poetas e eruditos que exaltassem a Itália. Lord Stanhope, sub-
secretário do Foreign Office, reconhece, na Câmara dos Comuns, que, com a au-
sência de países como o Brasil, a Liga das Nações “não está habilitada para
bem desempenhar as suas funções”. O autor transcreve informações recebidas
sobre a gravidade da situação econômico-financeira italiana. E afirma que
“abandonaria esta velha Europa enferma e louca, voltaria para a bela pátria”, se
não o retivessem na Itália fortes razões sentimentais. Rejubila-se com as notí-
cias de que Mussolini resolvera aceitar, em princípio, proposta de negociações
de paz dirigida aos beligerantes pelo Conselho da Liga, e de que Luís Carlos
Prestes fora preso no Rio de Janeiro. A Alemanha denuncia o Tratado de Lo-
carno e viola cláusulas do de Versalhes ao remilitarizar a Renânia, provocando
viva reação na França. A saúde cada vez mais frágil da mãe, que com ele vivia,
prenunciando desenlace próximo, impede viagem que Magalhães de Azeredo
tencionava fazer ao Brasil, após 16 anos de ausência. O poeta prepara mais um
livro de versos, Intermezzo. Espanta-o a notícia da prisão, no Rio, de Pedro
Ernesto, prefeito do Distrito Federal, acusado de comunista. As tropas italia-
nas entram em Adis Abeba, Azeredo reconhece ser Mussolini “quem tinha ra-
zão – do seu ponto de vista” – e, diante do “perigoso e terrível precedente”,
prevê que “Hitler tem o mais belo caminho diante dos olhos”. O duce procla-
ma a anexação da Etiópia e a assunção do título de imperador pelo rei da Itália,
“uma vantagem evidente para os interesses da civilização”, na opinião de Car-
los, mas, ao mesmo tempo, “uma das vitórias mais brutais, que a história regis-
tra, da força contra o direito”. O embaixador ainda demonstra mágoas contra
Afrânio de Melo Franco e o cardeal Sebastião Leme, que, a seu ver, não teriam
sabido defendê-lo contra a aposentadoria, após 20 anos como chefe de missão
junto à Santa Sé. E sente-se injustiçado pelo governo Vargas, em contraposi-
ção às homenagens e deferências que recebe na Itália. Países europeus e ameri-
canos se aprestam a abolir as sanções contra a Itália pelo ataque à Etiópia. Ao
comentar o próprio processo de trabalho, observa que seus escritos se eterni-
zam porque, ao ocupar-se deles, ajunta poucas linhas de cada vez. Filho único,
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nascido já órfão de pai, a morte da mãe, com quem vivia, e cujo gênio difícil re-
conhecera, desencadeia em Carlos um processo de lamúrias e queixumes in-
contidos, desesperados, melodramáticos, incessantes, de pranto contínuo (es-
tado depressivo só comparável, porém com maior razão, à crise psíquica de
1917, quando o autor perdeu o gato de estimação), tornando o diário, nos
anos seguintes, um interminável muro de lamentações. A lágrima fácil, a pie-
dade mórbida de si mesmo se estendem indefinidamente. Magalhães de Azere-
do nunca amadureceria, emocional ou sentimentalmente. Tenta encetar O Li-
vro de um Filho, que Adorava sua Mãe, mas a emoção dificulta a intenção. A velha
igreja de São Sabas faz fundir um novo sino, o maior, que leva o nome de Leo-
poldina, genitora falecida de Carlos. Este reconhece que “tenaz é em mim e ex-
cessiva a força do temperamento sensual; e mesmo resistindo-lhe, fico humi-
lhado e me revolto de ver que nem nos transes de uma agonia tão atroz ela cede
de todo”. Nem por isso, em consequência, deixa de lado o namoro rotineiro
na vilegiatura helvética, quando tem prejuízos com a desvalorização do franco
suíço, consecutiva à do francês. Sensibilizado pela atenção que lhe dispensou o
rei Afonso XIII, hóspede do mesmo hotel onde se achava, Azeredo sequer men-
ciona a feroz guerra civil que martirizava a Espanha. Encontra, em Lausanne, o
ex-presidente Washington Luís. A pedidos, escreve artigo sobre Quintino Bo-
caiúva e um capítulo em que aborda o poder temporal dos papas e a concilia-
ção do Vaticano com a Itália, para um livro sobre Pio XI. Reclama por não ter
recebido ainda, do Brasil (chegariam mais tarde), os exemplares que lhe eram
devidos do seu O Eterno e o Efêmero, “livro que, modéstia à parte, não se asseme-
lha a nenhum outro na literatura brasileira moderna; é, aliás, a característica de
todos os meus livros”. E surpreende-se com a informação recebida sobre o
crescimento do Partido Integralista (“cópia do fascismo”) no Brasil.

A autopiedade obsessiva com que deplora a perda da mãe prossegue por
todo 1937. Faz “invocações delirantes à sua assistência”. Acha que “o pior
mal é ter nascido”. E o estado psíquico da esposa agrava a situação, sem que ele
aparente perceber a própria responsabilidade por aquela crise. O chanceler
Macedo Soares se demite, e agrava-se a crise sucessória brasileira. Azeredo
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pressente que Getúlio Vargas “não se consola de ser obrigado a deixar o po-
der”, e teme que o Brasil descambe na instabilidade política sul-americana. Su-
gere o nome de Aloísio de Castro como novo destinatário do Laurel do Palati-
no, dando-lhe preferência ao de Afrânio Peixoto, cuja importância da obra re-
conhece, mas sem deixar de criticar-lhe a vaidade. E se felicita pelo sucesso do
seu livro O Eterno e o Efêmero no Brasil. A vilegiatura habitual, porém muito mais
prolongada, na Suíça, decorre entre a depressão da esposa, o namoro e as rea-
ções de infantilismo lacrimoso pela perda da mãe. Excursiona pela França, vai
conhecer a Holanda, a Bélgica e a Alsácia. Relata, afinal, um encontro amoro-
so nos Alpes. É convidado a ser presidente honorário da Academia de Cultura
Latina, em Roma. Em Nice para cuidados médicos com a esposa, compara
desfavoravelmente os serviços públicos franceses com os suíços. Os embaixa-
dores José Bonifácio de Andrada e Luís Guimarães Filho trocam de posto,
indo o primeiro para a Santa Sé e o outro para Buenos Aires. Falta o mês de
novembro de 1937, justamente aquele no qual o ditador Getúlio Vargas pro-
clamou no Brasil o Estado Novo fascista.

Azeredo começa 1938 preocupado com a própria situação financeira, e en-
cara, mas “só no último extremo da necessidade”, a hipótese de recorrer, atra-
vés do seu “fraterno amigo cardeal Leme”, ao “desprezível Getúlio” para con-
seguir o lugar de delegado do Brasil no Instituto Internacional de Agricultura,
com sede em Roma. Envia a Mussolini telegrama laudatório da missão aero-
náutica italiana que visitara o Brasil, incluindo um filho do ditador; mensagem
respondida pelo conde Ciano, ministro dos Negócios Estrangeiros e genro do
duce. A atenção do embaixador se volta para o encontro dos chanceleres alemão
e austríaco, o discurso de Hitler, a demissão de Anthony Eden do gabinete bri-
tânico. A Itália já se havia retirado da Liga das Nações. Tudo isso precedera a
invasão, ocupação e anexação da Áustria pela Alemanha nazista. Esta encon-
trou, a princípio, reação indignada de Azeredo contra a cumplicidade de Mus-
solini com Hitler; reação que evoluiu, depois, para o reconhecimento de que o
duce não tinha outra alternativa, como parte do eixo Roma – Berlim, dentro da
conjuntura política europeia, pela qual ele fora um dos principais respon-
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sáveis, ao conquistar a Abissínia e sofrer, em consequência, as sanções da Liga.
Mas conforta-o a publicação, pelo Osservatore Romano, de nota oficial da Santa
Sé desautorando a adesão do arcebispo de Viena e do episcopado austríaco ao
Anschluss nazista. Afirma que, com a morte da mãe, sua capacidade de criação
intelectual terá cessado, restando apenas projetos imaginados anteriormente.
Notícia sobre novo conluio comunista no Brasil, divulgada por jornal italiano,
leva Azeredo a desconfiar de que pudesse tratar-se de reação “democrática e li-
beral [...] contra o despotismo e os abusos do usurpador Vargas”. Comenta a
estada de Hitler em Roma, salientando a falta de entusiasmo popular pela visi-
ta. Recomeça a agravar-se a situação internacional, com a agitação separatista
dos sudetos na Tchecoslováquia, instigada pela Alemanha nazista com apoio
da Itália fascista, porém, segundo Azeredo, sem simpatia popular. Visitado
por Dom Orione, futuro santo da Igreja Católica, que lhe exprobou o “longo
afastamento das práticas sacramentais”, expressou “sentimentos de sincero
cristão”, mas alegou “dificuldades doutrinais” para justificar aquela atitude,
centradas na preocupação incompreendida e inconformada com a presença do
mal no mundo. Durante nova vilegiatura na Suíça, condicionada por tratamen-
to médico da esposa mas sempre às voltas com o namoro habitual, reconhece
não ter energia para se corrigir da preguiça e da desordem a fim de executar
seus projetos literários. Manifesta “aborrecimento indignado pela iníqua per-
seguição contra os judeus desencadeada na Itália”. Em consequência, o judeu
Schwob, cônsul-honorário do Brasil em Lausanne, devolve a insígnia da Co-
roa de Itália. Ao rever sua novela “Margarida Espronceda”, o escritor julga que
ela “não está longe de ser uma obra-prima”. A crise dos sudetos chega ao clí-
max com “a firme declaração, feita pelo governo britânico, de que, se a Alema-
nha invadir a Tchecoslováquia, intervirá imediatamente ao lado da França
para repelir a agressão”. O embaixador acredita que aquele país, “criação hí-
brida do Tratado de Versalhes, se não merece a violência e a perfídia com que
o hitlerismo a trata, não vale tampouco o sacrifício da paz e os riscos de ruína
irreparável da civilização”. Considera que “a paz está salva” com os acordos
firmados em Munique entre Hitler, Mussolini, Chamberlain e Daladier, des-
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membrando a Tchecoslováquia, com a entrega da região dos sudetos à Alema-
nha. Julga Chamberlain e Mussolini “artífices da obra admirável que os torna
credores da gratidão universal”. O Vaticano informa que Pio XI sofreu “um
grave ataque de asma cardíaca”, e Azeredo mantém sua “devoção infantil e ju-
venil” à Virgem Maria.

O embaixador começa triste o fatídico 1939 – ano da morte de um papa e
do princípio da segunda guerra mundial, como o fora, um quarto de século
atrás, 1914, o do falecimento de outro papa e do início da primeira grande
guerra –, “pelo estado da Itália, amarrada ao carro da tirania e do despotismo,
que irá afundar-se”. Sabe, de fonte militar italiana, ser “inevitável a guerra em
prazo mais ou menos próximo”. O desaparecimento de Pio XI, a quem não
“era pessoalmente afeiçoado”, tampouco o impede de reconhecer que ele “dei-
xará na história merecido renome de pontífice dos maiores”. Sucede-o o car-
deal Eugenio Pacelli, Pio XII, com toda a experiência diplomática de ex-nún-
cio em Munique, Berlim e secretário de Estado, necessária quando a Alemanha
se aprestava a desencadear a segunda guerra mundial. Hitler ocupa o que resta-
va da Boêmia e da Moravia, proclamando o protetorado do Reich sobre elas. O
ilustre internacionalista Hildebrando Acióli é nomeado embaixador do Brasil
junto à Santa Sé. Mussolini profere discurso moderado no fundo, mas brutal
na forma “de conceber a ordem do mundo, a civilização, toda fundada na for-
ça, na violência, na luta odienta e sem quartel entre os povos”. A Grã-Bretanha
e a França garantem a independência da Polônia, caso agredida ou ameaçada.
Mussolini “segue as pegadas de Hitler”, ocupando militarmente a Albânia.
Carlos os considera “dois loucos perversos, que se obstinam em conduzir a
Europa, talvez o mundo inteiro, à anarquia e à ruína”. E, diante disso, sonha
com o regresso ao Brasil, mas o detém a impossibilidade de a namorada deixar
a Itália. O cardeal Sebastião Leme, que fora a Roma para o conclave, “julga
inevitável e próxima a guerra”. Começam na capital italiana as simulações de
black-out e de bombardeios aéreos. Ao inaugurar os preparativos para a Exposi-
ção Universal de 1942, projetada para realizar-se em Roma, Mussolini afirma
seu desejo de paz para a Itália e para o mundo. Mas Hitler responde a Roose-
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velt em discurso ameaçador, e a expansão alemã visa, agora, anexar Dantzig,
embora a Polônia, que teria de ser amputada territorialmente para tanto, se re-
vele disposta a resistir. Enquanto o poeta escreve um artigo sobre Sully-Prud-
homme e outro para a Ilustração brasileira, os ministros dos Negócios Estrangei-
ros fascista e nazista concluem, em Milão, uma aliança política e militar, con-
firmando, segundo o embaixador, “o estado de vassalagem da Itália perante a
Alemanha”. Azeredo é recebido por Pio XII, e tem a impressão de que o papa
pensa ser a guerra improvável. Mas sente-se envenenado com a “campanha
diária, incessante, frenética, de ódio e excitação à guerra” empreendida pelos
jornais italianos e alemães. Enfim, sua vilegiatura helvética, na costumeira du-
plicidade sentimental, é abalada pela notícia do pacto de não-agressão entre a
União Soviética e a Alemanha, tornando a guerra inevitável. O papa ainda ape-
la em favor da paz aos homens de boa vontade, o presidente Franklin Roose-
velt envia mensagem no mesmo sentido ao rei da Itália. Mas a Alemanha e a
União Soviética atacam a Polônia, e tem início a segunda guerra mundial, que
Azeredo, como à primeira, testemunha pessoalmente. A Suíça, onde ele se en-
contra, mobiliza-se para a defesa contra um ataque que nunca ocorreria. O
embaixador não crê na oferta de paz por parte da Alemanha e deposita suas es-
peranças na neutralidade da Itália. Escreve a Pio XII, carta respondida por
monsenhor Montini (o futuro Paulo VI), e ao polonês Paderewski, sobre a
mensagem papal aos povos civilizados. Patenteia à família a própria situação
financeira precária. Avalia positivamente a retribuição solene, feita pelo papa,
à visita anterior que recebera dos reis da Itália, considerando que o papado e a
monarquia estarão juntos na “luta contra o comunismo (aliado do nacio-
nal-socialismo)”. E o ano termina com o conflito, que se tornaria mundial,
ainda em compasso de espera, na chamada drôle de guerre.

A pausa bélica do inverno na Europa ocidental é contrastada em 1940, na
oriental, pela paz imposta à Finlândia, que a União Soviética atacara e mutila-
ra. Hitler e Mussolini se encontram na fronteira ítalo-alemã. Em França, cai o
gabinete Daladier. Receios de que Mussolini, caudatário de Hitler, encaminhe
a Itália para a guerra. A Alemanha ataca a Dinamarca e a Noruega. Batalha na-
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val, no Báltico, das esquadras inglesa e francesa contra a alemã. O embaixador
do Brasil junto à Santa Sé, Acióli, informa Azeredo do pessimismo reinante no
Vaticano por causa de uma provável entrada da Itália na guerra. Roosevelt ad-
verte Mussolini quanto às sérias consequências de tal opção para o seu país,
mas o embaixador italiano em Washington lhe assegura que a Itália não pre-
tende alterar sua postura de não-beligerância. Os aliados comunicam, confi-
dencialmente, à Santa Sé que, caso a Itália entre em guerra, Roma não seria
bombardeada. A Alemanha invade a Bélgica e a Holanda. Mussolini ainda não
se manifesta, mas Carlos investe contra a covardia do rei da Itália, “merovíngio
invertebrado e gelatinoso”, que “engole tudo, pobre herdeiro degenerado de
uma gloriosa estirpe”; e exalta apelos de Pio XII pela justiça e pela verdade.
Escreve a Monsenhor Montini carta destinada ao papa sobre tais pronuncia-
mentos, e recebe resposta honrosa do pontífice. Milícias fascistas boicotam o
Osservatore Romano, agridem seus compradores e leitores. Os alemães bombar-
deiam Rotterdam, destruindo-a em grande parte, e a Holanda capitula, a fim
de evitar destino análogo a Amsterdam, Haia e outras cidades. Weygand assu-
me o comando-chefe dos exércitos aliados, substituindo Gamelin, como se a
Blitzkrieg da Alemanha pudesse comparar-se à experiência adquirida pelos ve-
lhos generais franceses na primeira guerra mundial. Azeredo duvida de que a
França e a Inglaterra possam resistir à Alemanha e à Itália, caso esta entre em
guerra. E desola-se com a “traição” do rei Leopoldo, da Bélgica, que se rende
aos alemães. A Itália protege com minas suas águas territoriais de 12 milhas
marítimas. Após audiência papal à infanta de Espanha, que, por “estranho ca-
pricho” na opinião de Azeredo, se casaria com “um burguês, obscuro”, em vez
de desposar “um príncipe, ou pelo menos, um fidalgo de ilustre linhagem”,
Pio XII recebe o embaixador. Abatido, desolado, diz-lhe o papa, antes de
abraçá-lo e beijá-lo, ter feito todo o humanamente possível para afastar o fla-
gelo da guerra. Nesse mesmo dia, aproveitando o esboroamento da resistência
francesa e, segundo se acreditava, o da Inglaterra, Mussolini, cuja decadência
intelectual estava sendo propalada, proclama a entrada da Itália na guerra, ao
lado da Alemanha. Malta, Turim e Milão sofrem os primeiros bombardeios
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aéreos. As tropas alemãs entram em Paris. Azeredo não crê que a Grã-Bretanha
consiga resistir a uma invasão germânica, imagina que o rei e o governo ingle-
ses poderão refugiar-se no Canadá, não duvida da vitória nazifascista. O exér-
cito francês capitula. Hitler e Mussolini se encontram em Munique para deli-
berar sobre as condições de paz a serem impostas à França. Carlos visita o
novo embaixador de França, Wladimir d’Ormesson, em seu apartamento de
refugiado, no Vaticano. O poeta retoma a produção e projeta um livro de poe-
mas cristãos, enquanto o embaixador reconhece que sua neurastenia começara
em 1933, diante da perspectiva de aposentadoria. Hitler propõe paz ao gover-
no inglês, e Churchill recusa, o que Azeredo considera “erro gravíssimo”, pois
não crê que a Inglaterra possa resistir às forças alemãs e italianas reunidas. Re-
clama contra o que considera adversidade da sorte contra o seu “natural desti-
no de brasileiro e de bom cristão”. Impedido pela guerra de passar a vilegiatura
habitual na Suíça, troca-a, com a namorada, pelos Castelos Romanos. Profere,
na Embaixada de Portugal, discurso que o embaixador promete levar a Sala-
zar. Em Roma, a repressão se agrava, com a prisão, inclusive, dos príncipes
Doria e Torlonia, este genro do rei destronado da Espanha. Reveses militares
italianos na Grécia e na Albânia, derrota ante os ingleses em África, na batalha
de Sidi-el-Barrani, levam à demissão do marechal Badoglio, que se desentende-
ra com Mussolini, da chefia do Estado-Maior. O diário excluiu, em 1940, o
mês de novembro.

Já em 1941, através de longa análise sobre a péssima situação militar italia-
na e a política interna, com descontentamento popular, bem como entre as
forças armadas, Azeredo prevê a “alta traição” de Mussolini, ao recorrer à in-
tervenção alemã. É vedado o ingresso de jornais da Suíça, país neutro. Com a
Itália invadida e subjugada pelos alemães, a própria Gestapo tem agora núcleos
de agentes em Roma e em outros centros importantes. Aparecem novos selos
com as imagens de Mussolini e Hitler (este à direita). Piora a situação militar
italiana, com a perda virtual do império africano para os ingleses. Seguindo o
exemplo de Badoglio, pois “as armas da Itália fascista continuam a ser estron-
dosamente batidas em todos os campos”, Graziani, o outro chefe militar mais
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graduado, se demite dos cargos até então exercidos. Magalhães de Azeredo
procura colocar medalhas cunhadas com a própria efígie em museus brasilei-
ros e estrangeiros, e dá início à redação das suas Memórias. Recebe do embaixa-
dor de Portugal a grã-cruz de Cristo, mandada pelo “glorioso Salazar”. Faz-se
pintar com as insígnias, para distribuir sua reprodução a cores, e escreve ao di-
tador português para agradecer a condecoração. Mussolini discursa afirmando
estar em guerra contra as potências capitalistas desde que assumira o poder,
não tendo entrado no conflito ao mesmo tempo que Hitler devido ao despre-
paro da Itália, e reconhece as derrotas sucessivas sofridas pelas armas italianas
na Grécia, Albânia e África. A Iugoslávia adere ao Pacto Tripartito, formado
pela Alemanha, Itália e Japão, mas o rei Pedro, instado pelo exército, pelo cle-
ro, e aclamado pelo povo, assume o governo. A Alemanha, porém, invade não
só a Iugoslávia, de onde o rei foge, mas também a Grécia, que resistira, com su-
cesso, à agressão italiana. A Wehrmacht passa da Sicília ao norte da África, reo-
cupa Bengasi, e Azeredo, culpando a “cegueira inacreditável da Inglaterra”, a
“desordem política da França” e “a estupidez da maioria dos políticos nor-
te-americanos”, considera “possível e até provável a vitória final dos governos
totalitários”, com todas as consequências políticas, morais e culturais dela de-
correntes para a civilização ocidental. Ele chega a ver aí “o espetáculo aterra-
dor da mais absoluta indiferença da Divindade pela sorte dos homens”. E re-
conhece a própria “persuasão radical” de que a Inglaterra perderia a guerra, ou
já a perdera, diante do “incomparável, invencível, irresistível” poder militar da
Alemanha; julga que “a vitória dos países totalitários parece segura”. Visita o
marechal Badoglio, antigo embaixador no Brasil, que se preocupa, por um
lado, com a preponderância de uma só potência na Europa, a Alemanha, e,
pelo outro, com o perigo de alastramento do bolchevismo. O poeta compõe
versos para um novo livro, Mensagem de Despedida. Embora “sem a menor convic-
ção”, profere arenga sobre o culto dos heróis e o bronze dos canhões, a pedido
de namorada em benefício de um militar. Rudolf Hess escapa da Alemanha
para Inglaterra. Com a rendição de Amba Alagi, na Etiópia, o duque de Aosta
se entrega prisioneiro aos ingleses, à frente de suas tropas. O rei Vítor Emanuel
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designa o duque de Spoleto, seu primo, irmão do duque de Aosta, como rei da
Croácia. A Alemanha, acolitada pela Itália, ataca a Rússia, e Azeredo imagina
que, “para os interesses da propaganda política [...], a milhões de cristãos sin-
ceros repugnará concorrer para reforçar o maior dos inimigos do cristianismo,
que é o bolchevismo russo (o segundo dos inimigos sendo embora o nacio-
nal-socialismo)”. Alarmado com a perspectiva de os Estados Unidos entra-
rem na guerra contra a Alemanha e a Itália, arrastando o Brasil, tranquiliza-o
um pouco a reafirmação, por Getúlio Vargas, da neutralidade brasileira, mas
é informado da aversão quase unânime entre nós contra o Eixo, “que só teria
a simpatia de um restrito grupo de velhos generais”. O Japão mostra tendên-
cias agressivas, e também o presidente Roosevelt, “possuído de uma espécie
de histerismo belicoso”. Azeredo teme que os Estados Unidos se tornem
“aliados do comunismo” e busquem bases em possessões de Portugal, “alia-
díssimo nosso por definição”. O namorador hesita, pudicamente, em publi-
car novela com “excesso de paixões e cenas voluptuosas”. Diplomata brasi-
leiro recém-chegado da Grécia lhe narra a “esquálida miséria” reinante ali,
onde os alemães se apropriam de tudo o que podem. O diário, cada vez mais
repetitivo nas narrações da rotina diária, abre-se para que o autor compare,
favoravelmente, inovação na linguagem de um dos seus poemas com expres-
sões usadas pelos modernistas no Brasil. Fortes bombardeios de Nápoles
pela aviação inglesa. Azeredo prepara, para a Academia Brasileira, um ensaio
sobre a poesia. E descarta do diário, como em anos precedentes, o mês de no-
vembro. Mas, em dezembro, o Japão ataca os Estados Unidos, e as perspec-
tivas da guerra, já alteradas com invasão da Rússia pela Alemanha, se rever-
tem. Alemanha e Itália declaram guerra aos americanos. A derrota do Eixo
passa a ser uma questão de tempo. O embaixador, com “angústia imensa”,
teme a repercussão, sobre sua vida pessoal, da atitude brasileira, solidária
com a América, o que o faz temer a ruptura de relações diplomáticas entre o
Brasil e a Itália, levando-o a desejar não fosse o nosso país arrastado “a uma
política de excessiva hostilidade, que os seus autênticos interesses não justi-
ficam nem aconselham”. Critica o “espírito burocrático até o bizantinismo,
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árido, sem humanidade”, da Cúria Romana. E começa pequeno livro sobre a
“imperecível saudade” materna.

As preocupações do embaixador aumentam em 1942, com a convocação da
Terceira Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores das Re-
públicas Americanas, que recomenda o rompimento das relações diplomáticas
e comerciais com os países do Eixo, medida por ele considerada “excessiva e
precipitada”, por representar ameaça a seus interesses pessoais e sentimentais.
Mas Azeredo pensa que “a Europa se acha no declive de uma lenta decadência,
e que a hora da América se aproxima”. Recomeça, “seriamente”, a redação das
suas Memórias. Após já haverem submarinos alemães afundado cinco navios
mercantes brasileiros, o Brasil rompe relações diplomáticas com a Alemanha e
a Itália, atitude que o embaixador condena, julgando ainda comprometer-nos
“com uma causa periclitante, [...] quase de todo perdida”. Deplora o confisco,
pelo nosso governo, dos bens dos súditos do Eixo. E se desola com o regresso
à pátria, por causa da ruptura, dos diplomatas brasileiros acreditados na Itália,
deixando-o isolado. O poeta ultima a composição dos originais de seus Versos
Meigos e Tristes. Premido pela necessidade financeira, começa a vender joias, pra-
tas, porcelanas, tapetes, o piano da família, objetos vários. Tobruck, na Líbia, é
reconquistada pelas tropas alemãs do general Rommel. Admiração intensa do
autor por pronunciamento de Salazar. Audiência com Pio XII, que lhe dá a
impressão de apoiar suas ideias sobre a situação internacional, os perigos amea-
çando a civilização ocidental, “comprometida e sacrificada por ambições sem
freio e sem escrúpulos”, a ameaça do expansionismo japonês, os riscos à espreita
de uma “Índia abandonada a si mesma, na sua incapacidade fundamental de
governar-se”, a fase de “desenvolvimento juvenil” dos países americanos, in-
clusive os Estados Unidos, “ainda não preparados para recolherem a herança
espiritual da Europa”. Azeredo crê ouvir, novamente, o chamado da poesia, e
dá impressão de comparar-se ao Tasso, para ele a encarnação do poeta. Mais
cinco navios torpedeados seguidamente por submarino alemão provocam de-
claração, pelo governo brasileiro, do estado de beligerância contra o Eixo.
Azeredo julga que Hitler teria provocado o ataque para, com a vitória final que
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esperava, apoderar-se dos territórios ocupados por populações de origem ger-
mânica no sul do Brasil. O embaixador reconhece a inevitabilidade de tal atitu-
de quanto à Alemanha, mas não vê motivos para estendê-la à Itália. E teme por
sua situação, tanto pessoal quanto familiar. Exulta com mensagem de solida-
riedade dirigida pelo presidente da República Portuguesa ao da brasileira e
com declaração solene do governo de Portugal diante da atitude do Brasil
frente à agressão nazista. Envia, por isso, carta laudatória ao “grande Salazar”,
que transcreve na íntegra. O embaixador do Brasil junto à Santa Sé, Hilde-
brando Acióli, é intimado pelo governo da Itália a mudar-se para o Vaticano.
O governo argentino se solidariza com o brasileiro, e o presidente do Chile,
convidado por Roosevelt, parte para os Estados Unidos, acompanhado dos
seus chefes militares. A perseguição aos judeus na França é objeto de protesto
do Vaticano, e de outro dos cardeais e bispos franceses, dirigido ao marechal
Pétain. Há problemas crescentes no abastecimento do comércio romano, es-
cassez de combustível e outras privações devidas à guerra, sobretudo alimenta-
res, que ocasionam emagrecimento generalizado. O namorador pudico se cho-
ca com pernas femininas sem meias e barrigas de grávidas sem disfarces. Fale-
ce, no Brasil, o cardeal Sebastião Leme. Circulam rumores de que a saúde de
Mussolini se agravara, com o recrudescimento de uma úlcera estomacal.
Himmler, chefe da Gestapo nazista, aparece em Roma. Os romanos se inquie-
tam com a possibilidade de bombardeios aéreos aliados. Azeredo comenta a
ambição obsessiva de prelados da Cúria Romana por chegarem ao cardinalato.
E repete, como em anos anteriores, a omissão do mês de novembro do diário.
Nesse mês, morre a empregada dileta, amiga, confidente e consoladora, tra-
zendo-lhe de volta sofrimento profundo, constante, permanente, como já
ocorrera com as perdas do gato de estimação e da mãe. O sentimento justo,
compreensível, é expresso de forma desmesurada, repetitiva, interminável, bei-
rando a psicopatia, sobretudo na insistência declarada em comunicar-se com
os espíritos das desaparecidas. O novo luto, de certa forma, se justapõe ao ma-
terno, e o sucede. Seu amor ambíguo, apaixonado, pela criada é comparado
pelo autor à orfandade.
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Em tal estado de espírito, Azeredo aborda o ano de 1943. A vida monótona
revela, no diário, a mágoa pela perda da serviçal amada, como ideia fixa que ele
mesmo chega a considerar delirante. Queixa-se da urbanização crescente de
Roma e anota a perda da última das colônias italianas, com a queda de Trípoli,
na Líbia, para as forças aliadas. Em longa autoanálise, atribui a própria tendên-
cia à melancolia profunda à morte do pai antes do seu nascimento, e considera
a obra de escritor a maior justificação para ter nascido. Termina o primeiro li-
vro das Memórias, “Infância e adolescência”, e enceta o segundo, que intitula “A
harmoniosa mocidade”. Para este, utiliza “Traços de uma autobiografia espi-
ritual”, anteriormente redigidos. Discorda do título de embaixadas atribuído a
representações junto à Santa Sé tanto de pequenos países quanto de grandes
potências, julgando que só essas o mereceriam. Deplora a ausência das mordo-
mias sociais de outrora. O desaparecimento de outro gato de estimação, de
mais um “dileto filhinho”, acarreta a Azeredo novo transe mental, em que a
autoflagelação aponta claros sintomas de infantilismo e psicopatia. Fala ao
animal, atribui-lhe recordações. Mas reconhece a necessidade de retornar à ro-
tina do trabalho literário, interrompida pelos traumas emocionais sucessivos,
contra os quais reage com lamúrias intermináveis e prolongadas, sempre as
mesmas, prato cheio para um psicólogo, psicanalista ou psiquiatra. Por outro
lado, torna às dúvidas e angústias religiosas, reavivadas por leituras do cardeal
Newman, e resolve expô-las nos seus “Pensamentos e comentários”. Prepara a
novela “Sem benefício de inventário”. Registra rumores de que a Itália, sem
meios ulteriores de defesa e não podendo ser socorrida por uma Alemanha en-
fraquecida, se prepararia para uma paz em separado. Começam a faltar frutas e
legumes, devido aos bombardeios aliados à Sicília e ao sul da península, prin-
cipais fornecedores de Roma. O embaixador volta a preocupar-se com a pró-
pria situação na Itália, ao conhecer a intenção do governo brasileiro de enviar
uma força expedicionária, a fim de colaborar com os aliados na invasão da Eu-
ropa ocupada pelo nazifascismo, e ainda teme pelas consequências que possam
atingi-lo, “se o Eixo acaba por vencer”. O escritor lastima a inércia que o im-
pediu de promover a própria obra, já que mantém, como única esperança, a de
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poder publicar seus livros inéditos depois de terminada a guerra. Monsenhor
Montini diz-lhe que a Santa Sé continua a acreditar na possibilidade de evi-
tar-se o bombardeio de Roma. Mas se receia a invasão iminente da Itália por
forças aliadas, e esta começa, afinal, pela Sicília. A capital é bombardeada pela
aviação americana, e Pio XII, como bispo de Roma, acorre para confortar seu
povo e escreve carta contra os responsáveis pelo ataque aéreo, pedindo respei-
to à sede da Igreja Católica. Com a queda de Palermo em poder dos aliados,
americanos e ingleses ocupam toda a Sicília. O Grande Conselho Fascista
aprova moção de Dino Grandi recusando confiança a Mussolini e levando-o a
devolver a Vitório Emanuel III os plenos poderes de chefe supremo das forças
armadas, primeiro-ministro e ditador, que lhe conferira a Coroa. O rei aceita a
demissão e o aprisiona, nomeando, em seu lugar, o marechal Badoglio. Os em-
blemas fascistas trazidos pelos homens à lapela desaparecem imediatamente.
Azeredo se apieda do duce deposto e tenciona escrever sobre ele, com isenção,
nas Memórias. Teme que a situação possa abalar o governo de Salazar, “que
nada tem de totalitário”. Revolta-se com declarações do general Eisenhower
ameaçando intensificar os ataques aéreos contra a Itália. Roma, bombardeada
pela segunda vez, com o papa voltando a sair à rua para solidarizar-se com os
habitantes, é, afinal, declarada cidade aberta, por intervenção da Santa Sé. As
tropas italianas são expulsas da Sicília. Nápoles, Milão e Turim sofrem bom-
bardeios. O papa prega a paz no início do quinto ano de guerra, mas o embai-
xador reconhece seu pouco efeito prático, “agora que o desequilíbrio das for-
ças favorece decididamente os aliados”. Badoglio comunica, pelo rádio, o ar-
mistício pedido por seu governo aos aliados, e foge de Roma, junto com o rei.
Os alemães ocupam militarmente a Itália e resgatam Mussolini da prisão onde
se encontrava. Ele cria, então, o Partido Fascista Republicano e promete puni-
ções exemplares aos que o haviam deposto. O autor perde, em dois anos, um
quinto do seu peso habitual, devido à crise alimentar causada pela guerra. Os
alemães ocupantes impõem na Itália o trabalho obrigatório. Mussolini divulga
as bases do futuro e hipotético estado republicano fascista. Azeredo se indaga
se conquistará a glória que lhe é devida e por ele negligenciada. A Legação de
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Portugal assume a proteção da sua casa. Preocupações com as arbitrariedades
brutais da ocupação são compartilhadas pelo Vaticano, onde se busca evitar
qualquer provocação. Pela insistência em tentar comunicar-se com a criada fa-
lecida, o autor é levado a garantir não estar louco. Deplora ter deixado inéditos
tantos escritos em verso e prosa, que enumera, pois “só o trabalho literário, a
criação poética lhe conservam ainda uma razão de ser”. Mas, no diário, a falta
de ação e de assunto estende cada vez mais as divagações estéreis. Estas são in-
terrompidas pelo bombardeio do Vaticano, provavelmente provocado pelos
alemães para atribuí-lo aos aliados. Preocupam-no ameaças à segurança de an-
tigos hierarcas fascistas seus conhecidos. Termina a novela que escrevia, reto-
ma poema em prosa já encetado, descrevendo a própria arte poética ao com-
pô-lo, e sofre a penúria do aquecimento, ante o frio do inverno próximo. Che-
gam à Itália as perseguições racistas. O escritor analisa a própria obra, reco-
nhecendo que não terá, na literatura brasileira, o lugar eminente que as suas
“notáveis, talvez geniais, aptidões” lhe assegurariam. Compreende que deveria
haver estudado o “sentimento religioso em contraste e luta com a paixão”, em
lugar de dispersar-se em “contos e novelas quaisquer”. O poeta coloca a espe-
rança da própria sobrevivência em seus versos. Mas acha que a sua “estrela, que
foi tão alta e tão brilhante, empalideceu e sumiu-se no abismo do nada”.
Importante declaração comum de Churchill, Roosevelt e Stalin ao findar a
conferência de Teerã. A crise alimentar se agudiza, com preços em elevação
descontrolada e falta de gêneros de primeira necessidade. O comandante ale-
mão de Roma decreta cobre-fogo na cidade. Multiplicam-se atentados terro-
ristas, gerando temor de represálias por parte dos ocupantes. Azeredo sente-se
aliviado por não ser preciso declarar no recenseamento anunciado a própria
nacionalidade, de cidadão de um país em guerra com a Itália e a Alemanha.
Considera muito bela a mensagem de Natal de Pio XII, transmitida pelo rádio
“aos povos do mundo inteiro”, mas longa em demasia, e prolixa.

No início de 1944, o autor reúne dados sobre a reforma ortográfica de que
tenciona ocupar-se, em carta à Academia Brasileira. Relê estes diários e se per-
gunta, com bom senso, se o mais sábio não seria destruí-los, guardando apenas
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lembranças que surjam espontâneas. A periferia de Roma é bombardeada, e o
escritor se preocupa sempre com o destino da sua obra literária. Forças aliadas
desembarcam em Anzio e Nettuno. Emboscada da resistência contra destaca-
mento das tropas ocupantes de Roma, causando dezenas de vítimas, provoca
represália com a execução, nas Fossas Ardeatinas, de dez civis italianos para
cada soldado alemão morto. Azeredo menciona o atentado, mas ignora suas
consequências. E não acredita que a Europa, na destruição e miséria a que fica-
rá reduzida após a guerra, possa escapar ao bolchevismo. A inação pessoal tor-
na o diário cada vez mais introspectivo, com uma autoanálise exacerbada, sem-
pre queixosa e deprimida. O papa reitera o pedido de respeito à incolumidade
de Roma, em meio a bombardeios que destroem localidades próximas, e fala
ao povo da Basílica de São Pedro, relatando seus esforços inúteis para evitar a
guerra ou atenuar-lhe a ferocidade e os sofrimentos. Estende-se a carestia, se
agravando, e o organismo depauperado de Azeredo ressente-se da deficiência
alimentar. Os exércitos aliados encontram dura resistência em Cassino e Net-
tuno. O embaixador segue vendendo móveis, lustres, e ainda considera “mais
que nunca enigmático” o desenlace da guerra. Apelo do primeiro-ministro da
Irlanda, De Valera, em favor da incolumidade de Roma. Crescentes dificulda-
des materiais e a incerteza de dispor dos recursos necessários para as afrontar
angustiam Azeredo. Ambos os grupos beligerantes ainda lhe parecem invencí-
veis. Sente-se no auge da depressão nervosa e moral com a situação política, e
pessoal no âmbito econômico-financeiro. Relê velhas cartas suas a Mário de
Alencar e Machado de Assis, como subsídio para as Memórias. Polêmica entre o
governo alemão e o presidente Roosevelt a propósito do apelo feito por De
Valera em favor da preservação de Roma. Ataques aéreos norte-americanos
contra Castel Gandolfo chegam a atingir o palácio papal. O escritor volta a
manifestar pessimismo sobre a sorte da própria obra literária e, maior ainda,
acerca do destino da Europa após a guerra, julgando inevitável sua decadência
em proveito dos asiáticos. E critica o descaso com que os diplomatas portu-
gueses zelam pelos interesses dos brasileiros em Roma. A Abadia de Subiaco,
berço da Ordem de São Bento, é atingida por bombardeio aéreo americano. O
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escritor relê, encantado, a Minha Formação, de Joaquim Nabuco, e nela encontra
ideias e impressões úteis para as suas Memórias. Já faltava gás, faltam água, luz e
telefone na cidade, e floresce o mercado negro. As tropas aliadas avançam rapi-
damente sobre Roma e penetram, afinal, na cidade, afugentando os ocupantes
alemães. São acolhidas com júbilo pela população. Logo depois, começa a in-
vasão da França pela Normandia. Grandes manifestações populares a Pio XII,
“salvador de Roma”. Atentado contra Hitler na Alemanha. Azeredo se recri-
mina pelo “sistema absurdo” que vinha adotando há anos, de escrever para não
publicar, e revela preocupações pecuniárias. Ressente-se com Pio XII pelo fato
de este não haver respondido a uma carta sua pedindo privilégio na distribui-
ção de víveres pelo Vaticano. O poeta planeja e prepara edição completa dos
seus versos. Maurício Nabuco, filho de Joaquim Nabuco, sucede Hildebran-
do Acióli como embaixador junto à Santa Sé. Em conversa com Azeredo,
Maurício acredita ser difícil a vitória dos aliados no terreno militar, crendo an-
tes em um desmoronamento interno da Alemanha; e considera justo o proce-
dimento neutralista da Argentina. Roosevelt é reeleito, pela quarta vez, presi-
dente dos Estados Unidos. Hitler cancela a alocução tradicional com que co-
memorava, anualmente, seu Putsch falhado de Munique, em 1923. E Churchill
discursa, na Câmara dos Comuns, sobre a vitória contra o nazifascismo que se
aproximava. Himmler fala ao rádio em nome de Hitler, louvando os “Quislings
fiéis”, entre os quais nomeia Mussolini. O autor encontra em Roma o jornalis-
ta Barreto Leite Filho, correspondente de guerra dos Diários Associados, que
lhe promete sugerir ao proprietário, Assis Chateaubriand, a publicação de ca-
pítulos das suas Memórias por aquela cadeia de jornais. (Ele o faria, cha-
mando-os “Roma em guerra – recordações de seis anos: 1940 – 1945”, e eu
os reuni a “O papa e a guerra – uma defesa desapaixonada”, escrito três décadas
antes; juntei-os no livro Memórias de Guerra – O Vaticano e a Itália nas Duas Guerras
Mundiais, publicado pela Academia Brasileira de Letras.) Azeredo reconhece
estarem ultrapassados os argumentos e as ideias sobre os quais trabalha. Mes-
mo assim, considera sua missão, “confiada [...] por Deus”, exprimir-se litera-
riamente em língua portuguesa. Morando, além da esposa, com duas cunha-

133

Sinopse dos diár ios de Carlos Magalhães de Azeredo



das, “velhas solteironas”, queixa-se do “ambiente de velhice rançosa em que
vivo”. E qualifica, com razão, a contraofensiva alemã nas Ardenas como “o úl-
timo e supremo esforço do inimigo”.

Começado 1945, Azeredo recebe carta de um acadêmico, deplorando “o
abaixamento e a degeneração da cultura intelectual no Rio”. Permanecem suas
inquietações pecuniárias. Aborda a situação política no Brasil, não sem com-
parar o “glorioso Império” com a “tão defeituosa República”. E contrasta a
contradição da vitória próxima dos princípios democráticos, determinada pela
guerra, com a ditadura de Getúlio Vargas. Este diz não ser candidato à própria
sucessão, e os jornais rompem a barreira da censura à imprensa. O Instituto
dos Advogados pede a nulidade da Constituição outorgada de 1937, a forma-
ção de um governo provisório e a convocação de Assembleia Constituinte. O
general Dutra, ministro da Guerra, se candidata à sucessão de Vargas. A paz
iminente na Europa não ilude o autor quanto às enormes dificuldades de
fazê-la justa, devido aos interesses nacionais contrapostos. A guerra europeia
se aproxima rapidamente do fim, já se luta dentro de Berlim, os aliados – entre
os quais a Força Expedicionária Brasileira – vão expulsando as forças alemãs
das províncias setentrionais italianas. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a Aca-
demia Brasileira de Letras resolve celebrar sessão em homenagem a Magalhães
de Azeredo, último remanescente dentre os seus fundadores. “O miserável”
Mussolini, “histrião sinistro”, tenta fugir “covardemente”, mas é preso em
uma pequena aldeia sobre o lago de Como, “giallo di paura e di rabbia”. O autor
não alude à morte do duce. Já Hitler, “o monstro [...] de ferocidade diabólica, o
anticristo moderno, acaba com inegável coragem pessoal”. O general america-
no Mark Clark comunica oficialmente o fim da guerra na Itália. O autor visita
exposição de De Chirico, com impressões variadas e contrastantes. As forças
armadas alemãs no território italiano, bem como em parte do austríaco, capi-
tulam incondicionalmente ante o general Clark. Vem, enfim, o anúncio ofi-
cial da cessação da guerra na Europa. Mas, em Roma, não há “nenhum entusias-
mo popular pela conclusão da paz”, ao contrário do que ocorrera em 1918, ou
em 1943, com a queda do fascismo. Prevalece a sensação do que sofreu e ainda
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sofreria a humanidade. No Brasil, cresce a campanha de imprensa contra a di-
tadura de Getúlio Vargas, a quem o brigadeiro Eduardo Gomes, candidato da
oposição, concita a deixar o poder, entregando a chefia do Executivo ao presi-
dente do Supremo Tribunal Federal. O Osservatore Romano publica, na primeira
página, declarações de Magalhães de Azeredo sobre os requisitos para uma paz
duradoura. O acadêmico recebe carta tocante e melancólica do confrade Ole-
gário Mariano. Reclama reiteradamente, no tocante às variações climáticas, da
insensibilidade da natureza, que trata como um desafeto, tecendo sobre esse
fato longas digressões metafísicas e dúvidas teológicas. Mostra invejar os pri-
vilégios de colegas e amigos brasileiros, diplomatas na ativa. E é oprimido pe-
las cunhadas, instaladas indefinidamente em sua casa. Critica o comando alia-
do, que governa arbitrariamente a municipalidade de Roma. Surpreende-se
com restrições feitas à personalidade de Benedetto Croce, em contraposição
aos louvores destinados ao filósofo e ao escritor. Correspondência do Brasil
informa-o da reação que vai crescendo contra o ditador Getúlio Vargas, que,
no “seu apego fanático ao poder”, se alia ao chefe comunista Luís Carlos Pres-
tes. O Partido Trabalhista britânico obtém vitória esmagadora sobre o Con-
servador. Azeredo anota “a ingratidão do país para com o grande, heroico
Churchill”, mas reconhece que “o país estava cansado do demasiado longo go-
verno conservador (dez anos)” e “entusiasmado pelas reformas sociais do pro-
grama trabalhista”. A conferência, em Potsdam, dos três grandes vencedores
da guerra (Stalin, Truman e Attlee) define a Alemanha como derrotada e res-
ponsável pelos crimes perpetrados em seu nome. O diretor-geral da UNRRA
(Administração de Assistência e Reabilitação das Nações Unidas) declara-se
muito pessimista sobre a situação política e econômica da Europa. O autor se
revolta contra o lançamento da “pavorosa bomba atômica” sobre o Japão,
contra a “lógica desumana, diabólica”, contra aquele “puro e simples assassí-
nio coletivo”, em que “o homem [...] acabará um dia por se aniquilar a si mes-
mo”. E a União Soviética aproveita para declarar guerra ao Japão, praticamen-
te vencido. O aniversário do falecimento da mãe leva Carlos a expor, sem sub-
terfúgios, dúvidas religiosas. E o seu natalício fá-lo observar que, aos 73 anos,
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ainda mantinha, com “a lucidez e a riqueza (até aumentada esta) das ideias, a
capacidade de trabalho, o brilho fascinante da palavra falada ou escrita”. No
Brasil, se agrava a crise política, com a aliança de Vargas com Prestes. O poeta
procura terminar o livro dos “Poemas cristãos” que planejara. Completados
este e a “Mensagem de despedida”, já bastante adiantada, considerará concluí-
da sua obra poética propriamente dita (que considera das mais volumosas da
literatura brasileira), restando ainda os “Salmos da angústia e da esperança”,
que imagina compor em prosas rítmicas. Azeredo recebe com satisfação a
notícia da deposição do ditador Getúlio Vargas e da sua sucessão por José
Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal. Alegra-o, também, a
manutenção do amigo Leão Veloso como ministro das Relações Exteriores.
Mas julga imprudente a permanência de Vargas na sua estância gaúcha, de
onde poderia “tramar intrigas e conluios”. Para evitar tal situação, acredita
ser “preciso obrigá-lo a sair do Brasil”. E é homenageado, no Rio, em sessão
solene da Academia Brasileira de Letras. O Osservatore Romano elogia o “modo
exemplar por que se realizou no Brasil a transmissão do poder”, louva “a ati-
tude desinteressada do exército e a decorosa serenidade do povo” e conside-
ra “que tal procedimento constituía um exemplo de se admirar e imitar, não
só para a América Latina, mas para o mundo inteiro”. Saudades incessantes
de pessoas amadas levam o autor a duvidar da própria fé religiosa. E a notícia
da vitória do general Eurico Dutra sobre o brigadeiro Eduardo Gomes no
pleito presidencial do Brasil o torna “cético sobre a possibilidade de estabe-
lecer [...] um regime de honesta democracia, impraticável sem uma prévia e
séria educação do povo”. Nas vésperas do Natal, Pio XII anunciou a criação
de 32 cardeais, fazendo com que, no Colégio Cardinalício, os italianos, pela
primeira vez, ficassem em minoria, de 26 contra 42 naturais de outros paí-
ses. O Brasil foi contemplado com dois purpurados, os arcebispos do Rio de
Janeiro e de São Paulo.

