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editorial

Marco Lucches i

está para ser escrita a presença da música entre os mem-
bros desta casa. A começar por machado de Assis, 
antigo bibliotecário do clube Beethoven, ultimando a 

luminosa partitura do Memorial de Aires, ao saudoso luiz Paulo 
Horta, delicado pianista e crítico musical. tocam-se as extre-
midades, mas não resumem, todavia, a densa constelação de 
palavra e música, onde brilham como castor e Polux, altivos, 
solitários, Guimarães Rosa e manuel Bandeira. 

A entrevista com o sempre jovem edino Krieger, na iminên-
cia de completar 90 anos, resume a trajetória musical de nosso 
tempo: os debates que a convocaram, os dilemas que a desafia-
ram, as respostas que atravessaram, ao fim e ao cabo, a pauta 
criadora de edino. 

Os compositores Fernando lapa e Ricardo tacuchian 
anunciam os bastidores do processo, a filosofia da composição 
que preside à formação de suas peças, num gesto solidário com 
o leitor/ouvinte. completa o dossiê o último texto do embai-
xador Vasco mariz, cuja contribuição para a história da música 
forma um legado de peso. 

A crítica musical demanda maior espaço em nosso meio, 
na formação de plateias, no exercício da crítica, e para tanto 
contribuem os projetos música de câmara e mPB oferecidos 
pela Academia.  

Ocupante da 
cadeira 15 
na Academia 
Brasileira de 
letras.
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8  Marco Lucchesi

termina com este número a oitava fase da Revista Brasileira, iniciado 
à altura do número 70. Não foram pequenas as mudanças de conceito, 
de abrangência e de estrutura, sob um projeto gráfico repensado para 
corresponder justamente ao novo paradigma. 

Fiz o que me pareceu possível, na medida de minhas forças para 
dizer, antes do ponto final, que all’s well that ends well.
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i c o n o g r a f i a

Nelson Kon 

Nelson Kon (são Paulo, sP, 1961), formado arquiteto 
pela FAU-UsP em 1983, atua como fotógrafo de ar-
quitetura e cidades desde 1985. 

seus ensaios fotográficos têm sido publicados em livros e 
revistas especializadas no mundo todo. Fotografou os projetos 
de importantes arquitetos brasileiros, como: Paulo mendes da 
Rocha, Oscar Niemeyer, Rino levi, lina Bo Bardi, Vilanova 
Artigas e lucio costa. 

Recebeu em 2013 o Prêmio APcA (Associação Paulista dos 
críticos de Arte) na categoria: Arquitetura/sub-categoria: 
Registro de Arquitetura.

Possui dois livros publicados com a sua obra: Coleção SENAC 
de Fotografia – vol. 6 (2004), Coleção IPSIS de Fotografia Brasileira – 
vol. 2 (2014).
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d o s s i ê / e n t r e v i s ta

Força criadora

Edino Krieger

REVISTA BRASILEIRA Maestro Edino, da altura de seus luminosos 
90 anos, qual o sentimento de mundo que hoje preside à sua obra?

EDINO KRIEGER Não sou ambicioso. Penso que sou aqui-
lo que a vida me ofereceu e que sempre procurei retribuir com 
o melhor que pude. Adquiri, ao longo da vida, um senso críti-
co acentuado sobre o meu próprio trabalho e sobre o mundo 
em que vivo. sempre senti não ter podido realizar tudo o que 
achava necessário. e sobre o mundo, sempre me revoltei contra 
toda e qualquer injustiça, sobretudo a injustiça social. tenho 
também aversão a todo tipo de violência e de crime e a todo 
tipo de ação bélica, seja de dominação militar ou de fundo 
religioso. É bem verdade que as injustiças sociais, mantidas 
pelos poderes político, econômico e militar, só são corrigi-
das pelo uso da força. sou grande entusiasta do poder criador 
da inteligência humana e do admirável progresso da ciência e  
da tecnologia. mas não compreendo por que o homem que pi-
sou na lua e penetra o infinito com suas sondas se mostra in-
capaz de resolver o seu atraso milenar na convivência com seu 
semelhante, convivência repleta de lutas fratricidas de natureza  
étnica ou religiosa, e de bolsões de fome e miséria de milhões 
de seres humanos, enquanto uma minoria de privilegiados os-
tenta fortunas nababescas muitas vezes de origem criminosa. 
Quem sabe isso mude nos próximos milênios, se os poderes 
hoje dominantes não conseguirem acabar com o mundo antes 

maestro e 
compositor. 
Nascido em Brusque, 
santa catarina. 
Foi agraciado com 
inúmeros prêmios 
internacionais e 
nacionais como 
o Prêmio da Paz 
de Varsóvia, o do 
mérito cultural 
do ministério da 
cultura, Golfinho de 
Ouro do Governo 
estadual, Prêmio 
shell para música 
de concerto, entre 
inúmeros outros, 
e 4 “doutor 
Honoris Causa” 
da Universidade 
Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), 
da UNiRiO, 
da Universidade 
estadual do ceará e 
da Universidade de 
santa catarina.
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12  Edino Krieger

disso. Na verdade, acredito que a humanidade só atingirá sua plenitu-
de quando os três poderes vigentes, o político, o econômico e o mili-
tar, forem substituídos pelos poderes das artes, da ciência e da cultura. 
Quanto ao Brasil, penso que é um bom exemplo da força criadora da 
inteligência humana. em seus jovens quinhentos e poucos anos, criou 
uma cultura invejável em todas as suas manifestações – literatura, arqui-
tetura, artes plásticas, dança, cinema, arte popular, em seu riquíssimo 
folclore, sua diversidade de manifestações regionais, na música popular 
urbana de alta qualidade e sua produção de música de concerto que 
se impôs à admiração de todo o mundo. isso apesar do apoio tímido 
do poder público e da baixa autoestima do brasileiro em geral, que via 
de regra se interessa mais pelo que vem de fora do que o que ele pró-
prio produz. Nesse particular me identifico com mário de Andrade e, 
principalmente, com Ariano suassuna, defensores ardorosos da cultura 
brasileira. Nosso maior atraso continua sendo na política e na justiça 
social. Não sei até que ponto essa visão utópica do mundo se reflete em 
minha música, em que predominam as noções de liberdade e de integra-
ção com o universo cultural a que pertenço.

RB  O encontro com Koellreutter parece-me fundamental, longe do falso dilema entre 
nacionalismo e série dodecafônica.

EG meu encontro com Koellreutter foi um acaso que mudou a minha 
vida. Vim para o Rio aos 15 anos para estudar violino no conservatório 
Brasileiro de música, onde, num quadro de avisos, tomei conhecimen-
to de um curso livre de composição ministrado pelo jovem professor  
Koellreutter, que eu conhecera pessoalmente no ano anterior, em minha 
cidade natal, Brusque-sc, quando ele realizou ali um recital de flauta. 
sem mesmo saber por quê, me matriculei no curso e assim mudei o 
rumo de minha vida. com ele, que nunca me cobrou um centavo por 
suas aulas, sabendo-me um bolsista pobre, aprendi tudo o que sei sobre 
construção musical, desde a criação de um simples cantus firmus grego-
riano até o serialismo. Para ele, a formação de um compositor incluía 
o conhecimento prático de toda a evolução da música ocidental, do 
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Força criadora  13

gregoriano aos dias de hoje, para assim poder decidir quais os mais 
adequados para o seu próprio trabalho criador.

RB  A riqueza de formas da sua obra impressiona, com uma escrita muito segura, como 
queria Mário de Andrade, e inspirada. Como se realiza o processo criativo?

EG creio que minha música é um somatório de tudo o que aprendi e 
mais o que ficou gravado em meu subconsciente do que ouvi desde a 
infância e ao longo da vida. tenho lembranças dos ensaios de carnaval 
promovidos pelo Jazz Band América, formado por meu pai com irmãos, 
primos e tios, nas décadas dos anos 30/40 – o que talvez se reflita na 
presença do ritmo de marcha-rancho em muitas de minhas músicas. 
lembro que quando o pianista Homero de magalhães, meu grande 
amigo, leu a minha Sonata n.o 2 para piano, a ele dedicada, ele de repente 
perguntou: “O que você tem a ver com banda de música? este tema 
podia ser de um dobrado.” disse a ele que meu pai foi mestre de banda 
e que eu assistia aos desfiles e retretas que a Banda concórdia realizava 
com frequência. A diversidade de formas, linguagens e procedimentos 
encontrada em minhas composições reflete as várias experiências que fiz 
na organização da linguagem sonora. Há desde as harmonias tradicio-
nais a superposições de quartas, clusters de segundos, aglomerações verti-
cais dos 12 sons e procedimentos aleatórios. de mistura com elementos 
rítmicos e melódicos da música popular brasileira, inclusive nordestina. 
sempre priorizando a função da música como meio de comunicação 
estética e emocional, e não apenas de estruturas sonoras de interesse 
puramente acústico.

RB  A obra de Villa-Lobos propõe um horizonte ao compositor brasileiro, entre adesão 
e afastamento.  Penso em Rossini,  em guerra e paz com Mozart, para encontrar espaço 
à própria voz...

EG tenho uma admiração e um respeito crescentes por Villa-lobos, 
que conheci pessoalmente em alguns breves encontros nos anos 50. 
Para mim ele é um vulcão de fantasia criadora, alimentado por uma 
experiên cia diversificada que abrangia a consolidação de uma sintaxe 
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14  Edino Krieger

brasileira na música popular e as inovações da linguagem observada  
na música europeia a partir do impressionismo. tudo passado pelo 
crivo de uma volúpia criadora irreprimível, resultando numa produ-
ção amazônica extremamente diversificada. sua obra foi uma ruptura 
com os padrões europeus predominantes até então. consolidou a for-
mação de uma escola nacionalista da música brasileira, iniciada por 
Nepomuceno e ampliada por uma constelação de mestres que diver-
sificaram e ampliaram a sua abrangência. Registrei minha admiração 
por Villa-lobos numa Seresta, que incorporei à minha primeira Sonata 
para piano. Arnaldo estrella me contou que tocou para ele a Sonata em 
Paris, e que ele fez referências elogiosas ao então jovem compositor. 
Nos anos 40, as experiências do Grupo música Viva com o dodeca-
fonismo representaram uma ruptura, menos com a escola naciona-
lista do que com o academicismo estéril que predominava no ensino 
oficial da composição. lembro que o próprio grupo questionava a 
possibilidade de escrever música brasileira utilizando a técnica serial. 
eu mesmo fiz uma experiência nesse sentido com o Choro para flauta e 
cordas, de 1952, que utiliza a técnica serial, mas inclui elementos rítmi-
cos e melódicos do choro brasileiro. mais tarde, na década dos anos 
60, depois de uma década em que substituí o serialismo pelas formas 
e linguagens neoclássicas, voltei a utilizar a técnica serial com elemen-
tos característicos da música brasileira. Nas Variações Elementares para 
orquestra de câmara, compostas para o 3.o Festival interamericano de 
Washington, utilizo uma série de 12 sons submetida a diversas cria-
ções; uma, um choro pontilhista, e outra uma “bossa nova”. também 
no Ludus Symphonicus, para orquestra, composto para o Festival intera-
mericano de caracas e estreado pela Orquestra sinfônica de Boston, 
utilizo a técnica serial entremeada de ritmos brasileiros.

RB  Seu radar não ignora a jovem música brasileira de concerto, a partir das famosas 
Bienais que se devem à sua iniciativa.

EG Acompanho com interesse as Bienais de música Brasileira contem-
porânea desde sua criação, em 1975, originadas dos Festivais de músi-
ca da Guanabara, idealizados e coordenados por mim em 1969 e 1970. 
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Força criadora  15

Observo que o número de compositores participantes cresceu significa-
tivamente, graças à criação de cursos e centros de formação de compo-
sitores nas várias regiões do país. muitos participantes das Bienais ao 
longo desses 42 anos são hoje nomes consagrados da criação musical 
brasileira, enquanto os mais jovens ainda procuram seus caminhos, por 
vezes priorizando aspectos técnicos inovadores em detrimento do que 
me parece fundamental, que é a fantasia criativa, como nos ensinam 
Villa-lobos e todos os grandes mestres.

RB  Sabemos todos que continua compondo. Algum trio ou quarteto?

EG continuo produzindo o que me permite minha limitação visual. 
Algumas de minhas composições mais recentes nasceram em fevereiro 
de 2016 e 2017, quando passei férias na Praia Formosa, em cabede-
lo-PB, onde primos da Nenem, cujo pai era paraibano, nos hospedam 
em sua casa à beira-mar. A praia, o sol e aquela brisa constante for-
necem o ambiente ideal para se ficar de bem com a vida e estimulam 
a criatividade. Ali, por exemplo, escrevi um Diálogo para clarinete solo, 
para o brilhante clarinetista cristiano Alves, e uma Chacona ao Luar 
para um projeto de comemoração dos 250 anos de Beethoven, organi-
zado pela pianista alemã susanne Kessel, que estreou a peça em Bonn, 
Alemanha, em maio de 2017. e ainda deu tempo para escrever uma 
pequena peça para principiantes no piano, Mariah, a pequena pianista, de-
dicada a uma priminha de 6 anos, que gostava de dedilhar o teclado do 
avô. Na verdade, tenho recebido muitas solicitações de músicas por 
parte dos intérpretes e muitas encomendas remuneradas por parte de 
orquestras e organizações musicais. essas solicitações e encomendas 
são muito bem-vindas, pois demonstram interesse pelo meu trabalho 
e são um excelente estímulo à fantasia criadora. Uma das encomendas 
mais recentes é a Fantasia Concertante para piano e orquestra, estreada 
pela OsesP em setembro de 2017. também recentemente compus 
uma Cadência para dois violoncelos, dedicada ao duo santoro, para a 
ser estreada na 22.a Bienal de música contemporânea Brasileira. tal-
vez algum trabalho novo venha nascer nas férias de 2018, com os bons 
fluidos do sol, da praia e da brisa do Nordeste.
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documentação e repercussão 
de José maurício – 250 anos 
depois de seu nascimento

Ricardo Tacuchian

A memória de um grande artista não depende apenas dos 
méritos de sua obra. Há muitos exemplos na história da 
música sobre o quase desaparecimento de importantes 

mestres que retornam, às vezes, um século depois de sua morte, 
revelados por levantamento de uma documentação que garan-
tiu a sua permanência para a posteridade. José maurício Nunes 
Garcia (Rio de Janeiro, 1767-1830)1, depois de quase um total 
esquecimento, retorna, hoje em dia, como o mais importante 
compositor sacro brasileiro e, como tal, o mais presente em nos-
sas salas de concerto e em gravações fonomecânicas. Faz parte 
da santíssima trindade musical Brasileira, ao lado de carlos 
Gomes e Villa-lobos. mas estas apreciações subjetivas não in-
fluenciam os pesquisadores que, diuturnamente, na solidão dos 
arquivos públicos e privados, levantam os documentos, os ma-
nuscritos autógrafos ou cópias de época e as notícias publicadas 
na ocasião em que viviam os artistas, até então pouco lembra-
dos. A documentação referente à vida e obra de José maurício 
Nunes Garcia foi sendo organizada paulatinamente por mais de 
um século. durante esta trajetória, alguns mitos foram criados e 

1 mAttOs, cleofe Person de. José Maurício Nunes Garcia, Biografia. Rio de Janeiro: minis-
tério da cultura, Fundação Biblioteca Nacional, departamento Nacional do livro, 1997.

maestro e 
compositor, 
membro da 
Academia 
Brasileira de 
música.
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18  Ricardo Tacuchian

outros, desfeitos. As duas portentosas obras da pesquisadora cleofe Per-
son de mattos (Rio de Janeiro, 1913-2002)2, sem dúvida, organizam todo 
o conhecimento gerado até sua época, a partir de documentos oficiais, 
manuscritos musicais e peças iconográficas. mattos dedicou toda uma 
vida para juntar fontes primárias e secundárias, num painel unificador que 
lançou luz sobre a importância do padre-mestre. O tempo é implacável, 
e o trabalho de localização e recuperação de um valioso acervo como este 
não poderia esperar mais. com o passar do tempo esta documentação vai 
inexoravelmente se perdendo se não for devidamente preservada e tornada 
accessível aos pesquisadores e intérpretes.

mas qual é a documentação referente a José maurício?
Na verdade, mattos não foi a primeira pesquisadora a se preocupar 

com este valioso patrimônio. muito antes dela, vários investigadores 
realizaram verdadeiras peregrinações, atrás de documentos ou dos po-
deres públicos que pudessem garantir, com recursos, a preservação da 
memória cultural de nosso país.