Logo no começo de 1946, Azeredo é convidado a escrever artigo para o
primeiro número da revista Mondo Latino. Apega-se ao pequeno neto da gover-
nanta, afeição que o dominará até o fim do diário. Torna-se cada vez mais ca-
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seiro, sente-se contido pela preguiça. Consistório cria dois novos cardeais bra-
sileiros, Jaime de Barros Câmara, arcebispo do Rio de Janeiro, e Carlos Car-
melo de Vasconcelos Mota, de São Paulo. A postura agressiva da União So-
viética na Europa enfraquecida do pós-guerra preocupa o embaixador. De-
pressão profunda do autor. A França rejeita, em referendo, projeto de Consti-
tuição proposto pelos partidos Comunista e Socialista. Na Itália, o rei Vítor
Emanuel III abdica, sendo sucedido pelo filho, Humberto II. Azeredo acredi-
ta que sairá vencedora do referendo convocado para decidir sobre o regime “a
aventura republicana [...], só Deus sabe com que nefastas consequências”, pois
considera o povo italiano despreparado para exercê-la. Manifesta, porém, al-
guma esperança na vitória da monarquia. Esperança malograda com a sua “in-
justa e nefasta” derrota, mas compensada, em parte, pela vitória da Democra-
cia-Cristã na Assembleia Constituinte, embora deplore que esse partido “te-
nha abandonado a causa da monarquia, em cuja defesa deveria ser o mais forte
baluarte”. E chega a fazer transmitir ao rei os seus “sentimentos de simpatia e
veneração”, expressando “admiração pelo nobre e até sublime procedimento
de Humberto II”. O rei abandona a Itália, indo residir em Portugal. Persiste
em Carlos a angústia metafísica, quando comemora e rememora meio século
de residência em Roma, com poucas interrupções. E conclui a segunda parte
de suas Memórias (“A harmoniosa mocidade”). Azeredo escreve, para o Correio
Paulistano, uma mensagem aos italianos do Brasil, que repercute na imprensa do
Vaticano, da Itália e na rádio italiana. Persistem seus embaraços pecuniários.
O correio e o transporte aéreo entre a Itália e o Brasil são restabelecidos. Car-
los se angustia com crise ocorrida na “saúde sempre delicada” da esposa, “a
pessoa que mais amo neste mundo”, e recebe empréstimos pecuniários de ami-
gos para ir-se mantendo financeiramente. Greve geral dos mineiros america-
nos, liderados por John Lewis. Findo o ano, o autor passa a informar, com
precisão rotineira, a hora em que apagou a luz do quarto.

Em princípios de 1947, o escritor recebe do Brasil seu novo livro, Inter-
mezzo, e perde um velho amigo, o ex-chanceler Leão Veloso. Renovam-se
seus embaraços pecuniários. Sofre outro grande desgosto com a morte de
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Afrânio Peixoto. A partida para os Estados Unidos do netinho da governanta,
ao qual se apegara profundamente, levado pela mãe para reunir-se ao pai ame-
ricano, torna a prostrá-lo na reação obsessiva que já o acometera quando das
mortes do gato de estimação, da mãe e da serviçal afeiçoada. Ao menino se re-
fere com expressões habitualmente destinadas a tipo diverso de relação senti-
mental, com outro sexo. No ano seguinte, lhe dedicaria, literalmente, um poe-
ma de amor. Escreve carta solidária a Vítor Emanuel Orlando contra “a assi-
natura forçada, em Paris, do iníquo tratado de paz imposto pelas grandes po-
tências” à Itália. E mantém vivas as preocupações teológicas. As dificuldades
financeiras fazem com que tema “passar pelo vexame” de pedir dinheiro em-
prestado ao embaixador Maurício Nabuco. Compara a burocracia vaticana à
maçônica. Sente-se muito honrado pelo convite para ser orador oficial em co-
memoração do 27.º centenário da fundação de Roma, celebrada no Capitólio.
Critica duramente os comunistas pela greve geral em Roma, felicita-se com a
dura repressão que o partido sofre no Brasil, apoia a marginalização que lhe
impõe o governo francês, mas deplora seu grande apelo eleitoral na Itália e o
fato de, nela, comunistas e socialistas não haverem sido ainda excluídos do go-
verno, que se vê às voltas com nova crise política. O escritor se alegra com a re-
cepção favorável que seu livro Intermezzo vai recebendo dos amigos e na im-
prensa do Brasil. E detalha pormenorizadamente achaques da própria saúde.
Fracassa a reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros britânico e fran-
cês com o soviético, pela irredutibilidade deste, a fim de tentarem um acordo
em torno do futuro plano Marshall para a reconstrução da Europa. Carlos re-
toma a vilegiatura estiva em Lausanne, onde ainda desperta sentimentos ro-
mânticos. Alguns contos dos seus Casos do Amor e do Instinto vão sendo traduzi-
dos em espanhol. Carta de Carolina Nabuco sobre sua obra consola-o “de
muitas incompreensões, de muitas indiferenças” por parte do “público brasi-
leiro, cujo nível de gosto e de cultura [...] tem baixado em proporções deplorá-
veis”. Aumentam seus temores pelo agravamento da situação internacional. O
autor faz 75 anos com severa autocrítica e em meio a séria crise religiosa.
Roma presencia imensa manifestação popular de louvor a Pio XII. E a marcha
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da fome, patrocinada pelos comunistas e socialistas, não alcança os resultados
esperados por seus organizadores. Grande receptividade do povo romano por
alegada aparição da Virgem é ignorada pelas autoridades católicas, ocasionan-
do forte reação crítica de Azeredo ao “totalitarismo” da Cúria. Eleições admi-
nistrativas em Roma resultam em votação equilibrada entre a Democracia
Cristã e o Bloco do Povo (partidos Comunista, Socialista, Republicano e de
Ação), mas o embaixador deplora o grande número de eleitores que “sufraga-
ram os comunistas, servos ignóbeis da Rússia, inimigos e traidores da sua pá-
tria”. Sente-se agastado com Maurício Nabuco, que “gosta de dar lições a toda
a gente”. Êxito, nas eleições administrativas em França, do Rassemblement du Peu-
ple Français, do general de Gaulle. O Brasil rompe relações diplomáticas com a
União Soviética. Greve geral patrocinada pelo Partido Comunista Italiano.
Carlos insiste em atribuir à natureza sentimentos humanos. E termina sempre
as anotações de cada dia manifestando a tristeza profunda em que se encontra,
mas tristeza frequentemente incompatível com a animação de episódios narra-
dos na mesma data.

Começa 1948 com a morte de Evelina Nabuco, viúva de Joaquim Nabuco
(mãe do embaixador Maurício e avó dos meus primos Nabuco, com a qual eu
palestrava na infância e na adolescência, em sua casa de Petrópolis). E Maurí-
cio, para pesar já agora “muito sincero” de Carlos, é removido da Embaixada
no Vaticano para Washington. O poeta prepara Verão e Outono para edição, re-
conhecendo embora que “peja-me um pouco publicar versos de amor na mi-
nha idade; mas não é possível deixá-los inéditos; porque eles são de real bele-
za”. O embaixador se preocupa com a perspectiva das eleições legislativas na
Itália, pela divisão dos partidos democráticos ante a união do bloco popular,
formado por comunistas e socialistas. E segue manifestando pesar pelo atraso
frequente ao perder a hora da missa dominical, atribuído à demora da toilette,
embora sem dispensar, depois, o “suave passeio” com a namorada, que encon-
tra na igreja. Alocução do presidente Truman ao Congresso americano denun-
cia a política expansionista da União Soviética. E esta radicalização ideológica
favorece os partidos democráticos contra os comunistas nas eleições legislati-
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vas italianas, que se aproximam. A campanha eleitoral toca o auge, estimulada
por discursos de Pio XII “na defesa da fé e da civilização”. E se conclui pela vi-
tória mais que expressiva da Democracia Cristã, com maioria absoluta nas
duas casas do Parlamento. Mas o autor reconhece que a grande votação ainda
obtida pela Frente Democrática Popular exige, dos partidos vencedores, “o
dever de reconquistar para a ordem e os ideais genuinamente democráticos,
com uma política de reformas sociais corajosa, audaz, ao mesmo tempo que
prudente, esses milhões de transviados, que o são unicamente porque muito
têm sofrido”. Prepara um poema, “Sonho de sobrevivência”, que lhe “parece
prodigioso de espontaneidade e de frescura para ser de um homem da minha
idade”. Mais tarde, porém, o poeta modera esta primeira impressão otimista
sobre a própria obra, e acredita viver uma fase de “esterilidade completa” inte-
lectual, de “sibaritismo literário”. Luigi Einaudi é eleito presidente da Repú-
blica Italiana; “ótima escolha” para Azeredo, que volta a perorar no Capitólio.
O embaixador critica a redução dos créditos ao plano Marshall votada pela
Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. E se preocupa com a preca-
riedade da saúde física e psíquica da esposa, em queda acentuada. Nova greve
geral volta a paralisar o país, mas por pouco tempo. Queixa-se da própria vida,
“triste e tormentosa”, que, “após tão brilhantes estreias, acaba numa falência
completa”. Julga que, se não reagir contra a própria preguiça de escrever, sua
“vida intelectual está terminada”. Recrudescem receios de ataque à Europa
ocidental pela forças soviéticas. Considera a situação internacional crítica e pe-
rigosa, por causa do bloqueio de Berlim. Carlos passa, de novo, vilegiatura em
Lausanne, muito saudoso da esposa que permanece em Roma. Encanta-se
com a harmonia arquitetônica de Berna. E faz severa autocrítica: “Deus é mui-
to bom comigo; eu é que sou mau, e não mereço as graças que recebo”. Mas crê
deixar dois corações enamorados em Lausanne. A conjuntura internacional é
submetida pelos aliados ocidentais às Nações Unidas. O general George
Marshall, secretário de Estado americano, visita Roma e o Vaticano. Azeredo
prepara estudos sobre Pio IX e Lamartine para o Jornal do Commercio do Rio de
Janeiro. Problemas familiares amarguram Carlos, como a saúde cada vez mais
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frágil da esposa e a ingratidão da cunhada, sua hóspede permanente. Envia car-
tas que Joaquim Nabuco lhe destinara a Carolina, sua filha e biógrafa, para se-
rem publicadas. O ano termina com um leve terremoto, sentido em Roma e re-
giões italianas próximas.

Logo no início de 1949, o acadêmico Cláudio de Sousa informa ao autor “que os
editores do Brasil, ou do Rio pelo menos, recusam sistematicamente os livros dos es-
critores da nossa geração”. O embaixador telegrafa ao Vaticano protestando, junto a
Pio XII e ao subsecretário de Estado, monsenhor Montini, contra a prisão, pelos di-
rigentes comunistas da Hungria, do cardeal Mindszenty. Agrava-se subitamente a
saúde da esposa de Azeredo, que falece dois meses mais tarde. Carlos, desesperado,
devastado, sofre muito, mas sem que a perda da mulher se torne em psicopatia,
como ocorrera com as mortes do gato de estimação, da mãe e da empregada dileta.
O diário perde a continuidade rotineira, ganhando, por outro lado, maior interesse
humano. Seu autor, pela primeira vez, a ele se refere como “livro”. Por ocasião da
bula papal que promulgou o Jubileu Universal de 1950, se insurge contra a fórmula
inicial Sanctissimi Domini Nostri Pii, equivalente a “usurpar os direitos sagrados de Jesus
Cristo” pelo “ditador do Vaticano”, devido à “extrema e sempre crescente concen-
tração de poderes nas mãos da Cúria Romana”. Anota artigo publicado sobre sua
obra no Correio da Manhã, reconhecendo que a qualificação a ele atribuída na matéria
– “uma figura à parte na literatura brasileira” – “corresponde ao que sempre desejei
ser na opinião dos competentes”. Suas dificuldades financeiras são aliviadas com a
venda, quase resolvida, do terreno que adquirira no Monte Mario. Enquanto isso, o
Santo Ofício excomunga os católicos comunistas. O embaixador mantém a vilegia-
tura anual em Lausanne, que lhe faz bem ao corpo e à alma. No Natal, o autor expli-
ca que “o diário, como ele era, [...] acabou de um golpe. Para que continuá-lo? O que
eu sinto, o que eu sofro, não cabe em palavras; tem uma continuidade, um caráter de
eternidade, que não é possível diluir em notações sucessivas”.

E Magalhães de Azeredo o interrompe com duas entradas no início de
1950, para só retomá-lo seis anos mais tarde, voltando às notações rotineiras
habituais, amainado o sofrimento lutuoso pelo passar do tempo.
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Em 1956, sempre imbuído e consciente do seu ofício de escritor, dele se
ocupa quase todos os dias, não obstante a idade avançada de 83 anos. Embora
se dizendo muito triste, recebe cartas com “explosões eróticas” de “diletas na-
moradas” – mais de duas, enumera “triunfante”. Porém, dilacera-o a saudade
do seu “único verdadeiro amor”, da “angélica, santa, adorada companheira”
Maria Luíza. As carências pecuniárias tornam-se prementes. Sente-se só, ape-
sar da solicitude de amigos em Roma. E faz projetos de regresso definitivo ao
Brasil. Começa um terceiro livro de Memórias durante férias na Suíça (originais
ainda não encontrados na Academia nem no Itamarati), vilegiatura encerrada
com tristeza, pela impressão de que não mais retornaria à querida Lausanne.
Onde, por sinal, viu-se às voltas com três outras admiradoras, fiéis ou esquivas.
Muito suscetível, a assiduidade ou ausência de manifestações pessoais ou episto-
lares o afetam profundamente. Preocupado com a crise internacional, condena a
repressão da revolta libertária húngara pelas tropas russas e comenta a reeleição
do presidente Eisenhower nos Estados Unidos. Duvida da permanência de sua
obra literária, pela própria imprevidência em preservá-la e divulgá-la.

Em 1957, queixa-se da solidão, censura a ausência dos amigos e amigas
ocupados com “a vida dissipada que levam, entre visitas frívolas e divertimen-
tos pueris”. Atravessa um “período difícil, duro e amargo”, acossado por difi-
culdades financeiras. Apesar da intenção denotada no ano anterior, retorna a
Lausanne para a vilegiatura de verão. Porém, desta vez, “salvo um milagre”, dá
adeus à cidade dileta. Sempre às voltas com amizades femininas, ora esquivas,
ora ternas, despede-se, carinhosamente, de uma empregadinha, com “meiguís-
simos e gostosíssimos” beijos platônicos (por causa da idade, reconhece). Fin-
da o ano, “triste, triste! no isolamento e em crise de dinheiro!”.

Aqui se encerram, também, seus diários. Azeredo contava, então, 85 anos, e
sobreviveu por mais seis. Apoiado em Afonso Arinos e no chanceler Negrão
de Lima (este, levei-o a visitá-lo, e se condoeu dele), obteve nomeação simbóli-
ca de consultor da nossa Embaixada junto à Santa Sé. Tal providência permi-
tiu lhe fossem remetidos do Brasil, ao câmbio oficial, os proventos da aposen-
tadoria, assegurando ao velho diplomata fim de vida muito modesto, porém,
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ao menos, decoroso. Preocupava-o – com razão – o futuro dos seus escritos de
poeta, único título que pediu fosse gravado no próprio epitáfio (procurei
atender a esse desejo modesto, ao solicitar à Academia Brasileira de Letras sua
aposição ao túmulo do embaixador, no mausoléu acadêmico do Cemitério de
São João Batista). Carlos escrevera a Arinos: “Não sei que destino terá, nas le-
tras brasileiras, a minha obra, se a salvará das ondas tórpidas do Letes, que tan-
tas coisas de contínuo tragam, a simpatia, sucessivamente renovada, de alguns
espíritos amigos, ou se naufragará para sempre nelas”.

Estes Diários abarcam seis décadas de petite histoire, mas desaproveitando, com
deplorável desperdício intelectual, a oportunidade, quase sem precedentes,
oferecida a um cidadão brasileiro, dotado de todos os títulos e atributos para
testemunhar mais de meio século de história da civilização europeia, de uma
cultura, com seus personagens e costumes, suas expressões e atitudes. Mesmo
assim, refletem o mundo cosmopolita, conturbado e fascinante, contemporâ-
neo das crises políticas, ideológicas e morais por que passou a Europa no sécu-
lo XX, devastada pelas duas grandes guerras. Mundo no qual viveu, por largo
tempo, o diplomata, escritor e humanista Carlos Magalhães de Azeredo.
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Palácio Austregésilo
de Athayde



Academia é mesmo
brasileira

Arnaldo Nisk ier

Durante muitos anos, a Academia Brasileira de Letras foi re-
conhecida como elite cultural, quase fechada a manifesta-

ções populares. Uma espécie de Country Club, reservado àqueles pre-
destinados (40 de cada vez) eleitos por seus pares. Aos poucos, as
suas portas foram se abrindo, primeiro com a eleição de Rachel de
Queiroz, em 1977, a primeira mulher a envergar o vistoso fardão de
modelo francês. Depois, com a expansão das suas atividades a todos
os estados brasileiros, para justificar o nome da ABL. Não sem an-
tes, na década de 80, iniciar o respeito à existência do computador,
aparentemente um inimigo, com a criação, por Austregésilo de
Athayde, com o nosso apoio técnico, do primeiro Banco de Dados,
que deu origem ao atual e bem montado Centro de Memória.

Hoje, uma iniciativa dá consequência à “nacionalização” da Casa
de Machado de Assis. Trata-se da Maratona Escolar, que primeiro
homenageou a memória de Euclides da Cunha, para em 2010 con-
centrar-se na vida e obra de Joaquim Nabuco, a propósito do Cente-
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nário da sua morte. Foram mobilizados estudantes de ensino médio das esco-
las de todo o país, com o objetivo de escrever textos de não mais de 25 linhas,
devidamente orientados por professores entusiasmados.

Conforme orientação da Caixa Econômica Federal, que patrocina o evento,
com o apoio institucional da Academia, a Maratona Escolar Joaquim Nabuco
levou imortais a um elenco impressionante de cidades e escolas, para falar e de-
bater sobre o nosso grande abolicionista. É uma forma de democratização cul-
tural, como raramente houve. Veja-se pelo roteiro o que isso representa: Mo-
acyr Scliar falou em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Pelotas; Cícero San-
droni na Secretaria de Estado de Educação de São Paulo; Evanildo Bechara em
João Pessoa, Carpina (PE) e São Luís; Marcos Vilaça em Recife; Eduardo
Portella e Nélida Piñon no Rio de Janeiro; Carlos Nejar em Vitória, Fortale-
za, Belém, Manaus e Niterói; Antonio Carlos Secchin em Salvador, Florianó-
polis, Goiânia e Juiz de Fora; Lêdo Ivo em Brasília; Murilo Melo Filho em
Natal, Maceió, Aracaju e Londrina; e estivemos em Belo Horizonte, Feira de
Santana, Cuiabá e Nova Iguaçu.

Em todos esses lugares, com o apoio das respectivas Secretarias Estaduais
de Educação, além das palestras e dos debates, houve farta distribuição de car-
tazes, folhetos e livros relativos ao autor selecionado pela Comissão Organiza-
dora. Já imaginaram o que isso representa, em termos de incentivo à leitura e
consequente conhecimento dos nossos mitos?

Dividida em duas partes, a Maratona Escolar Joaquim Nabuco apresentará
dois grupos de vencedores, o primeiro dos quais já é conhecido: Ana Rita Ri-
beiro de Araújo (João Pessoa), Geysiane Barbosa Prado (Carpina, PE), Geral-
do Pereira Neto (Rio de Janeiro), Jadher Assunção Cambuí Alves (Salvador) e
Júlia Bortoloto de Albuquerque (São Paulo). Esses jovens e seus respectivos
professores receberam como prêmios viagens a capitais por eles escolhidas,
além de livros preciosos, como o Vocabulário Ortográfico e o Dicionário da
Academia Brasileira de Letras. Suas redações foram consideradas primorosas
por um júri de acadêmicos.
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O diplomata
Joaquim Nabuco

José Thomaz Nabuco , f i lho

Eleito presidente da República em l.º de março de 1898, Ma-
noel Ferraz de Campos Salles, como se tornou depois costu-

me dos presidentes que lhe sucederam, viajou para a Europa, onde se
demorou até meados do ano, o que era possível naquele tempo, devi-
do ao longo intervalo entre a eleição e a posse, que só ocorria mais de
oito meses depois, em 15 de novembro.

Se me refiro a essa viagem de Campos Salles, não é por ele ter
conseguido renegociar, quando de sua estada em Londres, nossa dí-
vida externa, que se tornara alarmante, mas por um fato que está de
certo modo na gênese do assunto de que vou tratar – o Diplomata
Joaquim Nabuco.

Tobias Monteiro, o grande historiador do Império, amigo ínti-
mo de Nabuco, acompanhou Campos Salles na sua viagem à Euro-
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pa, como correspondente do Jornal do Commercio, e se tornou depois seu secretá-
rio particular. A bordo, emprestou ao presidente eleito o primeiro volume de
Um Estadista do Império, que acabara de chegar às livrarias, com a sugestão de que
aproveitasse o tempo da longa travessia para lê-lo.

Campos Salles ficou entusiasmado com a leitura do livro de Nabuco, que
fora seu colega na Câmara dos Deputados do Império, nos anos 80, e lamen-
tou que ele insistisse em se manter afastado da vida pública por fidelidade à
Monarquia e que a República não pudesse contar com seus serviços.

Tobias Monteiro, cuja admiração por Nabuco vinha da adolescência, não
se esqueceu do comentário e, quando, um ano depois, surgiu a ideia de se sub-
meter a arbitragem a questão dos nossos limites com a então Guiana Inglesa,
logo procurou convencer Nabuco de que ele deveria ser o advogado do Brasil
nessa arbitragem, alegando que seria um serviço apolítico à nação que Nabuco
não poderia negar-se a prestar a pretexto de ser monarquista, já que se tratava
de defender nosso território da cobiça estrangeira.

Lembra Tobias, em artigo em O Jornal referido por Carolina Nabuco em
sua biografia do pai:

Eu sempre considerara que Nabuco só poderia entrar para o serviço pú-
blico por uma larga porta de patriotismo, pela qual pudessem passar os seus
escrúpulos políticos. Tratava-se de defender o território. Nem Nabuco
aceitaria uma missão ordinária, mero emprego.

Tobias conta em seguida o desafio de Campos Salles ao autorizá-lo a son-
dar o amigo: “arranje você tudo isso e merecerá uma medalha de ouro”.

Nabuco concordou que não havia incompatibilidade entre as suas ideias
políticas e uma missão dessa natureza, mas disse a Tobias que “não era ele o
homem próprio para desempenhá-la, nem desejaria ver-se forçado a aceitá-la,
antes dele havia Rio Branco”.

Só depois da prevista recusa de Rio Branco, então muito envolvido
com o litígio da Guiana Francesa, acedeu Nabuco em aceitar o convite de
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Campos Salles, formalizado depois por carta do Ministro do Exterior
Olyntho de Magalhães.

Foi assim que Joaquim Nabuco deu por encerrados os dez longos anos de
“luto da Monarquia”, como ele chamou o período em que se dedicou à defesa
do antigo regime, pela superioridade que via no sistema de gabinete inglês sobre
o presidencialismo americano e por sentimento de lealdade e gratidão ao impe-
rador, que apoiara a causa abolicionista mesmo com risco de perder o trono, e
também, é claro, à Princesa Isabel, a quem chamou certa vez “a nossa Lincoln”.

Todos os anos, no dia 13 de maio, até sua morte, Nabuco telegrafava e,
quando estava em Paris, mandava flores para a princesa.

Foi também durante esse período de “luto” da Monarquia, que correspon-
deu à última década do século XIX, que Nabuco escreveu Minha Formação e Um
Estadista do Império e o tempo em que ele reverteu à fé católica.

Voltando ao nosso assunto, em 3 de maio de 1899, Nabuco parte com a
família para a Europa, onde inicia o estudo do nosso direito ao extenso terri-
tório disputado com a Inglaterra e a coleta dos documentos que o consubs-
tanciavam.

Uma tarefa assoberbante, mas que não o impede de empreender frequentes
viagens pelo Velho Continente, porque levava consigo, em grandes caixotes,
os livros e papéis de que precisava para o estudo da questão e trabalhava em
quartos de hotel dias seguidos. Foi um ano, ou quase, de vida nômade, embora
sempre fazendo pião em Londres e Paris.

O seu diário de 1899-1900 registra estadas em Saint Germain-en-Laye,
Pourgues, Lausanne, Vevey, Montreux, Genebra, Berna, Zurique, Biarritz,
San Sebastian, Lourdes, Pau, Bordéus, Tours, Fuenterrabia, Bayonne...

Foi em Bayonne, no golfo de Biscaya, em 23 de maio de 1900, que Nabuco
recebeu, para sua grande tristeza, a notícia da morte repentina de seu amigo
Alfredo de Souza Corrêa, nosso Ministro em Londres, que vinha conduzindo
com o Ministro do Exterior britânico, Lord Salisbury, as negociações do tratado
de arbitragem, que deveria delimitar o território em disputa, nomear o árbitro e
determinar as normas de procedimento a serem observadas pelas partes.
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Nabuco escreve em seu diário: “[...] pelo que significa para mim essa falta,
esse vazio em Londres, onde já não estava mais o Penedo, essa morte é para
mim um grande abalo”.

Vaga assim inesperadamente a Legação em Londres, era natural que Nabu-
co fosse convidado para substituir Corrêa, o que de fato veio a acontecer, con-
vite que ele aceitou depois de alguma hesitação, tendo assumido o cargo em ju-
lho de 1900.

� Ministro em Londres

Nabuco passou desse modo a acumular as funções de advogado do Brasil
na futura arbitragem com as de ministro em Londres, a quem competiria re-
tornar as negociações com o Foreign Office.

Não era essa a primeira vez que Nabuco exercia um cargo diplomático.
Quando moço, em 1876-1877, ele fora adido à nossa Legação em Washing-

ton, ao mesmo tempo que seu amigo, José Maria da Silva Paranhos Júnior, fu-
turo Barão do Rio Branco, que regulava com Nabuco em idade, era nomeado
cônsul em Liverpool. Ambas as nomeações ocorreram na segunda Regência da
Princesa Imperial, Dona Isabel, durante viagem do Imperador à Europa, que
visitava pela segunda vez, e aos Estados Unidos, para assistir aos festejos do
centenário da Independência americana. Estava então no poder o Partido Con-
servador, sendo Presidente do Conselho de Ministros e Ministro da Guerra o
Duque de Caxias, e Ministro dos Negócios Estrangeiros, como se dizia naque-
le tempo, o Barão de Cotegipe.

Washington era então uma cidade pequena e sem atrativos, o que levou Na-
buco a deixar-se ficar em Nova York boa parte do tempo de sua permanência
de pouco mais de um ano nos Estados Unidos, com a bondosa condescendên-
cia do seu chefe, o Ministro Carvalho Borges.

Foi nessa ocasião que ele conheceu e ficou amigo de José Carlos Rodri-
gues, futuro dono do influente Jornal do Commercio, que desvendou, 30 anos
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depois, a razão dessa condescendência, em discurso proferido em 1909, em
Washington, na presença do agora Embaixador Joaquim Nabuco: “conheci
naquele tempo o então segundo secretário da Legação do Brasil, a quem meu
falecido amigo, o Ministro Borges, dizia que teria acanhamento em lhe dar
ofícios para copiar”.

Em meados de 1877, Nabuco era transferido para Londres, onde o Minis-
tro Barão de Penedo e sua esposa o acolheram como filho. Penedo fora colega
do Conselheiro Nabuco na Faculdade de Direito de Olinda, e seu filho, Artur
de Carvalho Moreira, era íntimo de Joaquim Nabuco.

Sobre essa época e a projeção do Barão de Penedo em Londres, Nabuco es-
creveria, mais tarde, um capítulo inteiro de Minha Formação, intitulado “32
Grosvenor Gardens”, endereço da Legação do Brasil

Mas, apesar de fascinado por Londres, pouco se demorou ele no novo pos-
to, menos de seis meses, porque decidiu voltar ao Brasil para se candidatar a
deputado por Pernambuco.

Foi lembrando-se dessa decisão, tomada em 1878, quando tinha 28 anos,
que ele escreveu em Minha Formação:

Não posso negar que sofri o magnetismo da realeza, da aristocracia, da
fortuna, da beleza, como senti o da inteligência e o da glória; felizmente,
porém, nunca os senti sem a reação correspondente, não os senti mesmo,
perdendo de todo a consciência de alguma coisa superior, o sofrimento hu-
mano, e foi graças a isso que não fiz mais do que passar pela sociedade que
me fascinava e troquei a vida diplomática pela advocacia dos escravos.

Terminado o flashback da breve experiência diplomática de Joaquim Nabuco
quando jovem, voltemos ao ano de 1900 e à sua nomeação, pelo governo
Campos Salles, para ministro em Londres.

Ao assumir a Legação do Brasil, Nabuco já tinha um grande círculo de ami-
gos em Londres, das vezes que lá estivera em tempos do Barão de Penedo, pri-
meiro em 1877-1878, como adido à Legação, como vimos há pouco, e depois
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em várias ocasiões, sendo que de uma feita ele passara lá dois anos inteiros, de
1882 a 1884, durante o ostracismo que lhe impôs o seu próprio Partido Libe-
ral ao não reelegê-lo deputado nas eleições de 1881.

Foi nesses dois anos que escreveu, no silêncio da biblioteca do British Museum,
O Abolicionismo, hoje considerado um livro fundador e até, para alguns, sua obra
mais importante, mas que durante mais de uma geração foi relegado ao esque-
cimento porque considerado uma obra de propaganda e, como tal, de interesse
transitório.

Essa familiaridade com a vida londrina, além, é claro, do seu encanto pessoal
e da aura de antigo combatente da causa da abolição no Brasil, muito facilitou,
como não podia deixar de ser, o trabalho de Nabuco à frente de nossa Legação.

Em 13 de dezembro de 1900, ele apresentava suas credenciais, no Castelo de
Windsor, à Rainha Victória (foi o último emissário estrangeiro a apresentar cre-
denciais à Rainha, que viria a falecer logo depois, em 2 de fevereiro de 1901).

As negociações com Lord Salisbury fluíram sem maiores dificuldades, e em 6 de
novembro de 1901 era assinado o Tratado de Arbitragem da questão da Guiana.

Poucos meses depois, em 27 de abril de 1902, na casa que ele alugara em 52,
Cornwall Gardens, no bairro de South Kensington, nasce o seu filho caçula, a
quem Nabuco deu o nome do avô, José Thomaz. Essa casa ainda existe e no seu
pórtico há hoje uma placa, colocada pela prefeitura de Londres, com os dizeres:
“Joaquim Nabuco, estadista e diplomata brasileiro, morou nesta casa”.

Em Londres, esforçou-se Nabuco, por todos os meios ao seu alcance, em
mostrar o estágio de civilização e de progresso material que o Brasil havia atin-
gido nas últimas décadas.

Vou dar apenas dois exemplos, entre muitos, desse esforço, ambos de
1901: a grande recepção que ele ofereceu a Santos Dumont e a cerimônia na
Abadia de Westminster, em homenagem ao Almirante Cochrane.

Volto a citar Carolina Nabuco:

Depois da sua gloriosa façanha em torno da Torre Eiffel, Santos Dumont
recebeu em Londres um acolhimento caloroso e, no mesmo ano, aportou por
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alguns dias em Portsmouth o navio de guerra “Floriano”. Nabuco imaginou
uma homenagem de sua equipagem ao túmulo do almirante da Independên-
cia brasileira, Thomas John Cochrane, décimo Conde de Dundonald. Na ve-
tusta Abadia de Westminster, onde gloriosamente repousa, os marinheiros
brasileiros, em armas, levaram-lhe flores. Pela primeira vez, tropa armada de
uma nação estrangeira marchou através das naves góticas. Pela primeira vez, o
grande órgão encheu a abóbada venerável com os ecos do hino brasileiro.

O túmulo de Cochrane fica no corredor central da Abadia. Na lápide de
mármore, ao lado do seu título inglês, está insculpido o que lhe deu D. Pedro
I, Marquês do Maranhão.

Mas não sobrava muito tempo para o trabalho da Legação, porque Nabuco
devia se dedicar com todas as forças ao preparo da defesa do Brasil, a ser sub-
metida ao Rei Vitorio Emmanuel III , da Itália, escolhido para ser o árbitro da
questão dos nossos limites com a Guiana Inglesa.

Em 25 de fevereiro de 1903, ele apresenta ao rei, juntamente com suas cre-
denciais de Enviado em Missão Especial, a primeira Memória e o Atlas (5 vo-
lumes). E a partir de então, durante um ano e meio, consagra todo o seu tempo
ao processo de arbitragem, ficando a Legação em Londres aos cuidados do
Primeiro Secretário, Cardoso de Oliveira, como encarregado de negócios.

A sentença do jovem Rei Vitorio Emmanuel, lida às partes no dia 14 de ju-
nho de 1904, entristeceu, como é natural, o nosso advogado, porque dividiu
em duas partes, que pretendeu equivalentes, o território contestado, por não
julgar provado o direito, seja da Inglaterra, seja do Brasil.

Este trecho de carta à esposa, Evelina, que ficara em Londres com as crian-
ças, dá a medida do seu estado de espírito naqueles dias: “Roma, 28/6/1904
– Hoje dou um jantar à sociedade romana, a que resta em Roma por estes ca-
lores. Preciso mostrar-me superior ao revés e por isso estarei esta noite o mais
alegre possível, mas no fundo com que tristeza lá vou!”.

Cinco dias depois da audiência de leitura da sentença do Rei Vitorio
Emmanuel, Nabuco recebe telegrama de Rio Branco convidando-o para a
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Embaixada em Washington, com o entendimento de que ele não precisaria
partir imediatamente e que podia continuar ultimando os trabalhos da Missão
por alguns meses.

Surpreso com o convite, que chamou, em carta à Evelina, “um terremoto”,
Nabuco telegrafa ao Ministro: “Se você tem plano para cuja realização me supõe
mais próprio, não leve em conta preferências ordinárias que eu teria por Londres”.

Rio Branco considerou, com essa resposta, aceito o convite. Logo o nome
de Nabuco era submetido ao Senado, e o Presidente Rodrigues Alves assinava
o decreto de nomeação do primeiro embaixador do Brasil (a representação do
Brasil em Washington fora recentemente elevada à embaixada), e Nabuco se-
ria o nosso primeiro embaixador. Antes o Brasil só tinha legações. Naquele
tempo, havia uma importante diferença entre embaixador e ministro, porque
se considerava o embaixador representante da pessoa do seu soberano e, por
isso, com precedência sobre os demais chefes de missão. Como representante
do seu soberano, o embaixador tinha a prerrogativa, pelo menos em tese, de
entender-se diretamente com o soberano do país onde estava acreditado).

E no dia 10 de maio de 1905 ele parte de Southampton para os Estados
Unidos, onde passaria os últimos anos de sua vida.

� Washington

Desde o princípio, Nabuco entendeu que sua escolha para Washington se
devia ao fato de ser, como dizia, “um velho monroísta” e que o “plano para
cuja realização” supunha que o governo o convidara e ao qual se referira no te-
legrama a Rio Branco era o da mudança do eixo de nossa política externa, de
Londres para Washington

A razão do “monroísmo” de Nabuco e de sua percepção da conveniência
para o Brasil dessa mudança era a clara tendência, no início do século passado –
estamos falando de antes da Primeira Guerra Mundial –, de recrudescimento do
colonialismo europeu. Nabuco temia que atos de violência por parte de potên-
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cias da Europa pudessem, de alguma forma, atingir o Brasil, que não teria meios
materiais e armamentos suficientes para se contrapor a essas ameaças.

A Doutrina Monroe, enunciada em 1823 pelo Presidente dos Estados
Unidos James Monroe, consistia, como se sabe, em grave advertência às po-
tências coloniais da Europa no sentido de não intervirem nos destinos dos paí-
ses recém-emancipados da América.

“Para mim, a doutrina de Monroe significa que politicamente nós nos des-
prendemos da Europa [...]. Nesse sentido é que sou monroísta”, escreve Na-
buco em carta a Graça Aranha, agradecendo as felicitações recebidas quando
de sua nomeação.

Eram sem dúvida justificados os temores de Nabuco. Em 1902, forças navais
da Alemanha, Grã-Bretanha e Itália haviam bombardeado as cidades venezuelanas
de La Guayra, Puerto Cabello e Maracaibo, a fim de obrigar o governo da Vene-
zuela ao pagamento de certas dívidas a nacionais dos referidos países.

Pouco depois de sua chegada a Washington se dava o incidente com a ca-
nhoneira alemã Panther, que Rio Branco assim descreveu em telegrama envia-
do a Nabuco, em 9 de dezembro de 1905:

Marinheiros canhoneira alemã Panther, dirigidos por oficiais paisana,
madrugada 27 de novembro, desembarcaram em Itajaí, obrigaram dono
Hotel Commercio entregar-lhes jovem alemão Steinoffer, refratário serviço
militar levaram-no preso para bordo. É o que resulta do inquérito. Panther
entrou ontem em Rio Grande, onde estará dias. Trate de provocar artigos
enérgicos monroístas contra esse insulto. Vou reclamar entrega preso [...].
Se inatendidos, empregaremos força libertar preso ou meteremos a pique
Panther. Depois, aconteça o que acontecer.

O incidente terminou com um pedido de desculpas do governo alemão, que
submeteu a processo os responsáveis.

Mais de um século depois de enunciada a Doutrina Monroe, os estados
americanos, em 1947, no Rio de Janeiro, firmaram o Tratado Interamericano
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de Assistência Recíproca, que não é mais do que um corolário dela, porque
prevê que qualquer ataque armado contra um Estado americano será conside-
rado um ataque a todos os Estados americanos e, em consequência, as partes se
comprometem a ajudar e a fazer frente ao ataque.

A atuação de Nabuco em Washington foi a todos os títulos notável. Não há
tempo para recapitulá-la, senão em linhas gerais, tal a abrangência de sua ação.

No primeiro ano no novo posto, Nabuco se dedicou a organizar a terceira
Conferência Pan-americana, que se devia realizar no Rio de Janeiro, em 1906.

A Conferência, presidida por ele, foi, pode-se dizer, muito bem-sucedida,
porque ratificou a adesão das repúblicas americanas ao princípio da arbitra-
gem e fez um apelo à futura Conferência de Haia, que se realizaria no ano se-
guinte, para que esse princípio fosse adotado universalmente, além de apro-
var várias outras resoluções de grande relevância, que Nabuco resumiu na úl-
tima sessão.

Durante sua missão de quatro anos e meio, Nabuco se tornou um dos di-
plomatas de maior prestígio em Washington, o que não é dizer pouco, porque
o corpo diplomático acreditado em Washington, pela importância que têm os
Estados Unidos, sempre foi composto de grandes estadistas ou do que cada
país tem de melhor em seu serviço exterior.

Nabuco fez logo boa amizade com o Presidente Theodore Roosevelt e com
Elihu Root, Secretário de Estado, o que facilitou muito o seu trabalho. Root
veio ao Rio de Janeiro, para a Conferência de 1906. Era a primeira vez que um
secretário de Estado visitava a América do Sul.

O empenho de Nabuco em fazer o Brasil conhecido nos Estados Unidos e
aproximar os dois países foi inexcedível.

Entre 1906 e 1909 ele fez pelo menos 20 conferências e discursos, muitos
deles em universidades e colégios: Yale, Chicago, Vassar, Comell, Wisconsin.
Três dessas conferências foram sobre Camões. Em Vassar, falando para mo-
ças, revelou-lhes o poeta lírico. Em Cornell, o assunto foi o Camões épico de
Os Lusíadas. Em Yale, discorreu sobre “O Lugar de Camões na Literatura” e
fez uma segunda conferência com o título “O Espírito de Nacionalidade na

156

José Thomaz Nabuco, f i lho



História do Brasil”. Nesta última, Nabuco diz que havia ema seqência natural
em falar do Brasil depois de ter tratado, na véspera, de Os Lusíadas: “Os Lusíadas
e o Brasil são as duas grandes obras de Portugal”.

Deixou quase pronta uma conferência que faria em Harvard, a convite do
Presidente da Universidade, Charles William Elliot. A Universidade de Co-
lumbia conferiu-lhe o grau de Doutor Honoris Causa em Direito, e Yale, em Li-
teratura. Há dois anos, em 2008, a Universidade de Yale comemorou, com a
realização de um simpósio, o Centenário das conferências que Nabuco fez lá.

A Universidade de Wisconsin também lembrou com um importante sim-
pósio, em abril do ano passado, o Centenário da conferência de Nabuco por
ocasião da formatura dos alunos da Universidade, em 1909, intitulada “A
Contribuição da América para a Civilização”.

Entre as conferências de Nabuco, há duas sobre Lincoln. A segunda foi
proferida em 1908, no Centenário de nascimento do grande estadista, a convi-
te dos Comissários do Distrito de Columbia. Carl Sandburg termina o prefá-
cio de sua monumental biografia de Lincoln com uma passagem dessa confe-
rência de Nabuco:

Com a velocidade crescente das mudanças nos tempos modernos, nós
não sabemos como será o mundo daqui a cem anos. Com certeza, os ideais
da geração do ano 2000 não serão os mesmos da geração do ano 1900. As
nações serão então governadas por correntes de pensamento político que
nós não podemos prever mais do que o século XVII podia prever as corren-
tes políticas do XVIII, que ainda em parte nos guiam. Mas, quer aumente o
espírito da autoridade, quer o da liberdade, a legenda de Lincoln aparecerá
sempre mais luminosa no amálgama dos séculos, porque ele encarnou su-
premamente ambos esses espíritos.

Mas nada expressa melhor as qualidades do homem e do notável diplomata
que foi Joaquim Nabuco do que o comovente testemunho de seus colegas e
amigos de Washington e de jornais americanos por ocasião de sua morte.
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The Washington Herald – 20 de janeiro de 1910 – “O embaixador era notavel-
mente popular em Washington porque, além de sua capacidade e do trabalho
que ele desenvolveu aqui pelo Brasil, tinha um charme pessoal único, que fez
para ele muitos amigos”.

The Washington Times – 17 de janeiro de 1910 – “Uma das primeiras pessoas
no mundo oficial a saber da morte do embaixador foi o Presidente Taft. O
presidente cancelou vários compromissos e, em companhia do Capitão Butt,
foi imediatamente à Embaixada para fazer uma visita de condolências”.

James Bryce, Embaixador da Grã-Bretanha, em ofício ao seu governo –
“Ninguém era mais querido pelos colegas e pela sociedade de Washington, e
ele alcançou aqui uma posição que, provavelmente, nenhum representante di-
plomático de país sul-americano jamais antes dele atingira”.

Jean-Jules Jusserand, Embaixador da França, em ofício ao seu governo – “O Se-
nhor Nabuco era cercado aqui da estima e, posso dizer, da admiração universal”.

“O nosso país não produz muitos homens assim”, dizia-me com lágrimas
nos olhos o primeiro secretário brasileiro, por ocasião dos funerais. Pude, com
toda a sinceridade, responder: “Nenhum país produz muitos”.

Washington Post – 18 de janeiro de 1910 – “A Embaixada do Brasil, sob o regi-
me do Sr. Nabuco, tornou-se um centro de atração para muitos homens notá-
veis. Era natural que formasse uma calorosa amizade pessoal com o Sr. Roose-
velt e depois com o Sr. Tafi. Atraía, naturalmente, como o magneto atrai o aço, a
amizade de todos os estadistas de Washington [...], e esta capital, onde ele serviu
cinco anos, sofre, com seu passamento, uma perda profunda e pessoal”.

É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
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Aurélio, dicionarista
e dicionário

Mauro Benevides

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados:

Desejo, antes de mais nada, saudar a iniciativa do nobre Cole-
ga Deputado e ex-Presidente Aldo Rebelo, autor do requerimen-
to objetivando a realização desta sessão solene, pela oportunida-
de que nos oferece hoje de homenagear a memória imperecível do
grande dicionarista brasileiro, mestre de todos nós no difícil se-
gredo das palavras, autor consagrado como ficcionista, crítico,
filólogo, antologista, tradutor e poeta, Aurélio Buarque de Ho-
landa Ferreira.

Filho do comerciante Manuel Hermelindo Ferreira e de Maria
Buarque Cavalcanti Ferreira, nasceu no município alagoano de Pas-
so de Camaragibe e aprendeu as primeiras letras com a própria mãe.
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Sua trajetória ilustra bem o que é uma autêntica vocação. O único ensino regu-
lar que frequentou foi o curso primário em Maceió. Tão logo principiou o ci-
clo secundário, foi compelido a trabalhar e, ingressando na Faculdade de Di-
reito do Recife, lá só podia comparecer para prestar os exames, pois já era fun-
cionário da Prefeitura de Maceió, cumprindo, exemplarmente, a respectiva
jornada de trabalho.

A vida de penúria material enfrentada nos primeiros anos de vida era com-
pensada pela enorme curiosidade e uma facilidade natural de expressão, herda-
da exclusivamente de seu próprio talento. Adolescente ainda, empregava em li-
vros o escasso dinheiro auferido, solicitando empréstimo aos amigos e se dedi-
cando às primeiras experiências literárias. Eram sonetos, e, mesmo sem ter ja-
mais recebido aulas de métrica e rima, fazia todos corretamente, como primei-
ro sinal das preocupações estilísticas que o acompanhariam pela vida afora.

Dotado de agudo senso de observação e de memória privilegiada, desde
muito cedo observava não apenas o que se dizia, mas como se dizia. Seu ouvi-
do educava-se para a musicalidade da linguagem, os novos vocábulos brilha-
vam para ele qual pequenos astros no firmamento do idioma, seu espírito sur-
preendia-se com as potencialidades da língua.

No início da vida adulta ocupou vários cargos administrativos na Prefeitura
de Maceió, entre os quais o de diretor da Biblioteca Municipal. Nessa época,
quis o destino reunir em Maceió um pequeno grupo de brilhantes autores ao
qual nosso homenageado se integrou, tais como Graciliano Ramos, José Lins
do Rego, a cearense Rachel de Queiroz, Jorge de Lima, entre outros que tive-
ram importante participação no amadurecimento de seu espírito de cultor do
idioma pátrio.

Ainda assim, Maceió continuava sendo cenário limitado para ele, e Aurélio
demandou o Rio de Janeiro, onde se estabeleceu como secretário da Revista do
Brasil e professor do Colégio Pedro II. Seu notável conhecimento da língua e
excepcional capacidade de trabalho renderam-lhe um convite que iria determi-
nar sua trajetória intelectual: ser colaborador do Pequeno Dicionário da Língua Por-
tuguesa, primeiro trabalho lexicográfico que realizou, com extrema obstinação.
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A experiência entusiasmou-lhe tanto que decidiu incumbir-se de elaborar
um grande dicionário da língua portuguesa. Foi um gesto de imensa cora-
gem, pois, mesmo contando com a ajuda de muitos colaboradores, era uma
tarefa hercúlea, que com frequência excede a existência de um homem, e Au-
rélio já tinha vivido talvez mais da metade de sua vida quando se lançou à ár-
dua empreitada.

O Dicionário Aurélio veio suprir uma enorme lacuna na nossa lexicografia. No
Brasil, os dicionários existentes já tinham deixado de circular. Não é exagero
dizer que a publicação do Aurélio muito contribuiu para fazer do brasileiro co-
mum um consulente compulsório do dicionário, um usuário consciente de seu
idioma.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a homenagem que esta
Casa hoje presta à memória de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira pelo
Centenário de seu nascimento é mais do que oportuna; trata-se de merecido
reconhecimento àquele que muito fez pela divulgação do nosso idioma.

O brasileiro percebeu e entendeu a magnitude de sua contribuição, e, ainda
em vida, este mago das palavras conquistou a glória de ter o seu nome confun-
dido com o do próprio dicionário. Sua obra tornou-se um repositório da
consciência coletiva da língua portuguesa falada no Brasil e por esta razão nós,
do PMDB, não poderíamos deixar de participar de tão justa homenagem.

Ele continuará a ser oráculo da dissipação de dúvidas ortográficas, que nos
acostumamos a exaltar, como fazemos, hoje, na rememoração de seu Centenário
– data que se insere no contexto dos grandes eventos da vida literária brasileira .
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Américo Facó: notas de
acesso a uma obra perdida

Floriano Martins

Ao final de 1996, circulou em Fortaleza, em forma de plaque-
te, um breve estudo de José Batista de Lima intitulado “A

Literatura Cearense e a Cultura das Antologias”, opúsculo que cum-
pria muito bem seu intento de nos informar acerca das diversas an-
tologias que foram publicadas ao longo do século passado e que se
destinaram à mostra geral da literatura produzida em nosso estado.
Não há dúvida sobre a pertinência e a oportunidade do estudo de
Batista de Lima. Foi inclusive muito criterioso ao pontuar algumas
ausências entendidas como injustificáveis, mesmo levando em conta
o lugar-comum que é o fato de as antologias constituírem o terreno
mais propício a falhas dessa ordem.