A Nova musicologia não só levanta papéis documentais sobre dado 
compositor ou movimento musical, mas também os interpreta à luz do 
pensamento atual e os contextualiza dentro do quadro social da respectiva 
época. Assim, através destes estudos, não só estamos aprendendo sobre 
música, mas, também, sobre a maneira de ser e de pensar de nossos an-
tepassados. Por exemplo, a referência documental mais antiga sobre José 
maurício é apontada pelo processo de genere, um procedimento minucioso 
da época, não só sobre a vida de um candidato à carreira sacerdotal, mas 
de seus ascendentes até 2.o grau. É uma espécie de atestado de bons an-
tecedentes. O processo de genere foi requerido por José maurício em 5 de 
janeiro de 1791, quando ele tinha 24 anos de idade e pretendia “entrar 
em ordens”. talvez fosse a única forma que encontrou para desenvolver 
seu talento musical, sendo neto de duas avós que nasceram escravas. este 
longo processo nos dá informação sobre os pais e os avós paternos e 
maternos do candidato ao sacerdócio, todos com batismo devidamente 
comprovado e com conduta ilibada e submetida à fé católica. todos devi-
damente casados, sem nenhuma intercorrência moral que manchasse sua 
2 mAttOs, cleofe Person de. Catálogo temático José Maurício Nunes Garcia. Rio de Janeiro: ministério da 
educação e cultura, conselho Federal de cultura, 1970.

REVISTA_BRASILEIRA_093_BOOK.indb   18 22/12/2017   10:48:17



Documentação e repercussão de José Maurício – 250 anos depois de seu nascimento  19

descendência. O curioso deste longo processo por que passou José maurí-
cio, não impediu que, mais tarde, já consagrado com as vestes sacerdotais 
e com a suma função de mestre capela da coroa Portuguesa, instalada no 
Rio de Janeiro, ele vivesse em concubinato com severina Rosa de castro, 
com quem teve cinco filhos. Quem confirma este fato é o filho ilustre 
do Padre músico, dr. José maurício Nunes Garcia Júnior, professor de 
Anatomia na Academia de Belas-Artes, cavaleiro da Ordem de cristo, 
Oficial da imperial Ordem da Rosa e membro do instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro. cleofe Person de mattos sistematiza e analisa to-
das as informações, aponta as fontes documentais, nos dá uma luz sobre 
os costumes e hábitos de uma época distante e nos ajuda a compreender 
melhor as origens de nossa formação cultural.

mais recentemente, novos pesquisadores, com outras ferramentas 
musicológicas, vêm desfazendo alguns mitos “românticos” sobre a vida 
de José maurício, mas, cada vez mais, mostrando a força e a permanên-
cia de sua obra.

Um dos mais antigos textos publicados e que fazem referência a 
José maurício, ainda que sem maiores informações importantes, é o do 
geógrafo Adriano Balbi (Veneza, 1782-Pádua, 1848), num relatório feito 
para o governo português. Assim o veneziano se expressa: 

“O PADRE JOSÉ MAURÍCIO. Esse mulato brasileiro é um compositor de muito 
mérito, digno rival de Marcos Portugal e, como este, primeiro compositor da Capela Real do 
Rio de Janeiro. Tanto mais digno de admiração o é pelo fato de nunca ter saído de sua pátria. 
Possui a mais completa coleção de música do Brasil, pois recebe as melhores obras que aparecem 
na Alemanha, na Itália, na França e na Inglaterra.”3

O primeiro texto publicado com informações sobre a vida e a obra 
de José maurício Nunes Garcia foi o do historiador, jornalista, orador 
sacro, poeta e membro do instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
Januário da cunha Barbosa (Rio de Janeiro 1778-1846). trata-se de um 
necrológio, publicado no Jornal da Imprensa Imperial Nacional, 12 dias após 
o falecimento do músico. Apesar de sua dimensão reduzida e de seu 

3 BAlBi, Adriano (Adrien). Essai Statistique sur le royaume de Portugal et d’Algarve, comparé aux autres états de L’Europe, 
et suivi d’um coup d’oeil sur l’etat actuel des sciences, des lettres et des beaux-arts parmi les portugais des deux hemisphères. dedié 
a sa majesté très-Fidèle. Paris: Rey et Gravier, 1822. 658p.
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caráter reverencial, o texto traz algumas informações que serviram de 
base para a construção de futuras biografias, mais consistentes e bem 
documentadas. cabe a citação do parágrafo inicial deste histórico ne-
crológio: “Pede a justiça que consagremos algumas reflexões a memória 
de hum benemérito Brasileiro, que há poucos dias desceo á sepultura, 
mais carregado de merecimentos, do que de annos”.

Outro texto biográfico, inclusive com comentários sobre a obra de 
José maurício, foi o de manuel de Araújo Porto Alegre (Rio Pardo, Rs, 
1806 – lisboa, 1879), intitulado Apontamentos sobre a vida e obra do Padre José 
Maurício Nunes Garcia, publicado 26 anos após seu falecimento, na Revista 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.4

Araújo Porto Alegre chegara ao Rio, vindo do sul, três anos antes 
da morte do compositor. ele foi um dos mais importantes artistas e 
intelectuais brasileiros do século XiX. Foi escritor, político, jornalista, 
pintor, caricaturista, arquiteto, crítico e historiador de arte, professor, 
diplomata e membro do iHGB. Porto Alegre, pelos seus méritos, re-
cebeu do imperador d. Pedro ii o título de Barão de santo Ângelo. 
citamos um pequeno trecho dos “Apontamentos”, que nos dá o tom 
de seu memorial sobre o padre-mestre: 

“Com o ensino público gratuito, e também com o particular, d’onde tirava a maior parte de 
sua subsistência, com as suas obras, espalhou o gosto da música na futura Capital, e o enraizou 
de tal maneira, que a cidade do Rio de Janeiro se pode hoje chamar a cidade dos pianos.”

A terceira figura que foi um baluarte na preservação da memória de 
José maurício foi o Visconde de taunay. Alfredo d’escragnolle taunay 
(Rio de Janeiro, 1843-1899) foi engenheiro militar, professor, político, 
historiador, romancista, teatrólogo, biógrafo, etnólogo e memorialis-
ta, membro da Academia Brasileira de letras e do instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro. O Visconde de taunay escreveu vários artigos 
sobre José maurício que foram reunidos, depois de sua morte, pelo seu 
filho Afonso d’escragnolle taunay, em dois volumes distintos.5 Nestas 
4 tomo XiX, 3.o trim, 1956. pp. 354-69, 
5 tAUNAY, Visconde de. Uma grande glória Brasileira: José Maurício Nunes Garcia. são Paulo: edições  
melhoramentos, 1930a. 130 p.
_____. Dois artistas máximos: José Maurício e Carlos Gomes. são Paulo: ed. companhia melhoramentos de 
são Paulo, 1930b. 158 p.
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publicações, taunay narra um fato que lhe foi transmitido por seu pai, o 
marquês de santo Amaro, que conhecera pessoalmente o padre músico, 
sobre um encontro entre marcos Portugal e José maurício. José maurí-
cio teria sido desafiado pelo grande compositor português, na frente do 
Príncipe Regente d. João, a tocar, ao cravo, à primeira vista, uma Sonata 
de Haydn. José maurício teria se saído muito bem. marcos Portugal, 
que supostamente pretendia desmoralizar o padre diante do monarca, 
teria se dirigido, contrafeito, a José maurício com as seguintes palavras: 
“Belíssimo! És meu irmão na arte! com certeza serás para mim um 
amigo”. Bem mais tarde, Henrique Bernardelli registrou esta suposta 
cena num quadro que, hoje, pertence ao acervo do museu Histórico 
Nacional. este fato, tantas vezes repetido, é categoricamente negado 
pelo musicólogo marcelo campos Hazan, que o coloca na categoria do 
“mito romântico do artista perseguido”6. O mito das diferenças entre 
José maurício e marcos Portugal, segundo Hazan, seria uma das faces 
da necessidade de afirmação nacional do final do século XiX e que se 
estendeu por toda a primeira metade do século XX, estimulado pelos 
anseios nacionalistas da semana de Arte moderna. 

Antonio José marques em seu bem documentado texto “d. João Vi 
and marcos Portugal: the Brazilian period”7 compartilha da opinião de 
Hazan. sobre o mesmo tema eu recomendaria a leitura dos excelentes 
textos de Antonio santos no portal movimento, http://www.movi-
mento.com/author/antonio-campos/.

mas a contribuição de taunay à memória de José maurício não se re-
sumiu apenas a seus textos. em 1887, devido aos seus discursos da tribuna 
da câmara, foi aprovada a constituição de uma equipe de especialistas, 
chefiada pelo arquivista Joaquim José maciel, para realizar o inventário 
do acervo mauriciano da capela imperial. Além disso, taunay colaborou 
com Alberto Nepomuceno para publicação da transcrição para vozes e 
piano ou órgão da Missa em Si Bemol e do Réquiem, para a qual escreveu um 
“esboceto Biográfico”. O mais importante dos acervos mauricianos, o 

6 HAZAN, marcelo campos. “José maurício, marcos Portugal e a sonata de Haydn: desconstruindo 
o mito”, in Brasiliana n.o 18, dezembro de 2008.
7 mARQUes, António Jorge. d. João Vi and marcos Portugal: the Brazilian period. 2005. disponível 
em: http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/cpa/spring05/missa/marques.pdf
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do copista da corte, Bento das mercês, inclusive com inúmeros manus-
critos autógrafos, foi adquirido pelo governo brasileiro de uma sobrinha 
herdeira de Bento das mercês (proveniente do arquivo da catedral) e de-
positado no instituto Nacional de música, com o apoio do parlamentar 
João Pandiá calógeras. Hoje em dia, a escola de música da UFRJ (anti-
go iNm), possui a mais importante mauriciana entre todos os arquivos 
levantados por cleofe Person de mattos. Além deste acervo, os arquivos 
que formam a coleção da escola de música pertenceram à coleção do 
imperial conservatório de música e à coleção da Real Fazenda de santa 
cruz. O Visconde de taunay foi um intelectual e político cujo perfil difi-
cilmente encontramos nos dias de hoje. e como faz falta.

Apesar do significado histórico dos documentos e publicações re-
feridos acima, o cume de todo este levantamento da memória de José 
maurício está na publicação do Catálogo temático de suas obras, com-
pletada por cleofe Person de matos em 1970. Aqui a obra do padre é 
relacionada por gêneros, com o incipt de cada obra, informações gerais, 
datas de composição, copista quando for o caso e principalmente os 
acervos onde estão sendo preservados. são cerca de 244 obras, assim 
distribuídas: 12 Antífonas, dois Benditos, quatro cânticos, 28 Hinos, 
sete ladainhas, 12 motetos, 13 Novenas, setenário, trezenas, nove sal-
mos, 11 tantum ergo, sete te deum, quatro trechos de classificação im-
precisa, 19 missas, nove credos, 27 Graduais, três laudamus e Ofertó-
rios, três Qui sedes e Quoniam, cinco sequências, oito matinas, quatro 
Vésperas, 12 Ofícios Fúnebres, 34 Obras para a semana santa, quatro 
Obras Profanas, seis Obras instrumentais, uma Obra teórica e uma 
Orquestração. Para a conclusão deste precioso catálogo, matos levantou 
documentos em Arquivos de 16 instituições, entre orquestras, conserva-
tórios, palácios, coros e igrejas. Além disso, consultou coleções particu-
lares como a de Aloisio José Viegas (são João del Rei, mG), Biblioteca 
curt lange (montevidéu), Família taunay (são Paulo, sP) e Vicente 
c. Pires (diamantina, mG). mattos também supervisionou inúmeras 
edições de obras de José maurício publicadas pela Funarte e promoveu 
as gravações pioneiras da Associação de canto coral, fundada por ela 
na década de 40, de obras não só do padre carioca, mas também de 
compositores mineiros do período colonial.
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em seu segundo livro, a Biografia, mattos faz uma resenha da reper-
cussão e renascimento do interesse pela música de José maurício. As-
sim, ela cita algumas figuras proeminentes que contribuíram para este 
renascimento, como Alberto Nepomuceno, Francisco Braga, luiz Heitor 
corrêa de Azevedo, frei Pedro sinzig, Andrade de muricy, Ademar Alves 
da Nóbrega, Alceo Bocchino, irineu Garcia, Francisco mignone, edino 
Krieger e isaak Karabtchewski. A esta plêiade de nomes ligados à músi-
ca brasileira, eu acrescentaria, em lugar proeminente, o nome da própria  
cleofe Person de mattos. cada uma dessas personalidades contribuiu 
para o renascimento do interesse pela obra do padre. mattos também cha-
ma a atenção para a difusão da obra do padre no exterior, especialmente 
do Réquiem que foi executado em Nápoles, Bruxelas e montevidéu. em sua 
Biografia do padre Garcia, mattos cita duas apresentações mais antigas 
do Réquiem, em Paris: “por ocasião da missa do tenor labalhache, mais 
uma vez o Réquiem foi executado, ouvido por Rossini, que se emocionou.  
A obra havia sido levada também nas exéquias de d. teresa cristina  
maria, esposa de d. Pedro ii, imperador do Brasil”.

este texto não visa uma cobertura de toda a vasta documentação 
que existe, hoje em dia, disponível para os estudiosos e intérpretes. ele 
apenas dá uma ideia da construção de uma memória, com suas diferen-
tes interpretações, conforme cada época. Foi uma trajetória vitoriosa 
de renascimento e reconhecimento de uma obra que tem um lugar de 
honra no patrimônio cultural do país. A bibliografia sobre o padre é 
muito extensa e tende a crescer com o tempo. A discografia também 
segue este mesmo caminho. Nesta breve resenha sobre a documentação 
referente a José maurício e sua percussão no século XXi, não podería-
mos deixar de destacar a valiosa contribuição do pesquisador e maestro 
ernani Aguiar para manter viva a memória do compositor. Aguiar já 
regeu cerca de 50 0bras de José maurício, sendo que 33 em primeira 
audição contemporânea. Gravou três cds dedicados à obra do mestre, 
entre elas a missa de Réquiem, sendo a maioria das composições em 
gravações pioneiras. É também o responsável pelo levantamento e revi-
são de 22 obras do padre-mestre. A produção acadêmica nos Programas 
de Pós-Graduação em música, sobre José maurício, também é bastan-
te rica, cabendo destacar, entre outros, a tese de doutorado Editar José 
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Maurício Nunes Garcia, de carlos Alberto Figueiredo (Programa de Pós-
-graduação em música do centro de letras e Artes da Universidade do 
Rio de Janeiro, UNi-RiO. Rio de Janeiro, 2000). inúmeros trabalhos 
foram apresentados em congressos de musicologia, ocorridos tanto no 
Brasil como no exterior. merece uma menção especial o lançamento 
recente de três livros que enriqueceram a bibliografia mauriciana: dois 
de André cardoso8 e um de Vasco mariz.9

Para concluir esta avaliação, ainda que incompleta, sobre a documen-
tação e a repercussão da vida e obra de José maurício, resta fazer uma 
referência a dois documentos, um tridimensional e o outro iconográfico. 
O primeiro é a máscara mortuária de José maurício tirada por Araújo 
Porto Alegre. A peça está depositada no instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro. O documento iconográfico trata-se do único retrato do músico 
que chegou a nossos dias, feito pelo seu filho, o dr. José maurício Nunes 
Garcia Júnior e pertencente ao acervo da escola de música da UFRJ.

duzentos e cinquenta anos depois de seu nascimento, José maurí-
cio Nunes Garcia volta à sua casa onde exerceu a maior parte de sua 
vida profissional, isto é, a Antiga sé e capela Real e imperial, na Rua 
direita, hoje Primeiro de março. A igreja de Nossa senhora do car-
mo da Antiga sé dedicou todo o ano de 2017 para comemorações da 
efeméride, com concertos, palestras e mesa-redonda. todo o trabalho 
dos arquivistas, copistas, pesquisadores, editores, promotores culturais, 
musicólogos e maestros foi devidamente recompensado. sete institui-
ções (sAmAs, a sociedade de Amigos da Antiga sé, Associação de 
canto coral, escola de música da UFRJ, Academia Brasileira de mú-
sica, instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Academia Brasileira de 
Arte e Academia carioca de letras) se juntaram para prestar merecida 
reverência àquele que fora uma humilde criança criada na Rua da Vala, 
hoje Rua Uruguaiana, mas que se tornou o mestre da capela Real da 
coroa Portuguesa. Não poderia haver um cenário mais adequado para 
estas comemorações.