Algumas ausências, contudo, são tão recorrentes que parecem
configurar um programa. A literatura brasileira – e quem dera fosse
apenas a literatura – tem o mau hábito de apagar algumas preciosas
pistas (nomes e circunstâncias) de sua existência, tornando-se, as-
sim, ainda mais efêmera do que já é. Decerto há um tanto de displi-
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cência e outro tanto de ingenuidade nessa ação que ao final resulta em prejuízo
para a cultura como um todo. Ao ler o estudo de Batista de Lima, por exem-
plo, percebo que não há menção ao nome de Américo Facó, mesmo conside-
rando sua inclusão em três das antologias que critica: Sonetos Cearenses (1938),
Coletânea de Poetas Cearenses (1952) e A Poesia Cearense no Século XX (1996), orga-
nizadas respectivamente por Hugo Vítor, Augusto Linhares e Assis Brasil.

Às vezes quero crer que o fato de Américo Facó (1885-1953) ter residido a
maior parte de sua vida fora do Ceará colaborou para seu notório desconheci-
mento pelos cearenses. Isto aconteceu com alguns outros poetas, sendo bas-
tante aqui mencionar Leão de Vasconcelos (1898-1965), Edigar de Alencar
(1901-1993) e Gerardo Mello Mourão (1917-2007). A exemplo de Facó,
todos escolheram o Rio de Janeiro por residência e ali desenvolveram ações
culturais de indiscutível importância, embora a de Leão de Vasconcelos te-
nha-se dado mais no âmbito jurídico.

O fato de Batista de Lima não mencionar o nome de Américo Facó, seja por
sua inclusão nas três antologias referidas, seja por sua ausência nas demais, seja
ainda pela estranheza que configura seu reaparecimento em uma antologia em
1996, ausente que vinha do cenário das antologias desde 1952, enfim, a não
percepção de Batista de Lima traduz pura e simplesmente um desconhecimen-
to geral em torno do nome e da obra de Américo Facó, o que se complica pela
própria seleção de poemas incluídos na antologia de 1996 – uma mescla ab-
surda de poemas da adolescência (1907/8), posteriormente renegados pelo
poeta, com uma única mostra de sua maturidade (1951).

Para muitos, em Fortaleza, Américo Facó é apenas uma modesta rua no
bairro Bela Vista, ao lado da Parquelândia. Exceto pelas antologias acima ci-
tadas – de menor relevância em relação a outras como Terra da Luz (1966) e
Literatura Cearense (1976), respectivamente sob os cuidados de Artur Eduar-
do Benevides e Sânzio de Azevedo –, não há a mínima referência à obra de
Américo Facó entre nós, cujos versos iniciais – somam aproximadamente
uns 60 poemas – foram publicados em Fortaleza, no Jornal do Ceará, entre
1907 e 1908.
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A este respeito, diz-nos Sânzio de Azevedo, no artigo “Américo Facó, um
Século Depois” (Diário do Nordeste, Fortaleza, 03/11/85), que Facó “iniciou a
publicação de seus poemas, no jornal oposicionista, ao mesmo tempo em que,
n’A República, órgão situacionista, Alf. Castro apresentava traduções de sonetos
de Heredia”. Alf. Castro (1873-1926), pseudônimo de Alfredo de Miranda
Castro, era poeta essencialmente parnasiano, sem maior expressividade no ce-
nário de nossas letras.

Em seu artigo, lembra-nos ainda Sânzio de Azevedo, a respeito de Américo
Facó, que

havendo tomado parte ativa na vida intelectual cearense nos primeiros anos
do século, eram tão violentos os artigos que redigia no Jornal do Ceará (fun-
dado por Valdemiro Cavalcante para fazer oposição ao governo Acioli)
que, tendo sofrido uma agressão em consequência desses artigos, foi prati-
camente forçado a emigrar, em 1909 ou 1910, como informa Gustavo Bar-
roso (Consulado da China, 1941), que o substituiu no órgão oposicionista e
que, por motivos semelhantes, logo deixaria também as terras cearenses.

Ressalte-se, como o faz logo a seguir o próprio Sânzio, que tais artigos não
eram senão os poemas acima referidos. Quanto à agressão, segundo Rodolfo
Teófilo, em seu Libertação do Ceará (1914), Facó foi de fato agredido por policiais
em plena rua.

Situemos melhor as duas circunstâncias: acerca da participação de Facó na
imprensa cearense, nos diz Edigar de Alencar (Elogios Acadêmicos, vol. III, 1990)
que, “além de editoriais, mantinha a coluna humorística diária ‘Olho da Rua’,
muito apreciada, não somente pelos gracejos, mas por suas conotações políti-
cas”, lembrando ainda que Facó, “atrevido e exuberante de mocidade, logo se
tornaria visado pelo governo do Comendador Nogueira Acioli, um dos mais
poderosos oligarcas do Norte”.

Já em relação à agressão sofrida por Américo Facó, na referida obra de Gus-
tavo Barroso podemos ler que, “ao entardecer de 21 de dezembro de 1908,
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dois ou três soldados da polícia à paisana deram violenta surra no poeta nas
imediações da Praça Marquês do Herval”, indicando ainda que lhe salvou
“talvez a vida a intervenção do Capitão do Exército Castelo Branco, morador
na casa da esquina, atraído pelos seus gritos”.

Seja como for, a ida para o Rio de Janeiro, em 1910, melhor lhe alimenta a
inquietude ulterior, permitindo-lhe uma compreensão mais acurada acerca de
sua própria poesia. No início dos anos 20 já temos notícias suas frequentando
a casa de Aníbal Machado, juntamente com Raul Bopp, Mário Pedrosa e Mu-
rilo Mendes. Ali conheceu Sérgio Buarque de Holanda e Prudente de Morais,
neto, que logo fundariam a revista Estética, publicação situada na segunda fase
do Modernismo, que se propunha a reconstruir a cena literária a partir das de-
molições algo impertinentes provocadas pela iconoclastia da Semana de 22.
Participa então Américo Facó logo do número inaugural de Estética (1924), es-
crevendo um lúcido ensaio sobre o romancista inglês Joseph Conrad, que
morrera no ano anterior. No decorrer desta década, Facó fundaria duas revis-
tas, Pan (1924) e O Espelho (1930), publicações de importância menor se levar-
mos em conta a proliferação de revistas literárias no período.

Recordemos com Edigar de Alencar algumas de suas principais atividades
neste período:

Trabalhou com Alcindo Guanabara e Quintino Bocaiúva e colaborou
em revistas e jornais. Foi um dos fundadores da empresa de notícias Agên-
cia Brasileira. Exerceu ainda as funções de redator de debates do Senado. A
esse tempo assumira nova posição estética, aderindo ao Modernismo, em-
bora sem jamais adotar seus exageros. Literariamente sua produção é escas-
sa. Agrippino Grieco observou que o poeta refletia muito e por isso escre-
veu pouco.

Da amizade com Jaime Adour da Câmara consolidou-se a ideia de montar
uma agência de notícias, de onde surgiu, em 1924, a Agência Brasileira de No-
tícias, a primeira central de divulgação jornalística existente no Brasil. Em tre-
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cho do livro Putirum (1968), Raul Bopp recorda: “Américo Facó tinha realiza-
do, no Rio, o seu velho projeto de estender pelo país uma rede de divulgação
de notícias”, informando-nos acerca do desdobramento da Agência, já em
1927, quando fundava uma sucursal em São Paulo, a ser dirigida por Jaime
Adour. Dizia ainda Bopp que logo a Agência conseguira um razoável destaque
na imprensa paulista, vindo sua sede a constituir-se em “um centro de reuniões
de intelectuais e de figuras políticas dos mais variados matizes”.

Américo Facó tornou-se assim um nome destacado no tocante à articulação
de assuntos culturais e políticos. A partir da iniciativa da Agência Brasileira de
Notícias passou a colaborar com a revista Fon-Fon, sendo responsável por sua
página literária, e assumiu ainda o cargo de diretor da seção de enciclopédias e
dicionários do Instituto Nacional do Livro. Tinha consolidada então uma
carreira jornalística, na qual os versos parnasianos da primeira década do sécu-
lo já não importavam em absoluto, sem que isto significasse, por outro lado,
que houvesse abdicado de sua inclinação poética.

Em 1946, surpreende com a publicação de Sinfonia Negra (Livraria Editora
Zelio Valverde, Rio de Janeiro), livro dado pela crítica como sendo de narrati-
vas, mas que na verdade se trata de uma prosa poética carregada de inconfun-
dível poder de sugestibilidade em suas imagens. Sinfonia Negra retoma e sedi-
menta a temática já abordada anteriormente por Jorge de Lima (Poemas Negros)
e Raul Bopp (Urucungo), escritos esses ali pelo final dos anos 20, surpreenden-
do não somente pela força imagética como por suas variações rítmicas e o uso
entrelaçado de prosa poética, relato fabulista e versos brancos.

Anos depois, em 1951, teríamos uma cuidadosa edição da José
Olympio de seu livro Poesia Perdida, com ilustrações fascinantes de Chin,
onde o autor apresenta-se já distante da influência inicial do Parnasianis-
mo sobre sua obra, mostrando um estilo maduro e próprio, resultante das
predileções simbolistas e do diálogo com seus pares modernistas. Em crô-
nica da época, referiu Carlos Drummond de Andrade que, “com seu livro
belíssimo, Américo Facó se incorpora à linhagem dos mais altos poetas
portugueses e brasileiros”.
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Nesta mesma crônica, “Poesia Nobre”, posteriormente incluída em Passeios na Ilha
(1952), escreveria Drummond: “Américo Facó, letrado do gosto mais seguro, pos-
suidor da língua nacional nas belezas evidentes como nas ocultas que ela propõe a
quem queira escrever, compôs esse livro diferente, que nos redime de todos os maus
volumes aparecidos e por aparecer, nossos e alheios”, logo acrescentando que “em
seus melhores momentos, a poesia brasileira não atingiu ainda altura superior à des-
tas páginas, que vêm conciliar a sensibilidade moderna com o espírito clássico”.

Américo Facó teve sua poesia algo relacionada com as de Gilka Machado
(1893-1980) e Raul de Leoni (1895-1926). Decerto tal relacionamento não
constitui propriamente uma confluência estética de ordem escolástica, caben-
do aqui observar características tais como uma sensualidade na tessitura das
imagens, aliada a um sentido de não permitir que a essencialidade da forma
constitua um argumento redutor da expressão, um tipo de justificativa para
um falseamento do pensamento poético.

Fato é que Facó fortaleceu as trincheiras do poema em prosa, rejeitado pelo
beletrismo da época e convertido em mera submissão ao prosaico. Também
contribuiu com seu sensualismo, que viria a tomar corpo maior na poesia de
Augusto Meyer ou de um Manuel Cavalcanti. E não haverá melhor comentá-
rio sobre a consistência estética de sua obra senão a exposição dela própria, na
íntegra, ao leitor que até então a desconhece, segundo se pretende aqui com
edição reunida de Sinfonia Negra e Poesia Perdida.

A título de esclarecimentos finais, menciono que a não inclusão dos poemas
publicados no Jornal do Ceará dá-se unicamente em função de que, independen-
te de seu valor – que entendo como sendo mais de cunho histórico do que pro-
priamente poético –, o próprio Américo Facó os rejeitara, certamente que pela
excessiva impregnação parnasiana em tais versos. Também não incluo aqui,
como gostaria, uma seleção de seus textos críticos, entre os quais ressalta “Poe-
sia das Terras do sem Fim” (1951), notável ensaio sobre Cobra Norato, de Raul
Bopp, sem dúvida uma das admiráveis interpretações críticas – cujo outro
exemplo seria “Cobra Norato – O Poema e o Mito” (1962), de Othon Moacyr
Garcia – da obra do autor de Urucungo.
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Também a contragosto, são deixadas aqui algumas lacunas biográficas, por
imperativo da própria dificuldade em localizar fontes e dados confiáveis. A
propósito, recolho trecho de uma carta que me enviou o bibliófilo José Boni-
fácio Câmara, na qual comenta, ao referir-se ao fato de Américo Facó haver
sido “injustamente esquecido”, que

muita gente só sabe da existência dele pela ampla divulgação feita na época do
fato de haver entregue a Lúcia Miguel Pereira os originais de Dona Guidinha do
Poço, que lhe tinham sido confiados por Antonio Sales, quando voltou ao
Ceará, salvando assim para a posteridade o maior romance cearense.

O próprio Facó assina a edição original do romance de Oliveira Paiva.
Concluo com os agradecimentos indispensáveis à cumplicidade explícita e

valiosa de Sérgio Lima e Jorge Brito, que me puseram em mãos os exemplares
de Sinfonia Negra e Poesia Perdida, assim como às contribuições, em forma de diá-
logo ou de cessões de dados críticos, de Claudio Willer, Antonio Carlos Sec-
chin, Ivan Junqueira, José Santiago Naud, Sânzio de Azevedo, Henryk Sie-
wierski, Rodrigo de Almeida, Lira Neto e José Bonifácio Câmara.
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Rua da Aurora, Recife.



Um poema de
Manuel Bandeira

Edson Nery da Fonseca

Carlos Drummond de Andrade escreveu em bela crônica sobre
Antonio Simões dos Reis que “do bibliófilo ao bibliógrafo a dis-

tância é variável”; e acrescentou: “alguns nunca a transpõem. Outros ven-
cem-na de um salto”. Este é o caso de Pedro Corrêa do Lago, conhecido
bibliófilo que publicou recentemente mais uma bibliografia monumental.
Refiro-me ao volume de 707 páginas ilustradas e encadernado com so-
brecapa colorida, Brasiliana Itaú (São Paulo: Capivara, 2009).

O livro reproduz, nas páginas 554 e 555, o poema de Manuel
Bandeira “Profundamente”, ilustrado pelo próprio poeta em bela
aquarela. O poeta também gostava de pintar. O advogado e bibliófi-
lo Manuel Portinari Leão possui outro manuscrito aquarelado: o do
poema “José Cláudio”, do livro Belo Belo.

O poema “Profundamente” pertence ao terceiro livro de Manuel Ban-
deira, Libertinagem, publicado em 1930. Com este poema ele se inscreve en-
tre grandes poetas estrangeiros que recriaram o topo medieval ubi sunt?,
como, por exemplo, François Villon e Jorge Manrique. Augusto Meyer e
Otto Maria Carpeaux trataram magistralmente do tema. Para o poeta e
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ensaísta gaúcho a pergunta não tem resposta. Mas o pessimista Carpeaux respon-
deu-a lembrando a gravura de Goya na qual um esqueleto escreveu em sua própria
lápide a palavra NADA.

Manuel Bandeira escreveu “Profundamente” na casa n.o 53 da Rua do Cur-
velo, hoje Dias de Barros. “Não sei se exagero dizendo que foi na Rua do Cur-
velo que reaprendi os caminhos da infância”, escreveu o poeta; e “Profunda-
mente” é uma recordação de “quando tinha seis anos”.

A primeira versão apareceu em carta a Mário de Andrade, de 22 de agosto de
1927, cujo manuscrito foi divulgado por Marlene Gomes Mendes em sua contribui-
ção à obra coletiva organizada por Telê Porto Ancona Lopez, Manuel Bandeira: Verso e
Reverso (São Paulo: T. A. Queiroz, s.d.). As diferenças entre o manuscrito e a versão
impressa mostram a preocupação do poeta com as palavras, fiel à lição de Mallarmé
ao pintor Degas: a de que o poema não se faz com ideias e sim com palavras.

Na primeira versão Manuel Bandeira se refere às “vozes cantigas e risos”
que ouvira “ao pé das fogueiras vermelhas”, verso que na versão definitiva fi-
cou “ao pé das fogueiras acesas”; na quinta estrofe ele escreveu: “Quando eu
tinha seis anos / Não vi o fim da festa de S. João / Porque dormi”, versos que
ficaram mais musicais na versão definitiva: “Quando eu tinha seis anos / Não
pude ver o fim da festa de São João / Porque adormeci”.

No manuscrito da Brasiliana Itaú o que mais impressiona é a omissão dos se-
guintes versos, com os quais termina a segunda estrofe: “Apenas de vez em
quando / O ruído de um bonde / Cortava o silêncio / Como um túnel”. Cer-
tamente um lapso do poeta, que era muito sensível aos ruídos dos bondes: no
caso, o bonde de Santa Teresa, cuja parada na estação do Curvelo ele devia ou-
vir da casa n.o 53. Lembre-se, a propósito, que já residindo no Beco dos Car-
melitas, Manuel Bandeira registrou, no poema “O Martelo” (da Lira dos Cin-
quent’anos), o ruído das rodas dos bondes contornando o antigo tabuleiro do
Largo da Lapa: “As rodas rangem na curva dos trilhos inexoravelmente”.

O que fica destas simples anotações é o que escreveu Jean Cohen: “o poeta é
poeta não pelo que pensou ou sentiu, mas pelo que disse: não é um criador de
ideias, mas de palavras. Todo o seu gênio está na invenção verbal”.



Reflexões sobre a poesia
migrante na Itália

Vera Lúcia de Olive ira

“Amem o imigrante, porque vocês já foram imigrantes no Egito.”
(DEUTERONÔMIO, 10,19)

“Aminha pátria é a língua portuguesa”, escreveu o grande
poeta Fernando Pessoa; “o meu país é o meu corpo”,

afirmou Tahar Lamri, escritor argelino que vive há muitos anos na
Itália e que escreve em italiano. Para os escritores, a pátria pode ser
um país, uma língua, uma história, o próprio corpo, a memória, a re-
moção do passado e o vazio que deriva desse processo e que impõe a
necessidade de recompor uma nova identidade em outro lugar, em
outro idioma. Pode ser também uma mala, com poucos objetos sal-
vos de uma vida anterior, que eles arrastam como as paredes da alma,
como caracóis levando nas costas suas casas.

Que tipo de relação instauram os poetas e os escritores nômades,
migrantes ou mesmo exilados com os lugares e com as línguas em
que vivem? Tais questões, também tão ligadas ao meu percurso poé-
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tico entre duas línguas, e sobre as quais me debrucei precedentemente em ou-
tros ensaios, serão aqui brevemente focalizadas na literatura produzida por au-
tores estrangeiros que escolheram a língua italiana como língua literária, em
parte de suas obras ou em toda a obra.

A Itália, país que viveu um consistente movimento migratório, com milhões
de italianos que se radicaram em muitos países, inclusive no Brasil (calcula-se
que há 60 milhões de indivíduos de origem italiana fora da Itália), vive hoje
um processo inverso, ou seja, o de uma nação que se tornou meta de um grande
número de imigrantes, alguns dos quais adotaram a língua italiana como lín-
gua literária e poética. Tais escritores são geralmente definidos pela crítica ita-
liana como “escritores migrantes” .1

Para a estudiosa Franca Sinopoli, o escritor migrante é “aquele que muda
pátria e cultura, rejeitando os vínculos condicionantes do ambiente de origem
e transformando em tema, em suas obras, a recusa da pátria sedentária, consti-
tuída por vínculos de sangue, solo, língua e cultura”.2 E afirma ainda que seria
necessária, para a abordagem de tal produção, não tanto uma hiperespecializa-
ção dos estudos dedicados à literatura italiana, no caso desse país, mas uma
mudança muito mais profunda e radical, de horizontes, de perspectivas e de
pressupostos críticos, que considerasse tal fenômeno dentro dos diversos cru-
zamentos e enfoques da literatura europeia da diáspora, ou seja, como um pa-
trimônio transnacional característico dos diversos países europeus.3 Os pró-
prios estudos comparatísticos interculturais se rearticulariam, assim, de forma
a levar em conta textos literários provenientes de zonas e de cânones literários
muito distintos e diversificados.

Na Itália, no entanto, muitos dos próprios autores englobados pela crítica em
tal categoria, “literatura da migração”, que atesta a existência de um movimento
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Confini del Verso – Poesia della Migrazione in Italiano. Firenze: Casa Editrice Le Lettere, 2006. pp. 219-220.
3Ibidem.



literário rico e articulado, rejeitam-na, denunciando uma marginalização implí-
cita no termo, já que separa essa produção daquela considerada ortodoxamente
italiana. Com efeito, o termo não pode e não deve indicar uma diminuzio em rela-
ção à literatura italiana em geral, como se tais autores devessem a todo momento
confirmar a própria maestria no uso do novo idioma, além do fato de que qual-
quer inovação formal ou violação do código efetuada por eles é vista, muitas ve-
zes, não como uma luta corpo a corpo com a palavra, no esforço de afinamento
da forma, mas como imperícia no manejo do idioma de Dante.

Uma outra objeção que poderíamos fazer a tal denominação está no fato de
que generaliza experiências e obras de uma diversidade intrínseca. De fato, o
termo “migrante” não distingue experiências tão diferentes como a do exilado,
a do refugiado, a do expatriado ou a do emigrado. Essa distinção é importante,
pois dela depende a configuração que certos temas vão assumir na obra de de-
terminados autores. É evidente que o exilado vai incorporar em sua produção
o estigma, como afirma Edward W. Said, de ser um outsider. Por outro lado, os
expatriados vivem voluntariamente em um país estrangeiro, por breves ou lon-
gos períodos, e os motivos podem ser os mais diversos, como o do estudo, que
é em geral uma experiência positiva. Quanto ao imigrado, ele tem status ambí-
guo, deixa o país por uma sua escolha, mas vive frequentemente o mesmo pe-
noso desarraigamento do exilado.

Segundo Said, o exilado tem obsessão pela sua condição, e tal sentimento
determina a sua vida e obra. Exemplos de grandes escritores exilados, marca-
dos pelo sentimento de orfandade e solidão, são Dante, Joyce, Conrad,
Adorno.4 A esses poderemos acrescentar muitos outros, como Iosif Brods-
kij, Günter Grass, Samuel Beckett, Eugene Jonesco, Ezra Pound, Paul Celan,
Filippo Marinetti e Giuseppe Ungaretti e, no âmbito da língua portuguesa,
podemos de alguma forma englobar autores como Camilo Pessanha, Fer-
nando Pessoa, Jorge de Sena, Murilo Mendes, Clarice Lispector e até Gui-
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marães Rosa. O que une tais escritores é o fato de serem transnacionais, plu-
rilíngues, nômades, e também o fato de que cruzaram diversas tradições lite-
rárias e culturais, inovando talvez mesmo por este motivo, pois a pluralidade
cultural proporciona a experiência da alteridade, que marca e transforma
qualquer indivíduo.

A Itália não tem um passado colonial significativo, embora tenha feito mui-
to esforço para obter colônias. Teve, por um breve período, três na África, a
Eritreia, a Somália e a Líbia, e, na Europa, a Albânia. Tal tentativa de expansão
colonial, porém, fracassou com a derrocada do regime fascista, depois da Se-
gunda Guerra Mundial. Ao contrário de outros países europeus, ela conviveu
relativamente pouco com culturas diferentes e até opostas à sua, em que outras
nações adotassem a sua língua, utilizando-a inclusive para a construção de
identidades híbridas e independentes, ou com literaturas geradas a partir do
mesmo código linguístico, como ocorreu com outros países, como Portugal,
Espanha, Inglaterra, França.

O caso italiano é interessante justamente porque os indivíduos de origem es-
trangeira que produzem e publicam obras em italiano não têm, na maior parte dos
casos, ligação com esse país em função de um passado colonial. Assim, afirma jus-
tamente Franca Sinopoli, não podemos falar propriamente de literatura pós-colo-
nial em língua italiana, como no caso das demais línguas e literaturas citadas aci-
ma.5 O próprio fenômeno das culturas e identidades múltiplas, que coexistem e
interagem entre si, às vezes provocando atritos ou mesmo fundindo-se de forma
original, é algo de relativamente novo na Itália, ligado aos fluxos migratórios que
viram esse país, sobretudo nas últimas décadas, ao centro de um doloroso tráfico
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5SINOPOLI, F. “Postfazione – Scrivere nella Lingua dell’Altro”, op. cit., p. 216. De produção literária
pós-colonial em italiano pode-se falar no caso de alguns autores originários do ex-império colonial da
Itália, intelectuais que receberam instrução escolar em italiano nos respectivos países de origem, como é o
caso de Garane Garane, que nasceu na Somália; Habte Weldemariam, nascido na Eritreia; Gabriella
Ghermandi, originária de Addis Abeba; ou mesmo Cristina Ali Farah, nascida na Itália, mas de pai
somaliano e mãe italiana. Cf. MUMIN AHAD, A. “Corno d’Africa. L’Ex-Impero Italiano”. In: GNISCI, A.
(a cura di). Nuovo Planetario Italiano – Geografia e Antologia della Ltteratura della Mgrazione in Italia e in Europa., op. cit.,
pp. 241-293.



de seres humanos, capturados pela rede da criminalidade organizada, que explora
multidões de pessoas em busca de uma vida melhor ou em fuga de guerras, cares-
tias, discriminações, perseguições étnicas e políticas.

É claro que há, na Itália, a questão das identidades regionais distintas, den-
tro do panorama nacional, onde muitas vezes cidades próximas possuem cos-
tumes e mesmo dialetos diferentes, mas tais variedades fazem parte da realida-
de de tantos países, como, por exemplo, a Bélgica, a Espanha e mesmo o Brasil.
Não é dessas diferenças que falo aqui.

O século XX será talvez conhecido como o das migrações contínuas: nunca
se assistiu antes a um tal movimento de massas de populações em fuga de to-
dos os guetos do mundo, da miséria das periferias, do isolamento dos muros,
das fronteiras que separam os que têm o necessário e o supérfluo dos que fo-
ram despojados de tudo, até da própria dignidade. Como outros países euro-
peus, a Itália foi atingida por esta rede e por este fluxo humano em movimen-
to, e o Mar Mediterrâneo é um grande cemitério de milhares de clandestinos
que ali acharam sua sepultura, sem um nome, uma foto, uma história, uma
tumba para que os parentes possam pranteá-los.

Erri de Lucca, escritor entre os maiores e mais intensos da literatura italiana
contemporânea, traça, no livro Solo Andata, os contornos desse drama, pondo-se
na pele de tantos excluídos, seres despojados de um presente e de um futuro:

Scacciati dalla terra, siamo il seme sputato il più lontano
dall’albero tagliato, fino ai campi del mare.

Servitevi di noi, giacimento di vita da sfruttare,
pianta, metallo, mani, molto più di una forza da lavoro.

Nostra patria è la cenere fresca di vecchi e di animali,
è partita nel vento prima di noi, sarà arrivata già.

Non avete mai visto migrar patrie? Noi dell’Africa sì,
s’alzano con il fumo degli incendi, si spargono a concime.6
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[Expulsos da terra, somos a semente cuspida distante
da árvore abatida, até aos campos do mar.

Sirvam-se de nós, jazidas de vida para explorar,
planta, metal, mãos, muito mais que simples força de trabalho.

Nossa pátria é a cinza fresca de velhos e animais,
partiu com o vento antes de nós, já terá chegado.

Nunca viram pátrias migrar? Nós, os da África, vimos,
se levantam com a fumaça dos incêndios, se espalham como adubo.]

Além da viagem em si de tantos desesperados, muito há que se dizer tam-
bém sobre o difícil processo de aclimatação e adaptação à nova terra dos que
conseguem chegar e que, nesse belo país (Italia è uma parola aperta, piena d’aria [Itá-
lia é uma palavra aberta, cheia de ar], afirma De Luca 7), tentam criar novas raí-
zes. Focalizar a literatura que nasce da migração é tocar alguns dos pontos ne-
vrálgicos dessa problemática, pois, como afirma o estudioso Armando Gnisci,
um dos pioneiros em tais estudos:

Il narratore e il poeta diventano la barca che segnala il senso sull’orlo dell’abisso, la striscia
disegnata intorno alla tempesta del trasloco, la canzone che risuona nel buco opaco della dispe-
razione. Il poeta-narratore trova le parole ed ‘esprime’ durante il transito pericoloso. [...] Il
poeta porta e significa la presenza e la forza della parola, e il suo fardello, che compone luce e
opaco, voce e scrittura.8

[O narrador e o poeta tornam-se o barco que indica significados que há até
nas bordas do abismo, as ondas delineadas ao redor da tempestade da viagem,
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pp. 13-39 (18).



a canção que ressoa na fenda opaca do desespero. O poeta-narrador encontra
as palavras certas e as exprime durante a passagem perigosa. [...] O poeta traz
consigo e significa, ele mesmo, a presença e a força da palavra, o seu peso, que
compõe luz e opacidade, voz e escrita.]

Se os políticos italianos, que votaram e aprovaram a recente lei que regula-
menta a entrada e a permanência de estrangeiros na Itália, a qual denominaram,
com um certo cinismo e crueldade, Pachetto sicurezza, se lembrassem do próprio
passado de imigrantes ou lessem algumas páginas dessa literatura, tomariam
consciência do fato de que ninguém deixa a própria terra sem um motivo forte e
que o sentimento de enraizamento é um dos mais intensos e intrínsecos da alma
humana. Definir qualquer imigrante como um clandestino e criminá-lo pelo
simples fato de que precisou deixar a sua terra é renegar a história desse país e re-
negar também as bases de convivência da sociedade italiana, de matriz hebrai-
co-cristã, afeita, pois, à importância ética, religiosa e até mesmo simbólica de ter-
mos e conceitos como migração, peregrinação, deportação e exílio.

Retomando o tema inicial, vemos que, com o passar do tempo e o assomar
ao mundo das letras de um número cada vez mais consistente de escritores nô-
mades, bem como o interesse que tal literatura híbrida despertava a nível mun-
dial, também na Itália alguns estudiosos passaram a se interessar pela questão,
descobrindo em casa própria que escritores provenientes de vários países, e, às
vezes, com línguas de maior difusão do que o italiano, utilizavam esse idioma
em suas obras.

O início de uma literatura produzida por autores migrantes na Itália é
apontado no começo da década de 90, embora já antes escritores de várias na-
cionalidades tenham publicado seus livros nesse país, sem, no entanto, desper-
tarem maior curiosidade por parte dos críticos. Ao contrário, havia uma certa
desconfiança e, às vezes, até prevenção quanto a essa produção, sobretudo em
relação aos autores que se autotraduziam.

A crítica indica algumas fases na produção literária da migração: uma pri-
meira, de testemunho, realizada com a ajuda de um intermediário, conhecedor
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tanto da língua de origem quanto da língua italiana; uma segunda fase, na qual
se verifica uma maturação nesse processo de aquisição linguística profunda,
com autores que se exprimem em italiano como em suas próprias línguas ma-
ternas; uma terceira fase, em que do memorialismo autobiográfico se passa aos
contos e romances. Alguns dentre os últimos, publicados por editores impor-
tantes, revelaram-se um fenômeno editorial que surpreendeu a todos, como,
por exemplo, os livros Lasciami Andare, Madre (Adelphi, 2001), de Helga Schnei-
der, ou Sognando Palestina (Fabri Editori, 2002), de Randa Ghazy, ou ainda
Scontro di Civiltà per um Ascensore a Piazza Vittorio (Edizioni e/o, Roma, 2006), de
Amara Lakhous, que ficaram várias semanas na lista dos mais vendidos e fo-
ram traduzidos para várias línguas.

Muitas das grandes editoras italianas, como Feltrinelli, Baldini & Castoldi,
Bompiani, Laterza, Einaudi, já publicaram autores migrantes, mas esporadica-
mente, sem uma verdadeira política intercultural ou mesmo coleções específi-
cas dedicadas a tal tema. São as editoras menores que reservam maior espaço
para os novos autores, como Luppeti, Besa, Edizioni Lavoro, Fara, Ediarco,
Edizioni e/o e outras.9 Destas, um número ainda menor aceita textos poéti-
cos, como Fara, que é uma das pioneiras neste campo e que tem feito um bom
trabalho de divulgação poética, também de jovens autores italianos.

Mia Lecomte, uma das estudiosas da literatura da migração, afirma que a pro-
dução poética se processou de forma mais lenta e que só agora começam a se deli-
near algumas figuras marcantes, com vozes definidas e de incontestável qualida-
de.10 Discordo em parte com tal afirmação, pois o fato de que só agora público e
crítica comecem a notar alguns poetas de valor decorre da pouca importância que
se dá, em geral na Itália, a esse gênero literário, relegado quase sempre a segundo
plano, tanto pelas editoras quanto pelos estudiosos de literatura, o que não quer
dizer que não encontremos bons poetas que já publicassem antes de tal data.
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Um elemento interessante que caracteriza quase todos esses autores e que
os leva a uma aquisição rápida e exímia da língua italiana é a alta escolarização
que têm: a maior parte deles, apesar de exercer, às vezes, atividades humildes,
tem diploma universitário e muitos falam diversas línguas.

Talvez devamos nos questionar sobre o motivo que leva os escritores mi-
grantes a adotarem o italiano em suas obras. Para muitos deles, esse idioma pa-
rece representar um espaço de liberdade, no qual é possível renascer com uma
nova identidade, sem anular a precedente, mas a ela acrescentando elementos
que a transformam e enriquecem. A escolha do italiano é feita em absoluta li-
berdade, e não se trata de uma escolha estratégica, feita em função de uma mai-
or possibilidade de penetração no mercado internacional, pois vários deles
têm línguas maternas de maior difusão no mundo.

Em entrevistas, ensaios, artigos e textos literários, muitos desses autores, re-
fletindo sobre o próprio percurso, demonstram uma excepcional consciência
dos processos psicológicos que determinam, em indivíduos multilíngues, o
uso de uma ou de outra língua na criação de uma obra de arte.

António Osório, poeta português bilíngue, cuja mãe é italiana, fato que o
levou a passar longos períodos da infância na Itália, afirma, a propósito da sua
relação com o italiano:

Aliás, eu tinha sempre comigo duas palavras, a portuguesa e a italiana, vi-
zinhas mas ciosas de si, exigentes e qualquer delas inconciliável: esse era o
meu segredo [...] e, às vezes, infortúnio. [...] Basta-me o italiano para evocar
silenciosamente os meus parentes da mão esquerda, e não ter remorsos de
ser diferente deles, e ainda de não dispensar a outra terra, Florença. As lín-
guas são depois da vida o milagre maior; a continuação das estações na nos-
sa boca e na nossa alma: o segredo fecundo dos humanos.11

No caso de António Osório, sua língua materna e mesmo literária é o por-
tuguês, pois ele afirma nunca ter conseguido, em italiano, a mesma fluência
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que em português, razão pela qual, segundo ele, “não é dado ter duas línguas
maternas. A da pátria conta mais que a da mãe”.12

Outros autores, entre os quais podemos citar Helga Schneider e Julio Montei-
ro Martins13, escritores de sucesso na Itália, instauram com o novo idioma uma
relação tão forte que começam, conscientemente ou não, a “esquecer” a língua
materna. Essa remoção é por vezes percebida e até descrita por muitos deles:

Se tu mi domandi se oggi l’Italiano è la mia seconda lingua, io ti risponderò quello che per me
è l’ovvio: che l’Italiano è invece la mia prima lingua. Perché prima lingua è quella in cui lo scrit-
tore scrive, ma non solo, in cui l’uomo che fa il mestiere di scrittore sogna, si arrabbia, dice una
parolaccia quando inceppa in un sasso, balbetta per se stesso parole “innamorate” che avrebbe
detto a certe donne amate proprio in quella lingua. È la lingua dei loro figli, che diventano i loro
maestri. Così, a mio parere, la prima lingua non è la lingua della nascita, ma la lingua della
vita, la lingua dell’unico tempo visibile e palpabile: il tempo presente, l’unico punto accessibile del
flusso della vita. La lingua dei ricordi non può essere più la prima lingua, così come non lo sarà
la lingua dei progetti, dei piani del futuro, progetti di spostamenti. Dunque, niente è più naturale
per me che scrivere in Italiano. Scrivo nella mia lingua. Punto e basta14.

[Se você me pergunta se hoje o italiano é minha segunda língua, respon-
derei dizendo o que para mim é óbvio: que o italiano é minha primeira lín-
gua. Porque a primeira língua é aquela em que o escritor escreve, mas é tam-
bém aquela em que o homem que exerce a profissão de escritor sonha, tem
raiva, diz um palavrão quando tropeça em uma pedra, balbucia para si mes-
mo palavras “apaixonadas” que poderia ter dito a certas mulheres amadas
nessa mesma língua. É a língua dos seus filhos, que se tornam os seus mes-
tres. Assim, na minha opinião, a primeira língua não é a do nascimento, mas
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a língua da vida, a língua do único tempo visível e palpável: o tempo presen-
te, o único ponto acessível do fluxo da vida. A língua das recordações não
pode ser mais a primeira língua, assim como não será mais a língua dos pro-
jetos, das metas do futuro, dos planos de viagens. Portanto, nada para mim
é mais natural do que escrever em italiano. Escrevo na minha língua. Ponto
final.]

Tais autores parecem considerar como fundamental a dimensão do presen-
te, em que o italiano é o código pre, embora, como para Helga Schneider, que
tem uma experiência de relação trágica com o passado e com a figura materna,
a qual abandonou a família para seguir as ideias de Hitler durante a Segunda
Guerra Mundial, o passado retorne com frequência na nova língua. Nesse
caso, o italiano é também o código em que ela reelabora o abandono e a inexis-
tência de uma relação com a figura da mãe, que passa pela negação da língua
materna, base de tal relação. O italiano para ela substituiu a língua nativa e se
tornou a primeira língua da interioridade, em que foi possível reconstruir uma
nova relação dialógica com o mundo.

Outro poeta, o holandês Arnald de Vos, afirma que descobriu na língua ita-
liana um concentrado de energias e forças que o levam à palavra e à escrita por-
que essa língua o ajudou a desenvolver a capacidade de ouvir e de se relacionar
com o outro, capacidade fundamental não só na vida quotidiana, mas também
na literatura.

Se tantas são as respostas dadas pelos autores migrantes15, já que diversa é a
percepção de como se verifica o processo de assimilação e, às vezes, de substi-
tuição de um código pelo outro, muitas outras questões relevantes solicitam o
interesse do estudioso desta literatura híbrida, como, por exemplo, a dos te-
mas recorrentes e a das características estilísticas dessa produção.
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Um elemento importante da poesia migrante, bem evidenciado por Mia
Lecomte no ensaio que prefacia o livro Ai Confini del Verso, publicado em 2006,
antologia que, diga-se de passagem, deixou de fora muitas vozes, é, como afir-
ma a estudiosa, “l’alto grado di eticità, ancorato alla storia, di cui, si fa portatrice”16 [o alto
grau de ética, ancorada à História, de que se faz porta-voz]. Tal poesia caracte-
riza-se, pois, pela ligação, consciente e responsável, que tem com a realidade e
com a História, tanto pessoal quanto coletiva, de um tempo em que comuni-
dades e povos inteiros se deslocam de um lugar para outro em busca de melho-
res condições de vida:

Quello che subito balza agli occhi, al di là delle differenti identità geografiche dei poeti, è la
sua “necessità”: un vincolo carnale coi significati che arrivano di conseguenza con la violenza
delle esperienze reali. La sua forza deriva dalla doppia componente della migrazione – il do-
lore e la speranza, viva, di rinascita – che conferiscono appunto fisicità e potenza al verso”.17

[O que salta logo aos olhos, para além das diferentes identidades geográ-
ficas dos poetas, é a pregnância [dessa literatura]: um vínculo carnal com os
significados que chegam, assim, com a violência das experiências reais. A
força deles deriva da dupla componente da migração – o sofrimento e a es-
perança, viva, de renascer – que confere, justamente, concretude e potência
ao verso.]

Seria, portanto, tal componente e mesmo substância incandescente e doloro-
sa das experiências concretas a determinar o elevado grau ético desse lirismo, e
uma urgência, uma energia e uma consciência do papel lenitivo e salvífico da po-
esia, além da exigência de dar sentido a cada momento, de encarnar sentimentos,
acontecimentos, encontros e desencontros, gestos que se perderiam para sempre,
tanto do passado quanto do presente, em um novo código linguístico, que se
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impregna de uma força e de uma densidade que falta, por vezes, à própria poesia
italiana contemporânea, como sublinham muitos estudiosos.

A componente dolorosa de tal produção está ligada à experiência da migra-
ção, que muitos destes autores vivem por imposição econômica, política ou
por outros motivos. Afirma, de fato, Edward W. Said que, apesar da aura às
vezes romântica e quase heroica com que se consideram, nas artes e na literatu-
ra, o exílio e a figura do exilado, o exílio é uma experiência permanente e insa-
nável de fratura, de perda e de abandono, uma espécie de morte em vida: “I su-
cessi dell’esilio sono permanentemente inficiati dalla perdita di qualcosa che ci si è lasciati per
sempre alle spale”.18 [Os sucessos do exílio são permanentemente invalidados pela
perda de algo que se deixou para sempre para trás].

O fato de que se consiga ver algo de positivo em tal experiência humana
traumática se deve ao papel e ao trabalho de poetas e escritores:

Questi e molti altri poeti e scrittori in esilio restituirono dignità a una condizione giuridi-
camente creata per negare dignità – negare un’identità alle persone. Dal loro esempio appare
evidente che per concentrarsi sull’esilio come pena politica contemporanea, si debbano mappare
territori di esperienza che vanno al di là di quelli tracciati dalla letteratura dell’esilio in sé.19

[Estes e muitos outros poetas e escritores em exílio restituíram dignida-
de a uma condição juridicamente criada para negar dignidade – negar uma
identidade às pessoas. Pelo exemplo deles, é evidente que, para concen-
trar-se sobre o exílio como pena política contemporânea, se devem mapear
territórios de experiências que vão muito além dos traçados pela literatura
do exílio em si.]

Ora, dissemos no início que os escritores migrantes, com a necessidade de
redefinir uma identidade, que é complexa e híbrida, constroem um novo tem-
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po e espaço, uma nova casa, inventam uma pátria em que seja possível de novo
viver. Às vezes essa pátria é a língua da infância, que lutam para não perder; às
vezes é a língua que a custo interiorizam, como se fosse possível nascer de novo
e dar forma à realidade com um outro verbo. O senso de estranhamento
ser-lhes-á para sempre inerente e intrínseco, embora, não nos esqueçamos, o
sentimento de estranhamento é congênito a todo artista e escritor. Tomando
emprestado à escritora brasileira Marina Colasanti o belo título do seu último
livro, Passageira em Trânsito20, podemos afirmar que todo escritor, todo poeta é
um “passageiro em trânsito”, pois a literatura é uma viagem, um caminho ver-
tical ao coração das coisas e da vida. A condição do migrante é propícia, entre
outras coisas, ao nascimento da poesia, mas não garante que todo migrante
possa ser um escritor ou um poeta e, sobretudo, que o possa ser de forma ori-
ginal. Tantas são as coordenadas que se devem cruzar para que se verifique o
milagre da poesia, como nos recordou emocionado Alberto Moravia, a propó-
sito da morte trágica de Pasolini, afirmando que de grandes poetas, como Pa-
solini, nasciam não mais do que um ou dois em cada século.

Uma outra característica da poesia migrante, ligada ao que foi dito acima, é
o fato de cada escritor inventar o seu percurso em solidão. Não há parâmetros,
poéticas e cânones com os quais se confrontar. Cada um tem sua história, sua
bagagem de rupturas e perdas, suas línguas e identidades superpostas, suas via-
gens, novos amores e novos destinos, tudo combinado de forma completa-
mente diferente de autor para autor. Não há padrões ou critérios seguros, não
há um gênero predominante que defina tal literatura, e isso produz inseguran-
ça e incerteza nos autores e desinteresse por parte da crítica, que não sabe onde
enquadrá-los. A tal propósito, Theodor W. Adorno, outro intelectual que as-
sumiu a perene condição do migrante, afirma que todo intelectual, na migra-
ção, deveria reconhecer e assumir a condição de nômade solitário e buscar em
si mesmo a consciência do seu percurso e do seu valor, sem esperar que esta lhe
venha de fora e sem buscar, espasmodicamente, aprovação ou consenso exter-
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nos. A consciência de tal condição, afirma, requer dolorosa e extrema lucidez,
uma força interior muito grande e a aceitação da solidão como destino.21

Do ponto de vista dos resultados e da qualidade estética, é essa solidão – ou
seja, esses caminhos que se constroem cruzando tantos elementos díspares –
que produz a originalidade de muitos destes autores, o que leva editores e críti-
cos a afirmarem que a verdadeira novidade hoje na Itália, em campo literário, é
garantida pela literatura da migração. Isso ocorre porque uma língua é um or-
ganismo vivo, em constante evolução, dá e recebe, modula a voz dos novos ita-
lianos, mas é também modulada por eles, plasmada de outra forma, o que mui-
tas vezes gera surpresa e estranhamento, raiz de toda boa literatura. Num arti-
go publicado na revista de grande difusão La Repubblica delle Donne, Alberto Rol-
lo, editor da Feltrinelli, afirma que os autores migrantes

stanno contribuendo a modificare la nostra narrativa. Faccio un esempio, quella della lingua:
per un autore straniero c’è la ricerca della lingua perfetta o del neologismo sfrenato. Tutte e
due creano uno straniamento, una sorta di sospensione, che rende la loro lettura davvero inte-
ressante”.22

[estão contribuindo para modificar a nossa narrativa. Faço um exemplo, o
da língua: no autor estrangeiro há a busca da língua perfeita ou do neologis-
mo desenfreado. Ambas criam um estranhamento, uma espécie de suspen-
são, que torna essa literatura realmente interessante.]

Um dos elementos de novidade na poesia migrante é, como dissemos, a sua
concretude, a coincidência entre vida e palavra; é poesia que atravessa o corpo,
sumo das experiências vividas, direta ou indiretamente, com toda a intensida-
de. O migrante tem muito a dizer, quer e precisa fazê-lo da melhor forma pos-
sível, com economia de meios e concentração semântica, e não pode se dar ao

187

Reflexões sobre a poes ia migrante na Itál ia

21Cf. ADORNO, T. W. Mínima Moralia – Meditazioni della Vita Offesa [1954]. Torino: Einaudi, 1994. p. 26.
22ROLLO, A. “Kundera Cercasi”. In: La Repubblica delle Donne, Supplemento de La Repubblica. Milano, anno 13, pp.
81-84 (81).



luxo de que o significado forte e vital de sua viagem se perca em malabarismos
e jogos formais estéreis.

Gëzim Hajdari, extraordinário poeta ítalo-albanês, afirma que a literatura
ajuda a sobreviver. Ela nos “insegna cos’è il bello e il brutto, l’amore e l’odio, la pace e la
guerra, scuote le coscienze, crea mondi alternativi. [...] La poesia è anche impegno, ma non solo
sul verso, sul linguaggio [...] ma nella vita”.23 [ensina o que é o belo e o feio, o amor e
o ódio, a paz e a guerra, sacode as consciências, cria mundos alternativos. [...]
A poesia é também empenho, não só com o verso, com a linguagem, [...] mas
com a vida].

Isso não quer dizer que não haja novidade formal nessa produção, ao con-
trário, tais autores forjam frequentemente novos termos e novas combinações
entre eles, quando é necessário, quando as palavras de uso comum não são su-
ficientes ou propícias para expressar vivências de fronteiras, borderline, que inau-
guram com a própria existência e as sensações e emoções de embate com o
mundo. São as novas experiências que ditam uma nova gramática e formas que
torcem e, às vezes, violam os cânones, ou mesmo rompem com eles, tanto do
país de origem quanto do país em que vivem.

Em relação à obra de tais autores, a poesia italiana – como a sociedade ita-
liana em geral – parece mais estática, fechada em si mesma, refratária aos novos
estímulos de um mundo em rápida transformação; sente-se que os impulsos
propulsores das vanguardas se esgotaram, mas que os escritores italianos ainda
estão buscando novas motivações, outros caminhos para trilhar. De fato, a
sensação que se tem é de que muitos poetas falem entre si, escrevam para eles
mesmos, comunidade de pares, de eleitos, sem uma verdadeira articulação com
a sociedade, que – em contrapartida – os ignora.

Talvez uma possível solução para esta fase de aparente estagnação, ou pelo
menos de desinteresse por parte do público, seja abater as fronteiras que há en-
tre os escritores italianos e os chamados escritores migrantes, para que se fo-
mente uma troca fértil de vivências e experiências, de perspectivas e poéticas,
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mesmo porque, ao contrário do que pensam muitos políticos, o pluralismo e
mesmo o sincretismo e a mestiçagem são um valor. De fato, em um livro sobre
a literatura italiana da migração, o crítico Raffaele Tadeo afirma que também
a literatura italiana nasceu como literatura de viagem, de exílio e de migração e
que Dante, um dos seus fundadores, é um migrante por excelência, e a sua é
uma língua espúria, “contaminada”.24

Pensar em uma identidade como algo monolítico, rígido e inalterável é ne-
gar a própria história italiana, feita de amálgamas e simbioses culturais, de em-
préstimos e apropriações enriquecedoras e de uma espécie de impulso “antro-
pofágico”, para usarmos um conceito tão característico da cultura brasileira,
que a levou a assimilar e a reelaborar de forma original o que de melhor havia
em termos filosóficos, artísticos e culturais dos outros povos com os quais en-
trou em contato, legando à humanidade momentos únicos da nossa História,
como o Humanismo e o Renascimento.