8 cARdOsO, André. A música na Capela Real e Imperial do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Academia Brasileira 
de música, 2005. 
_____. A música na corte de D. João VI. são Paulo: martins, 2008.
9 mARiZ, Vasco. A música no Rio de Janeiro no tempo de D. João VI. Rio de Janeiro: casa da Palavra, 2008.
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O que a arte nos faz ou 
o que fazemos da arte

Fer nando Lapa

Resolvi juntar aqui três pequenos textos produzidos 
em diversas ocasiões. Não têm qualquer propósito 
acadêmico ou demonstrativo. são, antes, uma espécie 

de reflexões em voz alta. No singular, portanto. Falam de arte. 
de formas relativamente diferentes, colocam algumas ques-
tões, para mim, nucleares. com o acento tônico na música, 
porque é esse o meu território, mas com um olhar cúmplice 
sobre outras expressões artísticas de que me ocupo lateralmen-
te. como a poesia, a pintura, a fotografia ou o cinema.

 � Pensemos por partes
1. A arte é uma escolha. Porque se quer. Porque se gosta. Por-
que nos exprime melhor do que algum dia saberemos dizer. 
Porque nela cabem todas as nossas narrativas. Plurais. só se 
é artista se se escolheu. mas nunca se sabe muito bem como 
dizer. Parece que nunca conseguimos explicar o essencial. mas 
sabemos que estamos lá.

2. A arte é um lugar de intuição. de graça e de mistério. do 
indizível. do milagre. É uma porta para o que nos transcende. 
Alguns dizem que se chama deus. 

compositor 
português, 
nascido em Vila 
Real, em 1950, 
é autor de uma 
obra extensa 
(perto de 300 
peças, de todos 
os gêneros). 
Repetidamente 
interpretado 
em centenas de 
concertos, tanto 
no país como 
no estrangeiro, 
está representado 
em dezenas de 
gravações em cd 
e tem partituras 
editadas em 
Portugal, França 
e Alemanha. 

textos inéditos no Brasil e publicados na revista portuguesa de música Glosas, na rubrica 
Notas de Passagem.
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3. A experiência artística é um exercício de racionalidade. de coerência 
e de lógica. de arquitetura laboriosamente desenhada e construída. de 
planos e volumes. em função. 

4. A experiência artística pressupõe uma atitude de rigor. de ajusta-
mento dos meios aos fins. de percepção e valorização do essencial. de 
simplificação até ao mais original e mais único. Quase sempre escanda-
losamente simples. É uma espécie de ascese. Os estudantes de música 
sabem bem o que isto quer dizer.

5. depois há o desafio da superação. da ultrapassagem das dificulda-
des materiais, técnicas e artísticas. A busca incessante da perfeição. No 
desenho do motivo, no balanço da dinâmica, no peso de um acorde, na 
orientação de um gesto. É uma espécie de busca da verdade. Os estudan-
tes de música também sabem muito bem o que quer isto dizer.

6. É impossível avançar, sem persistência. sem a capacidade de voltar 
ao princípio, as vezes que for necessário. de repetir até à interiorização. 
O domínio das coisas exige esta capacidade de levar ao limite. Ou uma 
certa capacidade de sofrimento. como quem sabe aonde quer chegar.

7. A prática da música exige uma grande capacidade de concentração. 
A possibilidade de fixar um plano e de nele concentrar as energias.  
de ser capaz de criar um espaço de identidade e de isolamento no meio 
da dispersão. A focagem no único ponto que interessa. A valorização 
do núcleo. A essência. 

8. A música é um lugar de expressão. de sensações e estados de alma. de 
tradução de formas de ver. de contaminação do real. de tantas outras 
invenções de realidade.

9. A música é um lugar de invenção. de recriação do que está implícito, 
mas que é necessário definir. e expressar. A música é um lugar de inter-
pretação. de tradução e de invenção. de percepção do que está fixado e 
do que falta exteriorizar. 

10. A música é lugar de liberdade. de compreensão da regra e do câno-
ne. do papel da história e da tradição. da fidelidade ao texto. mas de 
invenção e recriação, hoje. de transgressão. Um esforço de verdade. 

REVISTA_BRASILEIRA_093_BOOK.indb   26 22/12/2017   10:48:17



O que a arte nos faz ou o que fazemos da arte  27

11. O músico também aprende a lidar com os outros. Um coro é um 
exercício formidável de aprendizagem do lugar de cada um. da com-
plementaridade de funções. de percepção de que o todo é a colocação 
da excelência de cada parte, como alicerce de um máximo resultado do 
conjunto. 

12. O músico exercita sempre um certo sentido de responsabilidade.  
de defesa do seu papel. da sua individualidade como condição do êxito 
do conjunto. A orquestra é esse lugar único da perfeição feita soma. No 
fim é mesmo uma multiplicação. Até ao infinito.

13. A prática musical é um extraordinário exercício de tolerância. de 
compreensão das qualidades e dos limites dos outros. de convivência 
pacífica. de cooperação.

14. A prática da música de câmara é um dos mais fabulosos exercícios 
de trabalho de grupo. A aprendizagem da partilha de responsabilidades. 
A interação dos movimentos. As implicações do gesto de cada um na 
definição da resposta do outro. A colaboração num resultado global.  
O valor do grupo. 

15. A prática da música de conjunto é um fantástico exercício de so-
cialização. da capacidade de atenção ao outro. de aprendizagem do 
valor da partilha. da solidariedade. de percepção daquilo que somos e 
daquilo que nos falta. 

16. lido desde há muito com a música como criação. ela é lugar de ex-
perimentação. de procura de outras formas de ver. de novas formas de 
ser. A criação é um exercício sobre o que não sabemos. Nem sabemos 
como se faz. É lugar de risco. e de liberdade pura.

Nós, os músicos, sabemos bem como o tempo é um dado essencial 
da nossa arte, também ela uma organização do tempo. mas também 
uma narrativa no tempo. Alguns definem-na mesmo como uma das 
“artes do tempo”. A mais genuína. No entanto, a disciplina artística 
pressupõe ainda uma outra espécie de tempo: o tempo de compreender 
como funciona, de ser capaz de fazer; o tempo de experimentar, o tem-
po de ser capaz de jogar, de ser capaz de inventar; o tempo de levar a 
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experimentação até ao risco de falhar. Porque para ter êxito é necessário 
chegar até ao limite de poder falhar. mas de não ter medo.

Não é difícil concluir que o desenvolvimento de todas estas capaci-
dades e competências inerentes à prática artística é transversal a muitas 
outras aprendizagens e domínios da experiência, seja ao nível da ciência, 
da investigação, da formulação e expressão, ou da articulação global e 
interdisciplinar. Por isso eu digo muitas vezes, sem ironia, que um ges-
tor deveria estudar contraponto. Por isso me parece que os estudantes 
de artes são privilegiados. 

Por isso me parece que a prática artística – que admite tantas va-
riantes, seja ao nível das formas, dos processos, técnicas, linguagens – 
deveria fazer parte dos instrumentos de trabalho de qualquer estudante 
ou escola, de qualquer cidadão. Assim faziam os gregos, como bem 
sabemos. Assim faríamos nós, bem melhor, certamente.

tenho podido falar algumas vezes na importância da arte como fer-
ramenta de trabalho para lidar com a realidade. seja ajudando a ler, seja 
ensinado a disciplina do trabalho; seja ajudando a centrar no essencial, a 
incentivar a superação e a mudança; seja sobretudo ajudando a inventar 
hipóteses de trabalho, a orientar e suscitar princípios de resposta para 
os problemas colocados; seja a procurar o que não sabemos; seja a de-
senhar o futuro. A arte trabalha neste território. e ensina-nos sempre 
muito mais do que aquilo que suspeitamos. talvez por aqui encontre-
mos alguns princípios de resposta para uma boa parte dos nossos pro-
blemas de sempre.

cada dia que passa, vamos percebendo que teremos que inventar um 
outro tempo. Não sabemos bem como é que ele será, nem como se faz. 
mas o mundo da arte poderá ensinar-nos algo que ainda não sabemos. 
talvez usando estes métodos, estas ferramentas...  talvez mudando...

 � Há coisas que correm bem
catástrofe, tragédia, perversão, deformidade, incapacidade, limita-

ção, agressividade, crueldade, exclusão, malvadez, irregularidade, demis-
são, fraude, escândalo...  longa é a lista de nomes com que designamos 
coisas que correm mal. É disto que se fala na esmagadora maioria das 
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notícias da televisão e dos jornais. como não somos an-
jos, é claro que já todos nos confrontamos com algu-
mas histórias que andam por esses registos. mas é óbvio 
também que não é esse o retrato exclusivo daquilo que 
somos e fazemos – ainda que se constate que não evo-
luímos muito desde o tempo das cavernas, sobretudo na 
forma como nos relacionamos, como gerimos recursos, 
como resolvemos situações e conflitos. (Veja-se a forma 
como o recurso à guerra ainda é uma realidade comum 
e dramática. e como o mais longo período de paz na 
europa vai sendo paulatinamente ameaçado por instabi-
lidades e divisões, quando não mesmo por fantasmas de 
dominação e de poder.)

mas, por muito que custe aos fazedores de notícias, 
análises e opiniões, ainda há muita coisa que não corre 
mal. e muita gente que vive num outro planeta, habitado por seres 
humanos, que se preocupa com outras coisas, que valoriza outras for-
mas de ser, de estar e de fazer. claro que a vida destas pessoas, tantas 
vezes anônima e discreta, não é notícia. mesmo quando realiza obra 
importante. Quando muito merece uma brevíssima referência no fecho 
do noticiário televisivo, como uma curiosidade, ou numa nota breve do 
jornal, ali ao fundo, em letras pequeninas, a ocupar umas linhas que 
ficavam em branco...

Joaquim Fidalgo, um jornalista português e professor com letras 
bem grandes, publicou aqui há uns anos um livro curioso, A surpresa 
dos instantes. Nele reunia alguns dos pequenos textos que, durante uma 
certa época, foi assinando semanalmente no Público, o jornal português 
que ele ajudou a nascer e crescer. Ora esses textos saborosos falavam 
quase sempre de coisas que não são notícia na maior parte dos jornais 
ou televisões. satisfaziam pouco aquela necessidade quase doentia de 
querer saber do mal do vizinho; de alimentar as invejas; de, da crítica, 
conhecer apenas a parte do “bota abaixo”. Ainda gosto de os ler, pe-
quenos e simples. sempre muito bem escritos, claro. eles falam quase 
sempre de coisas que se fizeram bem, coisa pouca, sim, mas que faz 
toda a diferença.)
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É numa espécie de quase anonimato que se cria verdadeiramente 
grande parte de tudo o que é importante, daquilo que nos faz melho-
res e que faz mudar alguma coisa. demora vidas, bem sabemos, mas é 
nessa coragem diária, silenciosa e discreta, mas atenta e eficaz, que se 
vai mudando a face das coisas. este arsenal escondido de competência, 
engenho, criatividade e humanidade vai servindo de contraponto aos 
instintos egoístas, dominadores e prepotentes que estão na cara de todas 
as tiranias, chamem-se elas, Hitler, capital, mercados, ou outras palavras 
igualmente obscenas.

As contradições do tempo presente andam expostas, há muito, ine-
vitavelmente, no mundo da arte. mas as linguagens artísticas também 
são, em última análise, formas de ler e interpretar o mundo: tanto o 
que ele foi e vai sendo hoje, como aquilo que está para além dele. Não 
admira, portanto, que a arte respire as mesmas ambiguidades e perple-
xidades. Admira é que eles, os artistas, persistam tanta vez num registo 
que se compraz “naquilo que corre mal”, porventura em consequência 
da busca desesperada de um nicho de originalidade. Por vezes, parecen-
do mesmo que valorizam o acessório, convertendo irregularidade, com-
plexidade gratuita, ininteligibilidade ou incapacidade de comunicação, 
numa espécie de novas qualidades...  em contrapartida, vamos lendo 
cada vez mais referências explícitas à dificuldade que alguma arte de 
hoje revela, em assumir de forma natural o lado das “coisas que correm 
bem”. Ou a sua dificuldade em lidar com o épico, em produzir heróis, 
em corporizar narrativas “exemplares”. 

mas estas são apenas as consequências do “estado do planeta”. 
se a informação e o conhecimento que vemos difundidos trazem de-
masiadas vezes a marca da excepção, da tragédia e da perplexidade, 
isso marca também e inevitavelmente o mundo da arte. ela o assume, 
interrogando e provocando a leitura dos acontecimentos. inventando 
a realidade.

É por todas estas razões que expressões tão liminares de artistas 
tão genuínos quanto miguel torga, Fernando lopes-Graça, sophia de 
mello Breyner Andresen, Júlio Resende, siza Vieira ou manuel de Oli-
veira – a despeito da sua diversa repercussão junto do grande público 
– se vão constituindo como vozes inspiradoras, tanto na singularidade 
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das suas propostas diversas, como e sobretudo na universalidade das 
suas expressões depuradas.

A arte vai-se constituindo como laboratório da mudança. da in-
venção. como sempre foi. infelizmente não temos hoje, na condução 
dos destinos dos povos, vozes inspiradoras que saibam ler a realida-
de com liberdade, com projecto e com destino, como a arte ensina. 
como luther King ou mandela. como esperamos de Obama. mas 
o papa Francisco chegado de longe, vem deixando muitos sinais. sur-
preendentemente. Falava a jornalistas sobre a sua missão e a sua busca, 
sintetizando-as em três palavras essenciais: verdade, bondade e beleza. 
sophia numa das suas notáveis Arte Poética coloca a questão exatamente 
nos mesmos termos, explicitando o conceito da arte entendida também 
como justiça, na perfeita relação da forma com a função e da aparência 
com a essência. Por aí andaram os gregos.

Verdade, bondade e beleza. Não podia ler melhor síntese daquilo 
que eu vejo como destino da arte, principalmente no tempo de hoje. 
continuo a acreditar que algo nos levantará acima das tragédias anun-
ciadas. e trabalho confiadamente nessa convicção. Pois é isso que tenho 
estado a tentar dizer desde o princípio...

 � “O rio da minha aldeia”
este título, pedido de empréstimo a Alberto caeiro, pretende si-

nalizar sinteticamente uma perspectiva de análise que considero rela-
tivamente ausente dos espaços de discussão e do pensamento de hoje, 
refletindo um pouco sobre quem somos, de onde viemos, onde vivemos 
e o que projetamos para o nosso futuro. Ou seja: quais as razões que 
nos levam a pensar que temos uma ideia, seguimos um caminho ou 
perseguimos uma utopia. 

A primeira constatação chega-me com a percepção da autenticida-
de, da verdade, da originalidade, da força expressiva que atravessa mui-
tas das grandes narrativas literárias. Basta folhear algumas páginas de 
Gabriel Garcia marquez, mario Vargas llosa ou Jorge Amado, para 
o sentir às primeiras frases. (mas esse não é um fenômeno apenas das 
literaturas sul-americanas.) escusado será dizer que essas obras circulam 
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por todo o mundo. são obras maiores. Até as olhamos como patrimô-
nio mundial. Universais, portanto. 

e, no entanto, elas são, na maior parte dos casos, narrativas 
construí das sobre histórias locais ou inventadas a partir de modelos 
locais. Na sua gênese estão muitas vezes personagens desconhecidas, 
sem palco nem papel, no pequeno universo em que se movimentam e 
expressam. O código de comunicação assenta muitas vezes numa lin-
guagem local, com vocabulário rico e único, em lugares que ninguém 
conhecerá a não ser pelos livros. locais, portanto. e tão universais, no 
fim de contas.

O meu segundo tópico vem de uma expressão feliz de miguel torga – 
sintética e simples, como o são todas as coisas importantes e complexas, 
quando ditas por um grande escritor. A frase é esta: “o universal é o local, 
sem paredes.” Nem mais. Assim, a universalidade assenta na assunção ple-
na da diferença, como condição para a compreensão de uma realidade to-
tal. Não se trata do esbatimento das assimetrias ou da sua contaminação 
mútua. Antes, da eliminação das barreiras que muitas vezes colocamos 
entre as coisas, impedindo-as de se confrontarem, de se implicarem, de 
dialogarem, de exprimirem. O global será tanto mais pleno e significante, 
quanto melhor, mais variada e mais rica for a soma das suas múltiplas 
realidades locais. O universal está inscrito na mais radical originalidade e 
singularidade de cada coisa. Assim ela seja única e irrepetível.

A raiz da universalidade não está, por conseguinte, no esbatimen-
to das diferenças, na igualitarização de todas as partes, na cedência ao 
maior ou ao mais poderoso, na criação de superestruturas, na elimina-
ção da imperfeição, na predominância do melhor e do mais qualificado. 
Quanto mais única, mais justa e mais verdadeira for a expressão da 
singularidade, mais ela se pode prefigurar como expressão condensada 
do universal.

Que tem isto a ver com a arte e com a música? tudo. só poderá 
aspirar a exprimir-nos a todos quem for capaz de dizer tudo com a fra-
gilidade e a insignificância de cada pequeno gesto (seja uma palavra, um 
rosto, uma nota, uma frase, um plano, uma luz). Os muito grandes são 
todos aqueles que conseguem colocar o mundo todo na mais peque-
na expressão: Bach, mozart, sophia, o cantochão, siza Vieira, Bartok 
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e alguns mais. com eles a simplicidade está no princípio e no fim da 
arte. A procura da essência. O traço que resume a forma. A melodia que 
personifica o drama. O enquadramento que revela a totalidade. 

mas muitas destas figuras da arte de todos os tempos ganharam 
força, relevância e significado precisamente a partir da criação de um 
conjunto de obras que nasceram do assumir de um local de origem, de 
um contexto geográfico e cultural, uma certa forma de ver o mundo 
e de o traduzir em objetos artísticos, usando ferramentas específicas, 
localizadas e limitadas. O que é um Magnificat de manuel cardoso? de 
onde vem a Cantata n.o 80 de J. s. Bach? Por onde viaja o Concerto para 
Clarinete de mozart? O que significa a Heroica de Beethoven? como se 
teria chegado a um dos lieder da Viagem de Inverno de schubert? Ou a 
uma ária de ópera de Verdi? Um dos Prelúdios de debussy? Ou as Danças  
Romenas de Bartok? O que nos traz o Pierrot Lunaire de schönberg? e o 
contexto de O King de Berio, ou do Lux aeterna de ligeti? O que diz a es-
crita despojada de Arvo Pärt? de onde vem a música de tristan murail? 
e o que nos diz Aura de magnus lindberg?

esta marca de origem está em toda a arte, de todos os tempos, e não 
apenas nas obras dos “nacionalistas”, sejam eles dvorak ou claudio 
carneyro, manuel de Falla ou Vianna da motta, Bartok ou Fernan-
do lopes-Graça – embora tenhamos que reconhecer que em qualquer 
destes casos essa afirmação é superlativa. Quanto mais capazes formos 
de ser fiéis à nossa identidade e singularidade, mais capazes seremos de 
dialogar com outros, iguais e diferentes. mais próximos ficaremos de 
um registo de universalidade. 

Hoje vamos podendo saber muito, acerca de muitos assuntos, por-
que temos acesso a muitas coisas, às mesmas coisas. Não há livro, ten-
dência estética, ferramenta informática, técnica composicional que não 
esteja por aí, ao alcance de quase toda a gente. Há cursos para todos 
os paladares e por todo o lado; workshops, estágios, semanas de trabalho, 
congressos, projetos, concertos...

Assim, vamos ficando cada vez mais iguais, normalizados. como as 
maçãs que se vendem nos hipermercados: polidinhas, lustrosas, redon-
dinhas, bem calibradas, de uma cor fabulosa e de aspecto mais-que-ape-
lativo. O único problema é que não sabem a coisa nenhuma... (claro 
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que há sempre uns truques para disfarçar estas pobrezas: uns açúcares, 
umas compotas, umas essências, umas ervas...)

Precisamos de inverter a tendência de fugirmos de nós e de termos 
vergonha do que somos. Precisamos de acreditar em nós. “A música 
portuguesa a gostar dela própria” (título de um programa televisivo so-
bre música tradicional), que bela parábola e que extraordinário projeto! 
mas não recomendo o retorno às origens: essas reciclagens quase nunca 
deram bom resultado. também não falo do gosto pelo Portugal ru-
ral, salazarento: pobre, atrasado, conformado na desgraça, no seu fado. 
Falo, antes, da capacidade de gostarmos das nossas raízes. Até porque 
“do mais alto das serras vemos o mundo” (como reza o título de um 
excelente programa de Fernando Alves, na tsF). Até parece uma frase 
de miguel torga! 

Não há volta a dar: o futuro faz-se de coisas novas. e de coisas nos-
sas. Acredito que elas nos ensinarão os caminhos que precisamos de 
fazer, já que partem dos nossos próprios passos. Porque ninguém mais 
é de uma terra como a nossa. e ninguém tem os nossos olhos. 
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O Padre José maurício 
Nunes Garcia
A música no Brasil no século XVIII e início de XIX
As relações com o rei e os músicos portugueses no Brasil
O padre-mestre aos 250 anos

Vasco Mariz

A música no Brasil no início do tempo dos vice-reis no 
Rio de Janeiro, em 1763, ainda era bastante modesta. 
Aqui já havia dois teatros e a atuação das irmandades, 

que ofereciam espetáculos de pequeno porte, apropriados às 
possibilidades da época. A transferência da capital de salvador 
da Bahia para o Rio de Janeiro fora sobretudo uma exigên-
cia econômica do governo português para melhor fiscalizar 
o fluxo de riqueza que começava a jorrar das minas Gerais e 
também conseguir maior controle das províncias do sul. seja 
como for, a transferência trouxe mais verbas para serem gastas 
com a cultura na nova capital. em verdade, o vice-reinado nun-
ca chegou a ser formalmente criado. Apenas os governantes 
portugueses tinham o título de vice-rei. 

Grandes quantidades de ouro e pedras preciosas eram trans-
portados das minas Gerais para o Rio de Janeiro e aqui estoca-
dos, aguardando o embarque para lisboa em navios comboia-
dos por vasos de guerra para protegê-los da ação predatória de 

* 22.01.1921  
† 16.06.2017 
Historiador, 
musicólogo 
e diplomata 
aposentado. sócio 
emérito do iHGB, 
ex-presidente da 
Academia Brasileira 
de música. membro 
da Academia 
carioca de letras. 
Autor de Villa-Lobos: 
o homem e a obra  
(13 edições, seis  
no exterior),  
A canção Brasileira 
(sete edições), 
História da Música no 
Brasil (oito edições) 
etc. Grande Prêmio 
da APcA, 2000.Palestra feita em 10 de junho de 2017 durante semana de festejos dos 250 anos de José 

maurício.
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piratas. A presença de toda essa riqueza no Rio de Janeiro gerou grande 
responsabilidade para os vice-reis e exigiu a organização de uma admi-
nistração eficiente, bem paga, que em breve se transformaria em um pe-
queno grupo social urbano exigente de novas distrações. isso provocaria 
o aparecimento de uma classe musical mais aperfeiçoada. 

em consequência, muitos músicos, solistas e professores de música 
que labutavam na Bahia e em Pernambuco foram sendo atraídos para a 
nova capital, e do Rio de Janeiro muitos migraram para onde vinha toda 
aquela riqueza. A nova capital só bem mais tarde, sobretudo quando 
começou a escassear a prosperidade de minas Gerais, é que atraiu de 
volta os melhores músicos das alterosas em busca de melhor remunera-
ção por seus serviços. em suma: o magnífico fausto musical de minas 
Gerais durou cerca de 30 anos, aproximadamente de 1770 a 1800, mas à 
medida que o Rio de Janeiro, como capital, se fortalecia econômica e 
comercialmente, começou a surgir uma nova burguesia que apreciava a 
música e o teatro. Apareceu então um talentoso jovem prelado, o padre 
José maurício Nunes Garcia, que se transformaria mais tarde no pri-
meiro grande compositor brasileiro.

infelizmente, as informações de que dispomos hoje sobre as ativi-
dades musi cais no Brasil colonial são ainda bastante incompletas. Pre-
valecem vazios que dão margem a especulações por vezes demasiado 
ousa das. A qualidade dessa música ainda era bastante mo desta, talvez 
inferior ao que ocorria em várias capitais da América espanho la. em 
lima, Peru, na cidade do méxico e mesmo em sucre, na Bolívia, fazia-
-se música de melhor qualidade. A música, naquele tempo, dependia das 
organi zações eclesiásticas, que no Brasil foram menos eficientes e mais 
pobres do que no Peru ou no méxico. mas a música era também uma 
arma poderosa para a catequese e a conversão de indígenas provenientes 
de civilizações sofisti cadas, como os incas, astecas e maias. isso exigiu 
dos espanhóis esforços superiores aos que foram suficientes para os 
portugueses desenvolverem junto aos nossos insipientes silvícolas e aos 
escravos africanos.

Nos dois primeiros séculos de colonização portuguesa, a música que  
se fez no Brasil estava exclusivamente vinculada à igreja e à catequese.  
Os franciscanos, e sobretudo os jesuítas, desempenharam papel 
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importante. esses músicos eram professores, diri giam o coro, escreviam 
música e cantavam-na, além de tocarem vários ins trumentos. Os mestres 
de capela funcionavam também como empresários de atividades musi-
cais, organizavam os programas, escolhiam os intérpretes e mantinham 
virtual monopólio musical em sua respectiva jurisdição.

O aporte ameríndio à música brasileira foi bem limitado, em com-
paração com a vultosa contribuição africana. cabe porém frisar que a 
simbiose do folclore musical africano com a bagagem cultural europeia 
foi muito lenta e quase imperceptível nos primei ros séculos de colo-
nização. No Brasil, em verdade, a contribuição africana para a música 
brasileira só explodiu após a abolição da escravatura. diz-se que o papel 
do negro, e sobretudo do mulato, era importante porque cedo os indí-
genas se tornaram esquivos e se retiraram para regiões remotas do Brasil.  
O escravo e seus descendentes cada vez mais claros se tornaram em bre-
ve os personagens mais significativos no terreno da música, uma vez que 
ainda naquele tempo o músico era nivelado aos criados ou em pregados 
domésticos. Ademais, a musicalidade inata do africano o destinava a ser 
o seu in térprete ideal. 

Os padres e os ricos importavam música escrita e instrumen tos de 
Portugal e da europa. O francês laval, que visitou a Bahia em 1710, 
relatou que um ricaço “possuía uma banda de música de trinta figuras, 
to dos negros escravos, cujo regente era um francês provençal”. Os con-
juntos de “charameleiros” de Pernambuco estão registrados em nossas 
crônicas do século XViii, com muitos louvores à habilidade interpreta-
tiva dos negros músicos, que aliás eram, por vezes, luxuosamente vesti-
dos por seus amos como prova de sua abastança. 

A música no século XViii, portanto, ainda permaneceu essencial-
mente portuguesa e europeia, apesar de quase exclusivamente interpre-
tada por mulatos ou ne gros. No século XViii começaram a surgir as 
irmandades de músi ca, sendo a mais importante a de santa cecília, cuja 
sede estava em lisboa, e que funcionava como uma espécie de sindicato 
de músicos. Algumas das irmandades eram integradas exclusivamente 
por pretos, e as vemos funcionar na Bahia, em Pernambuco e depois em 
minas Gerais. somente os sócios da irmandade po diam fazer música, e 
já se disse até que os improvisadores eram passíveis da pena de prisão. 
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Pequenas orquestras e corais foram organizados e desenvol viam intensa 
atividade em festas de todo o gênero, inclusive militares. Pesquisas re-
centes fixam em 250 o número de músicos em atividade em Ouro Preto 
no período áureo da mineração (em diamantina teriam sido 150), e mais 
de mil foram relacionados no século XViii em toda a capitania.

como não poderia deixar de ser, as igrejas e residências de ricaços ur-
banos ou de fazendeiros se fizeram pequenas para tanta atividade musical 
e foram então construídas salas de concerto, às quais foi dado o nome 
pomposo de “casas de ópera”. O repertório deixava de ter influência me-
dieval e adotava modelos napolitanos da ópera buffa, tão em voga na lisboa 
setecentista. Aliás, o termo “ópera” abrangia tanto comédias quanto dra-
mas com variada música entremeada, e até verda deiras óperas.

surge então o brasileiro Antonio José da silva (1705-1739), cognomi-
nado “o Judeu”, que alcançou grande sucesso em lisboa. seu parceiro 
musical, o compositor Antônio teixeira (1707-1774), adaptava trechos 
de óperas, minuetos, fandangos, contradanças, modinhas e até lundus. 
suas comédias de costumes continham cenas faladas, declamadas ou 
recitadas, às quais se seguiam árias, duetos, coros e danças. O Judeu foi 
sobretudo poeta e libretista, e também bom arranjador de música alheia. 
Antonio José nascera no Rio de Janeiro e obteve enorme êxito em Por-
tugal com suas peças mordazes apresentadas sobretudo no teatro do 
Bairro Alto de lisboa, o que lhe acabou valendo as iras da inquisição. 
Foi degolado e queimado como punição. mas sua popularidade conti-
nuou no Brasil e che gou até os primeiros anos do império. Há provas de 
que, no Brasil, suas peças eram encenadas com frequência. Várias casas 
de ópera, ou teatros, existiram no período colonial no Rio de Janeiro, 
são Paulo, salvador, Recife, Belém e Porto Alegre. 

No entanto, o interesse pela música foi crescendo e, já na época da 
criação do título de vice-rei, um hábil empresário, o padre Boaventura 
dias lopes, fez construir a chamada casa de Ópera e, mais tarde, a 
Ópera dos Vivos, as quais chegaram a lhe trazer fortuna. O local do 
imóvel era na rua da Alfândega, na altura hoje da estação do metrô da 
Rua Uruguaiana.1

1 cAVAlcANti, Nireu – O Rio de Janeiro setecentista, Jorge Zahar editor, Rio de Janeiro, p. 173.
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Na época o repertório era muito variado, e de 
ópera tinha apenas o título. O estilo favorito era 
o mesmo das comédias musicais de Antônio José, 
com textos recitados, em geral com a crítica aos 
problemas regionais e aos governantes, tudo inter-
ligado por pequenos trechos musicais cantados. O 
que não deixa de ser surpreendente é que o histo-
riador Nireu cavalcanti fez uma curiosa pesquisa 
na qual concluiu que esses teatros já eram realmente muito espaçosos, 
de tamanho comparável, por exemplo, ao teatro de san carlo, de Ná-
poles, ou ao teatro Régio, de turim. A chamada Ópera Nova estava 
situada perto do palácio dos vice-reis, nas cercanias da nossa Assem-
bleia legislativa, na atual rua 1.o de março. O proprietário dessa Ópera 
Nova era manuel luiz Ferreira, que ficou rico e chegou a ser dono de 
21 imóveis. isso parece significar que o movimento artístico, de teatro e 
música, já era bastante considerável e rendoso. 

O famoso navegador francês Bougainville, de passagem pelo Rio de 
Janeiro em 1766, comentou que a sala da Ópera Nova era assez belle e a 
música “excelente”. Nireu cavalcanti escreveu que, além do piso térreo, 
o prédio tinha mais dois andares, sendo o primeiro com camarotes e o 
segundo com varandas para cavalheiros. Foi construído depois outro 
teatro na Praça do carmo, perto do Palácio dos Vice-Reis (hoje Paço 
imperial), onde foram encenadas óperas de cimarosa e de outros com-
positores italianos. em 1770, cantava-se em são Paulo uma ópera de 
caldara e, em 1790, em corumbá, encenou-se a ópera Ezio in Roma, com 
os papéis femininos representados por homens, o que aliás era tradição 
na época. 

A primeira entidade profissional ligada à música no Rio de Janeiro 
foi fundada em 1784, e nessa cerimônia compareceram o futuro grande 
mestre, o padre José maurício, então apenas com 17 anos, e seu profes-
sor, salvador José de Almeida. A irmandade de santa cecília e outras 
menores deram forte apoio aos músicos da época, quase todos pardos. 

cleofe Person de matos, em sua notável biografia do padre José 
maurício, cita que, no início do século XiX, cada um dos quarenta mú-
sicos recebia 3$200 réis para tocar em espetáculos públicos. O mestre de 

REVISTA_BRASILEIRA_093_BOOK.indb   39 22/12/2017   10:48:18



40  Vasco Mariz

capela da sé recebia salário anual de 64 mil, réis, além de suplementos 
quando era necessário contratar outros músicos. isso tudo gerava boas 
oportunidades de ganhos aos músicos. No Rio de Janeiro no final do 
século XViii havia nada menos de 125 músicos profissionais, a saber: 
seis compositores, 17 organistas, sete timbaleiros, quatro copistas, seis 
coristas, sete professores, cinco fabricantes de instrumentos e 73 músi-
cos de orquestra que tocavam mais de um instrumento.2

O ensino da música era ministrado em conventos, seminários, quar-
téis e igrejas. O coral da igreja da candelária era muito apreciado, bem 
como o coro do seminário de são Joaquim, que eram requisitados para 
festas e procissões. cada professor de música tinha alunos fixos e havia 
especialistas em reparar instrumentos, como o próprio salvador José de 
Almeida. de suas oficinas saíam instrumentos de toda a sorte, como 
violões, rabecões, cravos e pianofortes. Um desses pianos fabricados no 
Rio de Janeiro foi vendido por 117 mil-réis.