Aliás, a literatura italiana deveria se relacionar melhor não só com a literatu-
ra migrante interna, mas também com a chamada letteratura italofona, produzida
por escritores italianos de primeira e segunda gerações que vivem fora das
fronteiras italianas, os quais também cruzam várias tradições em suas obras e
sofrem do mesmo tipo de marginalização que vivem os autores migrantes.

Termino essas rápidas considerações sobre um tema tão complexo e fasci-
nante augurando que se verifiquem, o quanto antes, uma intersecção e uma
confluência de intentos entre todos os escritores de língua italiana, sem distin-
ção de origem e, sobretudo, sem hierarquias nacionalistas, já que todos bus-
cam respostas para questões atuais, importantes sobretudo para que a socieda-
de perceba suas contradições e tome consciência das manipulações ideológi-
cas, formuladas em função das ideias de exclusão e marginalização do “outro”,
quer este “outro” seja o estrangeiro, o pobre, o idoso, o doente. Concluo com
as palavras de Mia Lecomte, de que compartilho inteiramente:
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Ed è diventato a questo punto necessario un confronto fattivo fra scrittori migranti e
autoctoni – i viaggiatori immobili –, una collaborazione artistica trasversale all’inseg-
na della contaminazione e dell’eterogeneità. Indispensabile agli uni, da un lato, per libe-
rare la lingua della poesia italiana sfinita, autoreferenziale, da barocchismi, ermetismi e
sperimentazioni di una certa avanguardia ormai in retroguardia, e riascoltarla davvero
attraverso la voce altrui fatta propria; e agli altri per essere accompagnati nella messa a
punto dello strumento sonoro senza rischiare un appiattimento e un impoverimento dei
risultati poetici, perché questo possa risuonare e fare eco in tutta la sua potenza, e accli-
matarsi musicalmente all’interno dell’universo comune di una parola sempre più bas-
tarda e condivisa.25

[Tornou-se necessário, a esse ponto, um ativo debate entre escritores au-
tóctones – os viajantes imóveis – e escritores migrantes, uma colaboração
artística transversal sob o signo da contaminação e da heterogeneidade.
Indispensável para os primeiros, por um lado, para liberar a língua da poe-
sia italiana, esgotada e autorreferencial, de barroquismos, hermetismos e ex-
perimentalismos de uma certa vanguarda já em retaguarda, e reouvi-la pela
voz do outro que a fez própria; e aos escritores migrantes, para acompa-
nhá-los nesse processo de afinação de um instrumento sonoro sem arriscar
um empobrecimento dos resultados poéticos, para que este possa ressoar e
ecoar em toda a sua potência, e aclimatar-se musicalmente dentro do uni-
verso comum de uma palavra que será cada vez mais mestiça e compartilha-
da por todos.]
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O ideário liberal de
Joaquim Nabuco

Paulo Nathanael Pere ira de Souza

Joaquim Nabuco, cujo Centenário de morte transcorre neste ano
de 2010, cultivou, quando jovem, seja no curso secundário, seja

no superior, alguma simpatia para com as ideias socialistas e republi-
canas. Cousas de juventude, pruridos de romantismo, que não resis-
tiram ao bom senso da maturidade e às luzes do conhecimento
(aliás, costuma-se dizer, ainda hoje, que quem não foi revolucioná-
rio até os 20 anos precisa procurar o psiquiatra, em compensação,
aquele que continuar revolucionário depois dessa idade, precisa
mesmo é de internação em hospital psiquiátrico!).

Tendo servido como adido diplomático do Brasil, na legação de
Washington e na Embaixada de Londres, depois que se formou em
Direito, não teve gosto para advogar, conviveu com as elites políti-
cas tanto americanas quanto inglesas. Tomou pulso no liberalismo
de uns e na monarquia constitucional de outros, verificando in loco o
inegável progresso desses países, todo ele devido à competência dos
governantes e às virtudes dos regimes que privilegiam a liberdade. O
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ideário político de Nabuco, a partir de seus 35 anos de idade, identificou-se
inteiramente com a filosofia do liberalismo e com o modelo de governo da
monarquia constitucional. Entusiasmado com a prosperidade inglesa promo-
vida pela era da Rainha Vitória, tornou-se um campeão da causa monárquica.
No Brasil, não morria de amores por D. Pedro II, mas desfrutava da amizade
da Princesa Isabel, cujo círculo mais íntimo integrava e, quiçá por isso, pro-
nunciou aquele discurso em que defendeu a Monarquia como a mais civilizada
forma de governo, e as mulheres, como sendo mais competentes do que os ho-
mens, para ocuparem o trono e cingirem a coroa. Entusiasmos de quem não
admitia instabilidades políticas, e tampouco perdia o ensejo de rendilhar ga-
lanteios ao mulherio que fazia seu encantamento.

Mas há que se reconhecer nessas suas posições a influência maior do pai, o
Senador Nabuco de Araújo, prócer do Império e personagem do maior dos li-
vros de Joaquim Nabuco – Um Estadista do Império. Sempre afirmei e volto a repe-
tir que ninguém biografa um inimigo. Nabuco confirmou avante la lèttre esse axio-
ma ao biografar o pai, um exemplo permanente de inspiração para seus passos na
vida, tanto que, certa vez, a ele assim referiu: “meu pai foi quem mais influiu so-
bre mim”.

Embora, como se viu, nunca estivesse muito próximo de D. Pedro II e culti-
vasse queixas do intenso patrulhamento das classes produtoras do Império
contra si, em razão do seu abolicionismo militante, Nabuco recebeu a notícia
da República em 1889 com extremo desgosto e funda revolta. Detestava as
proposições republicanas, da mesma forma que execrava a teoria positivista,
que fortalecia o novo regime, via Escola Militar do Realengo, onde pontifica-
va Benjamin Constant. Não só repeliu convites de amigos seus para ocupar
cargos no governo da República como se retirou em exílio voluntário a Paque-
tá, acompanhado de sua esposa, a Baronesa Evehna Soares Ribeiro, com quem
se casara em 1891. Nessa tebaida escreveu suas melhores obras: Um Estadista do
Império e Minha Formação.

Contudo, acabou ele por conciliar-se com a República mediante o empe-
nho de homens do estofo do Barão do Rio Branco (que foi Embaixador e Mi-
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nistro de Relações Exteriores, com o título nobiliárquico e tudo o mais), de
Prudente de Moraes, de Rodrigues Alves, de Rui Barbosa, de Campos Salles e
de tantos outros, que lhe tocaram a veia patriótica ao lhe assegurarem que seus
serviços seriam indispensáveis, para defender interesses brasileiros, na Amazô-
nia, onde uma enorme área estava para ser anexada à Guiana Inglesa, por arti-
manhas do antipático Lorde Salisbury, Primeiro-Ministro da Coroa britânica.
Mudou-se com a família para a Europa e advogou por quatro anos contra o
governo de Salisbury, como ministro plenipotenciário da República do Brasil.
A causa tinha, como mediador o Rei italiano Vitorio Emanuele. A sentença fi-
nal foi salomônica: do território em perigo, a metade ficou com o Brasil, tendo
cabido o resto à Guiana.

À luz desse resultado, Nabuco se tornou embaixador brasileiro na Inglater-
ra e, quando se criou a embaixada em Washington, no início do século XX,
ei-lo nomeado como primeiro embaixador brasileiro nos USA. O culto de
nosso herói pelo liberalismo e pela monarquia constitucional continuou into-
cável e cada vez mais extremado. Os erros dos governantes não lhe abalaram a
certeza de que ambos os sistemas seriam os mais adequados ao processo civili-
zatório dos povos livres. E com eles prosseguiu identificado, apesar da defesa
dos interesses brasileiros, feita naqueles primórdios do regime republicano,
em que o positivismo recomendava a implantação de ditaduras presidencialis-
tas, no melhor estilo de Auguste Comte.

Morreu Joaquim Nabuco em Washington, aos 60 anos de sua idade, ainda
aquela majestática figura de cabelos e bigodes alvos como algodão. Sua filha
Carolina diria: “Sua sedução nada perdera com a velhice, antes se apurara”.
Seu corpo atravessou a capital americana sobre uma carreta de artilharia, puxa-
da por parelhas gigantes de cavalos negros, e veio para o Brasil, com honras mi-
litares, como passageiro único do cruzador da marinha de guerra da armada de
Tio Sam.1
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As mulheres de
Rachel de Queiroz

Maria El i de Queiroz

Minhas mulheres são danadas, não são? Talvez seja ressentimento
do que não sou e gostaria de ser.

RACHEL DE QUEIROZ1

Ahistória da literatura costuma situar no início da prosa ro-
mântica o momento em que a personagem feminina adquire

relevância na ficção brasileira. E parece que o hábito iniciado pelos
românticos de conceder à mulher um marcante papel na prosa de
ficção foi absorvido pelos romancistas nordestinos. Isto porque,
apesar do costume de a história literária apontar os escritores nor-
destinos como regionalistas – tanto que se formou o hábito de asso-
ciar a noção de romance de 30 ao romance nordestino –, se bem obser-
varmos a ficção nordestina da década de 30, veremos que, afora a
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posição descritiva, paisagística, da ficção voltada para a valorização da terra e
do povo brasileiro, uma outra unidade temática emergia dos romances: a figu-
ração da mulher. Assim, paralelamente à exploração do tema regional, ocorre a
inserção de uma gama enorme de personagens femininas nas narrativas nor-
destinas dos primórdios da nossa literatura, personagens essas em sua maioria
representantes típicas da mulher sertaneja e, em menor escala, da mulher pro-
vinciana do Nordeste. Lembremos alguns autores e livros: Adúltera (1897) e
Magdá (1898), ambos de Manuel Arão; Regina (1899), de Teotônio Freire; Lu-
zia-Homem (1903), de Domingos Olímpio; Janna e Joel (1899), de Francisco
Xavier Ferreira Marques; Maria Dusá (1910), de Lindolfo Rocha; Maria Lúcia
(1912), de Anísio Melhor; Aves de Arribação (1913), de Antônio Sales; Maria
Bonita (1914), de Afrânio Peixoto.

Também nos dois momentos de vital transformação social brasileira – a década
de 30 e a década de 40 do século XX –, a mulher se sobressai nas tramas de nossos
escritores, mesmo não constituindo o foco principal. Citemos como exemplo O
Quinze – 1930 (Conceição), de Rachel de Queiroz; São Bernardo –1934 (Madale-
na) e Vidas Secas – 1938 (Sinhá Vitória), ambos de Graciliano Ramos; e Fogo Morto
–1943 (Sinhá, D. Amélia e Comadre Adriana), de José Lins do Rego.

Assim, Rachel de Queiroz, por muito tempo lembrada apenas como escri-
tora regionalista, apresenta em sua obra múltiplas facetas passíveis de análise e
de louvor. Uma das vertentes apropriadas ao estudo é verificar a caracterização
das personagens femininas. Há vestígios de continuidade e de ruptura signifi-
cantes, na composição dessas personagens. Interessante é constatar, ainda, que
a escritora consegue refletir e dinamizar na escrita o universo interior de cada
uma delas, universo esse que se alarga e atinge a problemática feminina em ge-
ral, apontando para as transformações por que passou a mulher brasileira ao
longo do século XX.

Pode-se verificar, emergente da escritura queiroziana, a relação da mulher
com a cultura, o que vem resgatar questões de fundamental importância para
se compreender e discutir o papel social da mulher. Mas isso não significa con-
siderar que a escritora tenha feito de seus livros bandeira do feminismo. Quan-
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do, em dois momentos diferentes, perguntaram a Rachel de Queiroz se ela era
adepta do movimento feminista, ela respondeu:

“Nunca fui feminista. Não acredito nessa entidade particular ‘a mulher’ di-
ferenciada da outra entidade ‘o homem’”.2 “Eu sempre tive horror das femi-
nistas; elas até me chamavam de machista”.3

Outro ponto a considerar é que, embora a desigualdade social da mulher
gravite em torno dos núcleos que ponteiam os seus romances, Rachel não fez
de sua criação ficcional instrumento político-social. A crítica é unânime ao
afirmar que a autora deixa entrever algumas ideias nas histórias narradas, mas
sem nenhum propósito doutrinário. Ouçamos a própria Rachel: “Não acredi-
to na literatura dita ‘engajada’, que, para mim, não passa de uma forma glorifi-
cada de propaganda. Graças a Deus isso nunca fiz”.4

Verificamos que o mérito de “escritor viril” alegado à Rachel de Queiroz
deve-se ao fato de que, nela, a realidade e a ficção se conjugam harmoniosa-
mente, deixando de lado qualquer puerilidade ou a tradicional herança da re-
ceita feminina oitocentista de suspiros e amores extraordinários. O que não
significa que Rachel torne seus livros bandeira de feminismo, repetimos, pois
ela não faz de seus romances um instrumento de doutrinas político-sociais. O
que a autora faz é dissolver essa ideia na história narrada, “tirando-lhe todo o
ranço político ou toda a afetação doutrinária”.5

Ora, é bom lembrar que, embora a rendição diante dos padrões estabeleci-
dos seja o arremate que Rachel escolheu para as suas protagonistas, não signi-
fica que as personagens não tenham efetuado tentativas a fim de quebrar a não
sustentabilidade de suas posições, numa demonstração de caráter desafiante e
transgressor, ou seja, bastante viril.
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4Internet. br.geocities.com/esquinadaliteratura. Rachel de Queiroz – Um Mito Cearense. Acesso em: 19 de
janeiro / 2009.
5MONTENEGRO, Olívio. “Rachel de Queiroz”. In: QUEIROZ, Rachel de. Caminho de Pedras. 7.ª ed.
Rio de Janeiro: José Olympio, 1979. P.VIII.



Há um outro ponto que gostaríamos de ressaltar, no que diz respeito à in-
quirição psicológica elaborada pela autora. Concordamos com José Aderaldo
Castelo6, que diz: “a análise de Rachel de Queiroz é curta e incisiva, à maneira
de Machado de Assis”. Isso porque, dentro da tradição machadiana, Rachel de
Queiroz gera uma lista de personagens femininas prontas a testemunhar o
lado torpe e egoístico do ser humano, naquela sua engenhosidade de estilo ca-
paz de externar muito bem a consciência das suas mulheres.

Assim, ao trabalhar a ficcionalidade, Rachel de Queiroz soube integrar à
sua obra elementos outros que fortaleceram a literariedade de seu discurso, e,
dentre eles, ressalte-se a reincidência da psicologia da mulher.

Comecemos por lembrar o seu primeiro romance. Segundo Adonias Filho7,
“O Quinze ultrapassa o simples romance de costumes porque aciona a matéria
social em todas as consequências. A revelação que provoca é de fato um teste-
munho e, porque o é, converte-se numa espécie de julgamento”. Por isso, na
ultrapassagem do plano romance de costumes, cremos que o julgamento se dará,
ainda, se projetarmos a história narrada para outras bandas de análise, sendo
uma delas a personagem feminina e sua caracterização, com interesse excepcio-
nal na figura de Conceição. Ao drama da seca vem somar-se a figura desta mu-
lher. Por meio dela a romancista atinge a órbita social e, penetrando no mais
recôndito dos sentimentos humanos, serve-se da personagem feminina como
veículo de auscultação e de denúncia de um mundo sofrido e miserável.

Adolfo Casais Monteiro compara O Quinze a uma arquitetura magistralmen-
te conduzida em dois planos, tendo por centro a personagem Conceição. Ela é o
eixo condutor da camada social dos ricos e da camada social dos pobres, que
marcham para a confluência no inevitável da seca. Conceição espelha, ainda, a
problemática do “eu feminino” na figura central do primeiro livro, O Quinze.
Rodeada por tantas outras que a sucederam, ela é o referencial, se considerarmos
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7FILHO, Adonias. “O Romance O Quinze”. In: QUEIROZ, Rachel de. O Quinze. 51.ª ed. Rio de
Janeiro: José Olympio, 1992. P. xxxv.



a cadeia de mulheres fortes que permeiam a ficção de Rachel. O “nasci para viver
só” de Conceição constituiu o grito silencioso das protagonistas de Rachel:

Ora o amor! Essa história de amor, absoluto e incoerente, é muito difícil
de achar... eu, pelo menos nunca o vi... o que vejo, por aí, é um instinto de
aproximação muito obscuro e tímido, a que a gente obedece conforme as
conveniências... Aliás, não falo por mim... que eu, nem esse instinto... Te-
nho a certeza de que nasci para viver só... [...] Ai dos sós... [grifo nosso]

No entanto, a Conceição de O Quinze não se repete nos livros posteriores. Ela
continua, atingindo completude nos outros romances que narram a história de
“suas irmãs” no comovente mundo imaginário queiroziano. Conceição pode ser
lida como entidade dupla que mantém relações de identidade com as protago-
nistas que a sucederam ao longo da obra de sua criadora. Essa mulher sertaneja
não se isola das demais porque se integra nos dramas de suas companheiras do
campo ou da cidade, nos romances que se seguiram. As regiões diferenciadas po-
dem abrigar outros episódios, movimentar outras situações, mas as constantes
psicológicas são as mesmas. E Conceição permanece como base de encontro e de
confrontos, pois essa personagem representa o primeiro passo no processo de
interiorização feminina que marcaria a obra da autora. Há um trecho, em O Quin-
ze, que deixa muito clara a influência que Conceição teria na caracterização das
mulheres que se seguiriam, ao longo da obra de Rachel:

Conceição tinha vinte e dois anos e não falava em casar. As suas poucas
tentativas de namoro tinham-se ido embora com os dezoito anos e o tempo
de normalista; dizia alegremente que nascera solteirona. Ouvindo isso, a avó
encolhia os ombros e sentenciava que mulher que não se casa é um aleijão...

– Essa menina tem umas ideias!
Estaria com razão a avó? Porque, de fato, Conceição talvez tivesse umas idei-

as: escrevia um livro sobre pedagogia, rabiscara dois sonetos, e às vezes lhe acon-
tecia citar o Nordau ou o Renan da biblioteca do avô. Chegara até a se arriscar em
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leituras socialistas, e justamente dessas leituras é que lhe saíam as piores das tais
ideias, estranhas e absurdas à avó. Acostumada a pensar por si, a viver isolada,
criara para seu uso ideias e preconceitos próprios, às vezes largos, às vezes ousa-
dos, e que pecavam principalmente pela excessiva marca de casa.

Comecemos por analisar a primeira “irmã” de Conceição – Santa – persona-
gem do segundo livro de Rachel. Em torno do sofrimento do protagonista João
Miguel, ocasionado pelo encarceramento que ele não compreende, está a figura
de sua concubina, alinhavada nos arredores da trama. Santa é o protótipo da
mulher que, outrora quenga, guarda ainda resquícios da profissão em sua alma.
Quando se viu privada da proteção do macho que a sustentava, porque então ele
se encontrava preso, a mulher esperta se volta para outro homem – o cabo Salu
–, aquele que seria capaz de preencher a lacuna deixada por João Miguel. Porém,
a vida se encarregou de punir aquela que ousou camuflar o estereótipo de quen-
ga. A mulher sofre castigos na própria pele e termina sem o amor de João Mi-
guel, seu outrora protetor. A pobre Santa segue pela vida acabrunhada e doente,
tão só quanto merecia ser aquela que negou o significado de seu próprio nome...

Em Caminho de Pedras, terceiro livro na sequência das produções de Rachel, evi-
dencia-se a figura de Noemi, embaralhada à proposta social das primeiras páginas
da história narrada, que parecia tratar das contradições de um grupo que pretendia
lutar por uma nova comunidade, no sentido de Marx. Porém, ao longo da leitura,
percebe-se que essa proposta foi-se diluindo ao longo da narrativa cedendo as
atenções para a desigualdade social da mulher, porque é em torno dessa constata-
ção que passa a girar o enredo de Caminho de Pedras. Observa-se o deslocamento do
ângulo narrativo – o partido comunista provinciano – para a interiorização da
protagonista Noemi, uma vez que a autora aborda nas ações que envolvem as per-
sonagens a presença da luta contra a injustiça que se comete contra o proletariado,
mas depois estende a trama para a discriminação da mulher, vítima da sociedade
machista. Assim, o que se verifica, nesse terceiro livro de Rachel, é uma significati-
va alteração na sua intenção literária; há um arrefecimento da questão político-so-
cial em suas páginas para dar lugar a uma investigação de cunho individualista.
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Noemi, encontrando-se politicamente envolvida na efervescência revolucionária,
complementa com a sua pobreza urbana a pobreza de João Miguel (João Miguel) e a
agressividade da pobreza rural estampada em O Quinze. O estilo de Rachel é seco,
desprovido de lirismo sentimental, quando deixa à mostra a problemática da pro-
tagonista que é apresentada como militante de um partido de esquerda, mas que
sofre ao longo da narrativa um processo de esvaziamento de luta revolucionária,
revelando-se cada vez mais sensível às questões de ordem pessoal e afetiva.

A pseudorrevolucionária, vivenciando em ações a ideologia, percebe que a
realidade se encarrega de lhe mostrar a inconsistência de seus atos e aspirações.
Nesse momento, a autora privilegia desenvolver na trama textual o confronto
dos desejos da protagonista e as suas limitações, estas impostas pelo estatuto
da sociedade da qual a moça faz parte e à qual deve prestar obediência. A onis-
ciência do narrador deixa entrever a aspiração da protagonista, dividida entre a
ânsia de liberdade e as amarras de um casamento infeliz.

Há momentos na digressão de Noemi que nos impelem a estabelecer um
cotejo dessa mulher queiroziana com a personagem Ana, do conto “Amor”
(Laços de Família –1960), de Clarice Lispector. Apesar de escritos muitos anos
depois, também os contos de Clarice apontam para a ideia de que o ser no
mundo deve ser buscado além da mera aparência do estar no mundo. Clarice
sempre deixou transparecer em seus contos momentos de revelação, com a
descoberta do mundo interno até então desconhecido pelas personagens,
como, por exemplo, a real compreensão dos laços que as unem aos seus seme-
lhantes. Também o conhecimento buscado pela Noemi de Rachel de Queiroz,
no Bloco revolucionário, é base para que a pseudomilitante possa entender a
sua relação com o outro. Tanto quanto Ana, Noemi tem diante de si o codifi-
cado, aquilo que ela parece ser: mãe-esposa. Mas no seu interior fervilham
pensamentos em torno do não-codificado, aquilo que ela realmente é: mu-
lher-força-interna desconhecida por si mesma, à procura de um significado
para a sua vida monótona. Na reflexão da aceitação das regras sociais encon-
tra-se latente a ânsia de liberação dos desejos mais íntimos, trazendo no bojo
das indagações o conflito entre o ser e a obrigação do parecer.
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Bem ao estilo queiroziano, o papel de guerreira militante corre paralelo ao
de guerreira vencida: Noemi, mulher de vontade firme, acostumada a lutar
como um homem pela vida, não sabe como se livrar do adultério a fim de não
magoar o pobre marido (João Jaques), ao mesmo tempo em que ama aberta-
mente Roberto (o amante).

Então, Caminho de Pedras seria uma história de amor? Não. É mais do que
isso. O amor é ali desmistificado, mas a história vai além disso. Trata-se de
uma história de conflitos provenientes do dissídio entre norma e conduta, tan-
to social quanto política. Não é um romance panfletário, no entanto, porque
aos poucos a intenção primeira da história vai cedendo lugar às experiências de
foro íntimo das personagens. Portanto, pode-se considerar Caminho de Pedras a
história, ainda, da frustração de dois impulsos femininos: o amor materno e o
ideal revolucionário. Segundo Haroldo Bruno8, uma obra triste, em que há
“desencanto, ceticismo, resignação, morte de todo ideal de liberdade para a sa-
tisfação do indivíduo e o equilíbrio social”. Conflitos que somente foram ate-
nuados após a punição dos protagonistas... O caminho de pedras, trilhado por
Noemi, torna-se uma via entrecortada por inúmeras outras vinhetas, tornando
o horizonte feminino um horizonte perdido.

Em As Três Marias, a problemática de Maria Augusta pouco se distancia da
problemática de Conceição e Noemi, pois é como se a escritora fizesse uma re-
tomada do fio da meada que engendrou as duas primeiras personagens, para
aprofundar na terceira a amargura e o sentimento de desencanto que caracteri-
za o esvaziamento de sonhos e ideais diante das limitações da realidade. A ga-
leria das considerações confessionais de Guta é uma das mais vastas e variadas
da literatura queiroziana, pois o que de mais relevante pudesse haver nas lem-
branças da menina é aproveitado para enovelar no texto as reflexões mais sérias
acerca da vida, e ficamos tentados a não dissociar da filosofia da escritora o ca-
ráter ponderável contido nas reminiscências da narradora. Como já foi dito e
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comprovado, essa obra-prima é o retrato bastante aproximado das expe-
riências adolescentes de Rachel de Queiroz, e nesse retrato podemos aquilatar
a riqueza psicológica embutida nos fatos narrados em primeira pessoa, em que
vemos a solidão novamente pontuar a vida de uma mulher narrada.

Outra figura feminina instigante é Dôra, protagonista de Dôra, Doralina,
personagem que se derrama pelos três livros que compõem a narrativa: O Livro
de Senhora, O Livro da Companhia e O Livro do Comandante.

A primeira história narrada se passa na Fazenda Soledade, e interessante é
notar o significado do nome da propriedade rural: solidão. Doralina relata,
nessa primeira parte que compõe o romance, a solidão experimentada por ela
na própria casa onde reside. A incomunicabilidade com a mãe – Senhora –
constitui a essência da narrativa primeira. O casamento da filha apenas acentua-
ria a impossibilidade da existência de afeto entre as duas, que foi agravada pela
traição patenteada na relação sogra/genro. A convivência entre mãe e filha é
caracterizada no romance Dôra, Doralina como relação de desafio, de disputa,
de indiferença, de rivalidade. Não há lugar para a ternura entre as duas, não há
cuidados maternais e filiais, não há reciprocidade. Nesse momento da escritu-
ra queiroziana observa-se a engenhosidade da escritora em mostrar ao leitor
como o sistema sociocultural – seja ele patriarcalista ou matriarcalista – pode
marcar profundamente a consciência histórica e social do indivíduo. Dôra se
rebelara e, talvez inconscientemente, movida pelo nojo que a situação, diga-
mos, incestuosa, entre sogra e genro lhe causara, ela caminha para a libertação.

Assim, já no segundo livro do romance, O Livro da Companhia, o autoritarismo
de Senhora exercido sobre a filha, na primeira parte do livro, é substituído pela
autonomia da moça, que adquire o poder de decisão pessoal. Ela encontra aloja-
da no recôndito de seu ego a capacidade criadora que lhe era inata. Na medida
em que Dôra se liberta do jugo materno, ela deixa de ser dependente e começa a
viver, a decidir, a caminhar e agir por si mesma, e nesse processo se inicia a rup-
tura com o autoritarismo materno. A autonomia de Doralina é inaugurada.
Assim, na companhia teatral à qual se filiara, o eixo da dialética pessoal da perso-
nagem deixa de ser autoritarismo-obediência e passa a ser mulher-autonomia.
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No terceiro livro da narrativa, O Livro do Comandante, o regresso de Dôra à casa
de origem – Fazenda Soledade – propicia na moça o crescimento moral estabele-
cido pela ausência do jugo da mão de Senhora, revelando afinal o fortalecimento
da personagem adquirido fora dos parâmetros familiares. De forma semelhante ao
que acontece nas histórias das outras heroínas de Rachel, o final da saga de Dorali-
na é marcado por sentimentos de perplexidade e desaponto, expressos de igual
maneira nas imagens semi-interrogativas que encerram as outras histórias:

O círculo se fechou, a cobra mordeu o rabo: eu acabei voltando para a
Soledade. Voltava sozinha, voltava de vez. E era diferente. Antes, quando
vim, passado pouco tempo da morte de Senhora, ainda ali se sentia o bafo
da presença dela espalhado pela casa e pela terra, assim como uma quentura
de corpo ou marca da mão ou eco de voz – a sombra de Senhora continuan-
do a encobrir e tomar conta das coisas, dos bichos e das pessoas. Agora,
percebi logo que isso tudo já ficara esmorecido. Mal cheguei, fui sentindo
que a cinza de Senhora estava fria.

E, de forma idêntica, a reação da protagonista não é de desespero, mas de
força diante da adversidade:

No remate das contas, eu era a filha de Senhora e tinha o exemplo de Se-
nhora. E a casa dela, a terra dela, a marca das suas pisadas para eu pisar. E
sem ela atravancando a casa e me tomando a entrada de todas as portas –
sem ela – lá é que era o meu lugar. Rei morto, rei posto.

E, assim, chegamos a O Galo de Ouro, onde novamente Rachel de Queiroz
prioriza a figura masculina, como fizera em João Miguel. Mas, apesar de o prota-
gonista – Mariano – ser homem, vemos aflorar nas páginas da história desse
sujeito bastante sofrido três personagens femininas que influenciariam o seu
destino: Percília, Nazaré e D. Loura. Na verdade, as duas primeiras se prestam,
na narrativa, a propiciar ocasião de sofrimento, de derrota e, ao mesmo tempo,
de endurecimento da fraqueza amorosa de Mariano. Já a terceira protagonista,
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cujo papel talvez possa parecer secundário aos olhos do leitor, simboliza a
imagem de uma mulher que, pela submissão e pela paciência, foi premiada em
seus sentimentos pelo compadre Mariano. Em Dôra, Doralina há uma persona-
gem com o mesmo nome. Porém, a D. Loura daquele romance é uma mulher
fina, que acolhe a todos com um sorriso nos lábios e uma palavra de consola-
ção. Abre as portas de sua casa para os amigos e não faz conta de receber retri-
buição por favores prestados. Foi a verdadeira mãe de Doralina, aquela que em
todos os momentos tristes da moça esteve presente, esteve solidária, culminan-
do com o arrimo que a mulher ofereceu à amiga após a perda do Comandante,
seu marido: “Me abracei com D. Loura chorando tanto que nem falava. E ela
me beijou, me levou para a cama, me deu um chá. Me consolou, me animou,
não falou mais”. Já a D. Loura de O Galo de Ouro é uma mulher franzina, miú-
da, a princípio casada com um bêbado e depois viúva sossegada. Também se
mostra boa para todos, exercendo a sua missão de médium no centro espírita
que dirige. E sempre atenta ao compadre Mariano, homem pelo qual sente ar-
roubos de mãe, amiga e quiçá de mais alguma coisa... Essa mulher exerce na
vida de Mariano o papel principal: metaforicamente, ela é o oásis onde o pobre
homem descansa a sua cruz para tomar alento na caminhada pelo deserto.
Assim, por diversas vezes ela o acolhe, dando-lhe abrigo em sua casa.

Na configuração da D. Loura de O Galo de Ouro, cremos que a ficcionista se
reporta à poderosa e oportunista influência da mulher diante de um homem que
se encontra abatido pela vida. Maternalmente, D. Loura se aproxima do compa-
dre de novo fragilizado pelo desespero e vai enredando o amigo de tantos anos
em sua teia de parca sedução: “Ela o acalentou como acalentava os filhos. Passa-
va-lhe a mão pelos cabelos, deixava-o abraçá-la, apertar-se a si, enterrar o rosto
no seu peito de menina e assim mesmo tão maternal”. D. Loura venceu pela pa-
ciência. Ela sabia esperar pelo que desejava. Essa mulher tão resignada, parecen-
do uma sombra que perpassa a narrativa sem perturbar ninguém, deixa, no en-
tanto, dúvidas quanto à excelência de sua personagem na história narrada. As
protagonistas dos vários momentos de ascensão e queda de Mariano no peque-
no universo em que o moço se achava inserido talvez não tivessem exercido in-

207

As mulheres de Rachel de Queiroz



fluência na psique da personagem masculina comum a todas elas tanto quanto a
comadre o exerceu. D. Loura deve ser vista como irmã de Conceição? Sim, mas
não no sentido da eterna solidão reservada à protagonista de O Quinze, mas no
sentido de força, decisão e luta pelo que almejava conseguir na vida.

Em Memorial de Maria Moura, Rachel reaparece na literatura de ficção apre-
sentando aos seus leitores a saga de outra mulher nordestina. A própria ficcio-
nista não fez segredo da inspiração e da metodologia de seu novo romance:

Eu estava fazendo um trabalho com minha irmã Maria Luísa sobre a
seca do Nordeste. Fomos procurar livros antigos e descobrimos que a pri-
meira grande seca registrada oficialmente aconteceu em Pernambuco em
1602. Nessa seca, uma mulher chamada Maria de Oliveira tornou-se co-
nhecida, porque, juntamente com os filhos e uns cabras, saiu assaltando
fazendas. Pois eu fiquei com essa mulher na cabeça. Uma mulher que saía
com os filhos e um bando de homens assaltando fazendas era a Lampiona
da época, pensei. Ao mesmo tempo, eu sempre admirei muito a Rainha
Elisabeth I da Inglaterra9, que morreu no início do século XVII. Li várias
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biografias dela, a ponto de me sentir uma espécie de amiga íntima, dessas
que conhecem todos os pensamentos e sofrimentos. A certa altura, pensei:
“Essas mulheres se parecem de algum modo”. E comecei a misturar as
duas. Estava pronto o esqueleto do romance. A partir daí fui desenvolven-
do os episódios.10

Da receita de Rachel nasceu Maria Moura, uma mistura de caracteres femi-
ninos surgida da engenhosidade queiroziana. A personagem é decididamente
viril, amante da aventura, seduzida pelo apelo da estrada, aceitando desafios
segundo o princípio da força e da violência, sob a regência da cobiça:

Oh, quem sabe, a força dos ricos está mesmo é nas casas de alvenaria, nos
cavalos de sela, na roupa de seda e veludo, o muito gado pastando nos cam-
pos sem fim – e os próprios campos sem fim? O ouro será o confeito dessas
posses? Pois quem tem ouro tem tudo que o ouro compra, que o ouro vale.

Tudo o que importava para aquela mulher era ser forte, permanecer forte.
Em vários momentos da narrativa ela exterioriza esse desejo em seus pensa-
mentos:

É bom ter força. Quando eu descobri o medo nos olhos da velha, senti
que tinha força. E foi bom. Podia ter matado, ferido, maltratado – ela não
ia reagir, estava tremendo de medo. E quando eu não fiz nada porque não
queria, isso também foi bom, sinal de que eu comandava a minha força. Eu
só fazia o que queria. [...] É. Eu tinha que ter o ouro para ter o poder. As ter-
ras, o luxo, a força para mandar nas pessoas.

O que não podemos deixar de convir é que, comparada às outras mulheres
da ficção queiroziana, certamente Maria Moura é aquela que reúne em si a co-
ragem torpe, a audácia desenfreada, a ganância obsessiva de poder, a sede de vi-
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tória a qualquer custo, enfim, a inescrupularia que as anteriores não tiveram.
Essa mulher aventuresca, parecendo saltar das páginas do Cordel nordestino,
torna-se bandoleira por força das contingências. Para salvar o seu patrimônio,
ela disputa com o restante dos herdeiros as terras do sertão. Após defender
com unhas e dentes a tomada da casa da fazenda pelos primos, ela parte pelo
mundo afora. Nesse momento há que se estabelecer um contraponto com Do-
ralina (Dôra, Doralina), mulher que abandona a casa materna e parte para outras
terras, conforme já visto em nossas considerações. Porém, se Dôra se ateve a
ocupações que em nada comprometeram a sua concepção de honestidade,
Maria Moura não teve escrúpulos em liderar capangas ao seu serviço de bandi-
tismo pelo sertão. Ambas as protagonistas sentiram a necessidade de conhecer
o mundo além de suas terras, obedecendo ao apelo de foro íntimo pertinente a
cada uma delas. Doralina almejava se reerguer após os duros golpes sofridos
sob o tacão de Senhora – a sua própria mãe –, embora abafasse no coração e na
alma o sentimento de apego à casa que a viu nascer e crescer. Já a bandoleira
Maria Moura tinha outros propósitos em sua mente rebelde:

É, eu me sentia encurralada. E o meu coração me pedia para sair dali.
Sentia que tinha acabado o meu tempo no Limoeiro. [...] Mas esse meu de-
sejo de ir embora não tem nada a ver com meu amor pela casa e pela terra:
aqui nasci e me criei. Acontece que sempre chega a hora de largar o ninho.
Do pinto quebrar a casca e pular do ovo. O mundo lá fora era grande e eu
não conhecia nada para além das extremas do nosso sítio. E tinha loucura
por conhecer esse mundo.

Maria Moura vence o preconceito e se torna uma verdadeira lenda no Nor-
deste. Ela tudo consegue, lutando como um bravo, embora na última cena do
romance – que parece inacabado, na imaginação do leitor – o efeito do poder
territorial e material simbolizado nas riquezas conquistadas seja abalado pelo
gênio rebelde e impulsivo da protagonista, que parte para novas aventuras, dei-
xando na mente do leitor a prazerosa tarefa de imaginá-las.
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Nessa pequena amostra da engenhosidade de Rachel de Queiroz no trato
com o feminino, os traços que a enaltecem como narradora se destacam. Rachel
possuía a arte de saber ouvir e, na inspiração que colheu nos “causos” que circu-
lam de mulher para mulher, bem como na experiência de sua própria vida, ela
montou a sua arte literária. Tirando lições daqui e dali, Rachel realizou um tra-
balho de raríssima urdidura artística, ainda que os textos queirozianos brotas-
sem de sua humilde aspiração de se tornar apenas “contadora de histórias”...
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A centenária
Rachelzinha

Marcos Santarrita

1

Não foi uma vocação propriamente. Lá em casa, mamãe lia
muito, papai lia muito, minhas tias, meus tios. Mamãe tinha uma
biblioteca muito boa, de forma que ler foi uma coisa normal.
Aprendi a ler sozinha com cinco anos de idade. Comecei a ler e
desembestei toda a vida, lendo muito, lendo à noite, toda hora.
Mamãe às vezes chegava de madrugada e vinha apagar a luz e me
mandar dormir. Ela ia me dando livros para ler, mas o que eu pe-
gasse lia. Ainda hoje sou assim. Mas comecei a escrever fazendo
uma carta sobre a rainha dos estudantes.

Eu devia ter uns 18 para 19 anos. Escrevi uma carta brincando,
assinada Rita de Queluz, e mandei ao jornal O Ceará, que promo-
via o concurso. A carta fez sucesso e o diretor do jornal ficou que-
rendo saber quem eu era. Achava que era um homem, que quem
tinha escrito aquilo era um homem. Jáder de Carvalho, que era
meu amigo, já me conhecia, e disse: “Não, isso é da Rachelzinha,
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filha do Daniel. Isso é coisa da Rachelzinha”. O diretor me mandou chamar
e me convidou a colaborar no jornal. Passei a colaborar toda semana, coisa
que faço até os dias de hoje.

Assim se descreve, em termos literários, Rachel de Queiroz, em entrevista
ao jornalista Ulisses do Rêgo, por ocasião do lançamento de seu livro de me-
mórias, Tantos Anos, escrito a quatro mãos com a irmã, Maria Luísa Queiroz.
Era então, segundo Cynara Menezes, da Folha de São Paulo, “uma senhora de ca-
belos brancos jamais maculados com tinta, de voz poderosa, porém afável, di-
vertida e provocadora, nem sempre sincera. A crítica de opiniões ácidas se cur-
va à acadêmica adepta da boa vizinhança”.

A mana, incentivadora, recolheu num gravador e transcreveu as memórias
da escritora, pois a própria Rachel se mostra irredutível sobre novos trabalhos,
e diz ter como próximo projeto “ir para o céu o mais rápido possível”. Como
não pintava os cabelos, tampouco se submeteu à cirurgia plástica, embora
grande amiga do Acadêmico Ivo Pitanguy.

O Ivo dizia sempre: ‘Você é a única mulher que tem Pitanguy de graça e
não usa.’”. Outro dia, alguém me perguntou na frente dele por que eu não
fazia plástica. Eu disse: “Minha filha, o Pitanguy estica, mas não renova.
Você picha aqui, ali, mas a velhice tem a sua harmonia, o queixo fica mais
pesado, os olhos mais fundos, e a cirurgia interrompe esse processo.

Na entrevista a Ulisses do Rêgo, ele conta que, mal fizera 11 anos, matricu-
lada pelo pai no Colégio Imaculada Conceição, a menina causou espanto
numa das freiras, a Irmã Pauline, que lhe perguntou como faria para dar a volta
ao mundo. Rachelzinha, ávida leitora de Júlio Verne, perguntou em resposta:
“A senhora quer ir pelo Estreito de Magalhães ou pelo Canal do Panamá?”.

Como o editor de O Ceará, o seco e rude Graciliano Ramos apostou, ao ler
o romance de estreia da autora, O Quinze: “É homem!”, e foi um custo conven-
cê-lo de que não. E a moça nem tinha 19 anos, acrescenta o repórter. “Do as-
sombro geral veio, então, a glória”, continua:
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Entre outras, elogios de Augusto Frederico Schmidt e Mário de Andra-
de. No entanto, passado o alvoroço que causou entre 1930 e 1960, a escri-
tora sofreu um boicote da melhor crítica, devido ao controvertido apoio ao
golpe de 1964 – ou melhor, a seu primo Humberto Castello Branco.

2

Agitadora comunista, segundo a polícia de Pernambuco, reacionária anos depois,
segundo os comunistas, primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras,
Rachel de Queiroz foi tudo isso e mais ainda, e se viva estivesse completaria o cente-
nário este ano. Ainda menina, a futura professorinha leu o romance Ubirajara, de José
de Alencar, “obviamente sem entender nada”, como lembraria depois.

Sempre ligada aos movimentos artísticos e literários no Brasil e no mundo,
tomou conhecimento do movimento regionalista iniciado com o romance A
Bagaceira, de José Américo de Almeida, que passaria a integrar. Tratava-se da
primeira escola realmente brasileira, pois até então os escritores nacionais se
deixavam prender a influências e modas francesas.

Diplomada professora em 1925, Rachel, como se escrevia então, não lecio-
nou de imediato, e retornou à fazenda da família e à leitura intensa, orientada
pela mãe, sempre atualizada na literatura nacional e estrangeira. Iniciou-se de
fato nas letras com uma carta encaminhada ao jornal O Ceará, em 1927, em
que ironizava o concurso Rainha dos Estudantes. Com o romance O Quinze,
no qual retratava a seca de 1915 no Ceará, a professorinha fugiu com a família
para o Rio de Janeiro, voltou depois para Belém do Pará e por fim Guarami-
ranga, no estado natal. Iria imortalizar a grande estiagem em O Quinze, que lhe
valeu 16 anos depois o prêmio de romance da Fundação Graça Aranha

Mais ou menos materialista até o fim, dizia achar muito ruim não ter cren-
ça, porque nas fases ruins não se tem em que se apegar.

Precisa se encolher em si mesma e aguentar a pancadaria. Invejo profun-
damente quem tem uma boa fé. O Helder [Dom Helder Câmara] ainda tem
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esperança de me converter, diz que deseja morrer um dia depois de mim só
para rezar a extrema-unção junto comigo,

confessou a Cynara Menezes.
Acusada de reacionária por haver apoiado o golpe militar de 1964, movi-

mento liderado pelo seu primo, o General Humberto de Alencar Castello
Branco, explicou que pelo menos um aspecto bom teve a quartelada:

Principalmente ter deposto o governo de Jango, que foi uma limpeza.
Sempre tive o maior desprezo por Jango intelectualmente [...]. Não tivemos
cargos. Conhecia eles todos por chamar de “você”, mas nunca me aprovei-
tei. Olhando desapaixonadamente, a ação dos generais não foi tão ruim
quanto dizem nem tão boa quanto os generais pretendem,

revelou na entrevista à Folha.
Mais adiante, prosseguiu:

Pertenci ao Partido Comunista durante 24 anos. Era simpatizante, fui
admitida, mas no dia seguinte tive uma grande briga e abandonei o partido.
Ideologicamente continuo trotskista, o camarada Trotski ainda é uma per-
sonalidade muito importante para mim. Era um grande escritor.

No movimento comunista, porém, conheceu o homem de sua vida, o cama-
rada Oyama de Macedo, com quem se casou tão logo o Congresso aprovou a
lei do divórcio. “Quando chegou, acho que um dos primeiros casamentos no
Brasil foi o nosso. Oyama deu esse presente à mãe. Ele foi meu único grande
amor”. O marido, como os outros colegas de literatura, morreu antes, e ela
confessou a Cynara:

Tem sido uma das grandes mágoas da minha vida. Meus amigos eram
todos mais velhos que eu, de forma que fui perdendo todos eles, de um em
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um. [Pedro] Nava, Graciliano [Ramos], Zé Lins [do Rego], amigos queri-
dos que eram como irmãos, a gente se via todo dia. O Zé Lins acordava a
gente de noite porque tinha escrito uma página e estava em dúvida, e acor-
dava a gente para ouvir o diabo da página.

Como todas boas memórias, esta retrata a turbulenta paisagem intelectual
dos anos 30, 40, 50, época de guerras, golpes de estado, revoluções, nazismo,
fascismo, integralismo. Em Tantos Anos, Rachel faz revelações indiscretas,
como o homossexualismo de Mário de Andrade. “Creio que ele era um ho-
mem profundamente infeliz. Acho que sou a primeira pessoa que faz alusão
escrita a isso, mas era um fato notório entre nós. A gente sentia isso nele, era vi-
sível”. No entanto, não tem a mesma desenvoltura ao falar do primo, o memo-
rialista Pedro Nava, e explica: “Porque foi muito recente sua morte, porque
éramos ligadíssimos e porque ele se matou para esconder isso. Então, todos
nós respeitamos. Ele se matou para não ser desmascarado por um sujeito que
fazia chantagem”.

No novo livro, as duas falam apenas da infância e juventude. “A romancista
Rachel de Queiroz nunca estará retratada num livro de memórias”, afirmou a aca-
dêmica. “Graciliano era um homem muito inteligente, fiel às amizades. Acompa-
nhei-o até morrer. Tinha um gênio ruim. Quando implicava com alguém, dizia
umas coisas ferinas. E cultivava o mau humor como uma característica”.

E sobre Manuel Bandeira:

Era um amor, as moças o adoravam. Agarravam Manuel, beijavam. E ele
adorava ser adorado. Um dia, estava nos mostrando o novo apartamento
dele. Tinha uma cama grande, eu fiz uma brincadeira. E ele disse: “Nunca
uma mulher dormiu a noite inteira na minha cama”. Alguém perguntou a
razão e ele respondeu: “Tuberculose”. Não sei se era complexo ou cautela,
porque até então tuberculose era uma doença incurável. Mas tinha namora-
das, amantes, inspirava paixões.
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Grande leitora da literatura francesa, da qual traduziu alguns dos maiores
clássicos antigos e modernos, Rachel de Queiroz tem preferência pelos britâ-
nicos, sobretudo pelas histórias de detetive e da Scotland Yard. Para ela, policial
no Brasil significa prender, bater e matar, por isso nossos escritores, mesmo os
mais populares, como Rubem Fonseca, não chegam a empolgá-la. Apesar de
ter lido, quase por obrigação, filosofia marxista nos anos de comunista, não se
interessa pela disciplina. “Filosofia é chato que é danado!”, sentencia. A Ulis-
ses do Rêgo, informou que formou o gosto literário desde pequena.

A mãe dava-lhe “Eça, o menos pesado do Eça – sem dizer isso, porque eu
ficava curiosa. Gosto muito dos autores ingleses, mas fui criada nos franceses,
nos portugueses. Dos brasileiros, Machado de Assis é meu ídolo, meu deus li-
terário”.

Nascida em Fortaleza, Ceará, a 17 de novembro de 1910, filha de Daniel
de Queiroz e Clotilde Franklin de Queiroz, Rachel de Queiroz descende pelo
lado materno da família Alencar – a bisavó, “Dona Miliquinha”, era prima de
José de Alencar – e, pelo paterno, dos Queiroz, gente de profundas raízes em
Quixadá, onde o Dr. Daniel atuava como juiz de direito.

Além de O Quinze (1930), Rachel de Queiroz escreveu ainda João Miguel
(1932), Caminho de Pedras (1937), As Três Marias (1939), O Galo de Ouro, folhe-
tim na revista O Cruzeiro, e a obra-prima Memorial de Maria Moura, que acabou
por tornar-se uma minissérie de sucesso da TV Globo. Traduziu do francês
uma edição condensada de Os Demônios, Humilhados e Ofendidos, Os Irmãos Kara-
mazov, do russo Fiodor Dostoievski; O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily
Brontë; Mansfield Park, de Jane Austen; A Família Brodie e Anos de Ternura, de A.J.
Cronin; Destino da Carne, de Samuel Butler; Náufragos, de Erich Maria Remar-
que; O Deserto do Amor, de François Mauriac; Tempestades d’Alma, de Phyllis Bot-
tone; Miguel Strogoff, de Júlio Verne, entre muitos outros.