Na década dos quarenta do século XX, o musicólogo alemão Fran-
cisco curt lange revelou ao Brasil e ao mundo que, na segunda metade 
do século XViii, havia em minas Gerais importante atividade musical, 
até então desconhecida. sabia-se até então que a nossa música erudita 
começava com o padre José maurício e a capela Real de d. João Vi, 
portanto já no início do século XiX. Por analogia à arquitetura barroca 
da época, esses músicos recém-descobertos por curt lange foram clas-
sificados também como barrocos, o que é bastante impreciso. somente 
na região de são João del-Rei havia quatro orquestras permanentes: as 
orquestras Ribeiro Bastos e a lira sanjoanense naquela vila, a Orquestra 
Ramalho, em tiradentes, e a lira ceciliana, em Prados. lembro que a 
lira sanjoanense data de 1776 e existe até hoje. Visitei suas vistosas ins-
talações nos anos noventa em companhia do saudoso José maria Neves. 
As orquestras eram estáveis e havia intercâmbio de partituras, o que per-
mitia maior variedade de programas. Os músicos não eram profissionais 
e tinham, e têm até hoje, outras atividades.

A descoberta do ouro em minas Gerais e a sua intensa exploração 
transformou a economia mundial. Graças ao tratado de methuen, a 

2 cAVAlcANti, Nireu. Op. cit, p. 182.
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inglaterra passou a controlar o comércio exterior de Portugal e disso 
resultou a prosperidade daquele país e a supremacia dos banqueiros 
ingleses na europa. em poucos anos isso resultou, em minas Gerais, 
na aparição de várias povoações e arraiais, que não tardaram a se trans-
formarem em prósperas vilas. curiosamente, a religião foi o principal 
sustentáculo moral daqueles enxames de aventureiros desesperados 
pela ambição. eles doaram generosamente às novas igrejas, já de im-
portante arquitetura, que substituíam as modestas capelas de madeira. 
Ofertaram-lhes ricos adornos e exigiam sofisticados serviços religiosos, 
ilustrados por boa música interpretada por hábeis instrumentistas im-
portados da Bahia e de Pernambuco. Os templos mineiros fizeram vir 
da europa belos órgãos, mais ou menos elaborados, que chegavam de 
Portugal vindos da Alemanha. mais adiante já foi possível fabricar ór-
gãos em diamantina e na Vila Rica.

em minas Gerais ocorreu, sem dúvida, o ponto mais alto da música da 
época do vice-reinado, mas temos de ser sucintos porque nosso tema é o 
padre José maurício. Obviamente, o fator econômico foi pre ponderante: 
sem a enorme riqueza proveniente da mineração do ouro e dia mantes 
não seria possível reunir a plêiade de músicos, arquitetos, escultores e 
escritores que foram para minas Gerais, nem criar as condições propí cias 
para o desabrochar de artistas do porte do Aleijadinho. isso nos obriga 
de imediato a sublinhar que, apesar do notável surto musical na região 
mineira, ainda não foi possível encontrar provas da existência de nenhum 
compositor do mesmo excepcional nível artístico do Aleijadinho. muito 
se tem falado e debatido sobre os compositores erroneamente ditos “bar-
rocos mineiros”, mas se eles certamente são dignos de estudo, divulgação 
e respeito, nem por isso se deve magnificar a sua significação.

Pouco se sabe da vida do maior compositor mineiro, emerico lobo 
de mesquita, bom organista, além de que viveu no tejuco até 1798, quan-
do teria passado dois anos em Vila Rica e de lá se transladou para o Rio 
de Janeiro. Aqui trabalhou como organista da igreja do carmo e faleceu 
em 1805. O período de apogeu artístico em minas Gerais parece ter sido 
entre 1780 e 1790. depois começou a decadência em consequência do 
pau latino esgotamento das riquezas minerais e dos problemas políticos 
com Portugal, que são do conhecimento de todos. isso provocaria o 

REVISTA_BRASILEIRA_093_BOOK.indb   41 22/12/2017   10:48:19



42  Vasco Mariz

fim do profis sionalismo musical. Os músicos começaram a emigrar do 
tejuco para Vila Rica, e de Vila Rica para o Rio de Janeiro ou para são 
Paulo. Foi essa crise financeira que deve ter impelido emerico para o 
mar ao final dos anos noventa.

e chegamos finalmente a José maurício. ele nasceu a 22 de setembro 
de 1767 e era o primeiro dos grandes músicos brasileiros nascidos em 
ano sete (Villa-lobos – 1887, lorenzo Fernandez e Francisco migno-
ne – 1897, camargo Guarnieri e José siqueira – 1907). Nascera na Rua 
da Vala, hoje Uruguaiana, no Rio de Janeiro. seu pai era alfaiate ou 
“mestre de campo”, designação vaga, mas o com positor o chamava de 
“tenente”. A mãe, parda liberta, teve ascendentes “da Guiné”, isto é, de 
escravos. José maurício teria sido muito claro, com traços fisionômicos 
comprovando sensível contribuição de sangue europeu, e de cabelos fi-
nos e soltos, na descrição de seu próprio filho. Possuía estatura acima 
da média, a julgar por testemunhos fidedignos, e forte constituição. sua 
origem humilde e juventude modestíssima, agravada pela perda do pai 
aos seis anos de idade apenas, só serviram de estímulo para sua inteli-
gência viva e vontade férrea de vencer as barreiras da sociedade de então, 
aumenta das ainda mais pela chegada da corte portuguesa. Foi educado 
pela mãe e pela tia, e um negociante amigo da família teria auxiliado 
bastante seus estu dos. sempre foi um grande trabalhador e, no período 
em que chefiou a cape la Real, multiplicou-se até a exaustão, com pre-
juízo para a sua produção musical posterior.

sua vocação religiosa pode ser questionada. A ordenação a sacerdote, 
aos 25 anos de idade, foi uma escada para sua ascensão social e requisito 
indispensável para atingir sua ambição máxima no momento - tor nar-se 
mestre de capela. de sua educação musical só se sabe mesmo que foi 
aluno de um músico mulato, salvador José, mestre de toda uma geração 
no Rio. cantava no coro, estudou solfejo, contudo não existem provas 
que seus primeiros biógrafos insistem em atri buir-lhe. Nem mesmo os 
nomes dos mecenas que lhe teriam propiciado ad quirir tais conheci-
mentos chegaram até nós. É indubitável que a rapidez do processo ecle-
siástico de sua ordenação, em 1792, comprova seu preparo intelectual, ao 
ponto de serem dispensados interstícios e “defeitos de cor”. sabemos 
que, de 1802 a 1804, fez um curso de retórica com o dr. manoel ignácio 
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da silva Alvarenga, experiência que lhe teria valido mais tarde o honroso 
título de “pregador régio” da capela Real.

Aliás, um bispo da época o considerava como um dos mais ilustrados 
sacerdotes da diocese, a quem sobejavam talentos fora da música. essa 
imagem de homem culto, me parece útil sublinhar, porque ela represen-
ta uma nítida elevação intelectual de um músico e compositor mulato 
no Vice-Reinado. entretanto, como veremos já, a condição de nativo e 
de mulato prejudicou bastante a carreira musical de José maurício após 
a chegada da corte portuguesa, cheia de preconceitos.

José maurício desde sua ordenação era padre-
-mestre da igreja da irmandade de são Pedro dos 
clérigos e foi um dos fundadores da irmandade 
de santa cecília. ele foi nomeado, em 1798, mestre 
de capela da catedral e sé do Rio de Janeiro, que, 
na época, ainda estava instalada na igreja de Nossa 
senhora do Rosário dos Homens Pretos e de são 
Benedito, na antiga Rua da Vala, hoje Rua Uruguaiana. esta igreja fora 
a sede da catedral desde 1737 até a chegada de d. João Vi ao Brasil.

Além de suas funções de mestre de capela, José maurício desempe-
nhou papel importante como professor e, dentro da velha tradição 
menciona da, tinha em sua casa uma escola de música que manteve 
quase até o final de sua vida. O objetivo era preparar músicos e can-
tores para as cerimônias religiosas da sé do Rio de Janeiro. Os alunos 
usavam um laço azul e vermelho no chapéu, o ensino era gratuito e a 
participação nos conjun tos musicais resultava em isenção do serviço 
militar. d. João Vi deu-lhe uma pensão que ajudou a manter a escola, 
mas d. Pedro i não teve condi ções financeiras de confirmá-la e a sus-
pendeu.

O curso de música, que já completara 28 anos, findou em 1822. No 
ano anterior escrevera um compên dio de música e método de pianoforte. 
As aulas a princípio eram dadas em uma casa na Rua das marrecas. essa 
casa, de n.o 14, lhe foi doada pelo nego ciante thomaz Gonçalves para 
formar um patrimônio requerido para a orde nação de sacerdotes não 
indicados pelo rei. Um empréstimo tomado com penhora dessa casa lhe 
trouxe dores de cabeça. Francisco manuel foi seu discípulo e o mestre 
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nem sequer dispunha de um cravo ou piano, sendo a viola de arame o 
instrumento de ensino básico. 

Quando mencionamos que sua vocação religiosa era duvidosa, talvez 
fosse o caso de especular também sobre a repercussão de sua vida amo-
rosa na carreira musical, sobretudo após a chegada de marcos Portugal, 
rival, compositor, inimigo e, no final da vida, talvez amigo. luiz Heitor 
julgava que o “permissionismo” do século XViii deveria relevar as fra-
quezas de sua vida privada.

José maurício teve seis filhos de uma mulher chamada severiana. A 
mãe desses filhos, severiana Rosa de castro, filha do português João 
de castro moreira e da “escura” Andreza maria da Piedade, parece 
nunca ter convivido com José maurício. e mais tarde é de se supor uma 
separação formal, pois ela se casou com um rico português. teve deste 
um filho, que se tomou médico e depois tratou do pianista Gottschalk, 
adoen tado durante sua visita ao Rio de Janeiro. José maurício viveu com 
severiana e os filhos de maneira permanente? Provavelmente, não. cedo 
se separaram para guardar as conveniências, mas as crianças continua-
ram a nascer. A 3 de abril de 1830, pouco antes de morrer, o compositor 
compareceu a um tabelião para legitimar o dr. Nunes Garcia.

enquanto d. João precisou de José maurício para a direção da ca-
pela Real, teria tolerado a situação embaraçosa, mas ao chegar marcos 
Portugal de lisboa, em 1811, é possível que o relativo ostracismo do 
compo sitor não tenha sido motivado apenas pela campanha contra ele 
movida pelo músico português, mas também pelo fato de que o padre-
-mestre da capela Real, além de brasileiro e mulato, já tinha então três 
filhos. O rival pode ter utilizado esse argumento junto ao monarca tão 
religioso, na corte tão lusófila, e com os altos prelados. entretanto, José 
maurício nunca perdeu o favor do rei, nem chegou a ser dispensado de 
seu cargo, que conservou até a morte.

José maurício havia sido nomeado em 1798 mestre de capela da ca-
tedral e sé do Rio de Janeiro, mas desde sua ordenação era padre-mes-
tre da igreja da irmandade de são Pedro dos clérigos. Aliás, foi um 
dos fundadores da irmandade de santa cecília. suas responsabilidades 
eram muitas: compo sitor, regente e intérprete (organista), além de or-
ganizador das cerimônias religiosas realizadas na sé. era considerado 
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excelente organista e seus bió grafos nos contam vários episódios emo-
cionantes, talvez fantasiosos.

impro visador hábil, no juízo do músico austríaco sigismund Neu-
komm, atraiu a atenção do príncipe regente logo após a sua chegada, 
quando José maurício estava na plenitude de sua capacidade musical, 
aos 41 anos de idade. Nos três primeiros anos da estada de d. João no 
Brasil, o padre-mestre foi o líder das atividades musicais no Rio de Ja-
neiro, apesar de sua timidez. teria o príncipe mandado buscar marcos 
Portugal, ou veio ele de lisboa atraído pela corte?

José maurício foi posto de lado sem muita cerimônia e restam pou-
cas referências a suas atividades musicais. Valeu-lhe, porém, a amizade 
de alguns dos ilustres membros da missão cultural francesa, que d. João 
man dara buscar de Paris em 1815, após a queda de Napoleão. Frequen-
tava ainda José maurício os salões da época, e o cônsul-geral da Rússia, 
langsdorf, muito apreciava seu talento. era, porém, abertamente hos-
tilizado pelos artis tas portugueses como um competidor temível, que 
precisava ser afastado a todo custo.

cabe aqui um parágrafo dedicado a marcos Portugal, cujo nome já 
foi mencionado mais de uma vez. era então o mais importante músico 
portu guês, nascido em 1760. menino prodígio em lisboa, aperfeiçoou-
-se em Ná poles, onde fez amizade com cimarosa. suas óperas não só 
dominaram a cena em Portugal, como também foram apresentadas com 
algum sucesso em várias capitais europeias, inclusive em são Petersbur-
go. sua música não era original, nem a inspiração de primeira água, ra-
zão pela qual não sobreviveu ao autor. chegou ao Rio de Janeiro “feito 
um lorde, com fumos mui subidos” e trouxe consigo mais músicos por-
tugueses, fator importante talvez para o afastamento de José maurício. 
como era de se prever, hostilizou de imediato o tímido músico mulato. 
são conhecidas algumas cenas de competição entre os dois composi-
tores, e se José maurício levou a melhor no momento, o invejoso e 
prepotente lusitano em breve conseguiria completo domínio do meio 
musical carioca. 

e não subestimemos agora essas atividades musicais, pois enquanto 
dom João esteve no Brasil honrou as tradições musicais da casa dos 
Bragança. Não esqueçamos que seu antecessor, o rei d. João iV, havia 

REVISTA_BRASILEIRA_093_BOOK.indb   45 22/12/2017   10:48:19



46  Vasco Mariz

sido composi tor e possuía uma das melhores bibliotecas musicais da 
europa. depois que o príncipe se instalou no Rio, mandou buscar mú-
sicos em lisboa e castrati italianos. segundo debret, gastavam-se 300 mil 
francos ouro anuais com a capela Real, da qual faziam parte 50 canto-
res e uma centena de intérpretes, dirigidos por dois mestres de capela. 
Viajantes de passagem pelo Rio louvaram a qualidade da execução e 
consideravam a orquestra como uma das melhores do mundo de então. 
se descontarmos o período em que a capela Real era somente dirigida 
por José maurício e ainda não havia rece bido a plenitude do plantel 
de músicos depois à sua disposição, podemos estimar que esse apogeu 
musical durou dez anos apenas. Quando d. João Vi deixou a cidade, 
forçado pelo Parlamento português a regressar à lisboa, criou-se um 
vazio imenso, que a independência não pôde preencher por falta de 
recursos. mas voltemos a José maurício e demos um vistaço em sua 
me ritória obra de compositor. 

Possuía o músico carioca uma boa biblioteca musical? sua origem 
não se situa bem. devia tratar-se da coleção de música da capela Real, 
de que era arquivista. tinha em mãos algumas das obras mais repre-
sentativas de Haydn, mozart e Beethoven, e seus trabalhos atestam um 
conhecimento aba lizado da música que se fazia na europa. É verdade 
que, desde muito antes, os compositores e intérpretes de minas Gerais 
importavam música regular mente das capitais europeias, tráfego esse 
que passava por lisboa e tinha coordenadores no Rio de Janeiro tam-
bém. correriam todas as despesas por conta da igreja? Não é viável. Ou 
haveria um mecenas desconhecido que apoiou José maurício em mais 
de uma etapa de sua vida? Fala-se de um certo José maurício Gonçalves, 
que o teria ajudado. É verdade que, nessa época, ganhava bastante di-
nheiro com as partituras encomendadas e as prebendas que acumulava. 
examinando suas obras na biblioteca da escola Nacional de música, do 
Rio de Janeiro, conclui-se que grande parte do que escreveu deve -se a 
encomendas para funções específicas, na sé ou na capela Real. 

Antes da chegada de d. João, teve José maurício dificuldades em ob-
ter uma orquestra completa para interpretar suas obras, o que as limitou 
às disponibilidades das circunstâncias. Por vezes o acompanhamento 
se res tringiu a órgão, madeiras e trompas apenas. Gostava muito de 
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escrever para quatro vozes mistas. luiz Heitor identifica muito bem o 
estilo de José mau rício no seu período mais inspirado, antes da chega-
da da corte ao Rio. es crevia ele “sobre as partes vocais, serenamente 
arquitetadas, (...) primorosas melodias de natureza tipicamente instru-
mental. esse desenho melódico acom panhante, às vezes de cativante 
beleza, sobrepondo-se à contextura vocal, é típico do compositor e o 
encontramos em suas melhores páginas”.

Paralelamente à reorganização e ao fortalecimento da capela Real, 
d. João mandou construir um teatro suntuoso em que se tentou imitar 
o são carlos, de lisboa. Ficou pronto em 1813 e estava no local onde 
hoje se encontra o teatro João caetano. chamou-se logicamente Real 
teatro de são João e lá foram encenadas as óperas dos compositores 
mais em voga na época, a começar por marcos Portugal. José maurício 
teria composto uma ópera para esse teatro, intitulada Le Due Gemelle, mas 
ela nunca chegou a ser encenada e a partitura se perdeu. infelizmente, 
o teatro não durou muito e se incendiou em 1824. O compositor teria 
tentado, em 1803, a música operística, e até hoje se ouve em concertos 
sinfônicos a abertura Zemira, “para ser exe cutada com relâmpagos e raios 
nos bastidores ...” cleofe Person de mattos nega essa tentativa. e assim 
comentou luiz Heitor: 

“A voga da música em estilo teatral, pesadamente ornamen tada nas partes vocais, conta-
minou a inspiração de José Maurício depois da chegada de Marcos Portugal ao Rio. Esse era o 
estilo do compositor português e na competição que se estabelece entre os dois, acusado o padre 
de bisonho ou fora de moda pela assem bleia galante, que se reunia envolta em sedas e carregada 
de joias, procurou ele defender-se, sacrificando sua legítima inspiração aos ditames do respeito 
humano. A suave singeleza da Missa em si-bemol já não se encontra na Missa de Réquiem, 
na Missa Mimo sa, ou mesmo na grande Missa de Santa Cecaia de 1826, derra deira obra.”

O regente e musicóloga cleofe Person de mattos elaborou utilíssimo 
catálogo temático da obra de José maurício, apesar de falhas na crono-
logia. divide ela seus trabalhos em missas, ofícios, obras para cerimô-
nias fúnebres, peças para a semana santa, obras profanas, instrumentais, 
teóricas e avulsas, além de orquestrações. A variedade é considerável: 
antífonas, ben ditos, cânticos, hinos, ladainhas, motetos, novenas, sal-
mos, Tantum Ergo, Te Deum, matinas, vésperas etc. As publicações ainda 
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são poucas e as grava ções também, mas é inegável que existe hoje uma 
curiosidade acentuada pela música do padre-mestre, fato que deverá 
expressar-se em maior divul gação de sua obra. calcula-se em 400 o nú-
mero de peças escritas por José maurício e entre elas apenas quatro 
profanas. muitas das árias com postas depois de 1809 têm hoje difícil 
interpretação, pois foram dedicadas aos castrati e escritas em tessituras 
pouco apropriadas para as vozes normais.

dentre as obras mais representati vas do estilo de José maurício 
apontamos a Missa em si-bemol, Missa de Réquiem, a Missa pastoril para a noite de 
Natal, a Sinfonia fúnebre e o Tantum Ergo. Ao compositor faltava experiência, 
talvez mesmo natural inclinação, para as escapadas às regiões da música 
profana. Tota pulchra est Maria pas sa por haver sido sua primeira compo-
sição, aos 16 anos de idade.

mário de Andrade, em artigo datado de 1930, sintetizou bem: 
“Gênio de grande suavidade, duma invenção melódica apro priada e elevada, às vezes reponta 

em José Maurício uma ou ou tra linha mais dramática. Mas como expressividade geral é quase 
sempre doce, humilde, sem grandes arrancadas místicas, nem êxtases divinos. Um ser muito 
configurado às mesquinharias da vida. Não teve coragem, nunca se arrebatou. Nem os arrebata-
mentos da humildade ou da pureza quis ter. Ficou muito dentro do seu tempo e dentro de si 
mesmo. Nitidez melódica, boa sono ridade, comedimento equilibrado, escritura eminentemente 
acordal, sem individualismo. Foi o maior artista da nossa música religiosa, mas não ultrapassou 
o que faziam no gênero os italia nos do seu tempo. E isso, universalmente, era pouco.”

O padre-mestre faleceu a 18 de abril de 1830, aos 62 anos de idade, 
portanto. Os biógrafos salientam sua pouca saúde em vários momentos 
im portantes de sua carreira, e é inegável que d. João Vi exigiu muito 
da resis tência física de José maurício, sobretudo no período 1808-11.  
É evidente que seu progressivo afastamento da corte o deprimiu e de-
sestimulou. A par tida do rei para Portugal deve ter representado o golpe 
final nas esperanças do compositor, tanto mais que d. Pedro i, apesar 
de músico também, nem sequer pôde manter a pensão concedida pelo 
pai para a manutenção da esco la de música. depoimento do filho de 
José maurício parece revelar um enve lhecimento prematuro, alguma do-
ença crônica que lhe provocava dores fortes. morreu pobre na Rua do 
Núncio n.o 18 e foi enterrado no claustro da igreja da irmandade de são 
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Pedro, tal como desejava. infelizmente, não foi possí vel localizar até 
agora os restos do padre-mestre. seu desaparecimento não causou emo-
ção alguma na sede do Primeiro império e só o Diário Fluminense (7 de 
maio) publicou um necrológio redigido pelo cônego Januário da cunha 
Barbosa, velho amigo e companheiro de irmandade. curioso anotar que 
mar cos Portugal lhe antecedeu em três meses apenas, havendo falecido 
em feve reiro do mesmo ano e enterrado no convento de santo Antônio 
“com vestes de cavaleiro”.

O filho do compositor carioca foi depois um dedicado divulgador 
da obra e da personalidade do pai. também a família taunay contri-
buiu bastan te para a memória de José maurício Nunes Garcia; o pintor 
Nicolas de taunay, já em Paris, pedia notícias do grand mulâtre e, no fim 
do século, o Viscon de de taunay escreveu páginas entusiastas em home-
nagem ao padre-mestre, cuja casa encontrou ainda em perfeito estado. 
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h o m e n ag e m  a  e c l é a  b o s i

ecléa Bosi

Sergio  Paulo Rouanet 

A Academia e o país inteiro estão ainda aturdidos com 
a notícia trágica do falecimento de ecléa Bosi. ecléa 
era mais que uma presença discreta atrás do seu bri-

lhante marido, nosso confrade Alfredo Bosi, mais que uma 
grande amiga e interlocutora: era uma das maiores intelectuais 
do Brasil. ela recebeu o prêmio Ars Latina pelo conjunto de sua 
obra, em 2011 o prêmio Averroes e também o troféu loba Ro-
mana em homenagem à contribuição da comunidade italiana 
do Brasil.

entre seus livros mais conhecidos no Brasil e no exterior 
figura Memória e sociedade: lembranças de velhos, publicado em 1979, 
já em dezenas de edições. A origem do livro foi uma tese de 
livre-docência, com reflexões de pessoas idosas (maiores de 70 
anos) que viveram desde a infância na cidade de são Paulo.  
A história da cidade de são Paulo se entrelaça com a narrativa 
memorialística de cada um dos participantes. O sucesso do 
livro foi sem precedentes. Pedro Nava admitiu que a obra o  
incentivou a escrever as suas recordações. carlos drummond 
de Andrade admirou a enorme carga poética contida no li-
vro, acrescentando que era o seu tempo que ali se lembrava, 
rememorado na perspectiva de são Paulo. O livro chegou a 
ser levado ao palco; atravessou o Oceano e foi utilizado por  
Bourdieu em seus seminários. Os diversos depoimentos nar-
ram coisas que jamais seriam contadas a outrem. leiam-se, 
por exemplo, as reminiscências de dona Alice, costureira, que 

Ocupante da 
cadeira 13 
na Academia 
Brasileira de 
letras.
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confidenciou a ecléa o que jamais contara a ninguém, nem mesmo ao 
padre no confessionário. Notem-se também as lembranças do senhor 
Amadeu, que trabalhava com estamparias e gravuras. Para ele, a entre-
vista era uma oportunidade para dar conselhos às gerações mais jovens. 

Uma das influências mais importantes sobre o pensamento de ecléa 
foi a exercida por simone Weil (1909-1943), que não deve ser confun-
dida com sua quase homônima simone Veil, falecida há menos de um 
mês e que ocupou o cargo de ministra da saúde do governo de Giscard 
d’ estaing. mas foi a outra simone que fascinou ecléa. era uma mulher 
extraordinária, que lutou na guerra civil espanhola no campo republi-
cano e militou na resistência francesa em londres, sob as ordens do 
General de Gaule. impregnada por ideias de esquerda, simone Weil foi 
trabalhar na fábrica Renault para conhecer de perto o quotidiano da 
vida operária. dedicou-se por algum tempo ao magistério secundário, 
mas foi transferida da escola e da cidade em que trabalhava depois de 
ter dito que “a família é uma prostituição legalizada... e a esposa é uma 
amante reduzida à escravidão”. mas a filosofia política de Weil nada 
tem de economicista. O mal-estar das classes oprimidas é reflexo não do 
sistema industrial em si, mas do que ela chama de “desenraizamento”, 
um estado puramente vegetativo, produzido pelo dinheiro e pela tecno-
logia. Por isso a política para Weil deve ter como objetivo produzir o 
reenraizamento. todo o pensamento social de ecléa Bosi é trabalhado 
por essa dualidade, que se aplica inclusive à análise das narrativas de 
idosos e às motivações psicológicas que as condicionam. 

Lembranças de velhos é e permanecerá uma obra clássica, no sen-
tido de italo calvino: “um clássico é um livro que nunca terminou  
de dizer aquilo que precisava ser dito.” Nesse sentido, a obra-prima de 
ecléa Bosi insere-se na relação dos clássicos que interpretaram o Brasil, 
para o seu tempo e o nosso. 
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mulher extraordinária

Rosiska  Darcy de  Olive ira 

cumprimento os Acadêmicos cicero sandroni e ser-
gio Paulo Rouanet pelos brilhantes discursos sobre a 
obra de ecléa Bosi e sua ligação com o pensamento 

e a personalidade de simone Weil. essa relação de fascínio 
não era gratuita, porque havia uma afinidade de ecléa com a 
aventura intelectual e existencial da escritora francesa. Ambas 
construíram uma obra intelectual sobre o testemunho das suas 
vidas pessoais. A construção intelectual não era desligada da 
vivência. entre as duas, na obra assim como na vida, há um 
denominador comum, que é a devoção aos mais vulneráveis, 
aqueles que ninguém escuta, e daí a Lembrança de velhos. em toda 
a literatura que trata da questão das mulheres se encontrará 
algum texto brilhante da ecléa, numa época justamente em 
que ninguém escutava as mulheres. Há alguns anos, talvez 
dois ou três anos, no máximo, ecléa criou, na Universidade de 
são Paulo, um terreno pioneiro, o que se poderia chamar de 
Univer sidade da terceira idade; dessa vez, não mais uma para 
ouvir as lembranças de velhos, mas para ativar uma vida possí-
vel e interessante para pessoas idosas que, por condição social, 
estavam completamente desprovidas de oportunidades. ecléa 
criou esse espaço, organizou, dirigiu, com uma concepção ex-
tremamente interessante da educação para idosos, estimulando 
o que mais interessava a cada um, criando campo para que essas 
pessoas pudessem se desenvolver. Realizou um trabalho social 
admirável. toda a reflexão de ecléa era baseada no sentimento, 
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em um sentimento de compaixão humana, de reconhecimento, de pro-
ximidade com o outro. ecléa Bosi foi uma mulher extraordinária que 
fará uma falta imensa ao pensamento brasileiro, à Universidade de são 
Paulo sem nenhuma dúvida e à Academia, pela convivência amena, ca-
rinhosa que ela sempre teve com todos. e a mim, porque fomos muito 
amigas e estou profundamente triste com o falecimento dela. e sei a fal-
ta que fará ao professor Bosi, que tanto estimo, e com quem construiu 
por sessenta anos uma vida de amor e companheirismo.
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e n s a i o

A poesia de tracie morris: 
uma introdução para 
leitores brasileiros

Mar jorie  Perlof f

tracie morris é mais conhecida como poeta de som e 
artista de performance. Por duas décadas, suas im-
provisações eletrizantes, combinando ritmos de bebop, 

scat e ritmos de Ska com vocações únicas de gaguejar, parar ou 
processar, bem como repetição e permutação staniana comple-
xas, vêm arrebatando o público. se você nunca ouviu clássicos 
como From slave sho ‘to video (“ela não é bonita?”) Ou morenita, 
em que espanhol/inglês são usados indistintamente quando 
falam sobre as duas avós de morris (ambas sulistas, frutos de 
uniões afro-americana e nativo americana-americana), vá para 
o YouTube, onde estes e outros trabalhos de assinatura podem 
ser vistos. O site da Pennsound e o arquivo online também pos-
suem extensas gravações de morris.

enquanto isso, tracie morris também produziu poemas 
mais tradicionais baseados em páginas. Na verdade, como ela 
diz na introdução ao se referir a isso, sua primeira coleção 
bilíngue em francês-inglês, “eu me considero uma escritora  
baseada em páginas primeiro, por último e sempre”. muito 
antes de ganhar o Grand slam de 1993 no lendário café Nuyo-
rican Poets em Nova York – um evento no qual ganhou seu 
status de celebridade – tracie morris, nascida no Brooklyn, era 

Autora de muitos 
livros sobre Poesia 
e Poética moderna 
e contemporânea, 
incluindo The poetics 
of indeterminacy,  
O momento futurista 
(edusp), O gênio  
não original (UFmG)  
e The Vienna paradox: 
a memoir. seu livro 
mais recente é Edge 
of irony: Modernism 
in the shadow 
of the Habsburg 
Empire (2016). 
É Sadie D. Patek 
Professora Emérita 
de Humanidades na 
Universidade de 
stanford.
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uma ávida leitora e estudiosa literária. ela recebeu um mFA em po-
esia do Hunter college, um doutorado em estudos de Performance 
da Universidade de Nova York e realizou residências em instituições 
de poesia como Yaddo, a colônia millay para Artes e a colônia mac-
dowell. em 2008, foi escritora em residência na Kelly Writers House 
da Universidade da Pensilvânia e atualmente é professora fundadora e 
coordenadora de Performance + estudos de Performance no instituto 
Pratt, em Nova York.

seus próximos Poemas selecionados e novos, a serem publicados pela dou-
ble change Press em Paris, contêm 25 poemas das duas últimas décadas 
– poemas que são notáveis por sua capacidade de dominar uma grande 
variedade de temas e tons. morris é conhecida como uma ativista femi-
nista negra, e uma forte corrente política exorta esses poemas, qualquer 
que seja seu assunto ostensivo. mas ela também é uma poeta altamente 
pessoal, aproveitando sua própria experiência individual com pungência 
e inteligência mordaz.

O título do principal poema de morris, “Prematura: A Bebê morris, 
2 lbs., 0 oz” é enganoso: sua documentação completamente sóbria é des-
feita rapidamente enquanto a poeta tenta imaginar sua vida pré-natal e 
suas consequências na estéril incubadora hospitalar. No espaço de vinte 
linhas curtas de tercetos e pares alternados, morris cria uma cena dra-
mática, retratando sua presença na “caixa de vidro” (“glass box”), en-
quanto uma santíssima trindade desigual – “Anjos, egun (antepassado 
em ioruba), mãe” (Angels, egun [Yoruba for ancestor]), “amontoados” sobre 
o corpo minúsculo da bebê, rezam por sua vida. Não é que a criança se 
importe: ela já está “comendo o ar” (prissily eating [the] air) e encontran-
do-se “entediada com o dia repetitivo” (bored with repetitious day). Afinal, 
o que há para fazer aqui? Pelo menos o útero “marrom profundo” (deep 
brown) estava “quente” (warm). Agora, há apenas “vidro aerodinâmico, 
luz branca que arde através / esmalte de tampas não preparadas” (aero-
dynamic glass, white light blazing through/ glaze of unready lids). dada a confusão 
de “tons múltiplos, formas e sombra” ” (multi-hues, shapes, shade), a criança 
parece estar passando por sua primeira crise de identidade. “Quem é 
quem aqui?” (Who is who here?). mas não há uma resposta significativa a 
seguir, apenas a sensação daqueles “pequenos tubos[que] me amarram/ 
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os punhos” (teeny tubes [that] tie me to / fists), mesmo quando “as peque-
nas unhas se estendem / se enrolam. / Globos, pústulas, bolhas, esfera 
aqui.” (little nails extend/curl. / Globes, pustules, bubbles, sphere here). “são tais 
sensações – tais globos ‘e’” bolhas de fluido quente que enchem as veias, 
que são nossas convecções do céu (convections of heaven). A própria biolo-
gia é o verdadeiro milagre.

Nas mãos de um poeta menos qualificado, este conto de nascimento 
prematuro pode facilmente soar como estranho ou como bonitinho. mas 
morris bloqueia suas imagens em uma teia densamente tecida e permite 
que o som faça muito do trabalho do poema. Uma estrofe como:

glázeof unréadylíds, || ráys’ (cobertura das pálpebras despreparadas / raios)
prómisesof múlti-hues, ||shápes, ||shade (promessas de múltiplos tons / formas 
/ sombra)

contrasta a fluidez da rima, a aliteração e a assonância com um 
ritmo descontrolado: as pausas respiratórias, aqui marcadas como ce-
sura, dão às linhas de morris sua textura coagulada e nodosa: entrar no 
mundo, o seu poema implica, é difícil para todos os envolvidos! então 
também morris funde aliteração e trocadilho como em “pequenos tu-
bos me amarram” (teeny tubes tie me to) (trocadilho em “two” (dois) e 
“too” (também) para engrossar a trama. e para capturar a sequência 
real das sensações, a poeta dispensa as conjunções usuais, substituindo 
por barras, como em “punhos, pequenas unhas se estendem / enrolam” 
(fists, little nails extend/curl). de fato, não existe um único “e” neste poema 
de vinte linhas, bem como não existem “o” e “a”. conscientemente ou 
não, morris aprendeu com ezra Pound a “não usar nenhuma palavra 
que não contribua para a apresentação”. e, como no caso de sua poesia 
sonora, a concisão é tudo.