A romancista, que completaria 93 anos no dia 17 de novembro de 2003,
faleceu no Rio de Janeiro no dia 4 de novembro daquele ano. Ela própria dizia
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que não relia suas obras, e bons motivos tinha para isso. Em João Miguel, por
exemplo, nota-se um estilo tosco, como quando a personagem-título, sob o
efeito do álcool, enfia uma faca na barriga de um homem, crime pelo qual iria
para cadeia, e a narrativa observa que a sensação era de quem fura um embru-
lho. Mas foi-se aprimorando até chegar à catedral Memorial de Maria Moura, em
que descreve talvez a saga dos Queiroz, em meados do século XIX – um épico
de cangaço, coronelismo e briga de duas famílias de latifundiários.

Mas já se percebe a grande escritora na primeira obra, no choque de gera-
ções entre a jovem protagonista, Conceição, e a avó, Mãe Nácia, na localidade
de Logradouro, perto de Quixadá. A primeira, por assim dizer, alter ego da au-
tora, cheia de ideias feministas e socialistas; a outra, representante do grande
latifúndio e das tradições luso-brasileiras. Para completar o quadro, surgem o
primo Vicente, “de caso com uma caboclinha qualquer”, e o drama do vaquei-
ro Chico Bento, que mata uma cabra, entra em choque com o dono e acaba
indo parar num campo de concentração para retirantes.

Obra oriunda dos famosos folhetins franceses que tanto deleitavam senho-
ras e senhoritas na virada do século, o livro mistura vingança (a mãe, que se en-
forcou, na verdade foi assassinada), estupro (nas mãos do padrasto), fuga
aventuresca, circo mambembe, uma vilã abominável e, claro, amor, para suavi-
zar um pouco a imagem de “paraíba mulher macho, sim, sinhô” da protago-
nista; qualquer semelhança com os faroestes americanos não é mera coincidência –
daí talvez o imenso sucesso da série.
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O que é Os Sertões?

Frankl in de Olive ira

A monumental reedição crítica de Os Sertões, feita por Walnice Nogueira
Galvão (Brasiliense, São Paulo, 1985), impõe a pergunta sobre o que, em ter-
mos de literatura, é o soberbo livro euclidiano. Enfrentemos, pois, a questão.

Ogrande livro de Euclides, monumento da coluna ibero-
americana e não só soberbo documento da civilização bra-

sileira, continua sendo opus sem carteira de identidade. A natureza do
seu ser, enquanto obra literária, permanece há 80 anos indecifrada. É
impressionante verificar como sua realidade ontológica persiste in-
capturável pela análise literária. Desde José Veríssimo, historiado-
res, críticos e ensaístas não conseguiram penetrar sua essência íntima
e, consequentemente, defini-lo. Apesar da imensa bibliografia susci-
tada pelo livro monumental, ainda é questão aberta saber-se a que
gênero pertence, em que categoria se inscreve. E não se diga que esta
é uma questão despicienda, um problema aleatório, em torno do
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qual se possa dar a volta por cima, ou porque o consideremos irrelevante, ou
porque estampilhemos os gêneros como meros esquemas professorais, reper-
tórios de regras didáticas ou simples convenções.

Todo um capítulo de epistemologia literária – os gêneros participam da teo-
ria do conhecimento literário – não pode ser lançado ao mar como carga teóri-
ca inútil simplesmente porque, à hora em que interrogamos as estruturas ônti-
cas de um livro, em que indagamos a índole de sua substantividade artística,
perquerimos o que ele é e em que se constitui, esse livro possa parecer rebelde
aos cânones que enformam a própria teoria literária, em particular às leis da
preceptiva, sob cuja regência as obras se organizam. Mesmo autores que como
Croce negaram o caráter substantivo dos gêneros, proclamando sua non sostan-
zialità, não negam a sua operacionalidade, ou seja: a sua strumentalità. Esta é hoje
a posição do italiano Mario Fubini e do espanhol Claudio Guillén. Muitíssi-
mo mais certo do que Croce andou Ortega, quando disse que os gêneros são
categorias estéticas. Eles estão para a literatura como os conceitos estão para a
filosofia. O conceito compreende a natureza ou essência do objeto – represen-
ta, portanto, a apreensão do objeto pelo pensamento.

Ao mesmo tempo, ele se refere à realização efetiva de sua natureza ou essên-
cia, isto é: à sua existência concreta. Assim os gêneros: eles denotam formas –
os modos de ser da obra literária.

Precisamente porque apontam para os predicados e os atributos de uma
obra literária, os gêneros equivalem a métodos – a caminhos que conduzem à
descoberta da ontologia do opus literário, desvelam as suas camadas ônticas,
permitem a identificação do seu primo ens: permitem a determinação daquilo
em que ele consiste, a saber: o seu ser em si. E porque possibilita esta indivi-
duação, possibilita nomear o opus literário, chamá-lo pelo nome corresponden-
te à sua essência fundamental e designá-lo de acordo com a sua estrutura com-
positiva, sua constelação formativa. Os gêneros articulam o modo ou os mo-
dos pelos quais a coisa literária se constitui, permitindo a apreensão da forma
de que ela se reveste ao assumir o estatuto de obra de arte. Além de vitais para o
autor, consciente da obra que empreende, eles são igualmente vitais para o crí-
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tico, uma vez que se apresentam como condição de seu ato de pensar – sem
eles, o interrogante do objeto literário não pode sequer iniciar o diálogo com o
ente artístico com o qual se defronta.

Nenhuma obra, por mais complexa que seja a sua estrutura ontológica, dei-
xa de pertencer a determinado gênero. Se o deixasse, ela perderia o estatuto de
universo estético, de cosmo artístico, resvalando para o caos, visto – repita-se
– ser o gênero um princípio de ordem, constituir aquilo que a crítica alemã
chama de legalidade da ordem artística. Os gêneros são a magna carta da litera-
tura: estabelecem suas leis, fixam suas normas básicas, determinam sua confi-
guração estética. Quando se diz que uma obra rejeita o imperativo categórico
dos gêneros, na realidade o crítico está escamoteando a questão. Não é a obra
que é rebelde às categorizações. O crítico – este, sim – é quem não alcança a
sua complexidade, não penetra a sua substantividade, mostra-se incapaz de
desnudar a sua essencialidade estética.

Desvendar a recôndita estrutura da obra de arte literária, desocultar sua or-
dem compositiva obscurecida pelo esplendor das formas, capturar o seu subs-
tratum ontológico é a tarefa do crítico. Do autor não é dado esperar que esteja
obrigado a declinar seus desígnios ou mesmo revelar o mapa da mina. Porque é
ao crítico que compete deslindar a obra, inclusive no que ela tem de mais irre-
dutível; a crítica é um gênero criativo, e não uma atividade ancilar, muito me-
nos parasitária – exercício vampiresco do texto.

Ao perguntar: o que é Os Sertões?, o propósito do crítico é buscar o ser desse
ente literário, que há quase um século nos perturba com sua singularidade
composicional. A opulenta roupagem das formas descendo sobre a physis desse
livro, vestindo com sua malha fraseológica a sua secreta natureza, tem impedi-
do a exata colocação do problema de seu spermatikos logos. A análise das formas
tem prevalecido sobre a questão de sua substantividade. A crítica, quando se
sente obrigada a defini-lo, o define pelas formas que ele ostenta. Então o clas-
sifica pelo critério estilístico, enquadrando nesta ou naquela clave estilítica –
barroca, impressionista, expressionista, ou ainda segundo a natureza do pathos
que o anima: poema épico, epopeia etc. Inclusive esquece que as categorias es-
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tilísticas são categorias históricas, formas artísticas epocais, vinculadas a con-
textos mais amplos que os exclusivamente estéticos, cada qual corresponden-
do a certos e determinados ciclos civilizacionais, e não produtos a-historica-
mente dados. Como configuração artística os estilos são socialmente determi-
nados. Já os gêneros, enquanto categorias estéticas, são supratemporais. Sua
quidditas, entendida como determinação da coisa em seu ser, situa-se acima das
contingências históricas, exatamente porque, para repetirmos a expressão ale-
mã, eles são o corpo legislativo da literatura.

Desde José Veríssimo, passando por João Ribeiro, Medeiros e Albuquer-
que, Aires da Mata Machado, Naief Safady, Tristão de Ataíde, Olimpio de
Souza Andrade, Afrânio Coutinho e José Guilherme Merquior, que se defi-
ne Os Sertões como obra da ficção. As definições oscilam entre romance e epo-
peia: ora percorrem a escala do mundo ficcional, ora acasalam o novelístico
com o heroico. Tristão de Ataíde fala em épica romanesca, numa definição
que faz pensar na distinção que Northrop Frye introduz entre romance e es-
tória romanesca, esta conceituada como a forma literária mais próxima do
sonho, e cujo centro é a aventura. Mais avisada, Lúcia Miguel-Pereira, que
escreveu uma história da prosa de ficção brasileira, abrangendo o período
que vai de 1870 a 1920, não incluiu Euclides no elenco dos autores que es-
tudou. Por sua vez, Alfredo Bosi, na sua História Concisa da Literatura Brasileira,
repetiu o conselho, ministrado em seu volume anterior sobre o Pré-Moder-
nismo, segundo o qual devemos ler Os Sertões sem a obsessão de enquadrá-lo
em determinado gênero literário. Para os que aceitam a tese de Trenee Beh-
rems, Robert Petsch, Pierre Kohler – este, autor de uma filosofia dos gêne-
ros –, Max Werli, Emil Staiger, Justus Schwarz e Guenther Mueller, para os
quais os gêneros são tipologias literárias, autênticas determinações morfoló-
gicas, a sugestão do eminente professor Bosi dificilmente poderá ser acatada.
Devemos, no entanto, acatá-la toda vez que se nos deparam críticos classifi-
cando Os Sertões de forma metafórica ou hipotecando suas classificações à fa-
lácia das analogias, vale dizer: à atribuição dos mesmos predicados a coisas
ou objetos diversos. A similitude entre os gêneros literários é puramente ilu-
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sória: na sua Gestalt e nas suas funções eles não são homólogos: não desempe-
nham na literatura as mesmas funções.

Afrânio Coutinho, em “Os Sertões, Obra de Ficção”, talvez o mais divulgado
de seus ensaios – inserido em seis publicações diferentes –, depois de conside-
rar o livro de Euclides inclassificável dentro do esquema simplista dos gêneros,
afirma que o que avulta na obra, como arquitetura e como construção, é o ca-
ráter de narrativa, de ficção, de imaginação. E conclui: Os Sertões são uma obra
de ficção, uma narrativa heroica, uma epopeia em prosa, da família de Guerra e
Paz, da Canção de Rolando, cujo antepassado mais ilustre é a Ilíada. E, após recor-
dar a propósito da obra de Euclides a Divina Comédia e o Quixote, Afrânio escre-
ve que o livro de Euclides é um romance-poema-epopeia. Em seguida, renova
a comparação com Guerra e Paz.

José Guilherme Merquior (De Anchieta a Euclides: Breve História da Literatura
Brasileira) não só considera Os Sertões obra de ficção embutida no ensaio como o
denomina belamente de saga sertaneja. E, após colocar em realce o sopro de
transfiguração artística em que o prosador forjou os protagonistas e as massas
do drama de Canudos, diz: “Daí a crítica de J. Veríssimo a A. Coutinho ter fa-
lado no romance que pulsa sob Os Sertões: romance – acrescenta – grifado pela
categoria ímpar da língua literária”.

Voltemos à teoria dos gêneros. O seu grande mérito não é só o de estabe-
lecer normas, de ser uma doutrina indicativa, mas também o de permitir ao
crítico promover o agrupamento das obras literárias em famílias, da mesma
forma pela qual o botânico agrupa e classifica as espécies vegetais e o zoólo-
go procede com a escala que sua ciência lhe confere. Ela nos ajuda a compre-
ender a intrincada complexidade da produção simbólica e a encontrar, no
seio dessa complexidade, o princípio reitor da obra literária, claro que os gê-
neros importam numa limitação – eles limitam porque definem, e toda defi-
nição equivale a uma delimitação, a uma determinação: de – determinatio, de –
finito. Este caráter delimitativo impede que as categorias estéticas sejam inter-
cambiáveis. O crítico só pode vê-las entremescladas quando perde o senso da
ordem mental, o sentido da clareza e da disciplina, quando aderna na confu-
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são conceitual. Como evitar esta turbação, que induz a uma visão tosca, opa-
ca, turva?

Examinando, rente ao rigor conceitual, as classificações dadas às obras. No
caso concreto de Os Sertões, perquirindo a inteligência dos epítetos que lhe fo-
ram outorgados.

Seguindo esta técnica, de sabor eminentemente didático, partamos do mais
singelo para o mais complexo. Perguntemos, assim, pelas categorias com as
quais ele foi precintado, a saber: 1.o) que é ficção?; 2.o) que é imaginação?; 3.o)
que é narrativa heroica?; 4.o) que é epopeia?; 5.o) que é romance?; 6.o) que é ro-
mance? – poema? – epopeia?; 7.o) que é saga?

No propósito de evitar infindáveis digressões, limitemo-nos a respostas
tanto quanto possível concisas, embora conscientes do caráter demasiado apo-
dítico que macula sua carga teórica. Procedendo assim, fica claro que não nos
empenhamos em anunciar certezas pessoais, sempre carregadas de subjetivis-
mo, mas em dar às respostas o máximo teor objetivo possível, mesmo com o
risco da queda nas tautologias.

Ficção é o inventado, o fictício. É termo que em literatura usualmente se re-
serva para aplicação à novela e ao romance ou ainda ao conto. E porque a fic-
ção é uma invenção, seu ingrediente é a fantasia, a imaginação.

Mas e fantasia, o que é?
Imaginação é seu equivalente ou em que dela se distingue?
Fantasia, do verbo grego phaineim, brilhar, aparecer, aparição, ação de mos-

trar-se, espetáculo, representação. Primordialmente, luz. Daí porque, na estética de
Plotino e na dos estoicos, o critério da beleza, o metron para a aferição das coisas be-
las era o da cor brilhante – o termo belo aplicava-se às coisas luzentes: o ouro, o
topázio (a doutrina estoica da cor encantatória; a sentença do sofista Hípias, no
diálogo platônico: “O ouro puro é aquilo que é belo”). Tais conceituações apon-
tam para a ideia do brilho e da luz como formas inteligíveis – as formas perfeitas
(eide). A luz é a fonte da beleza em Rembrandt – diz, em nosso tempo, Georg Sim-
mel –, não a luz natural – acrescenta o filósofo alemão –, mas a luz que emana da
fantasia artística. Portanto, a fantasia é poder de iluminação.
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E imaginação? Do latim imaginatio – visão, representação.
Nos primórdios da civilização europeia ocidental, os dois termos se equiva-

liam. Os gregos só conheciam a palavra Phantasia e com ela designavam a ativi-
dade da mente por meio da qual se produzem imagens – os chamados phantas-
mata. Segundo Platão e Aristóteles, a Phantasia radica no poder de suscitar ima-
gens, embora não estejam imediatamente presentes os objetos e as fontes de re-
presentação. Mas nem Platão nem Aristóteles a comparam à percepção ou ao
pensamento discursivo. A arte – e só a arte – era para o pensamento helênico
phantasmai, phantasiké.

Imaginatio foi termo forjado para traduzir Phantasia.
No âmbito do Classicismo romano surge Longino. A ele se atribui a autoria

de De Sublimate, a mais importante obra sobre estética depois da de Aristóteles.
Longino manteve estreitas relações com o círculo de Plotino – Porfírio o con-
siderava o maior crítico de seu tempo. Mas, quando os eruditos descobriram
que o De Sublimate não era de Longino, passou-se a atribuir a sua autoria a um
mestre de retórica de origem grega – o PseudoLongino – que, ao redigir o De
Sublimate, teve como propósito fundamental tomar posição nas disputas entre
as escolas de retórica de Apolodoro de Pérgamo, que a considerava uma arte e,
como tal, atividade criadora. O PseudoLongino defendeu a posição da escola
de Teodoro da Gadara. E em seu tratado surge, pela primeira vez, o conceito
de fantasia estética. Propondo-se melhorar a obra de Cecílio de Calacte, retó-
rico e amigo de Dionísio de Halicarnasso, o PseudoLongino ensinava que o
efeito da linguagem elevada sobre os ouvintes não era a persuasão, mas o arre-
batamento ou encanto (ekplesis). Esta é a provável origem do conceito de fanta-
sia cataléptica, dos estoicos, para os quais a fantasia significava igualmente
sensação, noção e proposição. O Kataleptokón, agregado ao phantasia, confere a
esta um caráter arrebatador, hipnotizador, sugestionador. A violência da fan-
tasia cataléptica destina-se a nos forçar à percepção ou à proposição, a perce-
ber ou a levantar teses, arguir, emitir juízos, sentenças, asseverações, levantar
problemas, elaborar discurso. O homem não compreende as coisas. As coisas
o assaltam. Apossam-se, apoderam-se dele, por gravarem-se nele – phantasia
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typosis en psychê. A fantasia cataléptica constitui, para os estoicos, a base do
assentimento reflexivo, do conhecimento – as coisas que se apossam do
homem o levam a compreendê-las, a entendê-las. Neles elas se transformam
em evidências.

Na Idade Média, os termos Phantasia e Imaginatio tinham sentido equivalente.
Os autores que seguiam a tradição neoplatônica consideravam a phantasia uma
atividade de natureza predominantemente intelectual. Outros, na linha de
Santo Agostinho, a estimavam como vis animae, vinculando-a mais à sensibili-
dade do que ao intelecto, embora em certo passo Santo Agostinho admitisse a
ligação da phantasia com as atividades intelectivas. Por sua vez, os tomistas dis-
cerniam entre fantasia sensível e fantasia intelectual, mas sua tendência maior
era para considerá-las facultas sensitiva. No século XVII manteve-se o entendi-
mento da antiguidade clássica. Vico, que inova em tantas províncias do saber,
fundador da primeira concepção estética da linguagem, confere estatuto privi-
legiado à fantasia, que, diz, coloca-nos diante das coisas que estão distantes da
nossa vista, enlaça as coisas dispersas, franqueia-nos o acesso às inacessíveis,
aclara as abstrusas e abre caminho através das selvas impenetráveis. Vico fixou
a faculdade teorética da fantasia – e nesse passo acompanha-o Croce, que so-
bre ele escreveu um livro estupendo. É certo que Hobbes, logo no início do Le-
viathan, tentou discernir entre fantasia e imaginação, mas ainda assim não se
apartou das tradições clássicas, da medieval e da renascentista. Esta última,
privilegiando a fantasia, sem distingui-la da imaginação, alcançou seu punto oro
em Leonardo Da Vinci, para o qual o saber e o fazer artístico fundavam-se
tanto nos poderes da concepção do homem quanto na observação. Imaginação
e empiria – as duas bases das construções mentais.

No seu método, na sua metodologia, arte e ciência integravam-se numa unida-
de coesa. Para esse precursor direto de Galileu, a produção artística era ao mesmo
tempo conhecimento científico: nele, as exigências artísticas convertiam-se em exi-
gências especulativas. Quanto propriamente à ciência, Da Vinci a definia como
uma segunda criação realizada pela fantasia. Segunda porque a criação artística
contém todas as formas que estão na natureza e as que não estão.
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Durante todo o século XVIII não se alterou a posição dos dois conceitos,
embora à fantasia houvesse sido deferido papel superior como poder mental
criador. Só nos fins dessa centúria iniciou-se o processo de diferenciação dos
dois termos, mas conferindo-se à fantasia alcance maior do que à imaginação.
Na filosofia clássica alemã é, porém, difícil saber quando Kant, Fichte e Schel-
ling distinguem fantasia criadora de imaginação produtora. Refinam-se as
diferenciações, embora mantenham patente a relação entre faculdade imagina-
tiva e função cognoscitiva. Tal relação assume em Kant papel fundamental. É a
Einbildungskraft – a Phantasis – que possibilita unificar a diversidade do que é
dado na intuição. E para Fichte é através da atividade imaginativa que o
não-Eu se põe, se instala, se aloja no Eu. A teoria da imaginação produtora –
frisa Nicolai Hartmann – pode ser considerada a obra-prima da Doutrina da
Ciência de Fichte. Mas aqui o pensamento de Fichte fez-se tão árduo que exi-
giu um intérprete. E esse intérprete surgiu com Schelling em seu System des
Trandzendentalen Idealismus, no qual o lugar ocupado pela atividade não-reflexi-
va do Eu passou a ser colonizado pela fórmula mais geral e mais feliz – acen-
tua Hartmann – da produção inconsciente. Por que inconsciente? Porque a
relação teórica do sujeito com o objeto produz a ilusão do ser-em-si do objeto.
É a apoteose do idealismo. No Romantismo germânico, profundamente con-
dicionado pela filosofia clássica alemã, sobretudo por Schelling, para quem o
ato mais alto da razão é o ato estético, vemos estabelecerem-se distinções, de
Friedrich Schlegel e August Wilhelm Schlegel a Jean Paul e Novalis, em torno
de Einbildungskraft, espécie de memória potencializada, e o poder mais alto da
Phantasie ou Bildungskraft, o qual totaliza as coisas. Johan Nikolaus Tetens traça
uma diferença entre bildende Dichtkraft e Phantasie, e Schelling, entre Phantasie e
Einbildungskraft, enquanto Jean-Paul e Augusto Wilhelm Schlegal vinculam a
Phantasie à Razão e reduzem a Einbildungskraft a uma forma da memória. Como
Schelling (Einbildung – Bild, figura), Karl Wilhelm Ferdinand Solger diferencia
a Imaginação (Phantasie) da Fantasia (Einbildungskraft). Esta é para ele a percep-
ção humana: na imaginação artística, o ato de apreensão da realidade e a reali-
dade são uma só e a mesma coisa. No rastro do idealismo clássico, Dilthey
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conceituava a fantasia poética como fundamento da criação. Por sua vez,
Mueller-Freinfels introduz uma distinção entre fantasia criadora e fantasia
lúdica, a primeira engendrando possibilidades de representação, a segunda jo-
gando livremente com as representações até produzir representações novas.
Marx, no Dezoito Brumário, ao tratar dos imaginários sociais, recorre ao termo
Phantasie. Sob a influência de Vico e da filosofia idealista alemã, Croce destaca
o caráter produtor da fantasia no campo artístico. E Frohscharmmer admite a
Phantasie como fundamento do conhecimento. E dois grandes representantes
do marxismo ocidental – Ernst Bloch e Ernst Ficher – voltam ao nosso tempo
a dar dignidade filosófica a ambos os termos.

Bloch, em seu Prfnzip Hoffnug, considera a Imaginação uma forma da cons-
ciência antecipadora. Fischer define a Fantasia como forma de conhecimento
do mundo, tal como ele deveria ser.

No universo cultural anglo-saxônico o problema da identificação da imagina-
ção com a fantasia é colocado por Wordsworth. Mas Coleridge toma rumo dife-
rente: o da diferenciação. O pensamento de Coleridge mantém forte dependência
das fontes alemãs: Leibniz, Kant, Schiller, Schelling, os Schelegel, Jean-Paul, Sol-
ger, Fichte, Goethe. À influência do idealismo alemão e dos poetas filosofantes do
Romantismo germânico somava-se a do platonismo inglês e a tradição psicológica
escocesa do século XVIII (William Duff, Dugald Stewart, Robert E. Scott). Co-
metendo, porém, um equívoco na justa interpretação do termo Einbildungskraft, Co-
leridge introduziu distinção entre Imagination e Fantasy, além de uma outra, entre Fan-
tasy e Fancy, distinção – a primeira – que não é a mesma estabelecida por Schelling.

Para Coleridge a imagination comporta uma subdivisão entre imaginação
primária e imaginação secundária, a primeira sendo um poder vital – agente
de toda perfeição humana – e a segunda sendo puro eco daquele poder vital. A
fantasy, através da lei da associação, recebe a sua matéria já elaborada, como a
memória comum. Ela não tem opostos com que jogar, mas elementos fixos e
definidos. É uma memória emancipada do tempo e do espaço. E a fancy, que é?
Esta é arbitrária: uma espécie de fantasy sem freios. À imagination Coleridge
concede o estatuto de atividade criadora.
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Na realidade, esse conceito de imaginação criadora, como integrante de um
pensamento sistemático, vamos encontrá-lo nos quadros do pensamento pa-
gão – da philosophie paienne, como belamente chama Alexandre Kojève –, quer di-
zer: na sua estação final. Elaborou-o Plotino, instaurador de um dos momen-
tos mais altos do pensamento ocidental: o neoplatonismo (há autores que lhe
negam esta qualidade, atribuindo-a a Numenio de Apamea). A noção de imagi-
nação estética não é expressamente formulada por Plotino. Ele a deixa emergir de
um passo no tratado Sobre a Beleza Inteligível, em que, contra Platão, demonstra
que a obra de arte não é a imitação do sensível (mimesis), mas desvelamento da
mais imediata e mais fundamental de toda manifestação sensível. Fídias, na sua
lição, não esculpiu Zeus a partir de um modelo sensível; Fídias o imaginou
tal como ele seria, se consentisse em aparecer aos nossos olhos.

Flávio Filostrato, que ensinou em Atenas e Roma, provavelmente na época
de Caracalla – a Filostrato chamaram-no de o ateniense, para distingui-lo de três
homônimos, como ele também nascidos em Lemno –, contribuiu para a difu-
são das doutrinas neopitagóricas e da interpretação misticoteúrgica do pitago-
rismo com Vita Appollonii. Nesta biografia Apolônio de Tianna, neopitagórico
conhecido como mago, profeta e taumaturgo, Filostrato ensina, com Plotino,
que a imitação molda aquilo que viu, e a imaginação vai até aquilo que não
viu, e que presume como padrão da realidade.

Há um trecho, em Os Sertões, de capital importância para a colocação do
problema classificatório que a obra nos propõe. Na passagem em que nos fala
das lendas das cidades encantadas, aparecem empregadas as palavras imagina-
ção e fantasia, tomadas como sinônimas. Diz o referido trecho: “As lendas das
cidades encantadas, na Bahia, têm conseguido dar à fantasia dos matutos o
complemento das sérias indagações dos homens estudiosos”. E acrescenta: “E
não se acredite que as exagera a imaginação daquelas gentes simples”. Euclides
não distingue entre os dois termos. Não é porém sob esse aspecto que o trecho
em questão se torna significativo. Sua importância decorre do fato de Euclides
atribuir ao ficcional, ao fictício, ao inventado, ao imaginário, ao fantasista ou
fantasioso (as lendas) o poder de complementação do pensamento reflexivo
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(as sérias preocupações dos estudiosos). A ideia da produção intelectual sur-
ge, aqui, como representação e realização, acordes com o pensamento leonar-
do-galileano – recorde-se que especialmente Galileu, numa passagem do “Dia-
logo sopra i due Massimi Sistemi del Mondo”, remete às criações artísticas de Miguel
Ângelo, Rafael e Tiziano como modelos do conhecimento científico – e, neste
ponto, Galileu renova a intuição leonardina sobre a forjatura das formas reali-
zadas pela arte, que é quando a fantasia cria uma segunda natureza. Para Eu-
clides, pelo que se depreende da referência às lendas e ao seu papel comple-
mentar, a fantasia é o fermento, a levedura das criações artísticas e científicas.

Desta maneira, na perspectiva do próprio pensamento euclidiano, temos
que Os Sertões não pode ser considerado obra de imaginação – se no livro há
uma carga ficcional, ela é apenas complementar. E não podendo Os Sertões ser
enquadrado como obra de ficção, muito menos poderá ser definido como ro-
mance, narrativa romanceada, obra em que o real é tratado como ficção, tal
como postula Juarez da Gama Batista.

Que é o romance?
É obra de literatura imaginativa que gira fundamentalmente em torno de

um problema capital: o das relações humanas.
Northrop Frye dá especial ênfase a esta exigência. Tais relações têm o seu

paradigma, seu ponto mais candente nas relações entre os sexos. É uma narra-
tiva cujos polos são o sexo e os sentimentos que ele inspira. Já na Renascença,
Leonardo incluía o estudo das leis do sexo entre os fundamentos da criação
artística. Entende-se que assim seja porque, como ensinam os biólogos – e en-
tre eles é de salientar o admirável Bernhard Rensch em seu Homo Sapiens, Vom
Tier zum Halbgott –, o homem é o único ser vivo que concebe o amor como bus-
ca de beleza, lição que aliás não disfarça o seu cariz goethiano. É desse proble-
ma central que, sob disfarce fabular, trata o romance. Não se diga que, elidin-
do esse problema, Os Sertões antecipou de quase um quarto de século um tipo
de romance até então inexistente no universo ficcional: o roman-essay. Esse tipo
de criação ficcional, que surge pelos meados da segunda década do nosso sécu-
lo, tem os seus paradigmas em A Montanha Mágica, de Thomas Mann – criador
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do super-romance, Ueberroman, da classificação de Robert Ernst Curtius; no Dou-
tor Fausto, também de Thomas Mann; em O Homem sem Qualidades, de Robert
Musil; e em Auto de Fé, de Elias Canetti. São todos romances de ideias, visões
enciclopédicas da nossa civilização, gigantescos inventários da cultura ociden-
tal contemporânea. Neles, o confronto dialético das ideias, a predominância
do pensamento, a presença orientadora do intelecto não exclui a temática
amorosa, não lhes cancela a dimensão erótica. Cláudia e Castorp (A Montanha
Mágica); Leverkuehn e a húngara Von Tolna (Doutor Fausto); Ulrich e Ágata (O
Homem sem Qualidades) testemunham que o romance, até quando assume caráter
de súmula de uma época, não soterra, sob o peso das ideias, o friso erótico. Em
Auto de Fé vemos o professor Peter Kien casando-se com a governanta que
imaginava praticável como mulher e zeladora de sua biblioteca. Mas o
triângulo amoroso se fecha com a entrada em cena do amante de Thérese
Krumbholz – e a vida do professor Kien, que pensava que o mundo era
resgatável pela palavra (o saber), afunda num inferno.

Até nesse caso extremo, do uso manipulatório do amor, a relação entre os
sexos está presente.

Ora, em Os Sertões não há lugar para as relações amorosas. O sexo não existe,
a mulher não existe enquanto ser dotado de uma maneira especial de estar no
mundo ou mesmo meramente como ser biológico. As mulheres que transitam
nas páginas de Os Sertões ou são beatas, ou vivandeiras – bruxas, ou ainda vira-
gos – de olhos zangos e maus, repelentes, ou ainda zabaneiras incorrigíveis e
trêfegas. Não se trata de um caso de misoginia. Euclides, ser deserotizado, não
tinha sensibilidade, apelo sensorial para a mulher, na sua complexidade exis-
tenciária. Nem sequer para a mulher como lutadora. No entanto, em Canudos
existiram as Maria Rita, as Santinha, as Maria Francisca, as Marta, as Josefa, as
Mariana, as Rosaura e existiu uma figura extraordinária de guerrilheira: Leo-
nor Brígida, jovem gaúcha de 17 anos – a Brisa –, que emprestou o seu heroís-
mo à resistência da cidadela sertaneja. Em seu livro sobre a campanha de Ca-
nudos, livro que sob o aspecto documental-humano João Guimarães Rosa vá-
rias vezes me disse considerar superior a Os Sertões, Manuel Benício teve olhos
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para ver Brígida. Quanto à presença feminina em Canudos, Benício foi capaz
de observações estupendas, diz o insuspeito Olimpio de Souza Andrade. Em
Os Sertões há uma única mulher que Euclides não denigre – uma jovem morena,
em cujo rosto descobriu traços de beleza judia. Mas ele a vê quase que como
uma estátua. As palpitações da carne e da alma, delas não nos fala. Faltando,
portanto, ao livro de Euclides a dimensão fundamental que caracteriza o ro-
mance – mais do que isto, que é sua razão de ser –, o eixo das relações eróticas,
presente inclusive num livro tão complexamente intelectualizado como o
Ulisses (James Joyce) – pense-se em Leopoldo Bloom e Molly –, como
poderemos definir Os Sertões como romance?

Não é pelo fato de ser relato de um confronto bélico que Os Sertões possa ser
caracterizado como epopeia. No épico predomina a objetividade. O autor épico
mergulha diretamente em seu assunto: in medias res, como disse Horácio. Ora, em
Os Sertões há uma busca de objetividade, mas objetividade de índole científica e
não literária. Para ser carmem heroicum falta-lhe ainda outra dimensão da epopeia: a
individualizadora do sujeito portador da heroicidade, tal como ela surge na Ilía-
da. Em Homero, o motivo é a cólera de Aquiles; em Os Sertões não há cólera indi-
viduada: ela é coletiva. Em Homero – acentua Kitto – o que dá forma ao poema
não é uma coisa externa – a guerra –, mas o conceito trágico segundo o qual uma
disputa entre dois homens haveria de trazer a morte e a desonra a tantos outros.
Por outro lado, todas as epopeias ocidentais não derivam da fonte homérica,
mas da virgiliana. E em Virgílio o herói não é o guerreiro. Eneias é o herói ético.
Para Virgílio o heroísmo celebrável não é o das armas, mas o da força moral. Por
isso, ele não canta os vencedores, mas os vencidos: os que, merecedores da vitó-
ria, foram derrotados. Em se falando de epopeia, em relação a Os Sertões, esse é o
único tópico a merecer aproximação: como Virgílio, Euclides não celebrou os
vitoriosos, os triunfadores, mas os derrotados. Este traço, que é o que mais im-
porta, não foi destacado, sequer assinalado.

Igualmente inadequada é a comparação com Guerra e Paz. Este romance é o
panorama de toda uma sociedade: o espelho da Rússia pré-revolucionária. A
luta contra os exércitos napoleônicos é apenas o pano de fundo desse romance
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– o maior dos romances de todos os tempos. A sua matéria é outra: é, como agu-
damente salientou Percy Lubbock, a marcha processional das gerações, o ciclo
do nascimento, da morte, dos novos nascimentos. Seu eixo fabular não são as
batalhas, mas os dramas que ocorrem nas casas dos Rostov, dos Bezukhov e de
Natasha Rostov, cujos filhos são o futuro da Rússia – o homem, seus instin-
tos, suas paixões, seu sofrimento, sua ilusão de felicidade, suas esperanças. Na
cena em que, no quarto das crianças, Natasha levanta triunfalmente as fraldas
sujas do recém-nascido como se elas fossem uma bandeira, está todo o sentido
do romance: é a sucessão das gerações que dá sentido à vida. Não importa que
Tolstoi tenha dito que Guerra e Paz era uma nova Ilíada. Ele é um romance cujo
lugar é ao lado da Ilíada, eis o que, sendo a verdade, é diferente do que sobre o
seu próprio livro pensava o extraordinário russo.

A mesma imprecisão das classificações de Os Sertões como obra de ficção, ro-
mance, narrativa heroica, epopeia em prosa, romance-poema-epopeia, narra-
ção romanesca transparece na sua definição como saga. Esta é uma modalida-
de de relato em prosa que aparece na literatura nórdica antiga, principalmente
na Islândia, nos séculos XIII e XIV. A saga (em islandês: sorgur) tem em geral
base histórica, exalta o heroísmo – reflete a mentalidade pagã dominante na
sua época. A prosa nas sagas é duramente realista, despojada de toda retórica,
de toda eloquência. W. Baetke acentua que o mundo da saga é um mundo sem
cor e sem som. Nem mesmo o rumor das batalhas a saga registra. Os Sertões não
reflete mentalidade pagã, sua prosa oscila entre o barroco, o impressionismo e
o expressionismo, tende para a eloquência, não raro para o grandiloquente.
Nele domina o binômio cor-som.

O impulso metafórico que hipotecou todas as definições acima refeitas ao
demônio da analogia não representa leviandade intelectual. Bem pelo contrá-
rio, constitui belo exemplo de esforço crítico para alcançar o cerne de uma
obra fundamental da cultura brasileira. E deve-se a essa mesma obra, sobretu-
do às suas feições estilísticas, muito mais que às tectônicas, aquele metaforis-
mo classificatório. Apesar de equivocado, ele tem o grande mérito de abrir ca-
minho à solução do problema que Os Sertões representa. Como toda obra de
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arte, Os Sertões é uma Gestalt – uma estrutura organizada. A mera análise estilís-
tica, investigação de seus aspectos formais, a desmontagem de seus estilemas
servirá apenas à avaliação da matéria-prima literária empregada pelo seu autor.
É preciso, se quisermos resolver o problema proposto pelo livro de Euclides,
adotar outra estratégia: esposar uma técnica que estabeleça a identidade de for-
ma e conteúdo. Tal procedimento liquidará o unilateralismo tanto das análises
estritamente formalísticas quanto das abordagens restritas à investigação con-
teudística. Estabelecida aquela identidade, ter-se-á a chave da questão. E, ten-
do-se a chave da questão, não se incidirá no equívoco de Franklin de Oliveira,
que, num passo de A Fantasia Exata, definiu Os Sertões como obra de arte da lin-
guagem, aplicando ao livro de Euclides a mesma definição do Quixote dada por
Helmut Hatzfeld. Esta definição é uma tautologia. Obra de arte da linguagem
é toda obra literária. Ou bem ela é isto ou não será de arte literária, pois toda
obra literária só se consuma como obra de arte quando é obra de arte da
linguagem – estilo é uma construção que se dá através da língua, da linguagem.
De forma que a definição de Hatzfeld não diz nada: chove no molhado.

Voltemos a um ponto anterior desta exposição. Na epistemologia de Da
Vinci, ciência e arte não são formas antagônicas do Conhecimento. O traço
que, na gnoseologia de Leonardo, as unifica é a investigação da natureza, a
qual não elide o dado imaginativo. Este é o motivo pelo qual, para o colossal
florentino, a fantasia não pode ser arbitrária: suas construções não podem es-
tar desvinculadas do real. Ela não pode ser fantasiosa, no senso degradante deste
adjetivo. E não pode ser porque a fantasia tem de falar a mesma linguagem da
natureza: a arte como a ciência são os dois idiomas do real: para existirem, elas
têm de obedecer, na lição leonardodavinciana, às mesmas leis que governam o
processo constitutivo das formas naturais. Eis a razão pela qual Goethe defi-
niu a imaginação leonardiana como fantasia sensível exata. Como o valor
imanente da verdade que a arte contém é idêntico ao da ciência, a imaginação
não pode reter, abrigar, albergar momentos de subjetivismo arbitrário. O mes-
mo conceito goethiano de fantasia exata aplicado a Leonardo e recordado por
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Cassirer e Mondolfo em seus estudos sobre a filosofia renascentista, Banfi o
aplicou a Galileu, o criador do moderno modelo da prosa científica.

Que é Os Sertões?
Dizê-lo obra híbrida, livro sui generis é escamotear a sua natureza, fraudar a

sua ontologia literária. O fato de Os Sertões incorporar ao seu território estético
várias províncias do saber humano, de estar informado por vários saberes cien-
tíficos, que a fantasia exata de Euclides retrabalha, de realizar uma prosa em
que se acoplam visualidade e musicalidade, prosa que retém tanto de pintura,
escultura e polifonia, não autoriza, como já vimos, sua classificação como
romance.

A determinados tipos de produção simbólica, que parecem escapar às cata-
logações da perspectiva literária, no Brasil a crítica inclina-se a lhes pespegar a
etiqueta própria das obras da literatura imaginativa. É o caso – e para citar ape-
nas talvez o mais ilustre, anterior a Os Sertões – do Jornal de Timon, de João Fran-
cisco Lisboa. A crítica brasileira – recordem-se Álvaro Lins, Luiz Costa Lima
– não hesitou em classificá-lo como romance. E citam-se, como dado compro-
batório da tese, figuras plasmadas por João Francisco Lisboa, como a de Anas-
tácio Pedro e a do bacharel Afrânio, este apontado como um precursor da fi-
gura do Conselheiro Acácio, de Eça de Queiroz. O primeiro a apontar na dire-
ção de Lisboa ficcionista foi José Veríssimo. É consabido que o admirável es-
critor maranhense pensou num romance sobre a escravidão. E Euclides, numa
certa vez, confessou a Afonso Taunay que pensava em escrever um romance
histórico sobre o Rio de Janeiro seiscentista. Ambos os projetos malograram.
É certo que nos dois escritores existia uma vocação de romancista. Mas daí
concluir que tanto o Jornal de Timon quanto Os Sertões são romances há uma dis-
tância mensurável em anos-luz. O Jornal de Timon é um magistral ensaio de
crítica política, ensaio de crítica histórica. E Os Sertões?

O crítico húngaro Janos Hankiss sustenta que o processo de formação dos
gêneros literários ainda não está concluído. Possivelmente jamais chegará a seu
término. A tese de Hankiss não elimina, antes concorda com a do tcheco Ro-
man Jakobson, que relaciona a especificidade dos gêneros literários (função
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poética) com outras funções de linguagem, a saber: a referencial, a afetiva e a
apelativa. Esta aglutinação de linguagens ocorre em Os Sertões, onde é possível
discernir com precisão as camadas linguísticas que o compõem, desde a refe-
rencial, característica do discurso científico com a sua exata univocidade lógi-
ca, seu matemático rigor semântico, às emotiva e apelativa, típicas do universo
poético. Mas Os Sertões, considerado do ângulo da análise conteudística, é livro
de crítica político-social e, como tal, se organizou sob a regência das leis tectô-
nicas do ensaio. É livro que se construiu, na sua mescla de arte e ciência, sob o
signo da fantasia exata. Ele é um monumental ensaio sobre a civilização
brasileira e suas bases: a terra e o homem, o espaço físico e o espaço cultural.

O ensaio é fundamentalmente um exercício de ideias, uma experimentação
de conceitos, sobretudo o ensaio de corte baconiano. Sendo uma totalização
de saberes, nada o impede de se organizar artisticamente, de adotar uma estru-
tura estética. E sua força é tão poderosa que, no seu imperialismo cultural, ele
invadiu, a partir dos primeiros decênios do nosso século, como já salientamos,
os domínios da ficção, como comprova a mais alta literatura imaginativa da
nossa época, a partir de A Montanha Mágica, do teuto-brasileiro Thomas Mann.
O imperialismo do ensaio determinou, como já vimos, o aparecimento do ro-
man-essay – o ueber-roman da designação de Curtius.

Se Os Sertões não fosse desprovido da dimensão erótica, ele teria sido o ins-
taurador desse novo gênero literário. Mas, como lhe falta o eixo central das
criações romanescas – o das relações humanas, no que elas têm de mais decisi-
vo: as relações amorosas, que determinam o consórcio sexual –, ele ficou como
ensaio, a despeito de incorporar à sua tessitura valores pertencentes a outras
províncias literárias.

Com o advento, a partir de Dilthey, das chamadas Ciências do Espírito,
surgiu, como talvez último rebento da tradição goethe-hegeliana da cultura
alemã, um gênero novo: o da crítica das civilizações. O livro de Burckhardt so-
bre a Renascença Italiana e o de Huizinga sobre o outono da Idade Média na
Borgonha, como o de Paul Hazard sobre a crise da consciência europeia no sé-
culo XVIII e o de Werner Jaeger sobre a paideia grega, são cortes transversais em
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determinadas épocas históricas. Como tal, eles ostentam uma configuração ar-
tística: conteudisticamente, são ensaios de crítica histórica; estilisticamente,
são, pela sua Gestalt, obras de arte literária.

Corte transversal na civilização brasileira, Os Sertões é ensaio de crítica histó-
rica, ostentando, como o livro de Burckhardt sobre a cultura renascentista ita-
liana, o de Huizinga sobre a cultura franco-borgonhesa no outono da Idade
Média, o de Frederick Antal sobre Florença nos séculos XIV e XV e o de Frie-
drich Heer sobre a história espiritual da Europa, os egrégios emblemas da obra
de arte literária.

No Brasil pós-euclidiano podemos lembrar dois exemplos de ensaios civili-
zacionais que alcançam a dignidade de obras de arte literária. São eles: Casa
Grande & Senzala, de Gilberto Freyre, e Os Donos do Poder, de Raymundo Faoro.
Não importam as diferenças que, como configurações estilísticas, individuali-
zam cada qual desses livros. O de Gilberto Freyre, por exemplo, funda-se num
estilo rapsódico, solto, mais falado do que escrito. O de Raymundo Faoro
adota uma estrutura severa, uma arquitetura interna cerrada, em que o trabalho
da elaboração estilística e o da composição arquitetônica acasalam-se, sob a re-
gência do rigor lógico. Não obstante as diferenças formais, são ambos ensaios
de crítica histórica – cortes transversais na civilização brasileira.

É nessa categoria que se insere Os Sertões. E é a configuração artística que,
dentro dessa categoria, ele assume que, além de defini-lo, o resgata dos terrí-
veis equívocos que o enformam, e que correm por conta do cientificismo da
época em que foi escrito. Se não fosse esta dimensão artística, ele não teria per-
durado como documento e, sobretudo, como monumento cultural.
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Igor Fagundes



A indagação existencial
de Igor Fagundes

Izacyl Guimarães Ferre ira

No ano em que escrevo, 2010, Igor Fagundes é um poeta jo-
vem, abaixo dos 30. Com formação em Comunicação Social,

mestrado e doutorado em Letras, além de estudioso de Filosofia e de
prática teatral, tem três livros de poesia autorizada, após inúmeros
prêmios e uma estreia quando adolescente, em 2000, que elevaria o
número de publicações no gênero para quatro, se ele mesmo não rejei-
tasse a primeira. A filosofia e a juventude são dados mais que anedóti-
cos: episódicos – um, permanente; o outro, transitório –, mas que no
momento são relevantes para a abordagem de seus textos.

Logo que abertos, seus três livros mostram uma preocupação
com as estruturas de uma poética de algum modo contestatória nos
títulos ousados, corroboradas em seguida pelas divisões em partes,
como a demonstrar seu domínio, quer do conteúdo, quer da forma,
numa disposição quase didática dos temas.

O livro Sete Mil Tijolos e uma Parede Inacabada é sua estreia autorizada
em 2004, pela Editora da Palavra. Na sequência, ganha em 2005 o
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IV Prêmio Literário Livraria Asabeça com o livro Por uma Gênese do Horizonte,
publicado no ano seguinte pela Scortecci Editora. Em 2010, a Editora Multi-
foco publica Zero Ponto Zero, escrito durante poucos meses de 2007.

Os dados extrapoemas podem parecer supérfluos para o leitor, mas não se-
rão para o crítico ou comentador, pois exibem a vivência do poeta, configuram
sua personalidade voltada para a arte e o pensamento e, no caso em questão,
ajudam a entender alguns traços importantes de sua obra. Em Igor Fagundes,
esta formação e as versáteis experiências dão a ver uma procura de meios ex-
pressivos e mais: uma procura de significação do mundo.

Fiquemos, por ora, na forma, e não por acaso. Como se verá, a forma, nesta
poesia rigorosa, sem aprisionar o pensamento, delineia na contenção do(s) ver-
so(s) toda a especulação de um poeta em pleno controle e juízo de seu verbo.

Igor Fagundes domina o ritmo, e sua metaforização é dinâmica. É mesmo
vibrante e surpreende pela variedade e pela riqueza vocabular, considerando-se
sobretudo a juventude do autor e pondo à mostra concentração e maturidade
raras até em poetas mais vividos.

Outro dado prévio é o das epígrafes, nunca inúteis, pois em geral preludiam
o teor da obra, senão a motivação, alguma referência essencial ou amparo elu-
cidativo.

Se no primeiro livro há ainda palavras com iniciais maiúsculas, a partir do
segundo elas são abandonadas em favor da grafia igualitária das minúsculas e
da quase ausência de pontuação, algo à maneira de certas vanguardas e tão
marcante no americano e.e.cummings. Creio que tal tendência – muito do sé-
culo XX, embora lhe seja anterior e algo gasta após Mallarmé, assim como as
maiúsculas abrindo os versos todos, tão ao gosto dos românticos, parnasianos
e simbolistas – poderá ser abandonada em benefício da leitura, digamos, “nor-
mal”. Pois o recurso à multiplicidade da leitura, sua riqueza e ambiguidade,
permitidas pela ausência de pontuação e pelo uso de minúsculas pareceria prá-
tica apenas acessória à fruição do texto. Mas isso, podendo parecer trivial ou
secundário, em Igor Fagundes é parte de uma poética aberta, consciente e cien-
te do seu papel a desempenhar: contrapor-se à dicção tradicional sem perder o
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diálogo com ela, pois o que tem a dizer requer uma independência, se mantido
o essencial do dizer poético: ritmo, oposição à racionalidade da prosa, inventi-
vidade de linguagem e imagética. Por certo, isso será dito sem demérito algum
para o autor. Ao contrário. Porque, podendo tratar-se de característica de épo-
ca, mais que de estilo pessoal, tem neste poeta outra e mais alta função: a de ter
para um “assunto” novo – ou para um tratamento novo de assunto – uma
“forma” nova, dando curso igualmente novo à totalidade da dicção.

Mas abordemos esta poesia por outros e mais amplos aspectos. A obra de
Igor Fagundes não é uma aventura. Em poucos anos, já mereceu o reconheci-
mento de leitores gabaritados, poetas como ele – do metiê, portanto –, tão ca-
pazes ou mais que os críticos de ofício para penetrar a gênese dos textos e, se
experientes, como é o caso de alguns, distinguir originalidades, informação ad-
quirida, leituras absorvidas, inserção na cultura.

O próprio poeta admite o tônus filosófico de seus poemas. A imersão em
Heráclito, visível desde as epígrafes, e em Martin Heidegger, intérprete do
pensamento grego, está à mostra em citações, referências e insinuações. Mas o
estudioso de Filosofia vai além da indagação socrática, base universal do pen-
samento do Ocidente, da magia pré-socrática tão perceptível numa estética do
fragmento, para enveredar na procura contemporânea de sentidos nas artes e
na vida diária. E, se tal procura é “séria” em grande parte dos textos, por vezes
adere no terceiro livro à ironia e até a uma desabrida galhofa.

De todo modo, sofrido e sério, ou irônico, ou só banhado de humor drum-
mondiano eventualmente, seus textos já estão libertos de qualquer epigonis-
mo, parecendo ultrapassada sua fase de aprendizado. Embora mostrem ori-
gens e leituras, como todo poeta bem alimentado, os livros de Igor Fagundes
se sustentam eretos e sós.

O poeta e crítico Antonio Carlos Secchin, da Academia Brasileira de Letras
(ABL), diz ver em Igor Fagundes uma das maiores “inteligências poéticas” de
nossa literatura contemporânea, e esse juízo crítico vem acompanhado de nu-
merosos outros aplausos, muito merecidos, embora sejam poucos, além dos
prefácios, os estudos de sua poética.
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O entusiasmo dessa crítica tem a ver com aspectos fundamentais do poeta e
penetra o âmago do conteúdo dos textos, embora sem análise mais minuciosa
da feitura destes, como faria um Amado Alonso, por exemplo, quando exorci-
zou os demônios da criação de Pablo Neruda. Foram já reconhecidas sua sabe-
doria formal e técnica, bem como sua imagética exuberante. Caberá lermos,
aqui, alguns versos, antes de salientarmos o que vê a crítica e de tentarmos situ-
ar o pensamento e a estética deste fascinante verse maker, dir-se-ia de seu bem
lido Ezra Pound.

A educação pela parede quer-se exata:
cada tijolo é uma escolha e uma alquimia.
Na casa o espaço imita a pedra cabralina
em dura guerra contra a dor que entranha a sala.
...................................................................

No aprendizado do concreto no abstrato,
além de muros pelas folhas e objetos,
outro se oferta, grita em nós, aqui se cala:
por dentro, eterna, uma parede nos amarra.

Em outro poema:

E a parede, que era antes símbolo
do que em nós se mantém erguido,
acaba signo do que divide os corpos
em rumos de deus e do diabo.

Parede que une e divide, multiplica e esconde. E limita. E defende. E revela.
Como a cebola: “por cima da pele/ outra pele/ por baixo / mil cascas/ na
casca / que desvenda / a cebola / esta máscara / de quem a desvela // é a ce-
bola o poema / esta tensa nudez / nunca nua”. Lemos ainda: “Poesia // é
quando a folha engravida.” E, entre João Cabral e Chico Buarque, Drummond
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e uma lista de poetas lidos, todos citados no poema “Herança”, a pergunta:
“em que estante/ ficou perdida minha vida?”.

Consciência de forma e criatividade linguística, além de diálogo inter-
textual, viu Secchin onde o poeta e ensaísta Marco Lucchesi enxergou também
“uma estranha alegria de viver”. Foi sem dúvida uma estreia madura; de matu-
ridade precoce, viram todos os seus críticos. Porém, se este primeiro livro ja-
mais esconde filiações e perplexidades, se já revela o bom domínio formal e
usa ainda as maiúsculas, é estreia, forte, mas não reveladora da explosão ar-
tística a vir no segundo livro, Por uma Gênese do Horizonte, onde a estruturação é
mais sólida; onde há menos experimentações e aparece de vez (por ora) o estilo
dominante de oferecer leituras múltiplas na escassa pontuação, com o empre-
go quase estrito das minúsculas, com os recursos expressivos provenientes da
filosofia e com os parênteses propondo ora dúbios e obscuros, ora mais claros
os significados.

Toda grande poesia é exigente, e a de Igor Fagundes é ainda particular-
mente instigante e capaz de perturbar mentes cartesianas, embora sua aficção
pelo pensamento subjacente – quando não explícito – não facilite a leitura
desavisada. Não se trata do velho hermetismo, pois o poeta se vê com lucidez
e, quer quando em fala direta, quer quando – “cebola” – se desdobra em
imagens ou em alusões, não tem a intenção de esconder-se, mas de revelar-se
melhor. E esse inescapável teor “filosófico”, isto é, pensante, perscrutador
de sentidos, não turva a linhagem do gênero. O que faz é sempre poesia, mes-
mo quando aqui e ali pareça anedótica – nas acepções de factual e até de hu-
mor. Mesmo quando o miolo do poema se tinge da tal indagação de cunho
“filosófico”.

Ao sabermos que o poeta tem intimidade com a filosofia, não podemos dei-
xar de ler os poemas sem vermos um pensamento questionador e debatedor
nos versos. Exigência da alta poesia, tal atitude limita o espectro de seus leito-
res, pois creio, na eventual popularidade de sua obra, em uma poesia para poe-
tas e/ou leitores cultos, senão acostumados com a vertente cerebral à qual esta
pertence. Algo de Zero Ponto Zero:
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ok, você venceu: há, sim, uma ordem
intrínseca ao correr, vagar das páginas
de modo que uma dor não me incomode:
aquela em que o caótico refrata-me
............................................................

se encaixo a vida em plano de Descartes
(na horizontal a vertical em vértice)
não é por força da razão: por arte?

suspeite sempre do prazer estético:
Apolo fere-me no mito de Hades
enquanto o dionisíaco é mais ético

No poema seguinte:

coubesse a trajetória na parábola
inscrita em gráficos, mediante escalas
os dias seguiriam como um y
na busca por um x e por um triz
as noites não despertam programadas

Leiam-se, ainda, os poemas “zero ponto” e “ponto zero”, ambos compon-
do o título do livro, Zero Ponto Zero, para ver-se o tom constante de pensamento
pesquisador (pensa-se por vezes em Fernando Pessoa). Em Igor Fagundes, a
poesia nunca é trivial, jogo floral, sequer quando brinca, e o faz bastante.
Tudo nele procura sentidos, demonstrações, desdobramentos.

No segundo livro, Por uma Gênese do Horizonte, o poema final é quase uma
poética, seguida de perto ao longo de sua poesia. Após enumerar tarefas de do-
madores, trapezistas, mágicos e outros artistas de espetáculos, “no circo-poe-
ma onde se espraia a travessia”, conclui:
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– por esses o escrever não se assemelha a dardos
e à margem do funesto dança em euforia
o artista gêmeo do que em vida sempre vibra

O poema se chama “criação” e em muitos aspectos de construção e lingua-
gem ilustra essa poética de risco e de invenção, carregada de signos, exigente
quando deixa de lado o humour e navega por águas afluentes do pensamento
quase abstrato, se não estivesse já concretizado pela palavra poética.

A construção deste segundo livro tem rigores de arquitetura ou de enge-
nharia, com as idas e vindas de temas e autocitações, abrindo com um poema
a aludir ao título e girando em torno de afogados, como se o horizonte (in-
terpreto eu) fosse o limite ou a esperança num mar absurdo ou inóspito de
naufrágios. “Mistérios do horizonte”, diz bem o prefaciador, Latuf Isaias
Mucci, professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), ao falar dos
“poemas abissais” frente à “possível miragem”, dedicada “aos que, afogados
no amor, salvam vidas”.

Se vou e volto de um livro a outro é porque os três estão ligados pelo que
chamei de poética de risco. Igor Fagundes não teme os riscos de eventuais obs-
curidades, creio eu que por crer nas virtualidades elucidadoras de seus versos,
esperando que o acostumar-se com a linguagem ora cifrada, ora quase prosaica
de sua criação conquiste o leitor. Lançado nos labirintos das imagens numa
sintaxe clara, numa dicção precisa e contundente, o leitor, atento, não se perde,
mesmo quando, aqui e ali, o que entende possa ser distinto do que terá inten-
cionado o autor. Graças à magia de seu verbo, mais apurada a cada livro, até
enfrentar as dificuldades e as romper, tal como se verá no último poema de
Zero Ponto Zero, “sobre o ponteiro a âncora”.

A filosofia e a matemática são parte visceral de seu afazer poético no livro
Zero Ponto Zero. Escreve em “pele dural”:

nunca me constrangeu a matemática
de uns tempos para cá, tem-me ofendido
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com uma clareza estranha ao meu compasso
sem centros não desenha nem um círculo

constrange-me essa forma sem matéria:
os números não sei pelos sentidos

quando penso no vinho, qual molécula
(não) vem à língua? só o sabor do (ins)tinto

Mais adiante, no mesmo poema:

esta arte exata me maltrata os óculos
............................................................
o cálculo desponta e me desaba
e a vida morre quando se dá conta
em matemática, tão certa, falha

E encerra com riso:

se periódica, a propor a dízima
seu filho feio, aberração mais nítida

quando de si a operação for vítima
do erro de meu caro anestesista

Não será exagero dizer que Igor Fagundes trabalha com intenções de totali-
dades de temas e de linguagem. Pensamento e música, sentido e som se bus-
cam, como ocorre em toda alta poesia. Se há, e há, obscuridades em Igor Fa-
gundes, não é porque não saiba ser claro. Ele sabe. É porque sua poesia navega
por águas agitadas, uma agitação de procura de interpretação do mundo e de
cristalização de uma dicção em processo, como se espera de um poeta de peso,
jamais pronto e perfeito como um círculo.
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Em depoimento, Igor cita Aristóteles ao dizer que a filosofia e a poesia nascem
do espanto. Lembra e vê também a noção de criação – de poiesis – em seu sentido
amplo, como a transmutação da própria physis. Tal abordagem deste “herdeiro de
Alberto Caeiro” explica o transitar de uma a outra forma de ver e narrar o mundo,
cara e coroa da moeda da linguagem, “negando por afirmação e afirmando por ne-
gação”, numa dialética vital. Lembremos: “poetare deinde filosofare”...

Nessa dialética posta a nu diante de nós, o poeta vem de uma contenção
formal a balizar todos os poemas (ou quase) até o rompimento das paredes,
até o mergulho no oceano dos afogamentos e naufrágios. Como se o verso fos-
se pouco – algo assim, como já nos disse Augusto dos Anjos batalhando “con-
tra o mulambo da língua paralítica” –, com a ressalva: em Igor Fagundes nada
vai no rumo da paralisia. Há sempre movimento no labirinto do minotauro, à
mostra na capa de Zero Ponto Zero: “o jeito é percorrer, correr perigo / no curso
em que o discurso em labirinto / não tem começo, término nem bula / eu
mesmo na ilusão de dar-lhe a súmula”.

Tanto é assim, e disso tem plena consciência o poeta, que o livro terminará
com um poema aberto e esfacelado, algo à maneira da constelação mallarmai-
ca, uma vez rompidas as paredes do verso.

Lucidez na tormenta nos exibe uma poesia do pensamento, entre a busca (e
renúncia concomitante) de equações (de álgebra e filosofia) explanadoras e a
beleza da exposição do mundo pela poesia. Não por acaso, a forma de Igor Fa-
gundes varia e há os fragmentos dos aforismos aqui e ali, ao lado ou junto, ou
contra a formatação impositiva do verso. Pensamento pensando-se, observa-
ção observando-se, jogo de espelhos. Uma compulsão de aclarar-se, dar voltas
em torno para cristalizar a indagação no verso, gaiola aberta para o pássaro
pensador, utilizando a formatação e o ritmo da poesia para aprisionar a inda-
gação, conter o fluxo especulativo.

Mas atenção: Igor Fagundes resiste à tida como fria especulação filosófica
(mas será mesmo fria? Como ver frieza em Nietzsche, Heidegger ou Unamu-
no?) e se aquece no calor da poesia: uma poesia cheia de vida observada e usu-
fruída, jamais estática, pensando-se, e sentindo-se, e fazendo-se ao sol de um
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meio-dia vigoroso, com aquela “lucidez do sobressalto” construtor de João
Cabral.

O poeta sabe: filosofar é perguntar. O poeta sabe: poetar é dizer. E o poeta
demiurgo vai

rumo ao lugar em que tudo é barco
ao redor de si

a girar
sobre as curvas

de um imenso relógio

250

Izacyl Guimarães Ferre ira



As eleições da memória
em O Quadrado Amarelo, de
Alberto da Costa e Silva

Teresa Cristina Meireles de Oliveira

Quando atribuíram a Mnemósine, a deusa da memória, o pri-
vilégio de ser mãe de todas as musas, sabiam os gregos o que

faziam: depositar na capacidade que temos os humanos de captar o
momento que vivemos e, se ele nos interessa, guardá-lo qual joia na
lembrança. Desse momento vivido, ou, muita vez, imaginado, ou, ain-
da, a maioria das vezes, vivido e imaginado pelo recorte que nele faze-
mos à nossa imagem, a memória seletiva se encarrega de conceder ao
poeta material para algo que se convencionou chamar Arte. E, quando
falo poeta, volto aos gregos para, na palavra, reconhecer a raiz do ver-
bo póien, criar. Assim, todo criador é um poeta, pois todo artista traz o
incriado à luz da criação. Todo este prólogo diz respeito a este Poeta,
Alberto da Costa e Silva, cujo olhar, prenhe de memórias, se debruça
sobre o que vê, o que ouve, o que lê, transformando, via memória e via
criação poética, a experiência do vivido.
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E essa vertente é tão aguda em sua persona multifacetada – Alberto da Costa
e Silva é, além de um pesquisador e ensaísta arguto da africanidade, um dese-
nhista de mão cheia, um observador sensível das artes plásticas e, principal-
mente e sobretudo, uma voz lírica das mais belas em língua portuguesa – que
já nos brindou com duas delicadíssimas e pungentes narrativas de memórias
em seus livros Espelho do Príncipe, de 1994, e Invenção do Desenho, de 2007. A voca-
ção para o relato do visto e do plenamente vivido e a ânsia de narrar as expe-
riências e compartilhá-las com o leitor – não fosse Alberto um apaixonado por
Marcel Proust e sua minuciosa perseguição do instante, vide o poema que a ele
dedica – fazem a tônica de mais um livro do poeta que, se não é de memórias
tout court, funciona como um relicário de olhares sobre coisas que, ao longo da
vida, lhe chamaram a atenção, causaram-lhe o espanto, perturbaram-lhe a
emoção – e todas essas coisas, tangidas pela forma inusitada e única, se enqua-
dram na categoria Arte. Pois é, além de scholar, um esteta o nosso Poeta Alberto
da Costa e Silva, que acaba de publicar mais um livro, O Quadrado Amarelo, de que
aqui nos ocupamos. Edição primorosamente cuidada, saída das oficinas da
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 2009, o livro apresenta ensaios
publicados em diferentes tempos e lugares, com temas diversos, com diferen-
tes finalidades – das quais tomamos conhecimento por um adendo ao final do
volume –, todos eles, porém, amalgamados pela base dupla que os une: o en-
cantamento do olhar do ensaísta que sucumbe diante da beleza que a Arte, no
artefato descrito, lhe exibe e a linguagem elaborada do ensaísta que se deixa
contaminar pelo objeto de esplendor e refaz, na beleza da palavra, a beleza
contemplada.

Divide-se o livro em quatro momentos ou capítulos – menção, porventura,
ao quadrado do título? – que deixam óbvias as chamadas afinidades eletivas do
poeta: “Formas de Olhar” – sobre artes plásticas; “Modos de Ler” – sobre es-
critores e seus escritos; “Palavra e Canto” – sobre poesia; e “O Dia de
Ontem”, uma pequena rapsódia ou, para ficarmos nos termos musicais, pe-
quena coda que alinhava ou que recolhe, através de descrições, duas paisagens
que lhe ficaram na retina, paisagens eleitas durante seu périplo diplomático e
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que, aperfeiçoadas pela memória, se reproduzem no cenário da lembrança,
verdadeiras pinturas de sons, cheiros e atmosfera.

O Quadrado Amarelo é uma aventura para o espírito. Sem pudor e sem medo
da emoção que lhe vai direcionando o pensamento, mas senhor absoluto da
contenção que àquela submete, o poeta fita o objeto do seu olhar e do seu estu-
do e, de maneira contundente – ainda que branda –, analisa, esquadrinha, dá
ao leitor, em plano americano, a imagem que quer revelar e, paulatinamente,
em zoom rasteiro, flagra a minúcia, a partícula significativa para o todo, a ponta
que desvenda o que descreve. Plástica e cinematográfica é a apresentação de
Alberto em sua linguagem ática, liricamente severa, elegantemente construída,
e essa plasticidade literalmente se exibe em capítulos onde, não satisfeito só
com a palavra, sente necessidade de dar ao leitor, diante do objeto que ilumina,
não apenas a reprodução em fotos do objeto mas o desenho de sua própria au-
toria com o mesmo traço negro e robusto que reconhecem aqueles que lhe co-
nhecem a caligrafia.

Assim, diante de nós, seus leitores, Alberto da Costa e Silva percorre, nas
quatro partes mencionadas – repetimos a questão: os quatro lados de um qua-
drado? –, suas afinidades ou encantamentos e conosco divide suas experiências
estéticas. A África, é claro, está presente e em vários capítulos, como, por
exemplo, nos que nos falam da escultura de determinados povos daquele con-
tinente. Não se limita Alberto, no entanto, à descrição do artefato; a partir
dele tece verdadeiras lições de etnografia, revelando, como que casualmente,
detalhes preciosos da vida do povo que esculpiu a obra mencionada. E temos
ainda os ensaios sobre Pierre Verger e Carybé, que, estrangeiros que eram,
adotaram a África no Brasil como pátria escolhida. E ainda, em outro ensaio, a
delicada mas atenta admoestação sobre a quase ausência da África como leitmo-
tiv da literatura brasileira, lembrando as exceções, como a de Antonio Olinto, e
apontando, no nosso Poeta dos Escravos, uma falsa África retirada das fontes
românticas francesas onde, por certo, Castro Alves teria ido beber.

Também de Nordeste se enche esse quadrado. E, piauiense que é e cearense
também de criação – que a luz do nascimento em São Paulo e a vivência no
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Rio de Janeiro tornaram cosmopolita –, o Poeta Alberto apresenta o regional
universo lírico do pintor Lula Cardoso Ayres e, em pinceladas vigorosas, nos
conta magnificamente a trajetória de vida e obra de Mestre Dezinho de Valen-
ça do Piauí, artista grandioso que, em suas esculturas, mescla a tradição popu-
lar com a herança vinda com as caravelas portuguesas, mal saídas do medievo,
herança que, preservada em terras nordestinas fora dos grandes eixos, nos exi-
be o românico e o gótico entrelaçados com os séculos de produção do imagi-
nário local.

E mais, temos Concessa Colaço e suas tapeçarias luminosas; um Carlos Bra-
cher que nos remete ao expressionismo de Van Gogh; a belíssima análise de
Sagarana, da qual recorto a frase, verdadeiro aforismo – “Há um sertão também
em cada coisa” –; Herberto Sales e o seu Setecentos revivido; a tinta-forte de O
Ateneu, feito de sombra e desencanto por Raul Pompeia na melancolia da me-
mória dolorosa; o Drummond surpreendente – até para um leitor contumaz –
de quem é desvendada a blague dando cambalhotas atrás do apelo dramático
do tema; um Fernando Pessoa cuja trajetória de vida, inclusive escolar, explica
o perfil grego em vários poemas; Augusto Meyer e, mais uma vez, lembrando
Pompeia, ainda que diversa, a melancolia da memória da infância e a constata-
ção do tempo irremediavelmente passado; e o lirismo de Oswaldino Marques
e o rugir dionisíaco de Alexei Bueno e também Marly de Oliveira, poeta e ami-
ga, de cujo lavor diz Alberto textualmente “no seu belo, no seu belíssimo saber
fazer” e a propósito de quem nos dá, em torno da análise do livro Retrato, a li-
ção de que “Ninguém escreve fora da vida”, para depois nos remeter, como
um atento didata, ao exemplo que justifica sua afirmação, e nos transcrever e
nos exibir um poema de Auden e o quadro de Brueghel que àquele serviu de
modelo, revelando o diálogo atemporal entre as artes: ele que acredita – e no
volume explicitamente o declara – que o poeta, leia-se o criador, dialoga
sempre com os que o precederam. E Alberto a outros cita e estuda, como
Gilberto Freyre, Augusto Abelaira, Augusto dos Anjos, Rimbaud, Charles Pé-
guy, Faulkner, Walt Whitman e outros, pois são em número de 30 os ensaios
enfeixados no volume. Todos escritos com o olhar de quem faz da obra de arte
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uma “leitura voraz, atenta e apaixonada” – para ficarmos com as palavras do
poeta sobre sua interação com o texto de Fernando Pessoa, que metonimica-
mente da parte podem ser aplicadas ao todo de toda e qualquer leitura.

A sensibilidade de Alberto da Costa e Silva, que já se conhecia e mais uma
vez nesta sua recente obra se comprova, é interdisciplinar, transdisciplinar,
fruto da curiosidade de um voyeur que, diante da vida, tem o olhar curioso e
deslumbrado frente a suas manifestações múltiplas. Não à toa a palavra beleza
o persegue, e seu leitor atento vai achá-la repetidamente mencionada nesses
ensaios, ela que está presente também de maneira reiterada em sua obra poéti-
ca. E a beleza que o poeta persegue também se constata na configuração da lin-
guagem que adorna seus ensaios. Dentro da sintaxe mais pura, contudo recu-
sando os limites de uma palidez que conduz à mediocridade e ao vazio da lin-
guagem. Sua fala cadenciada, sua frase longa e alta como um vol d’oiseaux, cujo
ritmo parece entreouvir o ato de escandir meticuloso, mas sem medo da trans-
gressão, produz momentos de beleza como o que transcrevo:

Não basta, com efeito, descer ao inferno e contemplar durante alguma
eternidade a sua ignomínia para fazer da notícia dessa visitação uma obra de
arte. É preciso sentir o êxtase do terrível. Talvez uma feroz indagação sobre
a origem e o destino de um desses pacíficos objetos que domesticamos para
servir aos nossos atos mansos – como um garfo, uma chave, um lençol – nos
faça sentir mais fundo o abismo de espera, o nosso pesadelo.

O exemplo escolhido serve como paradigma à construção da linguagem desses
textos que, a propósito da Arte, na realidade, questionam as marcas da passagem
do homem pelo mundo, mundo que, na alegoria consciente ou não de Alberto,
aparece como “paredes transitórias”. Produtor de aforismos que encontramos nos
30 ensaios com frequência como fruto de seu pensar sobre a existência e a recusa
inglória da finitude, declara Alberto que “O tempo foi demolindo tumulto e gló-
ria” e que “Fora da arte, que é nossa vingança, tudo é reles”.

Deve-se observar agora o curioso título que é dado ao volume. Desdenhe-
mos o apelo fácil da organização do livro em quatro partes anteriormente
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mencionada e indaguemos as razões pensadas – ou não – da escolha do nome
enigmático. Porque um nome é uma definição, é uma convocação, é um cha-
mado, uma intenção, ainda que oculta, inconsciente ou, quem sabe, cuidadosa
e racionalmente escolhida.

Retirado do menor ensaio entre os 30, o título do volume – e não vice-ver-
sa, por uma óbvia questão de cronologia – nos faz indagar o porquê da escolha
e da repetição. Note-se que ao pequeno ensaio dá o poeta – e não por acaso – a
primazia de abrir a sucessão de estudos. Ora, o ensaio “O Quadrado Amarelo”
trata da importância do elemento que faz a diferença na construção de um
quadro e, por extensão, em qualquer texto, como faz questão de afirmar. Por-
tanto, o “lugar perfeito para o quadrado amarelo”, no seu dizer explícito, nos
conduz ao elemento que, disposto de tal modo na construção, faz o artefato se
destacar entre os demais e se enquadrar naquilo que convencionamos chamar
de Arte. Quer seja o azul breve e discretíssimo que surge da gola do jovem re-
tratado em meio às diversas tonalidades de negro que o rodeiam, no quadro de
Antonello da Messina, quer o próprio quadrado amarelo no meio de outras
cores no quadro de Waldemar da Costa. Mas outras especulações podem ser
feitas em torno da escolha do poeta para nomear seu livro.

Associada em diversas culturas à materialidade e à estabilidade, a figura
do quadrado remete ao concreto, ao que se vê e toca, presa que está à simbo-
logia da terra e seus elementos, ou seja, ao mundo, ao homem e suas ações. Já
o amarelo é a cor da eternidade, do viço, da juventude, da solaridade e da es-
piritualidade, centrando-se no divino; entretanto, ao mesmo tempo, numa
ambiguidade desconcertante para nosso pensamento ocidental que teima em
ver opostos excludentes, ao amarelo se creditam significados inquietadores
que, sem desvinculá-lo do divino, lhe atribuem a aflição dos rejeitados.
Unindo com eficácia os significados expostos, disse Kandinsky ser o amare-
lo a mais terrestre das cores. Sabemos das lições aprendidas de perspectiva
que um quadro é mais do que cor e forma trabalhada. Um quadro é, antes de
mais nada, uma construção, e nesta, bem o sabemos, o ponto de fuga é o ele-
mento central da construção, esteja onde estiver e não necessariamente no
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centro do suporte. Pois o quadrado amarelo que dá nome ao ensaio e ao li-
vro, no quadro de Waldemar da Costa, a que o poeta se refere e que repro-
duz como capa do volume, é esse ponto de fuga que, qual ímã, leva o nosso
olhar necessariamente a contemplá-lo, pairante em sua luminosidade extre-
ma no meio de cinzas, do castanho e do vermelho que poderiam lhe roubar a
posição de protagonista – mas não a roubam. Em decorrência, o quadrado
amarelo do título, apoiado no apelo que a simbologia ancestral traz à alma
coletiva, já se torna, pelas mãos do Poeta Alberto, uma metáfora da experiên-
cia do homem como ser criador e, ao mesmo tempo, referência à materialida-
de da obra, à sua excelência enquanto Arte e ao perigo grandioso que nos é
dado de com ela dialogar, perigo gerado por essa excelência. E, fundamental-
mente, à atração que ela desperta no nosso olhar.

O Quadrado Amarelo é exercício de pensar o que é a obra de arte e de indagar
como se faz a obra de arte na tradição de um Heidegger que especulou sobre
os sapatos de um camponês. E o vigor e o encantamento que brotam deste
belo livro – ele mesmo, pura Arte – emanam do olhar do poeta ciente do ma-
ravilhamento que só a Arte é capaz de produzir – a “nossa vingança” contra
nossa precariedade e nossa finitude.

Acima de tudo o que foi falado, para encerrar, reitero que O Quadrado Ama-
relo foi escrito por alguém que, em essência, é um grande poeta. Poeta que, sa-
bedor da sua condição, fez questão de pontuar o volume com um poema. A
propósito e a pretexto de discorrer sobre a luz de Lisboa que viu pessoalmente
e pela qual se encantou e sobre as aquarelas de Thomaz Ianelli que tão bem a
representam, Alberto da Costa e Silva nos contempla com um poema de forma
aparentemente simples, já que utiliza a quadra e o heptassílabo, mas de uma
sofisticação sintática barroca e temática existencial profunda, elaboradíssima.
É o ensaísta que, da contemplação da arte produzida por outrem, agora exibe,
plena, a sua própria arte, como arremate do que a fala emocionada nos conce-
de por todos os seus textos. Do poema transcrevo, como bônus, duas estrofes
e convoco a todos para dele fazerem uma leitura completa:
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[...]
Por entre a mão frágil, fina,
que dobra a haste sem trama
vegetal, que não te liga
nem à terra, nem ao drama

do meu sonho, ó inexistente
que em pura beleza existes,
por que foges? De que chama
nasce e morre o breve ausente?
[...]

As eleições da memória de Alberto da Costa e Silva, seus objetos de afeição
e apreço – o quadro que ama, o poema que admira, a escultura que o afeta –,
objetos do precioso volume O Quadrado Amarelo, são filtrados por um olhar de
ardente sensibilidade – ainda que severamente dominada. Em Alberto, o azul
dos olhos – não o azul das marés nem aquele que “no mercado [...] se acumu-
lava nas tendas de tecidos”, mas talvez o azul pálido, líquido, de água gotejante
que as pálpebras encobrem – deve ser a fonte da serena contemplação que não
despreza o horror e o vulcânico assombro diante da existência. Silente, o poeta
produz palavras, e, atrás do gesto contido, a usina de sonhos e de espantos e da
furiosa ciência produz arroubos de exclamação diante da beleza.

E, diante da figura que remete a Sêneca e seu debruçar-se sobre a nossa con-
tingência ou, até melhor, à figura de patriarca cuja sabedoria reside no orgulho
da humildade de quem sabe que nada se sabe diante do mistério, a voz se ergue
e o coração vos saúda, ó Poeta.
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O teatro católico de
Otávio de Faria

Ida Vicenz ia

Embora a atividade de dramaturgo do Acadêmico Otávio de
Faria tenha se restringido a apenas “Três Tragédias à Sombra

da Cruz”, alguns aspectos dessa quase desconhecida atividade do es-
critor católico apresentam voos estilísticos muito inspiradores.

� Introdução à fala da autora

“O Teatro Católico de Otávio de Faria” é uma tese acadêmica que
se insere na “categoria dos saberes”. Nas palavras do ensaísta portu-
guês Eduardo Lourenço, tal categoria, instituída pelos estruturalistas,
marca o “continuum espiritual” da evolução da nossa cultura. Lourenço
lembra, ao fazer a apresentação de As Palavras e as Coisas, de Michel
Foucault, que essa categoria dá suporte, em sua essência teórica, ao
conceito de “ausência do autor”. Desconstruímos (se nos é permitido
empregar esse termo modernista no presente contexto) essa categoria
com a leitura de Os Loucos, de Otávio de Faria. Nesse romance o autor
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encontra-se visceralmente presente, a ponto de sua influência tornar-se multipli-
cadora e inspiradora de outras leituras, como a que se estabelece a seguir.

� Para dizer que te amo (lembrando Otávio)

Um cânone, um sacramento. Um altar para Lisa Maria. Fechado em si mes-
mo, ele faz sua penitência. Louco? “Não, Lisa – é só para dizer que te amo”.

Imolado no altar de Lisa Maria. Nada pode modificar o caminho marcado
pelo amor. “Esse sou eu”. Cabelos em desalinho, peito aberto. Você o imagi-
na. Frágil. Louco. Em plena loucura dos seus vinte anos.

Controle-se.
Sim, você que está nos lendo.
Ele não é para você.
Não é nada disso. Vou começar tudo de novo. Trata-se de um artista? Não,

os artistas criam, ele destrói. Ou está construindo algo dentro de si. Pouco im-
porta, eu estou bem longe dele, e da sua loucura.

Você tenta compreendê-lo. Vamos tentar novamente. É preciso compreen-
dê-lo. Passos controlados. Agora o ouço murmurar. Traços de paranoia. Ela é
sutil, a paranoia, vem de mansinho e se apropria da gente. É pior do que o
amor: “estou sendo perseguido por Pedro Borges”. Mas o nome dele é Paulo.
A dupla sagrada. Enquanto essas duas portas não se abrirem, não poderemos
sair desse labirinto.

Mas o labirinto não tem portas...
Um bosque construído por uma imaginação doentia. É o amor que o domi-

na. O delírio. A fantasia (o que te atinge) é o amor. Quando comecei a pensar
em Paulo, lembrei nossos primeiros tempos. Brincando brinquedos proibidos.
Construindo ninhos, felicidade.

Eu estava lá fora e fui despertada por uma avalanche. A sua indecisão. A sua
fraqueza. Fiquei gelada de pavor.

Agora é tarde demais, agora. E você, Paulo, está muito ocupado acendendo
o fogo do altar sagrado. Para imolar Lisa Maria. Na verdade estou com muita
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preguiça para socorrê-lo. Muita preguiça. Desisti de nosso encontro. Eu já não
tenho força para modificar você. Deixo você sozinho, agora, tendo como com-
panhia os pesadelos. E seu tio Ranulfo.

Os dois estão trancados no salão da chácara. Suicidas, os dois, trancados na
chácara. É melhor assim. Aquele menino tão doce não existe mais.

Então eu comecei a ter ideias novas sobre a vida. Sobre o amor. Fui para
casa, mas não consegui dormir. Estava preocupada com você.

Compreendi tudo. Já sei o seu destino. Estou falando porque o amor me faz
cruel. Seu tio é um suicida, eu sei e revelo. Ainda que você não leia a minha des-
pedida. Está tudo aqui, pois amor também é vingança. Deus tenha piedade de
você, de sua alma de suicida. Pois eu não tenho.

E ainda querem que eu acredite no amor. O primeiro parecia “um gladia-
dor enfurecido”, o segundo “o feiticeiro do Lago”. Nada de bom poderia
acontecer. Deixava-os loucos. Ficavam rodopiando ao meu redor, como uru-
bus enlouquecidos. O sorriso alvar derrubava qualquer esperança de felici-
dade. De amor. E eu me lembrava de você, do meu menino querido que já
não existe mais. Bobadas!

(“Reni” – uma personagem de Otávio – ou a autora do presente ensaio?)

� Apresentação da tese

seus olhos de escritor estão postos muito longe, e não podem pensar em recursos literários. [...]
Nada disso, porém, conta. O que importa é a superação do inútil, que esse estranho romancista
consegue promover em seu livro, construindo, sem os falsos conceitos de construção, a mais séria
obra de ficção da literatura brasileira contemporânea.

Antonio Olinto*

Nosso propósito é apresentar ao leitor “O Teatro Católico de Otávio de Fa-
ria”. Porém, a dimensão deste “estranho romancista” é tão grande que se negou
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a ficar em segundo plano. Assim, aceitamos o desafio de fazer duas versões do
mesmo autor: o romancista e o dramaturgo. Essas duas criações se confundem,
pois Otávio mostrou, no decorrer da pesquisa, pertencer aos dois mundos. Nos-
so desafio maior continua sendo mostrar, neste volume, a originalidade de sua
audaciosa concepção teatral.

Talvez o adjetivo “audaciosa” venha a surpreender o leitor, principalmente
aquele que tem um conhecimento prévio de sua dramaturgia. O que podemos
dizer é que chegamos a essa conclusão através da simplicidade de sua obra. O
teatro de Otávio de Faria, “Três Tragédias à Sombra da Cruz”, é um esboço
dos últimos anos, meses, dias e horas que levaram Cristo ao seu Calvário. Pelo
fato de ser um esboço, deixa em aberto espaço para a nossa imaginação. Em
seu teatro, Otávio de Faria abre caminho para várias interpretações desse epi-
sódio que envolve a religião católica.

Isolamos o caso de Otávio de Faria por ser ele exemplar. Sua prosa de
ficção possui laços muito estreitos com a sua dramaturgia. Os persona-
gens, em ambas as linguagens, são almas angustiadas que deixam transpare-
cer seus sentimentos. Entretanto, para esse escritor católico, não há nada
mais dramático e teatral do que “os acontecimentos da Cruz”. Os roman-
ces de Faria também se espelham no Calvário e trafegam em meio a aconte-
cimentos bíblicos. Ao lermos seu teatro, percebemos como as duas lingua-
gens se completam.

A questão religiosa é de grande importância para o romancista brasileiro,
seja ele de formação católica ou não. Ela está presente – como país católico
que somos – e é referência. Buscamos entender esta questão nos aproximando
de Faria, pois a crença religiosa é debatida apaixonadamente em sua obra. Por
esta razão, e também por estar Otávio de Faria bastante esquecido, tornou-se
o centro de nosso interesse e atenção.

O escritor debruçou-se sobre aspectos polêmicos da religião católica, como
ética, moral e dogmas da Igreja. Mais ainda: muito jovem, Faria pensou tam-
bém sobre história e política. Considerado por alguns como um escritor fas-
cista, devido à sua orientação da juventude, reconhece, em sua maturidade, que
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“a obra de arte não deve ser engajada”. Nossa avaliação sobre ele nos faz repre-
sentar Otávio como um livre pensador.

O escritor também mereceu a nossa atenção por ter se debruçado, exausti-
vamente, sobre a adolescência, uma fase da vida pouco analisada pela litera-
tura brasileira. Segundo Antonio Carlos Villaça, ex-seminarista amigo de
Otávio, este escritor é o exemplar mais bem acabado da “adolescência incon-
clusa”. Seu olhar, sem preconceito, capta a fase em que o jovem se debate em
seu mundo interior. Para Villaça, Otávio de Faria permaneceu um adoles-
cente em sua vida adulta. Veremos que essa observação marca a contradição
que permeia o adolescer. Adolescente eterno, ainda segundo o memorialista,
o mundo interior de Otávio de Faria é “abissal”. Antonio Carlos Villaça
prestou depoimento a esta pesquisadora em 8 de agosto de 2003, dois anos
antes de seu falecimento.

A questão levantada por Villaça é bastante complexa. Ela nos remete à for-
mação da personalidade de Otávio de Faria e à questão do desvendamento de
um caráter. Haverá pontos de vista contraditórios entre os depoimentos apre-
sentados nesta tese. A palavra “contradição” estará sempre presente na pesqui-
sa sobre Otávio. Villaça problematiza a questão mostrando o seu avesso,
quando declara ser o consciente de Otávio “feliz e divertido”.

Podemos então dizer que, para uma alma abissal, a sequência lógica é a que-
da. Ora, se a alma burguesa é abissal e se Otávio de Faria possui uma alma bur-
guesa, logo ele se identifica com a queda, com o abismo. Ninguém pode fugir
ao silogismo. Ele tenta fugir. Nas entrevistas que concede, ou nos depoimen-
tos escritos, o autor procura separar o homem burguês, que o habita, do artista
que é. Ambos abissais. Embora tal tentativa esteja fadada ao fracasso, sendo o
artista filho do homem, procura-se entender sua caminhada. Mesmo a criação
dramática que realiza é uma construção de abismos. Seu teatro revela a visão
multifacetada que ele tem do mundo. Otávio se apresenta como um homem
partido. Em Cristo e César, ensaio que será comentado mais adiante, esse polê-
mico escritor faz uma surpreendente declaração, que reproduzimos nesta
apresentação – por contradizer a tudo o que será proposto:
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sinto-me na obrigação de elucidar um ponto – diz Otávio –, infelizmente
não sou católico, mas quase, e me sinto cristão, católico mesmo, até as entra-
nhas que me corre nas veias; não sou político (nem mesmo tomando o termo
no sentido mais elevado), mas quase me sinto fascista, cesarista. [...] Será pre-
ciso mais para justificar a ousadia de ter tocado, de fora da prática religiosa
e da prática política, em assuntos tão graves. Alegarei apenas o entusiasmo
que me guiou [...] consagrando todas as ousadias.

(Faria, Introdução a Cristo e César, 1937)

Quando fez essa declaração contraditória, Otávio estava com 29 anos. Na
maturidade ele amenizou os pontos de vista radicais da juventude. Porém, um
aspecto nebuloso de sua personalidade permanece: é ele, ou não, um escritor
católico?

Surpreendente polêmica, de difícil compreensão. Enquanto romancista, sua
literatura se sustenta em personagens que têm a religião como raiz; enquanto
dramaturgo, seu tema é a própria raiz da religião, o nascedouro da Igreja Cató-
lica. A Fé como alicerce está presente em sua obra. Veremos que a polêmica é a
marca registrada deste escritor.*
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2010: o primeiro
semestre literário

André Seffr in

Eaqui se materializa novo levantamento semestral que longe está
de se mostrar completo. Quando muitas vozes desenham o obi-

tuário do impresso, no fervor das discussões em torno das chamadas
“mídias digitais”, nunca se imprimiu tanto livro no Brasil. Tempos ra-
refeitos e voláteis em que o humano há de prevalecer, e em que ainda se
escrevem romances por vezes longos, caudalosos e animados dessa es-
tranha música, tão antiga e tão moderna, que é a festa de viver e escrever
e publicar. Os mais recentes aí estão: Chá das Cinco com o Vampiro (Objeti-
va), de Miguel Sanches Neto, Paisagem com Dromedário (Companhia das
Letras), de Carola Saavedra, Jogo de Damas (Língua Geral), de Myriam
Campello, O Centésimo em Roma (Rocco), de Max Mallmann, O Olhar
Cingido (Record), de Flávio Braga, Lugar (Tinta Negra), de Reni Adria-
no, Azul e Duro (34), de Beatriz Bracher, Alameda Santos (Iluminuras), de
Ivana Arruda Leite, O Único Final Feliz Para uma História de Amor é um Aci-
dente (Companhia das Letras), de João Paulo Cuenca, Ladrão de Cadáveres
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(Rocco), de Patrícia Melo, Poeira: Demônios e Maldições (Língua Geral), de Nelson de
Oliveira, A Invenção do Crime (Record), de Leida Reis, Migração dos Cisnes (Global),
de Ricardo Daunt, A Ilusão da Alma: Biografia de uma Ideia Fixa (Companhia das Le-
tras), de Eduardo Giannetti, Os Unicórnios (7Letras), de Marcelo Cid, O Marido Per-
feito Mora ao Lado (Record), de Felipe Pena, Cidade Livre (Record), de João Almino,
A Esperança Tem Muitas Faces (Planeta), de Lucília de Almeida Prado, Os Malaquias
(Língua Geral), de Andréa Del Fuego, Na Sombra do Herói (Topbooks), de Gilda
Oswaldo Cruz, Os Viúvos (LeYa), de Mario Prata, Acidente em Matacavallos e outros Fa-
its Divers (Record), de Mateus Kacowicz, No Fundo do Poço se Vê a Lua (Companhia
das Letras), de Joca Reiners Terron, Ribamar (Bertrand Brasil), de José Castello, O
Melhor do Inferno (Língua Geral), de Christiane Tassis, O Atirador de Ideias (Best Sel-
ler), de Adilson Xavier, Maldito Juscelino (Andrea Jacobsson Estúdio Editorial), de
Pedro da Cunha e Menezes, Nada a Dizer (Companhia das Letras), de Elvira Vig-
na, Gonzos e Parafusos (LeYa), de Paula Parisot, Quem Matou o Livro Policial (Record),
de Luiz Antonio Aguiar, Anjo das Ondas (Scipione), de João Gilberto Noll, Oiobomé:
A Epopeia de uma Nação (Agir), de Nei Lopes, mais a narrativa póstuma de Rodrigo
de Souza Leão, Me Roubaram uns Dias Contados (Record), e duas estreias: Gabriela
Guimarães Gazzinelli com Prosa de Papagaio (Record) e Hélio Pólvora, veterano
contista, com Inúteis Luas Obscenas (Casarão do Verbo). Lançados em fins de 2009,
ficaram sem registro no levantamento anterior (Revista Brasileira, n. 62, jan./mar.
2010) os romances Sanga Menor (Dublinense), de Cíntia Lacroix, Uma Leve Simetria
(Não Editora), de Rafael Bán Jacobsen, Roubai-vos uns aos outros (L&PM), de Antô-
nio Carlos Resende, e Algum Lugar (7Letras), de Paloma Vidal.

Para complementar o quadro romanesco, é bom assinalar que se reedita
muito também, e em vários ânimos e direções: O Caso Morel (Agir) e Agosto
(Agir), de Rubem Fonseca, As Horas Nuas (Companhia das Letras), de Lygia
Fagundes Telles, Os Crimes do Olho de Boi (Global) e Um Gato no Triângulo (Glo-
bal), de Marcos Rey, O Encontro Marcado (Record), de Fernando Sabino, Dados
Biográficos do Finado Marcelino (É Realizações), de Herberto Sales, A Carteira de
Meu Tio (Hedra), de Joaquim Manuel de Macedo, São Jorge dos Ilhéus (Compa-
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nhia das Letras) e O Sumiço da Santa (Companhia das Letras), de Jorge Amado,
O Altar das Montanhas de Minas (Record), de Jaime Prado Gouvêa, o mais ou me-
nos recente Cinzas do Norte (Companhia das Letras), de Milton Hatoum, Deus
de Caim (LetraSelvagem), do pouco lembrado Ricardo Guilherme Dicke, Gan-
ga-Zumba: A Saga dos Quilombolas de Palmares (José Olympio), de José Felício dos
Santos, em edição revista, e Os Varões Assinalados (Record), de Tabajara Ruas,
um de nossos melhores romances modernos, em oitava edição – a primeira é
de 1985. Último porém primeiro, a obra-prima de José Lins do Rego, Fogo
Morto (José Olympio), junto à centésima edição de Menino de Engenho (José
Olympio) acompanhada de indispensável apêndice biobibliográfico.

Com o polêmico Desgracida (Record), Dalton Trevisan nos conduz pela mão ao
seu fascinante território humano, e vai do conto relâmpago (“ministórias”) a al-
guns inéditos recortes (“mal traçadas linhas”) de correspondência – com Otto
Lara Resende, Rubem Braga, Pedro Nava; com o Senhor Prefeito, Caro X. e Cara
Senhora. É Dalton até ontem guardado a sete chaves que agora se expõe ostensiva-
mente, provocador e irônico – como de costume – e uma gratíssima surpresa para
leitores fiéis. Os contistas de fato se movimentaram muito bem no primeiro se-
mestre de 2010: Espinhos e Alfinetes (Record), de João Anzanello Carrascoza, Roteiros
Inconscientes: Narrativas (Mulheres), de Miriam Lifchitz Moreira Leite, Retratos Imora-
is (Alfaguara), de Ronaldo Correia de Brito, Cavala (Record), de Sérgio Tavares,
Contos Mais Que Mínimos (Tinta Negra), de Heloísa Seixas, As Certezas e as Palavras
(Editora da Casa), de Carlos Henrique Schroeder, O Poço de Campaná (Língua Ge-
ral), de Fred Góes, Sobrescritos: 40 Histórias de Escritores, Excretores e outros Insensatos
(Arquipélago), de Sérgio Rodrigues, O outro Escritor (Nankin), de Thelma Guedes,
Ficção Interrompida (Uma Caixa de Curtas) (Ateliê), de Diógenes Moura, Veja se Você
Responde essa Pergunta (Não Editora), de Alexandre Rodrigues, Salvem os Monstros
(7Letras), de Fernando Paiva, Oásis Azul do Meier (Calibán), de Altamir Tojal, A
Boca da Verdade (Record), de Mario Sabino, Três Dúvidas (Companhia das Letras),
de Leonardo Brasiliense, Náufragos Emergentes (Opera Prima), de Leusa Araújo, His-
tórias Mutiladas (Nankin), de Carlos Felipe Moisés, Noites Urbanas (Bertrand Brasil),
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de Daniel Piza, Trilogia do Amor (Record), de Betty Milan, Contos Atrevidos (Prumo),
de Antonio Bivar, Os Anões (Cosac Naify), de Veronica Stigger, Contos e Crônicas
para Ler na Escola (Objetiva), de João Ubaldo Ribeiro, org. Regina Zilberman, Con-
tos de Sexta-Feira e Duas ou Três Crônicas (Assembleia Legislativa do Estado da Bahia),
de Carlos Ribeiro, mais a inusitada e boa prosa de Paraíso Líquido (Terracota), de
Luiz Bras e, por fim, Escuro, Claro: Contos Reunidos (L&PM), de Luís Augusto Fis-
cher, este datado de 2009.

Sem ignorar as sempiternas reedições de velhos e novos contistas – A Coleira do
Cão (Agir) e O Cobrador (Agir), de Rubem Fonseca, A Morte da Porta-Estandarte, Tati,
a Garota e outras Histórias (José Olympio), de Aníbal Machado, Se Eu Morrer Telefone
para o Céu (José Olympio), de José Cândido de Carvalho, João do Rio – Antologia de
Contos (Lazuli/Companhia Editora Nacional), org. Orna Messer Levin, Lima Bar-
reto e a Política: Os “Contos Argelinos” e outros Textos Recuperados (Loyola), org. Mauro
Rosso, Obra Completa (Companhia das Letras), de Murilo Rubião, Contos Reunidos
(José Olympio), de Marques Rebelo – às quais podemos juntar promissoras e so-
noras antologias temáticas, que hoje se multiplicam nas livrarias: Como se não Hou-
vesse Amanhã: 20 Contos Inspirados em Músicas da Legião Urbana (Record), org. Henrique
Rodrigues, Essa História Está Diferente: Dez Contos Para Canções de Chico Buarque (Com-
panhia das Letras), org. Ronaldo Bressane, Questão de Pele: Contos Sobre Preconceito Ra-
cial (Língua Geral), org. Luiz Ruffato, Os Melhores Contos Brasileiros de Ficção Científica:
Fronteiras (Devir), org. Roberto de Sousa Causo, Tempo Bom (Iluminuras), org. Sid-
ney Rocha e Christiano Aguiar, e Primos: Histórias da Herança Árabe e Judaica (Re-
cord), org. Adriana Armony e Tatiana Salem Levy.