Alguns dos poemas continuam com a perplexidade de “Prematura”, 
por exemplo, o fantasioso “Gemini singleton tone”, no qual a poe-
ta, uma firme crente em seu signo astrológico, Gêmeos, tenta determi-
nar onde o gêmeo que deveria estar compartilhando o útero com ela 
(“O que é esse batendo /. e esse outro barulho, esse ruído?”) (What 
is that thumping/. And that other noise, that rumble?) pode estar localizado. 
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encontrando “meu rosto aqui e aqui”(my face here & here), a poeta se 
pergunta como lidar com sua personalidade dividida e definida, por 
assim dizer, no nascimento. e em “Queda de energia 1977”, morris 
desconstrói, com um detalhe impressionante, um desses “eventos” en-
dêmicos do “Fragmentado Brooklyn” (Partitioned Brooklyn) da infância 
no leste de Nova York de tracie – o momento em uma noite de verão 
superquente quando ocorre uma súbita queda de energia. escrito em 
sete longas estrofes alinhadas seguidas do arremate final de uma linha, 
“Queda de energia 1977” poderia ter sido uma ladainha de problemas 
ou queixas sobre condições do gueto, mas morris escolhe tratar seu as-
sunto comicamente. Aqui, com o “tijolo vermelho e tapume segurando 
calor poroso” (red brick and siding holding porous heat), todos estão sentados 
ao redor “comendo alimentos fritos” (eating fried food) e, obviamente,  
ficando ainda mais quente. com sorte, o congelador dá “um estrondo 
”(a rumble), desce para “som de gatinho, sonolento” (kitty sound, sleepy) e 
depois fica “silencioso” (silent). enquanto isso, o “fogão de ferro fundi-
do” está “se assando” (oven-roasting) e até mesmo os armários da cozinha 
e eletrodomésticos estão queimando em suas cores marrom e “amarelo 
desinfetado solitário” (sunny disinfected yellow).

O grupo familiar está destruído? de jeito nenhum. “As pessoas / 
Retiram lascas de assentos amortecedores / assentos estofados de car-
ro” (People / dig out sliver Everreadys from cushioned / car seats’ couch’d) e ab-
sorvem “Popeye das crianças” (kids’ Popeye) e “James Brown” em seus 
“transistores de Farah Fawcett”, aqueles rádios transistores antigos que 
tinham um logotipo Farah Fawcett em relevo sobre eles. e a linha final 
insiste no otimismo:

Calças quentes!! Que novidades, cara? Quem precisa do mesmo antigo mesmo?

Quando as coisas dão errado neste mundo da infância, as pesso-
as improvisam, aproveitando o melhor. Não há “ruído branco” (white  
noise) do congelador? encontre aquelas baterias velhas presas nas dobras 
dos bancos do carro e ligue o transistor descartado! Assim, a própria 
poeta faz música com suas repetições de som densas, como em “esto-
fados / assentos estofados de carro, retirados do Popeye das crianças” 
(cushioned / car seats’ couch’d, commandeered from kids’ Popeye). 
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em poemas como “Queda de energia 1977”, os eventos cotidianos as-
sumem uma aura mítica. Por outro lado, morris transforma o mito 
– muitas vezes o mito grego – na realidade cotidiana, como nos três 
poemas de Perséfone (Proserpina, Kore) “Plutônico”, “Hard Kore” e 
“matéria-prima: Plutônico, Hard Kore”.

O mito de Perséfone tem sido favorito desde os poetas do grande 
conto de metamorfose de Ovídio e da origem do ciclo sazonal até ver-
sões modernistas como Os cantos de Pound, Kora no inferno de William K. 
Williams e, mais recentemente, a Oração de Rita dove a deméter. mas 
morris está menos interessada no viés psicológico da história de Persé-
fone – o relacionamento de mãe e filha e o da linda e jovem noiva com o 
deus envelhecido (Hades), ou com a quebra de tabu provando as famo-
sas sementes de romã, do que ela está em definir o processo de morte-
-renascimento em si. No primeiro poema lírico, “Plutônico”, com suas 
estrofes elípticas, minimalistas e as unidades de uma linha, a perspectiva 
muda prontamente da primeira para terceira pessoa, a imagem externa 
da “morte empoeirada” de Perséfone que se desloca para a visão interna 
de “eu realmente orvalho” / para mergulhar profundamente / derreter 
a semente”, como ela “ilícita” (com trocadilhos em “provoca”), seu “fe-
romônio” sexy e doce. dedicado ao coreógrafo Ralph lemon e, portan-
to, sutilmente aludindo seus ritmos de dança, “Plutônico” nos fornece 
um intrincado jogo de palavras e trocadilhos. deméter é visto como o 
“controlado pela mãe” (Bowed apron stringsmother), Hades como “Ganan-
cioso malandro / descarado enganador” (Cupidity trixsting/ cheeked fooler), 
e a rachadura repentina na terra através da qual Perséfone cai enquanto 
está inocentemente pegando flores nos campos de enna – uma queda 
que a força aos braços de Hades – é vista pelos olhos da menina, como 
em “A escova é fogo / Não corada / eu fantasio o espaço de morte / 
Basta o dote da noiva / sacrifício mundano” (Brush is fire/ Un-blushed / 
I make up die-space / Suffice bride-price / Worldly sacrifice). A última linha da 
seção i, “A procura do seu fracasso”, relaciona bem o tema da missão 
maior do mito com o “legado” (bequest) dos deuses que fazem da queda 
de Perséfone um “fracasso” (failure) tão necessário.

A abertura da Parte ii é a vintage morris, tocando com sons e síla-
bas - neste caso, uma espécie de música de scat em que as frases de rima 
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curtas construídas no fonema, / u / dão lugar a uma sintaxe estranha-
mente arcaica, culminando nos ritmos de rima infantil da linha final 
abaixo:

Just, I lust for one (somente eu espero por um)
Shard of sun (caco de sol)
(being cut off and under) (sendo cortado para fora e para baixo)
spacious coffin (caixão espaçoso)
does not delight bring (não traz deleite)
bud one, springs (senão um broto, primaveras)
hot and heavenscent revealing (quentes e revelador cheiro vindo do céu)
comesee. I, mirror thee (vem ver. eu, espelho teu)

tais trocadilhos como em bud one (but one, mas uma), não são apenas 
acidentais, porque é o botão do narciso inadvertidamente escolhido por 
Perséfone que provocou sua queda. seu heavenscent (cheiro de céu) é de 
fato vindo do céu (heaven sent). e na mesma veia, na abertura da seção 
iii, que leva a perspectiva de demeter, “a espera do mundo / cai sobre 
mim,” “chorando eu aguardo, sempre materna” (the world’s wait / falls on 
me, whining I pine, evermotherly). 

O segundo poema da série “Plutônico”, “Hard Kore (também co-
nhecido como “Perséfone”) marca uma mudança decisiva no tom e 
no humor: esta é uma versão atualizada, “pesada” (hard kore) da mesma 
história, desta vez vista ironicamente da perspectiva da mulher violada. 
Kore considera seu sedutor como “o homem mais frio que eu conheci” 
– e proveniente de um lugar escaldante” (the coldest man I’d met / and from 
a swelter-place) e lembra que a “mãe estava frenética (desgastada)” (Mother 
was frantic (weathered )), mas que “Ah, eu? Verdade, eu engoli semente / 
Aguentei... mas eventualmente / Fome conseguiu o melhor de mim” 
(Oh me? True, I swallowed seed / Held out ... but eventually / Hunger got the best of 
me) esse é certamente um caminho – um caminho muito desencantado 
e “duro” (hard edge) – de ver a sedução. Finalmente, o terceiro poema 
“Raw material” (matéria-prima), enxerga o estupro principalmente do 
ponto de vista do homem. “ela era pedaços de dentes quando eu termi-
nei./ ‘Hum’, eu disse meio sem emoção” (She was bits of teeth when I finished. 
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/‘Huh’ I said half-heart). No mito de Perséfone, morris nos lembra, é fun-
damentalmente uma história cruel de abuso sexual e de silêncio forçado 
em uma paisagem longe da pastoral, onde os “meninos durões” (tough 
boys) frequentemente têm seu caminho com as meninas “mastigadoras 
de doritos” (Dorito chewing). 

“Quase tudo o que escrevi”, escreve morris em sua introdução, “é 
inspirado e se deve muito a outros artistas”. isso é verdade, no melhor 
sentido da palavra. existem velhas escritas inglesas, um “poema criado 
por fãs para Gertrude e Ophelia”, chamado “Her Breath caught, Au-
ght” (A respiração dela capturada, nada) (uma mistura hilária de temas 
de Hamlet, composto em quintas não rimadas), uma elaborada sextina 
dupla chamada “Boating duozetuor” e a bravura riff em delicados bo-
tões de Gertrude stein, chamado “consumo”, que começa: “tostado 
torrado, o bife que você tem, as costeletas. O gole e o balanço (Roasted 
toasted, the beef you got, the chops. The swig and swing) e modula-se em passagens 
de dialetos negros como “e aí?”. “Qual o seu problema?” “Por que 
você está querendo aparecer? Quem fez você chefe” (Whassup? Whas‘yo 
beef? Why you flexin’? Who made you chief). morris é muito aberta sobre suas 
inspirações, mas, como no caso de todo poeta, a ansiedade de influência 
também é operativa. estas letras bem entrelaçadas, com seus substan-
tivos compostos e neologismos, recordam modelos improváveis, como 
swinburne e christina Rossetti; eles são especialmente reminiscentes 
do jogo verbal idiossincrático e da sintaxe de Gerard manley Hopkins, 
como em “meu coração em silêncio se agitou para um pássaro, o al-
cance, o domínio da coisa” (My heart in silence stirred for a bird, the achieve of, 
the mastery of the thing) na obra “the Windhover”. Na verdade, “o ritmo 
avançado”, o verso inventado por Hopkins, seria um bom descritor para 
esses poemas “baseados em páginas” – poemas que revelam esse artista 
sonoro improvisado como sendo igualmente um artífice altamente “li-
terário”. mas então, os dois polos definem bem a disposição “Gêmea” 
de tracie morris, como ela mesma diz: “minha resposta a uma ou outra 
escolha quase sempre foi ‘ambos, por favor’”.
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memorial de Aires

Berthold Zilly

este ensaio foi escrito como posfácio à tradução de  
Memorial de Aires, de machado de Assis, para o alemão, 
por Berthold Zilly, intitulada Tagebuch des Abschieds [diá-

rio da despedida] e publicada em 2009 pela Friedenauer Pres-
se, em Berlim, numa edição de notável cuidado gráfico. As 
notas ao ensaio aqui traduzido foram formuladas em diálogo 
com o autor.

 � Um galhofeiro nostálgico
“No final, morre um velho e dois jovens se casam – isso é 

mais ou menos tudo o que acontece nessas 500 páginas. Não 
há nada de enredamentos e desenlaces, nada de conflitos sen-
timentais ou de quaisquer outros conflitos, nada de tensões e 
surpresas. tudo apenas conversa, um diálogo no qual os per-
sonagens se revelam, e com eles, dentro deles, a história. Na-
turalmente, considero esse o modo não apenas correto, mas 
até mesmo fundamental de se escrever um romance de época.”

O que theodor Fontane1 escreveu em 1898, ano de sua 
morte, sobre seu último romance, Der Stechlin [O stechlin],  

tradução de simone Homem de mello.
1 theodor Fontane (1819-98) foi um dos grandes prosadores realistas de língua alemã no 
século XiX. seus romances são um retrato crítico, entre humorístico, satírico e melancóli-
co, da sociedade alemã da época, sendo os mais conhecidos Irrungen, Wirrungen (1888), Frau 
Jenny Treibel (1893), Effi Briest (1896), Der Stechlin (1897). Effi Briest, cuja versão cinematográfica, 
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publicado no ano anterior, sob muitos aspectos também se aplica – res-
guardadas diferenças fundamentais de extensão, descrição de ambiente, 
construção e estilo – a Memorial de Aires, o último romance do autor 
brasileiro Joaquim machado de Assis (1839–1908), publicado em 1908. 
Aqui, mais ainda do que no romance de Fontane, a morte representa, 
desde o início, um contraponto à vida e ao amor, de modo que tudo se 
passa entre este mundo e o além, mesmo porque o narrador em primeira 
pessoa, o diplomata aposentado Aires, escreve a partir da fase final de 
sua vida. ele não só registra conversas casuais, cartas e reflexões, dispen-
sando em grande parte um enredo externo mais palpável, como – no 
fundo – pratica a redação do diário como uma conversação consigo 
mesmo. este também é um romance com referências autobiográficas, 
no qual o autor se despede e deixa seus personagens se despedirem da 
vida e de uma época, da sociedade do império com sua estratificação 
hierárquico-estamental.2

em primeiro plano se passam acontecimentos e episódios priva-
dos, aparentemente banais, cuja discreta e subjacente dramaticidade 
só se desvenda em uma leitura mais detida. No pano de fundo, sempre 
volta a se manifestar a grande História, a nacional e a internacional, 
com seus atos de violência, guerras e revoluções. Não obstante o tom 
conversacional aparentemente desprovido de gravidade, enfocam-se 
questões fundamentais da existência, boas e más predisposições da 
natureza humana, regras de uma convivência civilizada, o papel for-
mador da arte e da literatura para o caráter dos indivíduos e da so-
ciedade, as relações entre os sexos, entre as gerações, os estamentos e 
classes sociais, a ausência de filhos e também as perspectivas e dificul-
dades do envelhecimento. mais até que o major stechlin, o brasileiro 

de Rainer Werner Fassbinder (1974), foi um êxito mundial, sendo comparado por muitos críticos com 
Madame Bovary, de Gustave Flaubert, O primo Basílio, de eça de Queiroz, Anna Karenina, de liev tolstói. 
der stechlin é o nome de um grande lago emoldurado por extensas florestas a 100 km ao norte de 
Berlim, que existe também na realidade extraliterária, sendo ao mesmo tempo, embora só na ficção de 
Fontane, o nome de uma família aristocrática da região e do seu chefe, o major reformado dubslav von 
stechlin. 
2 Aqui há uma alusão ao título do romance na tradução alemã. Por meio da escolha do título, o tradutor 
acentua certos traços do romance: a despedida, a separação, o fim da convivência, a perda de contato 
direto entre pessoas e, indiretamente, a morte.
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cultivador de seus diários ama o que Fontane denomina Eulenspiegeleien:3 
engenhos de linguagem e paradoxos, o questionamento de tudo e todos 
e uma aparente falta de posicionamento, com os quais este narrador em 
primeira pessoa, irônico-nostagico e agnóstico, zomba de seus interlo-
cutores – e de seus leitores, apesar de ele pretensamente só escrever para 
si mesmo. “Não existem verdades inquestionáveis, e se existirem, devem 
ser entediantes”: esse dito do Junker4 brandenburguês poderia muito bem 
provir do conselheiro Aires.

Joaquim maria machado de Assis foi um dos mais notáveis auto-
didatas de que jamais se teve notícia. Nasceu em 1839, num bairro ao 
noroeste do centro de Rio de Janeiro e com um aspecto ainda um pouco 
rural na época, como filho de um pintor de paredes de origem africana e 
uma lavadeira portuguesa, falecida quando ele tinha dez anos de idade. 
sabe-se pouco de sua infância. Nada indicava que ele – apesar de sua 
origem proletária, da pele escura, apesar da meia orfandade, da saúde 
frágil, da rudimentar educação escolar – viria a se tornar o mais signifi-
cativo escritor latino-americano de sua época.

O Rio de Janeiro, que em 1880 era uma cidade mercantil cosmopo-
lita de quinhentos mil habitantes e da qual machado de Assis saiu tão 
pouco quanto Kant da bem menor Königsberg, era o fundamento de 
sua atividade literária e o habitat de seus personagens. 