E a crônica não perde para o conto em conquista de público, com interesse edito-
rial crescente – De Amor e Amizade: Crônicas para Jovens (Rocco), de Clarice Lispector,
org. Pedro Karp Vasquez, O Mundo Visto Daqui (Praça General Osório): 1980-1983
(Desiderata), de Millôr Fernandes, Espalhador de Passarinhos e outras Crônicas (Dubolsi-
nho), de Humberto Werneck, Mulher Perdigueira (Bertrand Brasil), de Carpinejar,
Chabadabadá (Record), de Xico Sá, Adão e Eva no Paraíso Amazônico (Dubolsinho), de
Sebastião Nunes, As Melhores Crônicas (Ao Livro Técnico), de Carlos Eduardo Nova-
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es, A Mulher dos Sonhos e outras Histórias de Humor (Via Litterarum), de Aleilton Fonseca,
Cartas a uma Mulher Carente (Age), de Ney Amaral, A Teoria das Janelas Quebradas (Com-
panhia das Letras), de Drauzio Varella, assim como os clássicos reeditados – A Alma
Encantadora das Ruas (Cidade Viva), de João do Rio, com ilustrações de Waltercio
Caldas, Para Viver um Grande Amor (Companhia das Letras), de Vinicius de Moraes,
Gustavo Corção: Melhores Crônicas (Global), org. Luiz Paulo Horta, e Artigos e Crônicas de
Edgar Barbosa – v. 1 – 1927-1938 (Edufrn), org. Nelson Patriota.

Em estante limítrofe, cabem livros de memórias, reminiscências com um pé no
ficcional, entrevista, correspondência, genealogia e similares – Eu, aos Pedaços
(LeYa), de Carlos Heitor Cony, Conversa sobre o Tempo (Agir), de Luis Fernando
Veríssimo, Zuenir Ventura e Arthur Dapieve, As Desventuras da Graça (Record), de
Geraldo Holanda Cavalcanti, O Pai, a Mãe, a Filha (Ouro Sobre Azul), de Ana Lui-
sa Escorel, Patópolis (Iluminuras), de Marcelo Coelho, História das minhas Canções
(LeYa), de Paulo César Pinheiro, O Teatro & Eu (Tinta Negra), de Sergio Britto,
Quarenta Anos de Prancheta (Romano Guerra), de Marcello Fragelli, Viva Pagu: Fotobio-
grafia de Patrícia Galvão (Unisanta/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo), de
Lúcia Maria Teixeira Furlani e Geraldo Galvão Ferraz, Correspondência: Mário de
Andrade e Henriqueta Lisboa (Peirópolis/Edusp/Instituto de Estudos Brasileiros),
org. Eneida Maria de Souza, Sobre o Tempo (Pulso), de Andréa Perdigão, O Solar da
Fazenda do Rochedo e Cataguases (H. Brasil), de Hélio Brasil sobre pesquisas e notas de
José Rezende Reis, e as boas reedições de Subsidiário 1: Confissões, Memórias e Histórias
(É Realizações), de Herberto Sales, de O Menino Grapiúna (Companhia das Letras),
de Jorge Amado, e de três conhecidos títulos de Zélia Gattai – A Casa do Rio Verme-
lho, Códigos de Família e Um Chapéu para Viagem (Companhia das Letras).

A poesia se mantém incorruptível e as edições, ao contrário do que se poderia
imaginar, estão mais sofisticadas e acessíveis, de que são bons exemplos títulos lan-
çados nos últimos meses de 2009, como Tabasco (Off Flip), de Lucila Nogueira, A
Cor da Palavra (Imago/Fundação Biblioteca Nacional), de Salgado Maranhão, Va-
lor de Uso (Annablume), de Marcello Tapiá, Abraão e a Encarnação do Verbo (Age), de
Maria Carpi, e o livro/CD No Escuro na Pronúncia (Instituto Casa Brasil de Cultu-
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ra), de Gilberto Mendonça Teles. O mesmo se pode dizer do intenso movimento
poético do primeiro semestre de 2010, com O Homem Inacabado (Portal), de Doni-
zete Galvão, N.D.A. (Iluminuras), de Arnaldo Antunes, A Duração do Dia (Record),
de Adélia Prado, O Sonho é nossa Chama (Expressão Gráfica), de Francisco Carva-
lho, Em Trânsito (Companhia das Letras), de Alberto Martins, Interior Via Satélite
(Ateliê), de Marcos Siscar, Aleijão (7Letras), de Eduardo Sterzi, Treva e Alvorada
(Iluminuras), de Mariana Ianelli, Conversas com Emily Dickinson (Orpheu), de Mar-
celo Ariel, Poeiras na Réstia (7Letras), de Everardo Norões, Roseiral (Escrituras), de
José Inácio Vieira de Melo, O Cânone Acidental (É Realizações), de Marco Catalão,
A Estrela Fria (Companhia das Letras), de José Almino, Magistério Vodu (Outras Le-
tras), de Mauricio Peltier, Poemas Vis (Casa das Musas), de Gustavo de Castro,
Esquimó (Companhia das Letras), de Fabrício Corsaletti, Palavra e Rosto (Ateliê), de
Fernando Paixão, Sete Movimentos da Alma (Outras Letras), de Rita Moutinho, Pássa-
ro Ruim (Medusa), de Rodrigo Madeira, Meu Diário em Sonetos (Pax Spes), de Ives
Gandra da Silva Martins, Sexo, Tempo e Poesia (7Letras), de Paula Cajaty, Introdução à
Vida Selvagem (Outras Letras), de Roberto Motta, A Poesia é um Estado de Transe (Por-
tal), de Vera Lúcia de Oliveira, Europa (7Letras), de Marco Antonio Figueiredo,
Vidavegetativa e outros Cadernos (Outras Letras), de Bia Albernaz, Fina Ficção (Editora
da Palavra), de Lou Viana, Emoção Atlântica (Oficina), de Márcio Catunda, O Livro
da Carne (7Letras), de Whisner Fraga, Um Beijo para os Crocodilos (7Letras), de
Almir Castro Barros, Região Natural (Outras Letras), de Fernando Bueno Guima-
rães, Acordes (Tulle), de Roberval Pereyr, Ticket Zen (Escrituras), de Kátia Borges,
Prefácio de Vida (Editora da Palavra), de Lina Tâmega Peixoto. Em termos de
produção gráfica, três edições merecem destaque: Alguma Poesia: O Livro em seu
Tempo (Instituto Moreira Salles), de Carlos Drummond de Andrade, org. Euca-
naã Ferraz, Odysseus, o Velho (Companhia Editorial), de Carlos Nejar, e Gregório de
Mattos e Guerra: Poemas Selecionados (Confraria dos Bibliófilos do Brasil), com ilus-
trações de Sante Scaldaferri.

Outras antologias, reedições e conjuntos de obra pedem passagem nesta seção
– Poemas Escolhidos de Gregório de Matos (Companhia das Letras), org. José Miguel
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Wisnik, em edição revista pelo organizador, Tragédia Épica (ABL), de Francisco
Mangabeira, A Poesia Completa (Nankin/Edusp), de Machado de Assis, org. Rutz-
kaya Queiroz dos Reis, Sonetos e Rimas (ABL), de Luís Guimarães Jr., org. Gilberto
Araújo, Poesia Completa (LeYa), de Manoel de Barros, Armando Freitas Filho: Melhores
Poemas (Global), org. Heloisa Buarque de Hollanda, Arnaldo Antunes: Melhores Poemas
(Global), org. Noemi Jaffe, Luiz de Miranda: Melhores Poemas (Global), org. Regina
Zilberman, Signo: Antologia Metapoética (Thesaurus), de Anderson Braga Horta, Desti-
no: Poesia (José Olympio), org. Italo Moriconi, com alguns dos poetas mais lem-
brados (estes: Ana Cristina César, Paulo Leminski, Cacaso, Torquato Neto e
Waly Salomão) da legendária geração 70, e Roteiro da Poesia Brasileira: Anos 40 (Glo-
bal), org. Luciano Rosa, livro modelar – seja pela alta consciência crítica do prefá-
cio, seja pelo recorte histórico/poético – que reúne nomes injustamente esqueci-
dos (estes: Nilo Aparecida Pinto, Glauco Flores de Sá Brito e Américo Facó),
eventualmente citados em notas de rodapé de manuais de estudo ou vagamente
lembrados, entre leitores mais assíduos.

Distante da poesia e dos poetas, o centenário de morte de Joaquim Nabuco
motivou homenagens, muitas delas ainda em curso. Por enquanto, tivemos Essencial
Joaquim Nabuco (Penguin/Companhia das Letras), org. Evaldo Cabral de Mello, a
reedição do ensaio O Encontro de Joaquim Nabuco com a Política (Paz e Terra), de Marco
Aurélio Nogueira, e duas compilações necessárias, Conferências sobre Nabuco
(Bem-Te-Vi/ABL), organizadas separadamente: “Joaquim Nabuco em Yale”,
org. Kenneth David Jackson, e “Joaquim Nabuco em Wisconsin”, org. Severino J.
Albuquerque.

Contudo, a lista dos estudos literários, antropológicos e/ou históricos é bas-
tante extensa e variada, a começar pelos dicionários – Dicionário Bibliográfico de Escrito-
res Mineiros (Autêntica), org. Constância Lima Duarte, e a esperada edição revista
do Dicionário Analógico da Língua Portuguesa (Lexicon/Ideias Afins/ Thesaurus), de
Francisco Ferreira dos Santos Azevedo – e pelas antologias – O Brasil Holandês
(Penguin/Companhia das Letras), org. Evaldo Cabral de Mello, Essencial Jorge
Amado (Penguin/Companhia das Letras), org. Alberto da Costa e Silva, Índice das
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Coisas Mais Notáveis (Hedra), de Antônio Vieira, org. Alcir Pécora, Canções do Rio
(Casa da Palavra), org. Marcelo Moutinho. E mais, muito mais: Capítulos de História
do Império (Companhia das Letras), de Sérgio Buarque de Holanda, Estrelas de Couro:
A Estética do Cangaço (Escrituras), de Frederico Pernambucano de Mello, Ideologia e
Contraideologia (Companhia das Letras), de Alfredo Bosi, O Guardador de Segredos
(Companhia das Letras), de Davi Arrigucci Jr., O Monóculo e o Calidoscópio: Gilberto
Freyre, Escritor – Algumas Influências (Massangana), de Cláudio Aguiar, Por que Ler Hil-
da Hilst (Globo), de Alcir Pécora, Semiótica à Luz de Guimarães Rosa (Ateliê), de Luiz
Tati, Juó Bananére: Irrisor, Irrisório (Nankin/Edusp), de Carlos Eduardo S. Capela,
Paulo Francis: Polemista Profissional (Imprensa Oficial de São Paulo), de Paulo Eduar-
do Nogueira, O Segundo Arco-Íris Branco (Iluminuras), de Haroldo de Campos, As
Ironias da Ordem: Coleções, Inventários e Enciclopédias Ficcionais (UFMG), de Maria Esther
Maciel, Faces da Morte na Prosa Brasileira (Multifoco), de Cristiane Amorim, O Teatro
Ídiche em São Paulo (Annablume/Casa Guilherme de Almeida), de Berta Waldman,
Estudos sobre Os Lusíadas (ABL), de José Maria Rodrigues, Memórias do Futuro (7Le-
tras), de André Bueno, O Moderno em Revistas: Representações do Rio de Janeiro de 1890 a
1930 (Garamond/Faperj), de Cláudia de Oliveira, Monica Pimenta Velloso e
Vera Lins, Olhar Crítico: 50 Anos de Cinema Brasileiro (Instituto Moreira Salles), de
Ely Azeredo, Um Obscuro Encanto: Gnose, Gnosticismo e Poesia Moderna (Civilização Bra-
sileira), de Claudio Willer, O Livro da Metaficção (Tinta Negra), de Gustavo Bernar-
do, Teológico, Metafísico e Positivo: Filosofia e Epistemologia no Ocidente Moderno (ABL), de
Nelson Saldanha, O Brasil e o Ensaio Hispano-Americano (ABL), de Vamireh Chacon,
A Época Brasileira de Vilém Flusser (Annablume), de Eva Batlickova, Os Três Dedos de
Adão (Edusp), de Hilário Franco Júnior, O Leitor Fingido (Rocco), de Flávio Carnei-
ro, Raposa-Serra do Sol (Thesaurus), de Aldo Rebelo, 11 Gols de Placa: Uma Seleção de
Grandes Reportagens sobre o nosso Futebol (Record), org. Fernando Molica, Convém Sonhar
(Record), de Miriam Leitão, Múltipla Escolha (Record), de Lya Luft, O Aleph (Sex-
tante), de Paulo Coelho, Por Caminhos da Cultura Brasileira (Cidadela), de Raul Ma-
chado, Criação Imperfeita (Record), de Marcelo Gleiser, Crítica Cheia de Graça (Empó-
rio do Livro) e A Música Popular que Surge na Era da Revolução (Editora 34), de José Ra-
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mos Tinhorão, A Música Falada (Civilização Brasileira), de Clóvis Marques, No Fio
da Navalha: Visões da Malandragem na Literatura e no Samba (Casa da Palavra), de Giovan-
na Dealtry, Ficção Brasileira Contemporânea (Civilização Brasileira), de Karl Erik
Schollhammer, Lúcio Cardoso e Julien Green: Transgressão e Culpa (Edusp), de Teresa de
Almeida, Um Toque de Voyeurismo: Diário Íntimo de Couto de Magalhães (Eduerj), de Már-
cio Couto Henrique, Museus Literários no Brasil: História, Ideias e Guia de Acervos (Edi-
plat), de Teniza Spinelli, Eles Formaram o Brasil (Contexto), de Fábio Pestana Ra-
mos e Marcus Vinícius de Morais, Diverso e Desigual: O Brasil Escravista na Década de
1870 (Funpec), de Renato Leite Marcondes, Bandeirantes Paulistas no Sertão do São
Francisco (Edusp), de Márcio Santos, e Discurso Indígena: Aculturação e Polifonia (Uni-
versidade Federal da Grande Dourados), de Rita de Cássia Pacheco Limberti, os
sete últimos publicados em fins de 2009. E não faltaram reedições de peso: Visão do
Paraíso (Companhia das Letras), de Sérgio Buarque de Holanda, Os Escravos nos
Anúncios de Jornais Brasileiros no Século XIX (Global), de Gilberto Freyre, Esqueleto na
Lagoa Verde (Companhia das Letras), de Antonio Callado, A Vida Literária no Brasil
durante o Romantismo (Tinta Negra), de Ubiratan Machado, As Ilusões da Modernidade
(Perspectiva), de João Alexandre Barbosa, Dificuldades da Língua Portuguesa (ABL), de
M. Said Ali, e, em versão ampliada, Leitura: Uma Aprendizagem de Prazer (José
Olympio), de Suzana Vargas.

Perfis biográficos também comparecem. De José Ramos Tinhorão – Tinhorão, o
Legendário (Imprensa Oficial do Estado de São Paulo), de Elizabeth Lorenzotti –, a
Luiz Gama (Selo Negro), de Luiz Carlos Santos e Vera L. Benedito, e Carolina Maria
de Jesus: Uma Escritora Improvável (Garamond), de Joel Rufino dos Santos. Em coedi-
ção Academia Brasileira de Letras/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, a sé-
rie Essencial, de cunho mais ensaístico, isto é, crítico-biográfico: Afonso Arinos, de
Afonso Arinos, filho, Cyro dos Anjos, de Sábato Magaldi, Euclides da Cunha, de José
Maurício Gomes de Almeida, Alfredo Pujol, de Fabio Coutinho, João Cabral, de Ivan
Junqueira, Ribeiro Couto, de Elvia Bezerra, José do Patrocínio, de Cecília Costa, Bernardo
Élis, de Gilberto Mendonça Teles, Teixeira de Melo, de Ubiratan Machado, Humberto
de Campos, de Benicio Medeiros, Gonçalves Dias, de Ferreira Gullar, Raimundo Correia,
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de Augusto Sérgio Bastos, Rachel de Queiroz, de José Murilo de Carvalho, Alberto de
Oliveira, de Sânzio de Azevedo, e Álvares de Azevedo, de Marlene de Castro Correia.

E a dramaturgia encerra a lista – esta malha fina de títulos e nomes que, apesar
dos tempos e das modas, ainda reverbera em papel: Minha Vida no Teatro (LeYa), de
Domingos Oliveira, Onze Peças de Leilah Assumpção (Casa da Palavra), org. Carmelin-
da Guimarães, O Mambembe (Martins Fontes), de Artur Azevedo e José Piza, org.
Larissa de Oliveira Neves, e Os Melhores Anos de Nossas Vidas (Civilização Brasileira),
de Domingos Oliveira, Joaquim Assis e Lenita Plonczinski, e um livro de orienta-
ção didática – J. Guinsburg, A Cena em Aula (Perspectiva), org. J. Guinsburg e Rosan-
gela Patriota.

Sim, a teia de outro levantamento já se esboça a caminho do papel – o segundo
semestre de 2010.
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Poesia

Américo Facó

Noturno*

Quando jamais na ausência escura,
Na imensa noite sem memória,
Há de repetir-se a aventura
Da antiga floresta ilusória?
Dormência lunar vaga e pura,
Flores, folhas, troncos, raízes,
Revivas de extinto mistério...
Quando na tépida espessura
Há de tornar o sono aéreo,
Os límpidos sonhos felizes?

Mimar de múrmura magia!
Remansear de sombra fremente!
Magia e sombra pesam onde
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(1885-1953),
autor de Sinfonia
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Se ouvia a voz de um deus presente...
De ouvir a terra estremecia,
O céu profundo se acendia,
Noturnamente, brandamente!
Depois... Depois a voz sombria
Se velou na treva, que a esconde,
Atrás do universo silente.

Ó tempo em flor e folha, menos
Amarga fora esta lembrança,
O mais sutil de teus venenos,
Se cansasse do que não cansa...
Lembrança! filtro acerbo e quente,
Que eu bebo, e quero mais! – espelho,
Mágico espelho contemplado,
Miragem de cristal vermelho
Que fixa o tempo eternamente,
E faz presente do passado!

Imagem nunca mais perdida,
Surta na sombra, que demora!
Noturno ardor, boca de aurora
Que oferta a fruta apetecida!
Forma de si mesma despida,
Imagem sempre a mesma – embora
Paire suspensa além da vida,
Penso que a vejo viva agora,
Não porque a veja revivida,
Só por sonhá-la a igual de outrora.
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Sonho! É sonho, minha alma! Vede
O avito engano em que se agita
Para matar a própria sede,
Aumentando a própria desdita...
É sonho! Traz no riso mudo
Certeza e dádiva de tudo...
Sonho!... E sonho, por ele a nua
Negra floresta reverdece;
Por ele, outra vez, no ar flutua
A Presença, que não esquece.

Odor e flor a terra, estuante,
Trescala, arrouba-se no espaço,
Esto que impele ansiosa amante
A procurar no ansiado abraço,
Maviosa vertigem do instante,
A unidade do ser disperso;
E o deus aspira a morna essência
Por que se desvela, diverso,
Múltiplo e solto na consciência
Predestinada do universo.

De novo a Lua, mãe propícia,
Derrama o leite de seu seio;
A vida, a vida esponsalícia,
Vibra total no que era alheio!
Desce de novo a claridade
Por nova confusa carícia,
Enquanto o gesto de bondade
Da vestal dourada derrama
Em lábios eleitos a flama
Da mais que perfeita delícia.



Delícia eterna sempre nova!
Porque a merece a alma sincera
Nem se teme do mal que prova
Nem teme a dor que desespera...
Respiro da noite sonora,
Cujo segredo o dia ignora!
Repouso ao fim de escusas trilhas!
Recompensa de estranho rito,
Maravilha das maravilhas,
Dom do Infinito, – indefinito!
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Em teu limiar, porta secreta,
Onde a imensidade começa,
Ressoa a resposta completa,
Murmúrio florido em promessa...
Livre, – livre da aérea bruma
Por que o mistério azul inquieta,
Cria o sonho de si a suma
Graça, a ingênua suma surpresa,
A novidade que perfuma
Esta promessa de beleza.

Fecham-se os braços sobre a escolha
Sem nome, nata do desejo;
De flor a flor, de folha a folha,
A selva salva o suave ensejo,
Encontro prometido e lento,
Ou sonho ou destino, composto
Em um só beijo, – claro intento,
Um mel de música no gosto,
Rosto abismado em outro rosto,
Forma prima de pensamento.

Eu beijo o beijo e abraço o abraço,
Meu raro instante luminoso,
Que se exclui do tempo e do espaço
Na eternidade de um regaço,
A dar-me sem medir seu gozo...
Mago instante que não refaço!
Divino instante que me adverte!
Fugiu-me cedo...

– Onde ir a esmo,
Alma ferida, corpo inerte,
Buscar a ilusão de mim mesmo?

279

Poes ia



Ar da floresta noturna*

Sumida sombra, secreta espessura,
– A noite em meio, ou lembrança do dia,
Selva! selva abismal do tempo, escura,
Onde a força renasce, que não dura,
E fulge a imagem, forma fugidia:

Selva – assombro, sombrio fundo emerso!
Ardor indene, força fria e mansa!
Ventre que gera a suma do universo!
– Tornas o sonho múltiplo, diverso,
O tempo em sonho tornas, sem mudança.

Ou tempo ou sonho, em teu seio, sozinha,
Perdeu-se uma alma, e sozinha consulta
A sombra e, sombra ela mesma, caminha...
Acaso busca, alma enganosa e minha,
Atrás da sombra a maior sombra oculta.

Eu mesmo, o mesmo, bebo neste engano,
E outro, que sou, indago, diferente,
Se a aparência me engana, ou se me engano,
Ao pensar dispartir-me ao desengano
Que faz sentir mais grave o que se sente.

Perdidos evos, quem vos acha o traço?
Existe um norte onde não adivinho?
Qual nume ou nome procuro de espaço?
Importa apenas o gesto que faço?
– No chão noturno escondeu-se o caminho.
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Muda-se o mudo momento em surpresa,
Ambíguo pasmo, ao vir de outro momento...
Jamais se muda a sutil incerteza,
Jamais! jamais! – porta de ouro defesa
Da Fábula, que alerta um mundo isento.

O perpassar de uma sombra ligeira
Corta a noite, vai onde a noite a some...
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Assim perpassa a doce mensageira
Saudade, que não sinta quem não queira,
E a noite acorda a música de um nome!

Talvez de novo a dileta presença,
Atando enleios de amorosa trama,
Ora tornasse, eterna amante infensa,
Para fugir quando menos se pensa...
E volta, e parte, e quer, e ilude, e chama!

E chama! E vem de novo, como vinha,
A meu desejo, adorada visita,
Perdida para sempre, e mais vizinha,
A minha toda bela, a minha minha;
Meu bem! meu mal! minha amante infinita!

Ela, e não ela, imagem dela ainda,
Certeza dela, e divina conquista,
Veste as rosas da noite, e vem, bem-vinda...
Florido engano! E o doce engano finda,
E se deflora sobre a imagem vista.

Bem longe estais, meus tesouros de outrora,
– Carícias de sol, palores de lua,
Cúmplice olhar ofertando o que implora,
Vermelho riso esparzido na aurora
Da paisagem de linho branca e nua!

Nomais a mim, nomais de mim suponho
Rever-me a ver renovar-se de opressa
Pena de amor um tumulto risonho!
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Na sombra a Sombra desfez-se... Foi sonho,
Mal acabou... – Novo sonho começa.

Como se aspira a presença ignorada
De uma flor – pura flama de mil vidas,
Que tanto mais esparsa mais agrada,
Aqui se ouve o silêncio... Ó tudo! ó nada!
Silêncio – voz de harmonias perdidas!

Silêncio – trama infinita do instante!
No afastamento, onde a memória alcança,
Move-se imensa tua vaga, avante,
Inunda, vai, sorve a noite de amante,
Até morrer na inconcessa lembrança...

Lembrança inútil, silêncio indiviso!
Espelho de arremedos e de mágoas!
Sepultou-se na treva um paraíso,
Entre águas negras... Treva! nem me aviso
Do espírito que voga sobre as águas.

Luz, mas luz presa no abismo indistinto,
O pensamento furta-me o que penso,
Outro abismo... Atro abismo! – E cedo! e sinto,
Imagem dupla de mim mesmo, o instinto,
Meu ser de treva entre dois caos suspenso.

A mão de leve se alonga, palpita,
Procede lenta no ar soturno e quedo,
Procura... – Que procura a mão aflita?
Quem guarda a sombra assombrosa onde habita
O instante, imoto, eviterno segredo?



Não sou? não fui? – A unânime verdade
Se faz ínvio jardim de ausência pura;
E no aroma selvagem que as invade,
Gêmeas fatais, a noite e a soledade
Respiram sós de impossível doçura...

Respira livre a noite sem destino,
Sem limite... Respira, ignota e calma,
Respira sobre um delírio divino,
Transmuta-se em temor quando imagino,
E a magia do Sol me extingue na alma!

Recresce o caos... Onde a purpúrea argila
Se turba, tombam as rosas que dantes
Frescas sangravam da manhã tranquila...
E tomba a flor de sonho, que cintila,
– Ouro sutil das estrelas distantes!

Eu cego! Eu só! E a negra plenitude
No ausente espaço urde a surpresa enorme
De um mundo esconso, ermo, repulso, rude...
Não mente a noite, a mente não se ilude,
É teu, minha alma, este mundo que dorme.

É tua a noite, a voragem secreta,
Fora do tempo, alheia ao tempo insonte,
E as aves torvas do fundo sem meta,
– Lascívias idas, que a palavra inquieta,
Imagens, nuvens de inviso horizonte:
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É tua a soledade em que te apagas,
Imane mar de morte sonolento...
E elas revoam de inauditas plagas,
Informes, – formas dissolutas, vagas,
Flutuantes entre a noite e o pensamento.

Meu pensamento – minha noite escura!
Desejos, iras, penas, alegrias,
Foram de novo insuspeita amargura
Se foram mais que a sombra, que perdura
No abismo das memórias erradias...

Dormi, lembradas iras! Dormi, penas,
Desejos baldos que nunca dormistes!
As alegrias passaram apenas
Como as furtivas mágoas mais serenas...

Dormi, sombras! Dormi, fantasmas tristes!
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Guadalupe Grande



Poemas de
Guadalupe Grande

Tradução de
Ronaldo Costa Fernandes

Guadalupe Grande nasceu em Madrid em 1965. É licenciada
em Antropologia Social pela Universidad Complutense de

Madri. É filha dos poetas Francisca Aguirre e Félix Grande e neta do
pintor Lorenzo Aguirre.

Publicou os livros de poesia El Libro de Lillit, Prêmio Rafael Alber-
ti, La Llave de Niebla, Mapas de Cera (Poesía Circulante, Málaga, 2006 e
edição especial por La Torre degli Arabeschi, Angera, Itália, 2009) e
Hotel para Erizos (Calambur, 2010). Traduziu com Juan Carlos Mes-
tre A Aldeia de Sal [La Aldea de Sal] (Calambur, 2009), antologia do
poeta brasileiro Lêdo Ivo.

Como crítica literária, colaborou desde 1989 em diversos perió-
dicos e revistas culturais, como El Mundo, El Independiente, Cuadernos
Hispanoamericanos, El Urogallo, Reseña etc.

Em 2008, ganhou a Bolsa de Estudo Valle-Inclán para a Criação
Literária na Academia Espanhola em Roma. No âmbito da gestão
cultural e editorial, trabalhou em diversas instituições, como nos Cur-
sos de Verão da Universidade Complutense de Madrid, na Casa de
América e no Teatro Real.
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Poeta, ensaísta e
ficcionista.
Ganhou vários
prêmios, entre
eles, o APCA e o
Casa de las
Américas.
Publicou cinco
livros de poesias.
Seu mais recente
livro de poemas é
A Máquina das Mãos
(7Letras, 2009).



Foi convidada para vários eventos internacionais: I Mostra Ibero-América
de Poesia, Manizales (Colômbia, 2003), Encuentros Culturales, Pereira (Co-
lômbia, 2003), Universidad de la Sapienza (Roma, 2004, 2006), Festival
Internacional de Biscra (Argelia, 2005), Festival Internacional de Poesia de
Medellín (Colômbia, 2006), Festival Internacional de Poesia de Bogotá
(2007), Instituto Cervantes (Cracóvia, Varsóvia, 2007) e Roma (2008) e
Festival Internacional de Poesia de Sarajevo (2008).

Atualmente, é responsável pelas atividades literárias da Universidad Popu-
lar José Hierro, San Sebastián de los Reyes, Madrid.

Livros de poesia publicados
El Libro de Lilit. Sevilla: Editorial Renacimiento, 1996. (Prêmio Rafael Alberti,

1995).
La Llave de Niebla. Madrid: Calambur Editorial, 2003.
Mapas de Cera. Málaga: Ed. Poesía Circulante, Málaga, 2006.
Mapas de Cera (plaquete). Itália: La Torre degli Arabeschi, Angera, 2009.
Hotel para Erizos. Madrid: Calambur Editorial, 2010.

Antologias
De Varia España. México: Ediciones La Rana, Guanajuato,1997.
Ellas Tienen la Palabra. Madrid: Hiperión, 1997.
Poesía Ultimísima, Madrid: Libertarias-Prodhufi,1997.
Norte y Sur de la Poesía Iberoamericana. Madrid: Verbum, 1998.
Milenio. Madrid: Celeste-Sial,1999.
Diálogo de la Lengua. Pasar la Página, Poetas para el Nuevo Milenio. Castilla-La Mancha:

Cuenca, 2000.
Aldea Poética II. Madrid: Ópera Prima, 2000.
Mujeres de Carne y Verso. Madrid: La Esfera Literaria, 2001.
La Voz y la Escritura – 80 Propuestas Poéticas desde los Viernes de la Cacharrería. Madrid:

Comunidad de Madrid/ONCE, 2001.
Monográfico sobre Poesía Femenina Española de la Revista Zurgai. Vizcaya, País Vasco, ju-

lho de 2004.
33 de Radio 3. Madrid: Calamar/Rne3, 2004.
Hilanderas. Madrid: Amargord, 2006.
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Edições, traduções e ensaios
“El Silencio en la Obra de Juan Rulfo”. Cuadernos Hispanoamericanos, maio de 1989.
“Literatura Azteca, Flores en el Tiempo”. Cuadernos Hispanoamericanos, outubro de

1989.
“El Flautista de Hamelin” (Carlos Edmundo de Ory). El Bosque, setembro de 1992.
“Las Piedras, Rulfo, el Tiempo (Pedro Páramo y la Escultura)”. Cuadernos Hispanoa-

mericanos, outubro de 1994.
“La Identidad de los Fragmentos (Apuntes sobre Poesía)”, Susana y los Viejos, 1-2,

1997.
“La Mirada Creadora” (prólogo ao vol. VI da Obra Completa de Luis Rosales). Madrid:

Trotta,1998.
“Concha Méndez: ‘Con Recuerdos de Esperanzas y Esperanzas de Recuerdos’ ”,

Seminario “En torno a la Generación del 27”. Segovia, Castilla e León, julho de
1998.

“El Sendero de la Inocencia (las Referencias Religiosas en la Poesía de César Valle-
jo)”. Razón y Fe, julho-agosto de 1998.

“El Personaje Poético de la Postmodernidad”, Universidad de Barcelona, maio de
2005.

Obra Completa de Luis Rosales. Madrid: Trotta,1996-1998.
Lêdo Ivo. La Aldea de Sal. Seleção e tradução de Guadalupe Grande e Juan Carlos

Mestre. Madrid: Calambur, 2009.

Resenhas críticas sobre sua obra
“No Para de Llover”, Juan José Téllez, Aula José Cadalso, novembro de 1996.
“Sobre el Mito, la Propia Vida”, Antonio Enrique, Cuadernos del Sur, 23 de maio de

1997.
“El Libro de Lilit”, Noemí Montetes Mairal, Lateral, janeiro de 1997.
“La Ciudad Desvestida”, Juan Cobos Wilkins, El País, Babelia, 6 de março de 2003.
“Postales de Asombro”, Mª Ángeles Maeso, Reseña, novembro de 2003.
“Naufragios y Derrotas”, Luis García Jambrina, ABC, Blanco y Negro Cultural, 27

de dezembro de 2003.
“Poesía Escrita por Mujeres” Sharon Keefe Ugalde (Texto recolhido nas Actas del VIII

Encuentro Internacional de Mujeres Poetas, publicadas pela Diputación Foral de Álava,
2006).
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Meditações na antessala*

Liverpool não existe.

Isso sabe a mulher que se senta atrás dos vidros do aeroporto vendo passar
o rio Mersey,

um rio que se parece com a misericórdia, mas por ele não subirão os sal-
mões: não chegarão ao arroio, não atravessarão o túnel do urso, não de-
sovarão sobre a obcecada obediência das bússolas.

Porque Liverpool não existe, no rio Mersey flutua a casca de noz na qual
navega seu dente de leite.

Flutua a matriosca, grávida de si mesma, flutua uma e outra vez, até sua últi-
ma boneca, mínimo relato da infância, infinito relato da sublimação.

Flutua a asa do albatroz e sobrevoa a gaivota e a cera de Ícaro é agora ferru-
gem no lodo.

Na outra margem do rio Mersey flutua o souvenir africano, esplendor da
pedra que hoje é ruína, pele nua em trânsito que aqui se converte em lu-
minosa vertigem da roupagem.

Quem teve misericórdia dos tornozelos, quem das pupilas dos gnus1 nas
quais habitavam as gazelas, quem dos rios que transbordam seu leito, e
quem se pôs ao abrigo e atravessou a cidade que não existe.
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Meditaciones en la antesala*

Liverpool no existe.

Eso sabe la mujer que se sienta tras los cristales del aeropuerto a ver pasar el río Mersey,

un río que se parece a la misericordia pero por el que no subirán los salmones: no llegarán al
arroyo, no atravesarán el túnel del oso, no desovarán sobre la obcecada obediencia de las
brújulas.

Porque Liverpool no existe, en el río Mersey flota la cáscara de nuez en la que navega su
diente de leche.

Flota la matrusca, embarazada de sí misma, fiota una y otra vez, hasta su última muñeca,
mínimo relato de la infancia, infinito relato de la sublimación.

Flota el ala del albatros y sobrevuela la gaviota y la cera de Ícaro es ahora herruinbre en el
limo.

En la otra orilla del río Mersey flota el souvenir africano, esplendor de la piedra que hoy es
ruina, piel desnuda en tránsito que aquí se convierte en luminoso vértigo del ropaje.

Quién tuvo misericordia de los tobillos, quién de las pupilas de los ñus en las que habitaban
las gacelas, quién de los ríos que desbordan su cauce, y quíén se puso el abrigo y atravesó la
ciudad que no existe.

* GRANDE, Guadalupe. Mapas de Cera. La Torre degli Arabeschi, 2009.



Do outro lado do canal, no rio Mersey, flutua o escaravelho da vida entre os
dentes do gato de Chesire, uma folha sobra sua sombra, uma cera no bura-
co da chama, uma pena na casca do ovo, sua vida, um papel sem garrafa.

E quem pôs um prato de leite para o gato e soube ver a árvore na sombra da
folha e não colocar fogo, e quem recolherá a tinta com a pluma do melro
que alguma vez atravessou um jardim, quem para escrever onde, quem
para escrever quê.

Pouco importa que Liverpool já não exista. Isso se pode ver no rio Mersey.

Por fim, tudo o que não existe é um mapa da outra margem.

Gatas parindo

Assim escutas as coisas de tua vida como o miado de um gato no fundo do
jardim.

Acordas de madrugada e ouves no fundo muito fundo esse remoto miado
de gato recém-nascido

E um verão e logo outro e mais outro até chegar a esta noite

no fundo do jardim no fundo

Assim escutas as coisas de tua vida assim escutas as coisas do mundo às es-
curas de noite apalpando o susto de não entender ou o de não querer
fazê-lo
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Al otro lado del canal, en el río Mersey, flota el escarabajo de la vida entre los dientes del gato
de Chesire, una hoja sobre su sombra, una cerilla en el hueco de la llama, una pluma en el
cascarón, su vida, un papel sin botella.

Y quién le puso un plato de leche al gato y supo ver el árbol en la sombra de la hoja y no pren-
derie fuego, y quién recogerá la tinta con la pluma del mirla que alguna vez atravesó un
jardín, quién para escribir dónde, quién para escribir qué.

Poco importa ya que Liverpool no exista. Eso mira hoy en el río Mersey.

Al fim, todo lo que no existe es un mapa de la otra orilla.

Gatas pariendo

Así escuchas las cosas de tu vida como el maullido de un gato al fondo del jardín

Te despiertas de madrugada y oyes al fondo muy al fondo ese remoto maullido de gato recién
nacido

Y un verano y luego otro y otro más hasta ilegar a esta noche

al fondo del jardín al fondo

Así escuchas las cosas de tu vida así escuchas las cosas del mundo a oscuras de noche palpando
el susto de no entender o el de no querer hacerlo



e esse gato não para de miar e é uma pequena ferida não sabes de quê não sa-
bes de quem mas aí está insistindo gritando de fome e noite na beira do pe-
rigo na beira do abismo na beira do jardim Um carro um farol logo nada

E continuarão os miados mais obcecados que tu e verás com o tempo ou en-
tão no próximo verão até a próxima canícula som desvalido como uma
onomatopeia tão pouco lírica que não a podes escrever

Que ninguém pensaria e quem é ninguém ao ler essa onomatopeia tão liri-
camente escrita tão ridiculamente sonora tão de vinheta de pós-guerra

mas soa soa cada noite

e tu para contornar a ferida dizes que assim começou tudo com uma onoma-
topeia com som tão inominável como agora o insistente miado do gato re-
cém-nascido te convocando não se sabe para onde nem o que te pede

Ou quiçá algo pior talvez nada te convoque e somente acordes no meio da
noite para ser a precária testemunha que não pode traduzir uma onoma-
topeia Isso te dizes para beirar a ferida

Ouves o miado do gato Viste um homem sem braços na beira da esmola ro-
çaste a perna perdida do animal na calça dobrada na coxa entendeste que
a morte é um buquê de plástico preso a um poste

e te perguntastes qual palavra não é uma onomatopeia indecifrável, uma
perseguição na sombra

Um verão e outro no fundo da vida no fundo do jardim no fundo do som

E as gatas seguem parindo sem parar e parem onomatopeias que no fundo
do jardim ressoam como as tábuas da lei.
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y ese gato no para de maullar y es una pequeña herida no sabes de qué no sabes de quién pero
ahí está insistiendo clamando de hambre y noche al borde del peligro al borde del abismo al
borde del jardín Un coche un faro luego nada

Y continuarán los maullidos más obcecados que tú y si no al tiempo al próximo verano hasta
la próxima canícula sonido desvalido como una onomatopéya tan poco lírica que no la
puedes escribir

Qué pensaria nadie y quién es nadie al leer esa onomatopeya tan líricamente escrita tan ridí-
culamente sonora tan de viñeta de posguerra

pero suena suena cada noche

y tú para bordear la herida dices que así empezó todo con una onomatopeya con un sonido tan
innombrable como ahora el insistente maullido del gato recién nacido convocándote a dón-
de pidiéndote qué

O quizá algo peor tal vez nada te convoque y solo te despiertas en medio de la noche para ser
el precario testigo que no puede traducir una onomatopeya Eso te dices para bordear la
herida

Escuchas el maullido del gato Has visto mi hombre sin brazos al borde de la limosna has ro-
zado la pierna perdida del animal en el pantalón doblado sobre el muslo has comprendido
que la muerte es un ramo de rosas de plástico atado a un farol

y te has preguntado que palabra no es una onomatopeya indescifrable, una persecución en la
sombra

Un verano y oiro al fondo de la vida al fondo del jardín al fondo del sonido

Y Ias gatas siguen pariendo sin parar y paren onomatopeyas que al fondo del jardín resuenan
como las tablas de la ley



A respeito de*

Que o mundo é impossível. Que as ruas não podem nos caber no peito.
Que nada cabe no buraco a que está destinado e assim nos vão as coisas. Que
as folhas das árvores seguem caindo e o mar segue dizendo uma palavra que
não podemos decifrar: uma palavra em movimento, uma palavra na qual cabe
o tempo. Que estamos feitos de tempo, mas não de mar. Que levamos a conta
do tempo que vivemos, enjoados, como se pudéssemos levar as contas do mar.
Que fazemos balanço de minúcias. Que as palavras nos caem da boca, sem en-
tendê-las, como a neve se atordoa no asfalto. Que confundimos a neve com o
sal, os relógios com o sangue, o peito com uma garagem, e nos consolamos
crendo que tudo é relativo, como este pronome.

Postal I

(Panorama do horizonte visto da Costanilla del Farol)

Nada melhor que ficar distante
e não saber onde nos esconder;
contar os pássaros que emigram,
procurar a areia no asfalto
e nos aconchegar debaixo de um poste
com espichado espírito de álamo
enquanto o tráfego da noite
diz sua palavra de rio
que não chegará nunca ao mar.

Uma cidade, hoje, é ficar distante.
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En relativo*

Que el mundo es imposible. Que las calles no pueden cabemos en el pecho. Que nada cabe
en el hueco que le está destinado y así nos van las cosas. Que las hojas de los árboles siguen
cayendo y el mar sigue diciendo una palabra que no podemos descifrar: una palabra en mo-
vimiento, una palabra en la que cabe el tiempo. Que estamos hechos de tiempo, pero no de
mar. Que lievamos la cuenta del tiempo que vivimos, mareados, como si pudiéramos llevar
las cuenta del mar. Que contamos la lluvia de los días y los pasos tartamudos de las horas.
Que hacemos balance de minucias. Que se nos caen las palabras de la boca, sin entenderias,
como la nieve se aturde en el asfalto. Que confundimos la nieve con la sal, los relojes con la
sangre, el pecho con un garaje, y nos consolamos creyendo que todo es relativo, como este pro-
nombre.

Postal I

(Vista del horizonte desde la Costanilla del Farol)

Nada hay como estar lejos
y no saber dónde metemos;
contar los pájaros que emigran,
buscar la arena en el asfalto
y acurrucarnos bajo una farola
con espigado espíritu de álamo
mientras el tráfico de la noche
dice su palabra de rio
que no llegará nunca al mar.

Una ciudad, hoy, es estar lejos.

* GRANDE, Guadalupe. La Llave de Niebla. Madrid: Calambur, 2004.



Natureza morta

São nove horas e a cozinha está na penumbra:
estou sentada a uma mesa tão grande como o deserto,
diante de uns alimentos que não sei como olhar,
e se lhes perguntasse, o que me responderiam?

São laranjas de uma colheita fora do tempo
tangerinas sem império
acelgas verde luto,
alfaces verde esquecimento,
aipos sem cabeça,

verde nada,
verde logo,

verde enfim.
(Bandejas de promissão
no condado do desamparo)

A tarde se dilata na cozinha
e aqui não chega o som do mar.
A solidão das laranjas se multiplica:
não há pergunta para tanta opulência,
aqui, na serenidade deste banquinho de três pernas,
rodeada por uma muralha de tangerinas órfãs,
uma legião de bananas sem mácula,
um bosque de salsa mais frondoso
que a floresta tropical.

Alimentos mudos e sem perfume
olho-os e só vejo uma caravana de mercadorias,
o sonho dos condutores,
uma urgência de frigoríficos
e um rastro de água suja atravessando a cidade.
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Bodegón

Las nueve y la cocina está en penumbra:
estoy sentada ante una mesa tan grande como el desierto,
ante unos alimentos que no sé cómo mirar,
y si les preguntara, ¿qué me contestarían?

Son naranjas de una cosecha a destiempo,
mandarinas sin imperio,
acelgas verde luto,
lechugas verde olvido,
apios sin cabeza,

verde nada,
verde luego,

verde enfín.
(Bandejas de promisión
en el condado del desamparo.)

La tarde se dilata en la cocina
y aquí no llega el sonido del mar.
La soledad de las naranjas se multiplica:
no hay pregunta para tanta opulencia,
aqui, en la serenidad de esta banqueta de tres patas,
rodeada por una murafla de mandarinas huérfanas,
uma legión de plátanos sin mácula,
un bosque de perejil más frondoso
que la selva tropical.

Alimentos mudos y sin perfume:
os miro y sólo veo una caravana de mercancías,
el sueño de los conductores,
una urgencia de frigoríficos
y un rastro de agua sucia atravesando la ciudad.



Madri, 1973

E se fosse outra a cidade,
“apenas vapor sobre o cristal”,

apenas um punhado de azougue sobre o vidro?

Mas entender é estrangeiro;
tens que te afastar para o lado,
abandonar o hálito familiar:
esse que tece com sua alma de fumaça
o calendário absorto dos dias,
o que alinhava na sombra do horizonte
a pupila do tempo;
o que sustém,
com alfinetes de areia entre os dedos
os muros da infância,
as ruas que já não são, as horas
que já se foram,
os desentulhados descampados que agora são penumbra na

[prateleira.
Contudo, tu segues vendo
o horizonte com sua sombra
aí onde hoje há uma garagem.

Entre chaves e aros,
entre motores e carrocerias
entre este macacão azul e o solo cinzento
ainda fogem pelas pedras os lagartos,
ainda deixa o caracol seu rastro nos escombros.
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Madrid, 1973

¿Y si fuera otra la ciudad,
“apenas vaho sobre el cristal”,

apenas un puñado de azogue sobre el vidrio?

Pero entender es extranjero;
tienes que dar un paso a tu costado,
abandonar el familiar aliento:
ése que teje con su alma de humo
el calendario absorto de los días,
el que hilvana en la sombra del horizonte
la pupila del tiempo;
el que sostiene,
con alfileres de arena entre los dedos,
los muros dela infancia,
las calles que ya no son, las horas
que ya se fueron,
los escombrados descampados que ahora son penumbra en el

[mostrador
Sin embargo, tú sigues viendo
el horizonte con su sombra
allí donde hoy hay un garaje.

Entre llaves y llantas,
entre motores y carrocerías
entre este mono azul y el suelo gris
aún huyen por las piedras los lagartos,
aún deja el caracol su rastro en la escombrera.



Florescem as amendoeiras,
os trigais se elevam:

regressas com cheiro de cardo e cicatriz,
névoa de mel,
apenas fragmentos de um azougue
ardidos na fogueira.

A porta da garagem ficou aberta:
te aparece aborta a teu lado,
ficas aí, quieta, “respirando o verão”
lembrando,

respirando, lembrando
a canícula secreta,

esquecendo, olhando, quieta:
resvala uma borboleta

entre mãos gordurosas,
cai uma porca,

cantam
quem canta?

chaves, aros, rodas
e uns meninos que saltam
no estupor de pedra em pedra.

Correr sem cair entre os escombros.
Correr depressa, muito depressa,
saltar, correr, cantar,
correr

antes que tudo desapareça,
antes que se acabe o verão,
antes que apenas permaneça
esta garagem,
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Florecen los almendros,
los trigales se elevan:

regresas con un olor a cardo y cicatriz,
vaho de miel,
apenas fragmentos de un azogue
ardidos en la hoguera.

La puerta del garaje se ha quedado abierta:
te asomas absorta a tu costado,
te quedas ahí, quieta, “respirando el verano”,
recordando,

respirando, recordando
la canicula secreta,

olvidando, mirando, quieta:
resbala una libélula

entre manos grasientas,
cae una tuerca,

cantan
¿ quién canta?

llaves, llantas, ruedas
y unos niños que saltan
al estupor de piedra en piedra.

Correr sin caerse entre los escombros.
Correr deprisa, muy deprisa,
saltar, correr, cantar,
correr

antes de que todo desaparezca,
antes de que se acabe el verano,
antes de que ya sólo quede
este garaje,



esta névoa, este cristal,
este homem rodeado de chaves,
óleos, aros, porcas,

peças do velório de tua infância.

Quão tarde se fez:
embora tenhamos superado os escombros,
cruzado as amendoeiras, atravessado o trigal,
embora estejamos suados e sem fôlego,
a cidade chegou antes,
chegou mais longe,

mais depressa, mais onde:
apenas  um fio sobre o cristal,
um punhado de azougue sobre o vidro.

É outra a cidade
e entender é estrangeiro.

Legião de pombas

De que hospital regressam,
de que campo de cristal,
de que planície nevada
enlameada agora no asfalto.

Um bocado de pão para seus papos,
um bocado de sal nas suas feridas.

Regressaram, foram regressando,
vieram para regressar
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este vaho, este cristal,
este hombre rodeado de llaves,
aceites, llantas, tuercas,

piezas del velatorio de tu infancia.

Qué tarde se ha hecho:
aunque hemos sorteado los escombros,
cruzado los almendros, atravesado el trigal,
aunque estamos sudorosos y sin aliento,
la ciudad ha llegado antes,
ha llegado más ejos,

más deprisa, más dónde:
apenas un hilo sobre el cristal,
un puñado de azogue sobre el vidrio.

Es otra la ciudad
y entender es extranjero.

Legión de palomas

De qué hospital regresan,
de qué campo de cristal,
de qué nevada llanura
enfangada ahora en el asfalto.

Un puñado de pan para sus buches,
un puñado de sal en sus heridas.

Han regresado, han ido regresando,
han venido a regresar



como chega uma lembrança remota,
como chega uma velha memória sem palavras,

como se caísse do paladar até a língua
uma antiga lágrima,

uma pomba que regressa do luto,
uma pomba que vem da guerra
e que agora não sabe
se voar, se andar, se cair,
se amarrar suas asas às velas

ou à maré de para-brisas mansos que atravessa a cidade.

De que hospital da memória regressaram:
movem-se entre os edifícios
como um cardume na bruma,
atravessam a fumaça
guiadas pela memória da obstinação,
circulam entre arrecifes de antenas, cabos, chaminés, cornijas,
toldos, não sei.
Golpeiam seu peito cinzento contra o asfalto,
voltam do mar da memória, não existem, apenas voltam,

voltam,
vêm para regressar,
vêm com um branco aroma esquecimento
branco já não existo,
branco uma vez foi longe, verde nunca

agora contra o céu.

Espuma de sal nas suas feridas,
vendas de pão para seus papos.
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como llega un remoto recuerdo,
como llega una vieja memoria sin palabras,

como si cayera del paladar hasta la lengua
una antigua lágrima,

una paloma que regresa del luto,
una paloma que viene de la guerra
y que ahora no sabe
si volar, si andar, si caer,

si anudar sus alas a las velas
o a la marea de parabrisas mansos que atraviesa la ciudad.

De qué hospital de la memoria han regresado:
se mueven entre los edifícios
como un banco de peces en la bruma,
atraviesan el humo
guiadas por la memoria de la obstinación,
circulan entre arrecifes de antenas, cabies, chimeneas, cornisas,
toldos, no lo sé.
Golpean con su pecho gris contra el asfalto,
regresan del mar de la memoria, no existen, tan sólo regresan,

regresan,
vienen a regresar,
vienen con un aroma blanco olvido
blanco ya no existo,
blanco una vez fue lejos, verde nunca

ahora contra el cielo.

Espuma de sal en sus heridas,
vendas de pan para sus buches.



Vêm, voltam, voltaram,
tomaram a cidade.

Trazem uma venda de neve entre suas asas,
trazem uma mensagem de guerra entre o sal,
trazem um naufrágio cinza atado a seus cotos.

Farmácia de plantão

I

A bicicleta do meu pai
dobra a esquina da cidade.

Já não são os trigais, já não são
as cabras, nem os bezerros, nem a ruminação,
todos já reunidos não apenas na memória.

Dobra a esquina da avenida
e segue seu caminho entre poucos carros.
Remédios, unguentos, vendas
juntam a conversa que duvida e treme
entre os raios deste oxidado relógio.

Pai corre, pai pedala depressa
e acredita que devido a seu pouco peso
e à velocidade
as distâncias se rendem a seus passos:
a distância da vida,
a distância do desejo,
a distância branca da morte.

Corre e teme pai pelas ruas da cidade.
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Vienen, regresan, han regresado,
han tomado la ciudad.

Traen una venda de nieve entre sus alas,
traen un mensaje de guerra entre la sal,
traen un naufragio gris atado en sus muñones.

Farmacia de guardia

I

La bicicleta de mi padre
dobla por la esquina de la ciudad.

Ya no son los trigales, ya no
las cabras, no los chotos ni la rumia,
todos no reunidos ya sólo en la memoria.

Dobla por la esquina de la avenida
y sigue su camino entre los pocos coches.
Remedios, unguentos, vendas
anudan la conversación que duda y tiembla
entre los radios de este oxidado reloj.

Padre corre, padre pedalea deprisa
y cree que debido a su poco peso
y a la velocidad
las distancias se rinden a sus pasos:
la distancia de la vida,
la distancia del deseo,
la distancia blanca de la muerte.

Corre y teme padre por las calles de la ciudad.



II

E se a avenida fosse ainda maior,
tão grande que nela coubesse o mundo inteiro?
E se pudesse pedalar tão depressa,
suar até a última gota de história
sobre a carcaça do animal
para roçar ali, do outro lado da rua,
o rosto frio da felicidade?

Mas que fazer então com as vendas,
com os unguentos, com
os precários arreios desta alquimia de pós-guerra
que viajam entre os raios das rodas
pelas farmácias da cidade.

Não mais a botica, não mais a mercearia,
não mais oração breve e reza
diante do rosto morta da irmã.

III

A bicicleta do meu pai é uma venda
que não sabe a que prender-se
na madrugada da pensão.
O último bonde cruza
a caixa dos sapatos velhos
em que os bichos-da-seda
mastigam o tapete do tempo,
e meu pai,
como um centauro hipocrático
sobre suas patas de aço,
cruza as avenidas da cidade.
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II

¿Y si la avenida fuera aún más grande,
tan grande que en ella cupiera el mundo entero?
¿Y si pudiera pedalear tan deprisa,
sudar hasta la última gota de historia
sobre la carcasa del animal
para rozar allí, al otro lado de la calle,
el rostro frío de la felicidad?

Pero qué hacer entonces con las vendas,
qué con los unguentos, qué
con los precarios aperos de esta alquimia de posguerra
que viajan entre los radios de las ruedas
por las farmacias de la ciudad.

Ya no botica, ya no colmado,
ya no jaculatoria y rezo
ante el rostro muerto de la hermana.

III

La bicicleta de mi padre es una venda
que no sabe a qué anudarse
en la madrugada de la pensión.
El último tranvía cruza
la caja de los zapatos viejos
en la que los gusanos de seda
mastican ei tapiz del tiempo,
y mi padre,
como un centauro hipocrático
sobre sus patas de acero,
cruza las avenidas de la ciudad.



Vejo pestanejar o semáforo que está diante da minha casa:
farmácia de plantão, pensão de terceira,
estação terminal.
Entre as cãs do meu pai
minhas vendas acariciam o tempo,
o “caminhão da chuva” recolhe a bicicleta
e um vento suave move as luminárias da cidade.

Meu pai, sem bicicleta, apareceu na ponte:
pelo esquálido rio
navegam até as tetas do tempo
os pincéis do avô morto;

uma ambulância cruza os trigais
enquanto minha mãe remenda as vendas da idade.

Lenços de papel

Uma luz acesa em cada casa,
aqui,
na beira sem limite da penumbra.

Com estes olhos sozinhos
e esta língua absurda,
esta boca rota,
este buraco cheio de cinza na garganta
escuto a passagem de um trem perdido
não sei por quê, não sei por quem.

... e quem te olha então, quem?
“Adeus e tem piedade”.
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Veo parpadear el luminoso que está frente a mi casa:
farmacia de guardia, pensión de tercera,
estación terminal.
Entre las canas de mi padre
mis vendas acarician el tiempo,
el “camión de la lluvia” recoge la bicicleta
y un viento suave mueve las farolas de la ciudad.

Padre, sin bicicleta, se ha asomado al puente:
por el escuálido rio
navegan hacia las ubres del tiempo
los pinceles del abuelo muerto;

una ambulancia cruza por los trigales
mientras madre remienda las vendas de la edad.

Pañuelos de papel

Una luz encendida en cada casa,
aquí,
en el borde sin límite de la penumbra.

Con estos dos ojos solos
y esta lengua absurda,
esta boca rota,
este hueco lleno de ceniza en la garganta
escucho el paso de un trenperdido
no sé porqué, no sé por quién.

¿ ...y quién te mira entonces, quién?
“Adiós y ten piedad”.



Mas esta é a luz dos dias,
esta é a sombra azul da memória
que ilumina a hora máxima
as conjugações da chuva sobre os mapas,
sobre os planos,
sobre a cartografia subterrânea
e sua estranha germinação.

Andaimes, ruas, vias,
calçadas, bulevares, pontes,
praças, encruzilhadas, avenidas:
estamos
de verdade
dentro?,
“estamos
de verdade
fora?”

Quando chegar a hora máxima de não saber,
um lenço de papel seco
a fibra de distância
que resvala pelas bochechas:
soam os pratos,
se afanam os utensílios nas cozinhas
se escuta a conversa do dia,
o rumor da luz que se apaga,
o barulho da luz que se acende,

e tudo se dispõe a partir ou chegar
uma vez mais.
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Pero esta es la luz de los días,
esta es la sombra azul de la memória
que ilumina a la hora punta
las conjugaciones de la lluvia sobra los mapas,
sobre los pianos,
sobre la cartografía subterrânea
y su extraña germinación.

Andenes, calles, vías,
acera, bulevares, puentes,
plazas, cruces, avenidas:
¿ estamos
de verdad
dentro?,
“¿ estamos
de verdad
fuera?”.

A la hora punta de no saber,
un pañuelo de papel seca
la hebra de distancia
que resbala por las mejillas:
suenan los platos,
se afanan los utensilios en las cocinas,
se escucha la conversación del día,
el rumor de la luz que se apaga,
el ruido de la luz que se enciende,

y todo se dispone a partir o llegar
una vez más.
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Joaquim Nabuco

Constâncio Alves

Oseu nome foi a preocupação absorvente da cidade nestes
últimos dias.

A todos eles envolve e liga o mesmo sentimento, estendendo-se à
semelhança de um crepe, de coluna a coluna de um templo.

Outros temas que fluíssem a este folhetim teriam que se deter
para que passasse o cortejo mortuário e glorioso de Nabuco, assim
como se interrompeu, até que ele desfilasse nas ruas e praças, a trivia-
lidade diária do trânsito público.

Aqui, porém, não se estenderá esse préstito no seu imponente re-
colhimento e na sua grandeza evocativa.

Faltava-lhe, para revivê-lo, um pincel como o do morto, que, há
20 anos, inspirando-se na dor nacional, perpetuou em três artigos
do Jornal do Brasil, três painéis de sombria beleza, a última viagem do
último Imperador do Brasil, desde o Sena até o Tejo, de um exílio
para outro exílio.

Só um artista que possuísse a sua imaginação poderia fixar a varie-
dade de aspectos, a diversidade de cenários, as notas sugestivas de
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emoções complexas e a majestade dessa peregrinação derradeira que se conti-
nua pelo mar em fora.

Veríamos assim a reprodução de uma realidade que se vai extinguindo e que
merecia perdurar. Seria uma série de estampas que o colecionador acrescenta-
ria à Minha Formação, álbum de grande arte, em que o autor reuniu tantas ima-
gens de sua existência e de sua alma, imagens que são belas porque são fiéis.
Teríamos, num todo harmônico, uma galeria em que as cenas da morte seriam
o complemento adequado aos episódios da vida.

O destino, que tantas vezes se nos mostra sob a feição de dramaturgo desas-
trado, obedeceu, no tocante a Nabuco, à lógica que deve reger o drama huma-
no. Nabuco morreu em sua pátria (porque as embaixadas e os navios de guerra
são trechos do solo natal), e nesse pedaço do Brasil longínquo, encravado em
terra estranha, recebeu homenagens que transbordam dos limites do protoco-
lo e anunciam que o homem que desapareceu excedia a elevação do seu cargo.

Os diplomatas que lhe cercam a atitude e o governo norte-americano, que
lhe prestou honras maiores que as que a etiqueta marca, cumpriram neste lance
deveres que não são exclusivamente oficiais. Eles representaram nesse momen-
to a consciência universal, junto ao cadáver daquele que, sem prejuízo do seu
patriotismo, se devotara à humanidade e a seus grandes ideais, e cuja influência
benéfica se fez sentir longe do seu país, que amara com fervor e servira com fi-
delidade, heroísmo e brilho. É sabido que, visitando Nabuco a Câmara dos
Deputados de Portugal, aí recebeu demonstrações de apreço sem precedentes.
Por proposta do grande orador Antonio Candido, foi admitido no recinto e
sentou-se entre os representantes da nação.

Para mais solenizar essa visita, o eminente chefe político Sr. Julio de Vilhe-
na apresentou uma proposta convidando o governo a suprimir o castigo das
varadas nas praças de pretos e nos indivíduos a ela equiparados.

Aproveitemos o dia em que entrou nesta casa o orador – disse o Sr. Julio
de Vilhena; mostremos-lhe que compreendemos a causa nobre que defen-
de, aprovando esta moção, para que ele vá referir à sua pátria que a Câmara
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dos Deputados encerrou a sessão de 8 de Janeiro de 1881 proclamando a
abolição dos últimos vestígios da escravidão nas possessões ultramarinas.

Ninguém esqueceu que Nabuco muito se esforçou perante Leão XIII para
que o papado auxiliasse o movimento abolicionista no Brasil. Sua Santidade
deu, com efeito, ordem para que a barca de S. Pedro seguisse na esteira da jan-
gada de Francisco do Nascimento. Mas, quando a velha embarcação começou
a se mover, tinha já rompido a aurora de 13 de maio. Tardio foi o socorro para
os escravos do Brasil. O que não serviu, porém, aos nossos infelizes patrícios
aproveitou a seus irmãos africanos. Nabuco, conforme declarou testemunho
valioso, preparou com o seu apostolado junto ao Papa o caminho ao Cardeal
Lavigerie e à sua causa benemérita.

Esse patrocínio voluntário e eficaz em favor de clientes desconhecidos, que
certamente ignoravam a existência do seu benfeitor, esses triunfos alcançados
pela simples ação de presença de sua bondade e a irradiação de sua alma perfei-
ta em atos e obras que exprimem sentimentos da mais vasta humanidade de-
ram-lhe direito a esse amor que se manifestou nas cerimônias da embaixada,
nas exéquias da igreja de São Matheus, em Washington, e que se prolongaram
na viagem do North-Carolina, comboiado pelo Minas Gerais.

Então, é um panorama, que incessantemente se muda, a melancolia e a sole-
nidade desse enterro marítimo, em que o seu corpo vem trazido por brasileiros
e estrangeiros, exprimindo a composição desse acompanhamento o alcance
daquela morte.

E, para dar mais significação a essa homenagem, para acentuar o caráter de
universalidade dessa dor, são marinheiros os que conduzem o morto; mari-
nheiros a que Nabuco consagrara uma página eloquentíssima no seu Balmaceda,
louvando-lhes o caráter particular do seu patriotismo, a sua simpatia pelas
ideias e pelas coisas universais:

A luta do homem do mar – disse ele – é na maior parte do tempo contra
os elementos, pelo menos o era na antiga marinha de vela, da qual ele vem, e
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isso imprime à sua energia um caráter de grandeza que amesquinha as dis-
sensões civis. Para um sentimento se apossar do seu coração, é preciso que
tenha alguma coisa de vasto, de insondável. O oceano é o molde em que é lan-
çada a sua individualidade. Dali resulta uma grande extensão de horizonte in-
terior. Ele tem o sentimento da pátria, unitário, nacional, impessoal; por isso
as velhas tradições do país conservam-se vivas nos navios depois de quase
apagadas em terra.

E o sulco que abrem as quilhas dos dois vasos de guerra é no oceano que se
poderia chamar o do cativeiro, assim como ele denominou o Parahyba o rio da
escravidão. Nabuco repassava, em seu leito de repouso final, nas mesmas águas
que outrora atravessara na agitação do seu apostolado humanitário, para ir a
Roma pedir a benção da Igreja em favor dos cativos, para ir a Londres expiar
num obscuro exílio voluntário o crime da fidelidade a seus princípios. E a sua
imaginação de historiador e de poeta – que povoava os teatros desertos do
passado, que ressuscitava cortejos extintos, que animava para a ação os heróis e
para a eloquência os oradores, que levantava César com a sua ambição, que re-
colocava Cícero na sua tribuna – quantas vezes não espalhou por aquele mar as
naus do tráfico e não compôs o coro de maldições e de gritos de vingança dos
cativos que a voz do vento cobria.

Mas então era o tempo da guerra pela libertação.
Hoje, se a fantasia quisesse comunicar ao Atlântico uma alma composta de

todas as almas dos que se libertaram no seu seio, para que ele sentisse e vibrasse
ao contato do túmulo flutuante de Nabuco, mais grato seria ao espírito do
abolicionista que, em vez de sombras ainda irritadas pela injustiça e misturan-
do imprecações aos algozes com preces pelo benfeitor, lhe aparecessem so-
mente fantasmas serenos, murmurando bênçãos, vivificados só por aquela pie-
dade que ele via “nos santos pretos” e que dava um toque de fulgor sobre-hu-
mano às lagrimas de suas agonias.

Tamanho era o desejo de apaziguamento, logo após as batalhas necessárias,
tão intensa era nele a vontade de ver a concórdia reinando entre os homens!
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A confraternidade era o ideal a que serviu até a morte; e até além dela. Não
foi um motivo para que o Brasil se aproximasse mais dos Estados Unidos o en-
terro do nosso embaixador, em que dois povos se irmanaram no mesmo luto e
se ajudaram a carregar o mesmo esquife, nessas cerimônias em que, como disse
Nabuco das de D. Pedro II, a imponência do espetáculo “substituiu a ideia da
morte, que é triste, pela da imortalidade, que é radiante”?

O intuito de se consagrar mais de perto à divulgação dessas ideias entre os
que se preparam aqui para a vida pública era uma das razões que nos últimos
tempos arrastavam Nabuco para a sua pátria.

“Minha ambição neste final, escrevia a um amigo, seria falar à mocidade, se-
mear os sentimentos com que já agora hei de partir da vida e que, portanto,
para mim são eternos”.

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

“A maior glória de todos é formar discípulos, isto é, reviver politicamente
em outra geração, prestando ainda serviços ao país. Receio, porém, que a am-
bição seja demasiada para mim agora”.

Não lhe foi permitido redigir o seu testamento político, encetar uma nova
campanha gloriosa. Mas, na falta dessas derradeiras palavras, encontrará a
mocidade, na vida e nas obras desse homem superior, estímulos de perfeição
moral e intelectual, o bastante para guiar o espírito e formar o caráter.

A sua carreira política começou pela advocacia dos cativos, que nunca tive-
ram melhor patrono nem pela sinceridade, nem pela eloquência, nem pelo es-
pírito de sacrifício.

Por eles, quando os viu livres, condenou-se a um cativeiro de dez anos.
Liberto das cadeias com que se algemara voluntariamente, empregou as

mãos livres em serviço da pátria no exterior.
Político e artista, fundiu as qualidades dessas duas vocações, que nem sem-

pre andam associadas, no monumento que levantou à memória do seu pai e do
reinado em que ele desenvolveu a sua atividade de estadista.
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Orador, poeta, pensador, historiador, talento de todas as facetas, deu à sua
existência a beleza de uma obra de arte. Fotografou a sua fisionomia inconfun-
dível em páginas das mais belas da língua de Camões e da de Renan.

Na sua prosa francesa, Faguet encontrou o fulgor de Chateaubriand; nos
seus versos franceses, ouviu Jusserand a sonoridade dos de Cornell.

Se toda a sua obra não contém a sua alma, se toda a sua vida não se acha re-
gistrada e explicada completamente, o que resta de uma e de outra, pela sua
elevação e pela sua formosura, garante-lhe o direito de perdurar, e consola um
pouco os que o amaram, com a esperança de que se realize a sua ambição de
guia de mocidade.

14 – abril – 1910.
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Carta de Graça Aranha

Graça Aranha

Paris, 20 de janeiro de 1910.

Minha Heloisa,

A morte de Nabuco é para mim a perda do meu melhor amigo. A
minha dor não se exprime. Depois daqueles que me são mais ligados
pelo amor e pelo sangue, foi ele quem me amou mais na vida e a
quem eu dei mais. Eu fui tudo para ele. Seu confidente, seu irmão,
seu próprio eu em outra geração, seu ídolo, sua esperança. Ele foi
para mim o primeiro dos homens de nossa pátria, o mais completo,
o mestre, o guia, o exemplo, a admiração e o entusiasmo.

Como tu amas tudo o que eu amo, eu sei que a sua incomparável
memória não morrerá no teu coração. Ele te amou e te admirou. Tu
lhe sorrias iluminada, tu foste para ele algumas vezes o símbolo da
Aurora. Sorri sempre para ele, mesmo depois da sua morte. Ele só
merece sorrisos.

Estou triste, profundamente triste, envolto numa inexplicável sau-
dade, mas não estou desesperado. O melhor meio de amar o Amigo
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que me deixou é dominar o abatimento e consagrar à sua memória as grandes
energias do meu ser. Ele me queria forte, grande, soberano; eu o serei, e por ele
farei o que ele desejava que eu fizesse.

Mamãe tem tido pena de mim. E nós te abraçamos, doce e querida filha.

Teu Pai.

Graça Aranha.
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À margem da
“Canção do Exílio”

Aurél io Buarque de Holanda

Discorda Manuel Bandeira do receio da ênfase que levou José
Veríssimo a chamar “quase sublime” à “Canção do Exílio”,

de Gonçalves Dias. Admirando irrestritamente o poema, Bandeira
não vê razão para o “quase”. Embora eu não morra de amores pelo
sublime, estou de acordo com o poeta de A Cinza das Horas. Afinal de
contas, o bom ou mau gosto do qualificativo é questão pessoal: o
certo é que a ideia nele contida me parece bem ajustada àqueles ver-
sos de 20 anos, de uma beleza tão simples e tão alta.

Esta simplicidade será uma das razões mais seguras da boa fortu-
na da “Canção”. Pela altura de 1943 ocorreu o centenário dela:
viu-se que ainda estava bem viva, a ponto de ter recebido festas em
sua honra, promovidas por aquele excelente Nogueira da Silva, um
possesso da glória de Gonçalves Dias, e que parece só haver mesmo
esperado a comemoração para liquidar contas com a vida.
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Refletindo no segredo de tal simplicidade, vejo que ele reside em mais de
um ponto. O principal é talvez o seguinte: a ausência de qualificativos. A falta
desse elemento valoriza de maneira singular os substantivos do poema, dan-
do-lhes relevo, dilatando-lhes a sugestão emocional.

Leia-se na íntegra a poesia:

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

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

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

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

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

Observe-se: além dos conectivos – onde, que, como, sem que, por, para – tudo o
mais são substantivos (ou pronomes pessoais) e verbos, elementos básicos da
oração; advérbios de lugar – aqui, cá (a terra do exílio) e lá (a pátria distante);
possessivos – minha, nosso – e o quantitativo mais (aqueles e este repetidos tantas
vezes); e, por fim, o não. Nada de qualificativos.

Quanto aos possessivos e ao quantitativo, a presença deles basta para suge-
rir a antítese: “minha terra tem palmeiras” (e subentende-se: e esta terra não as
tem), ou o segundo elemento da comparação: “Nosso céu tem mais estrelas”
(do que o céu desta terra); “Mais prazer encontro eu lá” (do que aqui). Só duas ve-
zes a comparação, ou correlação, aparece integral: “As aves, que aqui gorjeiam,
/ Não gorjeiam como lá”, e “Minha terra tem primores, / Que tais não en-
contro eu cá”.

O não, nestes dois casos, serve para mostrar a inferioridade da terra de exílio;
e no terceiro e último – “Não permita Deus que eu morra” – indica o receio
do poeta de morrer sem tornar a ver o chão natal.

Alguém poderá lembrar-me que sozinho figura no poema e é um qualificati-
vo. A rigor, porém, não merecerá tal denominação: falta a sozinho (como a só,
está claro) a essência pictural característica das palavras daquela categoria, cor-
no, por exemplo, azul, branco, bom, forte, largo, rico.

E por que razão a ausência de qualificativos valoriza tão fortemente os
substantivos do poema, conforme foi dito? Porque o poeta usou de subs-
tantivos carregados, já por si, de um denso conteúdo sugestivo – seres e
coisas da natureza, na maioria, ou abstrações: elementos que, assim despo-
jados, nus, ganham fundo em intensidade; que se fazem valer melhor por si
sós: terra, palmeiras, Sabiá, aves, céu, estrelas, várzeas, flores, bosques, vida, amores, noi-
te, prazer, primores, Deus.
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De tais elementos o mais importante é Sabiá, que, por sinal, Gonçalves Dias
escreveu com inicial maiúscula. Sabiá aparece quatro vezes na poesia, e rimando
com as palavras cá e lá, de tão vivo poder de sugestão, pois designam, respecti-
vamente, o país estrangeiro e a terra natal.

Repare-se, agora, na posição destas palavras – Sabiá, cá e lá –, seguramente as
mais importantes do poema, ao lado de terra e palmeiras: posição de relevo, em
fim de verso; a mesma do vocábulo palmeiras, quatro vezes empregado.

Na segunda estrofe, o encadeamento, somente usado nela e, em parte, na úl-
tima, contribui para a variedade, quebrando o que poderia haver de monótono
pela insistência em determinados efeitos de repetição e criando novo efeito.

Com exceção dos substantivos finais da segunda estrofe – estrelas, flores, vida, amo-
res –, precedidos do quantitativo mais para fim de comparação (a qual, como se viu,
fica subentendida), todos os demais substantivos de fim de verso vêm desacompa-
nhados de adjetivos de qualquer natureza. Por outro lado, todos os substantivos
usados em meio de verso, fora aves, acham-se modificados por um adjetivo: “minha
terra”, “nosso céu”, “nossas várzeas”, “nossos bosques”, “nossa vida”, “mais prazer”. O
próprio aves está modificado por uma oração adjetiva: “que aqui gorjeiam”.

Na lista de substantivos do poema incluí noite. Normalmente, talvez não de-
vesse fazê-lo, pois o termo é parte integrante de uma locução adverbial. Mas a
palavra, aliada ao sozinho, traduz tão poderosamente o abandono do poeta que
a sinto como obstinada em não se diluir no conjunto da locução. E quanto
aquele sozinho, à noite é fundamente sentido (as cismas noturnas, na solidão do
exílio!), é o mesmo Gonçalves Dias quem o mostra: usando-o por duas vezes,
da segunda procura dar-lhe relevo, ladeando-o de travessões.

Vejamos a admirável técnica da repetição.
Dos 24 versos do poema, nada menos de sete (o 11.o, o 12.o, o 15.o, o 16.o,

o 17.o, o 18.o e o 24.o) repetem na íntegra versos anteriores, e quatro (o 13.o, o
21.o, o 22.o e o 23.o) são repetições parciais.

Os elementos da segunda estrofe, paralelística, não se reiteram nunca.
A terceira estrofe constitui-se de dois versos novos, mais os dois iniciais da

primeira.
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Na quarta nota-se a repetição quase integral do primeiro verso do poema,
com a simples mudança de palmeiras em primores (palavra esta, por sinal, em que
a primeira letra de cada sílaba é exatamente a mesma que em palmeiras, fato pos-
sivelmente intencional); depois, um verso inteiramente novo – “Que tais não
encontro eu cá” – e a repetição de toda a estância anterior, constituindo-se as-
sim uma sextilha.

A última estrofe, sextilha também, admirável de sentimento, é um achado
de poética: um verso formado de palavras inteiramente novas; outro em que
aparece uma das constantes mais poderosas do poema – lá; dois que repetem
parcialmente o 13.° e o 14.°, terminando o segundo deles com outra constan-
te das mais valiosas – cá; no penúltimo verso, a repetição de nova palavra de
igual natureza – palmeiras; por fim, integralmente, o verso mais repetido de
toda a composição; o único, pode-se dizer, em que se apresenta um ser vivo, o
Sabiá – a nota mais típica da terra pátria. O único, sim; porque aves, nome tam-
bém de ser vivo, é usado assim, genericamente, no plural, uma só vez, apenas
para, desenvolvendo a ideia de que no lugar do exílio não havia o Sabiá, poder
o poeta frisar que as mesmas aves comuns aos dois países gorjeiam na terra na-
tal com maior beleza.

Ainda mais: o encadeamento, desprezado na terceira e na quarta estrofe, re-
toma aqui, na última, o seu lugar, utilizando agora o autor um expediente de
efeito: a aliança daquele processo de repetição – elemento tão largamente valo-
rizador do poema – “Sem que eu volte”, “Sem que desfrute”, “Sem qu’inda
aviste” (uma sequência só interrompida pelo antepenúltimo verso – “Que não
encontro por cá”) – com a iteração, no fim de cada um dos versos começados
por “Sem que”, de palavras-temas várias vezes repetidas ao longo da composi-
ção – lá, palmeiras – e primores, empregada uma vez antes. E se, no encadeamento,
a sequência perfeita é quebrada por aquele antepenúltimo verso – “Que não
encontro por cá” – a arte do poeta fez que ele fosse quase uma repetição inte-
gral, e talvez melhorada, do “Que tais não encontro eu cá”.

Abril de 1944.
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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. Ou-
tras sessões realizaram-se na redação da Revista, na Travessa do Ouvidor, n.o 31, Rio de Janeiro. A primeira sessão plenária da Instituição reali-
zou-se numa sala do Pedagogium, na Rua do Passeio, em 20 de julho de 1897.

Cadeira Patronos Fundadores Membros Efetivos
01 Adelino Fontoura Luís Murat Ana Maria Machado
02 Álvares de Azevedo Coelho Neto Tarcísio Padilha
03 Artur de Oliveira Filinto de Almeida Carlos Heitor Cony
04 Basílio da Gama Aluísio Azevedo Carlos Nejar
05 Bernardo Guimarães Raimundo Correia José Murilo de Carvalho
06 Casimiro de Abreu Teixeira de Melo Cícero Sandroni
07 Castro Alves Valentim Magalhães Nelson Pereira dos Santos
08 Cláudio Manuel da Costa Alberto de Oliveira Cleonice Serôa da Motta Berardinelli
09 Domingos Gonçalves de Magalhães Magalhães de Azeredo Alberto da Costa e Silva
10 Evaristo da Veiga Rui Barbosa Lêdo Ivo
11 Fagundes Varela Lúcio de Mendonça Helio Jaguaribe
12 França Júnior Urbano Duarte Alfredo Bosi
13 Francisco Otaviano Visconde de Taunay Sergio Paulo Rouanet
14 Franklin Távora Clóvis Beviláqua Celso Lafer
15 Gonçalves Dias Olavo Bilac Pe. Fernando Bastos de Ávila
16 Gregório de Matos Araripe Júnior Lygia Fagundes Telles
17 Hipólito da Costa Sílvio Romero Affonso Arinos de Mello Franco
18 João Francisco Lisboa José Veríssimo Arnaldo Niskier
19 Joaquim Caetano Alcindo Guanabara Antonio Carlos Secchin
20 Joaquim Manuel de Macedo Salvador de Mendonça Murilo Melo Filho
21 Joaquim Serra José do Patrocínio Paulo Coelho
22 José Bonifácio, o Moço Medeiros e Albuquerque Ivo Pitanguy
23 José de Alencar Machado de Assis Luiz Paulo Horta
24 Júlio Ribeiro Garcia Redondo Sábato Magaldi
25 Junqueira Freire Barão de Loreto Alberto Venancio Filho
26 Laurindo Rabelo Guimarães Passos Marcos Vinicios Vilaça
27 Maciel Monteiro Joaquim Nabuco Eduardo Portella
28 Manuel Antônio de Almeida Inglês de Sousa Domício Proença Filho
29 Martins Pena Artur Azevedo Geraldo Holanda Cavalcanti
30 Pardal Mallet Pedro Rabelo Nélida Piñon
31 Pedro Luís Luís Guimarães Júnior Moacyr Scliar
32 Araújo Porto-Alegre Carlos de Laet Ariano Suassuna
33 Raul Pompéia Domício da Gama Evanildo Bechara
34 Sousa Caldas J.M. Pereira da Silva João Ubaldo Ribeiro
35 Tavares Bastos Rodrigo Octavio Candido Mendes de Almeida
36 Teófilo Dias Afonso Celso João de Scantimburgo
37 Tomás Antônio Gonzaga Silva Ramos Ivan Junqueira
38 Tobias Barreto Graça Aranha José Sarney
39 F.A. de Varnhagen Oliveira Lima Marco Maciel
40 Visconde do Rio Branco Eduardo Prado Evaristo de Moraes Filho



Petit Trianon – Doado pelo governo francês em 1923.
Sede da Academia Brasileira de Letras,
Av. Presidente Wilson, 203
Castelo – Rio de Janeiro – RJ
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<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ARA <FFFE270633062A062E062F0645062000470630064706200027064406250639062F0627062F0627062A0620004406250646063406270621062000450633062A0646062F0627062A062000410064006F0062006500200050004400460020004A064506430646062000270644062A06390627064506440620004506390647062706200048062A062A063606450646062000390644062706450627062A0620002A0645064A064A063206200048063106480627062806370620002A063406390628064A06290620004806250634062706310627062A062000450631062C0639064A062906200048063906460627063506310620002A0641062706390644064A0629062000480637062806420627062A062E0020004A06450643064606200041062A062D062000450633062A0646062F0627062A0620005000440046002000270644064506460634062306290620002806270633062A062E062F062706450620004100630072006F0062006100740020004806410064006F00620065002000520065006100640065007200200037002E003000200023064806200023062D062F062B062E0029000D000A00>
    /CHS <FEFF4F7F75288FD94E9B8BBE7F6E6765521B5EFA7684002000410064006F006200650020005000440046002065876863517759078F8552A95DE55177FF0C53735305542B68077B7E30018D8594FE63A530014E667B7E30014EA44E9251437D20548C56FE5C423002521B5EFA76840020005000440046002065874EF653EF4EE54F7F75280020004100630072006F0062006100740020548C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200037002E00300020621666F49AD87248672C676562535F003002>
    /CHT <FEFF4F7F752890194E9B8A2D5B9A5EFA7ACB7684002000410064006F006200650020005000440046002065874EF651775099535452A95DE55177FF0C53735305542B6A197C6430018D8590237D50300166F87C6430014E9252D551437D20548C57165C6430025EFA7ACB76840020005000440046002065874EF653EF4EE54F7F75280020004100630072006F0062006100740020548C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200037002E00300020621666F49AD87248672C958B555F3002>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200073006E00610064006E006F00200070015900ED0073007400750070006E00FD0063006800200064006F006B0075006D0065006E0074016F002000410064006F006200650020005000440046002C0020006B00740065007200E90020006F00620073006100680075006A00ED00200074006100670079002C00200068007900700065007200760061007A00620079002C0020007A00E1006C006F017E006B0079002C00200069006E0074006500720061006B007400690076006E00ED0020007000720076006B0079002000610020007600720073007400760079002E00200056007900740076006F01590065006E00E900200064006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200037002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006E0064007300740069006C006C0069006E006700650072002000740069006C0020006100740020006F0070007200650074007400650020006C0065007400740069006C006700E6006E00670065006C006900670065002000410064006F006200650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E007400650072002C002000640065007200200069006E006400650068006F006C0064006500720020006B006F006400650072002C002000680079007000650072006C0069006E006B0073002C00200062006F0067006D00E60072006B00650072002C00200069006E0074006500720061006B007400690076006500200065006C0065006D0065006E0074006500720020006F00670020006C00610067002E0020004400650020006F007000720065007400740065006400650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E0074006500720020006B0061006E002000E50062006E00650073002000690020004100630072006F00620061007400200065006C006C006500720020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200037002E00300020006F00670020006E0079006500720065002E>
    /DEU <FEFFFEFF00560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E0020007A0075006700E4006E0067006C0069006300680065006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E0020006D0069007400200054006100670073002C002000480079007000650072006C0069006E006B0073002C0020004C006500730065007A00650069006300680065006E002C00200069006E0074006500720061006B0074006900760065006E00200045006C0065006D0065006E00740065006E00200075006E00640020004500620065006E0065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200037002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
    /ENU (Use these settings to create accessible Adobe PDF documents that include tags, hyperlinks, bookmarks, interactive elements, and layers. Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 7.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006C0069006300650020006500730074006100200063006F006E0066006900670075007200610063006900F3006E0020007000610072006100200063007200650061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F0073002000500044004600200061006300630065007300690062006C00650073002000640065002000410064006F00620065002000710075006500200069006E0063006C007500790061006E0020006500740069007100750065007400610073002C002000680069007000650072007600ED006E00630075006C006F0073002C0020006D00610072006300610064006F0072006500730020006400650020007000E100670069006E0061002C00200065006C0065006D0065006E0074006F007300200069006E00740065007200610063007400690076006F007300200079002000630061007000610073002E002000530065002000700075006500640065006E00200061006200720069007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000630072006500610064006F007300200063006F006E0020004100630072006F006200610074002C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200037002E003000200079002000760065007200730069006F006E0065007300200070006F00730074006500720069006F007200650073002E>
    /FRA <FEFF005500740069006C006900730065007A00200063006500730020006F007000740069006F006E007300200070006F0075007200200063007200E900650072002000640065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000410064006F006200650020005000440046002000610063006300650073007300690062006C0065007300200064006F007400E90073002000640065002000620061006C0069007300650073002C00200064002700680079007000650072006C00690065006E0073002C0020006400650020007300690067006E006500740073002C00200064002700E9006C00E9006D0065006E0074007300200069006E007400650072006100630074006900660073002000650074002000640065002000630061006C0071007500650073002E0020004C0065007300200064006F00630075006D0065006E0074007300200050004400460020006F006200740065006E00750073002000730027006F0075007600720065006E0074002000640061006E00730020004100630072006F006200610074002000650074002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200037002E00300020002800650074002000760065007200730069006F006E007300200075006C007400E900720069006500750072006500730029002E>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003C003C103BF03C303C003B503BB03AC03C303B903BC03B1002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003C403B1002003BF03C003BF03AF03B1002003C003B503C103B903BB03B103BC03B203AC03BD03BF03C503BD002003B503C403B903BA03AD03C403B503C2002C002003C503C003B503C103C303C503BD03B403AD03C303B503B903C2002C002003C303B503BB03B903B403BF03B403B503AF03BA03C403B503C2002C002003B103BB03BB03B703BB03B503C003B903B403C103B103C303C403B903BA03AC002003C303C403BF03B903C703B503AF03B1002003BA03B103B9002003B503C003AF03C003B503B403B1002E002003A403B1002003AD03B303B303C103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303BF03CD03BD03C403B103B9002003BC03C003BF03C103BF03CD03BD002003BD03B1002003B103BD03BF03B903C703B803BF03CD03BD002003BC03B5002003C403BF0020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200037002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B7002E>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e905d5002005d105e705d105d905e205d505ea002005d005dc05d4002005dc05d905e605d905e805ea002005de05e105de05db05d9002000410064006f006200650020005000440046002005e005d205d905e905d905dd002005d405db05d505dc05dc05d905dd002005ea05d205d905dd002c002005e705d905e905d505e805d9002d05e205dc002c002005e105d905de05e005d905d505ea002c002005e805db05d905d105d905dd002005d005d905e005d805e805d005e705d805d905d105d905d905dd002005d505e905db05d105d505ea002e002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e905e005d505e605e805d5002005e005d905ea05df002005dc05e405ea05d505d7002005d1002d0020004100630072006f006200610074002005d505d1002d002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200037002e0030002005d505d205e805e105d005d505ea002005de05ea05e705d305de05d505ea002005d905d505ea05e8002e>
    /HUN <FEFF004100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0020006800610073007A006E00E1006C0061007400E100760061006C0020006300ED006D006B00E9006B00650074002C002000680069007600610074006B006F007A00E10073006F006B00610074002C0020006B00F6006E00790076006A0065006C007A0151006B00650074002C00200069006E0074006500720061006B007400ED007600200065006C0065006D0065006B00650074002000E900730020007200E90074006500670065006B00650074002000740061007200740061006C006D0061007A00F300200068006F007A007A00E1006600E900720068006500740151002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B0061007400200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002E002000410020006C00E90074007200650068006F007A006F00740074002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061007A002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200037002E003000200061006C006B0061006C006D0061007A00E10073006F006B006B0061006C002C0020007600610067007900200061007A002000610074007400F3006C0020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006B006B0061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /ITA <FEFF005500740069006C0069007A007A006100720065002000710075006500730074006500200069006D0070006F007300740061007A0069006F006E00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006F00630075006D0065006E00740069002000410064006F0062006500200050004400460020006100630063006500730073006900620069006C0069002000630068006500200069006E0063006C00750064006F006E006F0020007400610067002C0020006C0069006E006B00200069007000650072007400650073007400750061006C0069002C0020007300650067006E0061006C0069006200720069002C00200065006C0065006D0065006E0074006900200069006E007400650072006100740074006900760069002000650020006C006900760065006C006C0069002E002000C800200070006F00730073006900620069006C006500200061007000720069007200650020006900200064006F00630075006D0065006E007400690020005000440046002000630072006500610074006900200063006F006E0020004100630072006F00620061007400200065002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200037002E003000200065002000760065007200730069006F006E006900200073007500630063006500730073006900760065002E>
    /JPN <FEFF30BF30B0300130CF30A430D130FC30EA30F330AF30013057304A308A300130A430F330BF30E930AF30C630A330D6306A89817D20300130EC30A430E430FC3092542B308030A230AF30BB30B730D630EB306A002000410064006F0062006500200050004400460020658766F830924F5C62103059308B306B306F30013053308C3089306E8A2D5B9A30924F7F75283057307E305930024F5C62103055308C305F00200050004400460020306F0020004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200037002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E30593002>
    /KOR <FEFFD0DCADF8002C0020D558C774D37CB9C1D06C002C0020CC45AC08D53C002C0020B300D654D6150020C694C18C0020BC0F0020B808C774C5B4AC000020D3ECD568B418C5B40020C788C5B40020C0ACC6A9C790AC000020C27DAC8C0020C561C138C2A4D5600020C2180020C788B294002000410064006F0062006500200050004400460020BB38C11CB97C0020C791C131D558B824BA740020C774B7ECD55C0020C124C815C7440020C0ACC6A9D569B2C8B2E4002E0020C774C6400020AC19C7400020C635C158C7440020C0ACC6A9D558C5EC0020C791C131B41C00200050004400460020BB38C11CB2940020004100630072006F0062006100740020BC0F002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200037002E00300020C774C0C1C5D0C11C0020C5F40020C2180020C788C2B5B2C8B2E4002E>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om toegankelijke Adobe PDF-documenten met labels, hyperlinks, bladwijzers, interactieve elementen en lagen te maken. U kunt gemaakte PDF-documenten openen met Acrobat en Adobe Reader 7.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006B00200064006900730073006500200069006E006E007300740069006C006C0069006E00670065006E0065002000740069006C002000E50020006F0070007000720065007400740065002000740069006C0067006A0065006E00670065006C006900670065002000410064006F006200650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E00740065007200200073006F006D00200069006E006E00650068006F006C0064006500720020006B006F006400650072002C002000680079007000650072006B006F0062006C0069006E006700650072002C00200062006F006B006D00650072006B00650072002C00200069006E0074006500720061006B007400690076006500200065006C0065006D0065006E0074006500720020006F00670020006C00610067002E0020004F0070007000720065007400740065006400650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E0074006500720020006B0061006E002000E50070006E00650073002000690020004100630072006F0062006100740020006F0067002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200037002E00300020006F0067002000730065006E006500720065002E>
    /POL <FEFF005A006100200070006F006D006F00630105002000740079006300680020007500730074006100770069006501440020006D006F017C006E0061002000740077006F0072007A0079010700200142006100740077006F00200064006F0073007401190070006E006500200064006F006B0075006D0065006E00740079002000410064006F006200650020005000440046002C0020007A006100770069006500720061006A0105006300650020007A006E00610063007A006E0069006B0069002C002000680069007000650072014201050063007A0061002C0020007A0061006B014200610064006B0069002C00200065006C0065006D0065006E0074007900200069006E0074006500720061006B007400790077006E00650020006900200077006100720073007400770079002E0020005500740077006F0072007A006F006E006500200077002000740065006E002000730070006F007300F3006200200064006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F017C006E00610020006F007400770069006500720061010700200077002000700072006F006700720061006D0061006300680020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200037002E00300020006900200069006300680020006E006F00770073007A00790063006800200077006500720073006A006100630068002E>
    /PTB <FEFF00550073006500200065007300740061007300200063006F006E00660069006700750072006100E700F5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F007300200061006300650073007300ED00760065006900730020005000440046002000410064006F00620065002000710075006500200069006E0063006C00750065006D00200074006100670073002C002000680079007000650072006C0069006E006B0073002C0020006D00610072006300610064006F007200650073002C00200065006C0065006D0065006E0074006F007300200069006E0074006500720061007400690076006F007300200065002000630061006D0061006400610073002E0020004F007300200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000630072006900610064006F007300200070006F00640065006D0020007300650072002000610062006500720074006F007300200063006F006D0020004100630072006F00620061007400200065002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200037002E00300020006F007500200070006F00730074006500720069006F007200650073002E>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610063006300650073006900620069006c00650020006300610072006500200069006e0063006c007500640020007400610067007500720069002c002000680069007000650072006c0069006e006b007500720069002c002000730065006d006e0065002000640065002000630061007200740065002c00200065006c0065006d0065006e0074006500200069006e0074006500720061006300740069007600650020015f0069002000730074007200610074007500720069002e00200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f0062006100740020015f0069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200037002e0030002c002000700072006500630075006d0020015f00690020006300750020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E044104420443043F043D044B0445002000410064006F006200650020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002C00200441043E0434043504400436043004490438044500200442043504330438002C002004330438043F0435044004410441044B043B043A0438002C002004370430043A043B04300434043A0438002C00200438043D0442043504400430043A044204380432043D044B04350020044D043B0435043C0435043D0442044B0020043800200441043B043E0438002E00200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200037002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
    /SUO <FEFF004B00E40079007400E40020006E00E40069007400E4002000610073006500740075006B0073006900610020006C0075006F0064006500730073006100730069002000680065006C00700070006F006B00E400790074007400F600690073006900E4002000410064006F0062006500200050004400460020002D0064006F006B0075006D0065006E007400740065006A0061002C0020006A006F0074006B0061002000730069007300E4006C007400E4007600E400740020006B006F006F00640069006D00650072006B0069006E007400F6006A00E4002C002000680079007000650072006C0069006E006B006B0065006A00E4002C0020006B00690072006A0061006E006D00650072006B006B0065006A00E4002C002000760075006F0072006F007600610069006B0075007400740065006900730069006100200065006C0065006D0065006E007400740065006A00E40020006A00610020007400610073006F006A0061002E002000410073006500740075007300740065006E0020006100760075006C006C00610020006C0075006F0064007500740020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E00740069007400200076006F00690020006100760061007400610020004100630072006F0062006100740020006A0061002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200037002E0030003A006C006C0061002000740061006900200075007500640065006D006D0061006C006C0061002000760065007200730069006F006C006C0061002E>
    /SVE <FEFF0041006E007600E4006E00640020006400650020006800E4007200200069006E0073007400E4006C006C006E0069006E006700610072006E00610020006600F60072002000610074007400200073006B0061007000610020006C00E4007400740069006C006C006700E4006E0067006C006900670061002000410064006F006200650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E007400200073006F006D00200069006E006E0065006800E5006C006C006500720020007400610067006700610072002C002000680079007000650072006C00E4006E006B00610072002C00200062006F006B006D00E40072006B0065006E002C00200069006E0074006500720061006B007400690076006100200065006C0065006D0065006E00740020006F006300680020006C0061006700650072002E00200044006500200064006F006B0075006D0065006E007400200064007500200073006B00610070006100720020006B0061006E002000F600700070006E00610073002000690020004100630072006F0062006100740020006F00630068002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200037002E003000200065006C006C00650072002000730065006E006100720065002E>
    /TUR <FEFF0130006D006C00650072002C002000680069007000650072002000620061011F006C00610072002C002000790065007200200069006D006C006500720069002C002000650074006B0069006C0065015F0069006D006C0069002000F6011F0065006C006500720020007600650020006B00610074006D0061006E006C006100720020006900E7006500720065006E0020006500720069015F0069006C006500620069006C00690072002000410064006F006200650020005000440046002000620065006C00670065006C0065007200690020006F006C0075015F007400750072006D0061006B0020006900E70069006E00200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E0020004F006C0075015F0074007500720075006C0061006E0020005000440046002000620065006C00670065006C0065007200690020004100630072006F006200610074002000760065002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200037002E003000200076006500200073006F006E00720061006B00690020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f002000410064006f006200650020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d044204560432002c0020044f043a04560020043c045604410442044f0442044c00200442043504330438002c002004330456043f04350440043f043e04410438043b0430043d043d044f002c002004370430043a043b04300434043a0438002c00200456043d0442043504400430043a044204380432043d045600200435043b0435043c0435043d044204380020043900200448043004400438002e0020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004320020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200037002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers true
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /EmbedAll
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