No Brasil daquela época, havia convenções que, em casos isolados, 
chegavam a atenuar as profundas diferenças sociais: o apadrinhamento 
e o patrocínio. A rica e ilustrada viúva de um senador do império, abas-
tada proprietária de uma chácara no morro do livramento, de quem os 
pais de machado eram agregados, manteve o pequeno Joaquim maria 
por um tempo sob sua proteção. Posteriormente, o jovem versátil e 

3 esta palavra provém de till eulenspiegel (o sobrenome significa literalmente traduzido: espelho da co-
ruja), personagem malandro da cultura popular alemã, que surgiu no fim da idade média, uma espécie 
de Pedro malazarte germânico, o qual, com suposta ingenuidade, leva a sério locuções e metáforas cor-
rentes, desmascarando hipocrisias e zombando das pessoas, especialmente das camadas sociais superio-
res. Vêm daí as palavras francesas espiègle (fino, travesso, malicioso) e espièglerie (finura, travessura, malícia).
4 Junker é uma denominação, por vezes depreciativa, dos integrantes da nobreza rural na Prússia, latifundi-
ários e/ou militares, considerados por muita gente reacionários e militaristas. O barão von stechlin destoa 
dessa imagem, sendo um aristocrata liberal, cético, tolerante, crítico − e empobrecido. Brandenburg foi a 
região nuclear da antiga Prússia, sendo hoje um dos 16 estados da República Federal da Alemanha.
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extremamente aplicado encontrou outros influentes protetores, entre 
os quais o diretor da tipografia Nacional e autor do primeiro romance 
malandro no Brasil, manuel Antônio de Almeida. O pequeno machado 
estava firmemente determinado a ascender socialmente, um motivo re-
corrente nos contos e romances que viria a escrever depois. inicialmente 
vendedor de doces e auxiliar de loja, ele chegou a se tornar contador, 
tipógrafo e revisor; frequentou livrarias e cafés literários, conquistando 
ainda jovem um nome como poeta, jornalista, tradutor, resenhista, en-
saísta, crítico de teatro, dramaturgo e, por fim, ficcionista. 

em 1855, na idade de 15 anos, ele publicou seu primeiro poema, ainda 
de inspiração romântica, “A palmeira”, no qual o eu lírico lamenta para 
uma palmeira suas dores de amor. Pouco a pouco, ele conquistou acesso 
à república dos letrados de seu país, à qual pertenceria pelo resto de 
sua vida e da qual um dia viria a ser o spiritus rector. logo os principais 
jornais lhe abririam as portas, o que gradativamente lhe proporcionou 
bem-estar e reputação. seus contemporâneos o descreviam como alta-
mente cortês e um pouco tímido, mesmo assim sociável e gentil, embora 
pouco eloquente, talvez uma consequência de sua epilepsia. 

Paralelamente, machado era funcionário do governo e chegou à 
posição de primeiro-oficial da secretaria de estado do ministério da 
Agricultura. exercia seu ofício com extraordinária competência e res-
ponsabilidade. certamente não é à toa que “ofício” é uma das palavras-
-chave em Memorial de Aires; utilizada de forma mais ou menos irônica, 
ela remete, contudo, a um traço básico do caráter do autor. Além de 
suas três carreiras altamente bem-sucedidas – como jornalista, escritor 
e funcionário público –, ele também exerceu funções honorárias, por 
exemplo como membro fundador e primeiro presidente da Academia 
Brasileira de letras, criada em 1897 segundo o modelo da Académie 
Française, com a função de cultivar e incentivar a literatura brasileira, a 
língua portuguesa e, de modo geral, a cultura nacional. 

em 1869, quando ele se casou com a portuguesa carolina de Novais, 
embora ainda não tivesse publicado nenhuma de suas obras mais apre-
ciadas hoje, já era um dos mais bem-sucedidos jornalistas e literatos de 
seu país, cujo nome começava a ser mencionado quase em pé de igual-
dade com o famoso José de Alencar, um dos principais representantes 
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do romance romântico. O casal morou de 1878 a 1884 na Rua do catete, 
a mesma onde viria a se estabelecer mais tarde o conselheiro Aires. em 
1884, o casal machado fixou domicílio numa casinha de dois andares 
com jardim, no cosme Velho, um bairro burguês aos pés do corcovado, 
no alto de laranjeiras. machado, denominado por amigos e admira-
dores de “Bruxo do cosme Velho”, passava então a pertencer definiti-
vamente ao establishment. com carolina ele viveu durante mais de trinta 
anos, em um matrimônio feliz, que – no entanto – não lhe trouxe filhos, 
algo que serviria de modelo para o casal Aguiar no último romance de 
machado. Quando sua esposa faleceu, em 1904, ele foi abalado por 
grande dor e saudade, o mesmo que aconteceria com Fidélia e Rita 
em sua viuvez. todo domingo ele peregrinava ao cemitério são João 
Batista, levando flores ao túmulo de sua esposa, um hábito ao qual ele 
aludiu em seu comovente soneto “carolina”. sentindo-se atingido em 
sua vontade de viver, ele pressentia que não viveria muito mais tempo. 
Afetado por diversas doenças, escreveu seu último romance, Memorial 
de Aires, que viria a ser publicado dois meses antes de sua morte, sendo 
recebido favoravelmente pela crítica de seu país.

Quando machado morreu, em 29 de setembro de 1908, a nação ficou 
de luto. ele foi velado na Academia Brasileira de letras e, no dia seguin-
te, milhares de pessoas acompanharam o cortejo fúnebre até o cemitério 
são João Batista, em Botafogo, onde ele foi sepultado ao lado de sua 
mulher. ele havia dispensado a extrema-unção; e nenhum sacerdote o 
acompanhou. 

Fora do Brasil, demorou um certo tempo até machado de Assis 
conquistar um público mais amplo: a partir da virada do século XiX 
para o XX no Uruguai e na Argentina, a partir dos anos 
1940 na europa e nos estados Unidos, a partir da déca-
da de 1950 nos países de língua alemã, nos quais ele foi 
traduzido e propagado – entre outros – por Wolfgang 
Kayser, especialista em Filologia Germânica e literatu-
ra comparada. O mais tardar desde seu reconhecimento 
por carlos Fuentes, Harold Bloom e susan sontag, os 
círculos literários internacionais passaram a considerá-lo 
um dos grandes nomes da literatura universal. 
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Na idade de 25 anos, machado começou a escrever regularmente 
histórias mais breves ou mais longas, em parte com traços de novela, nas 
quais se distanciaria cada vez mais do gosto romântico. Os contos escri-
tos em sua maturidade há muito já são equiparados aos de tchekhov ou 
Pirandello. suas crônicas, miniaturas em prosa humorística ou satírica 
sobre notícias do dia ou episódios cotidianos, por ele escritas ao longo 
de toda a sua vida – muitas vezes com pseudônimo, o que lhe assegura-
va uma margem mais ampla de intervenção crítica –, exerceram grande 
influência sobre sua poética como ficcionista, poética esta que destaca, 
em meio àquilo que parece insignificante, comum e banal, elementos 
estranhos, cômicos e ao mesmo tempo elucidativos. 

de 1872 até sua morte, ele escreveu nove romances, dos quais os últi-
mos cinco são considerados obras-primas: Memórias póstumas de Brás Cubas 
(1880), Quincas Borba (1892), Dom Casmurro (1900), Esaú e Jacó (1904), bem 
como Memorial de Aires (1908). A crítica e a teoria literárias se dedica-
ram mais aos três primeiramente mencionados, os únicos traduzidos 
até agora para o alemão, enquanto os dois últimos encontraram durante 
muito tempo maior dificuldade na recepção, talvez por se distancia-
rem mais daquilo que usualmente se espera da forma do romance. No 
entanto, nas últimas décadas, ambas as obras passaram a atrair mais o 
interesse dos leitores e pesquisadores, tendo sido traduzidas para diver-
sas línguas. 

Os romances anteriores já haviam causado certa perplexidade.  
O mais tardar desde a morte do grande Alencar (1877), ficou evidente um  
paradoxo: a maioria dos críticos considerava machado de Assis o escri-
tor mais significativo de seu país, mesmo que – para formular a questão 
de forma extremada – não soubessem justificar muito bem esse julga-
mento. tinham dificuldade de conceitualizar a qualidade literária que 
percebiam em seus contos e, sobretudo, em seus romances, sendo que 
um ou outro chegou a duvidar de que Memórias póstumas de Brás Cubas e 
sobretudo Memorial de Aires fossem romances de fato.

O machado da maturidade não se deixava enquadrar em nenhuma 
corrente literária, não foi discípulo de ninguém e também não formou 
escola, nem mesmo em sua fase tardia. caso o leitor fosse norteado por 
chateaubriand e Hugo ou por Zola e eça de Queiroz, ele sentiria falta 
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de fortes emoções, brio e fantasia, de um enredo repleto de aconteci-
mentos, de uma cativante história de amor, de personagens mais bem 
perfilados, da representação de hábitos e costumes, de cor local, de uma 
descrição minuciosa do ambiente, de um ponto de vista narrativo nítido 
ou de uma mensagem facilmente reconhecível, além de se sentir inco-
modado pela obscuridade de certos trechos, pela casualidade dos epi-
sódios narrados, pela excentricidade do narrador, pela visão de mundo 
cética e pessimista. Por outro lado, admirava-se a elegância estilística de 
machado, sua espirituosidade sutil, sua acurada observação psicológica, 
sua aguçada reflexão filosófica, sua estupenda erudição, seu universalis-
mo cosmopolita. era possível intuir a novidade e grandeza de sua obra, 
mas impossível designá-las adequadamente. 

Um grupo de críticos inicialmente bastante reduzido, mas gradativa-
mente ampliado após a sua morte, reconhecia – como o próprio autor 
também – sua singularidade em sua arte da insinuação e da alusão, no 
uso virtuoso da ironia como recurso estilístico, mas também como mé-
todo de conhecimento da realidade psicossocial. dava para sentir que o 
essencial não era mais a matéria e o enredo, nem o narrado e o descrito, 
mas sim a forma sugestiva e cifrada de narrar e descrever por meio de 
imagens cambiantes como ilusões de ótica, sobre a qual o próprio nar-
rador frequentemente fazia reflexões metaliterárias.

O que singulariza o romance é a “feitura”, como dizia Fontane a 
respeito de seu Stechlin, ou seja, a sutil arte da ambiguidade, a acuidade 
quase musical da exposição e do desenvolvimento de temas e motivos, 
a aparente volubilidade do narrador, a visão de mundo cética, a dúvida 
sistemática que o autor herdara dos iluministas e satíricos, sobretudo 
daqueles de proveniência inglesa.

dessa forma, os leitores que começarem a ler um romance de ma-
chado provavelmente se divertirão até certo ponto, alegrando-se e talvez 
instruindo-se, mas também se sentirão inseguros e ludibriados em suas 
expectativas a respeito desse gênero literário; e se os inúmeros enigmas e 
elipses exigem que os leitores sejam de certa forma coautores do texto, 
sabe-se que isso não é necessariamente do agrado de todos. O crítico 
talvez mais refinado do Brasil naquela época, José Veríssimo, escreveu 
em 1892: “O sr. machado de Assis não é nem um romântico, nem um 
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naturalista, nem um nacionalista, nem um realista, nem entra em qual-
quer dessas classificações em ‘ismo’ ou ‘ista’”. 

“Apesar da forma irônica e humorista, o crítico” reconheceu na obra 
de machado “um quadro excelente da nossa vida e dos nossos cos-
tumes”, acusando-o – por outro lado – de se manter à parte da vida 
brasileira, uma contradição que não se dissipará e que se repetirá em 
críticos posteriores, como é o caso de outro grande humorista e roman-
cista brasileiro, igualmente descendente de escravos, Afonso Henriques 
de lima Barreto. 

com uma curiosidade e um fôlego sem precedentes, machado mer-
gulhou em temas, motivos e técnicas da literatura universal, sem jamais 
tirar os olhos de sua própria cultura e sociedade. entre muitos auto-
res que marcaram seu estilo irônico e sua visão de mundo cética estão 
luciano, Voltaire, swift, sterne, Xavier de maistre, Garrett, thackeray, 
Heine e schopenhauer. seu gosto pelo caricatural e pelo bizarro ocasio-
nalmente lembra Gogol, que ele conhecia, e Wilhelm Busch, que – ao 
que tudo indica – ele desconhecia. 

machado não foi apenas objeto, mas também sujeito da crítica. Por 
meio de sua impressionante obra ensaística e sobretudo narrativa, ele 
foi obrigando a crítica literária e o público leitor do Brasil a relativizar 
suas concepções tradicionais de gênero literário e de estilo e a se abrir 
para inovações. Até hoje ele não deixou de ser um educador literário de 
seus conterrâneos. 

Além disso, ele conseguiu a proeza de desmascarar satiricamente a 
sociedade de sua época, sobretudo as elites, tendo sido – ao mesmo 
tempo – celebrado por elas como autor nacional representativo, até 
clássico. isso poderá causar espanto, considerando que os enredos e 
os personagens de suas obras, vistos de perto, são pouco edificantes e 
muito pouco afirmativos da ordem estatal.

A partir dos anos 1870, os personagens de machado passam a ser  
crescentemente movidos por um desígnio individual de ascensão, ri-
queza, poder, status e prazer, e quando invocam virtudes, valores e 
princípios, geralmente é porque estão dissimulando; afinal, a dissimu-
lação, inclusive em relação a si mesmo, representa uma verdadeira téc-
nica cultural em seu cosmos ficcional e uma marca registrada de seus 
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personagens. se, por um lado, ridiculariza os estamentos superiores da 
sociedade com notável mordacidade, por outro, abstém-se de idealizar 
os inferiores. em uma cena de Memórias póstumas de Brás Cubas, machado 
apresenta um antigo escravo que outrora foi maltratado e que agora, 
tendo-se tornado senhor, passa a maltratar seus próprios escravos – um 
exemplo da decepcionante constatação de que a repressão não necessa-
riamente melhora o caráter do reprimido. A superação do egocentris-
mo – por meio de honestidade, bondade, afeto – se manifesta, quando 
muito, entre as pessoas mais humildes, sobretudo nos ingênuos e nos 
perdedores de todos os grupos sociais, algo que faz supor uma certa 
resignação às formas de comportamento social-darwinistas, ao mesmo 
tempo parodiadas pelo autor.

durante muito tempo, Memorial de Aires ocupou um lugar especial 
na crítica, sendo considerado praticamente um exemplo ímpar de con-
ciliação em toda a obra de machado. Nesse romance se reconheciam 
um tom lírico, uma imagem pacífica do mundo e do ser humano, uma 
harmonia cordial, uma longeva felicidade matrimonial, cenas idílicas de 
amizade e companheirismo, algo que parece combinar com a reiterada 
menção do poeta bucólico teócrito. A suspeita generalizada de egoís-
mo, inconstância e ludíbrio que recai sobre quase todos os narradores e 
personagens dos romances anteriores teria sido superada por machado. 
de fato, esses traços antipáticos de personalidade parecem atenuados 
nesta obra, ou até mesmo substituídos por tato, calor humano e amor, 
elementos estes de uma utopia privada, visão antecipada de felicidade. 

No entanto, nas últimas décadas se chegou a uma visão mais sutil 
do romance, que não nega totalmente a distância de Memorial de Aires em 
relação às obras anteriores, mas a reduz substancialmente. Revirando-se 
algumas vezes as palavras e frases, lendo-se nas entrelinhas, atentando-
-se às insinuações e às diferentes conotações, percebendo-se o teor das 
metáforas e dos símbolos, levando as palavras ao pé da letra, pode-se 
perceber com clareza que este narrador também não é tão confiável as-
sim, tampouco seus interlocutores e seus informantes, embora o conse-
lheiro Aires anote com a minúcia de um escrivão onde e quando obteve 
cada notícia ou teve algum pensamento. sejam acontecimentos, ideias 
ou sentimentos, quase tudo permanece em suspenso, mantendo-se no 
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nível da aparência e suposição: em última análise, não se pode confiar 
em nada e em ninguém. 

Na tradução, a dúvida do narrador quanto à veracidade das ano-
tações de seu diário fica mais nítida do que no original, pois a língua 
alemã obriga quem escreve em discurso indireto – no caso, o conse-
lheiro Aires –, a decidir se quer assumir a veracidade do que dizem seus 
informantes ou se prefere não assumi-la, colocando-a em questão, im-
plicitamente. como Aires tem suas dúvidas a respeito de quase todos os 
enunciados, pensamentos e sentimentos, sejam eles alheios ou próprios, 
ele escolhe – para o discurso indireto em alemão – predominantemente 
o modo verbal do subjuntivo.5

Harmonia e alegria se baseiam, parcialmente, em equívoco e ilusão; e 
onde quer que isso venha à tona, os personagens – apesar de todo o desejo 
de equilíbrio, de comedimento e de contenção, quase clássica, dos afetos e 
dos conflitos – são profundamente abalados em sua segurança e até ame-
açados pelo desespero. somente com agudeza, humor e com a apologia 
da abnegação, com que Aires talvez apenas minta para si mesmo, é que ele 
consegue dar a volta por cima de sua solidão e sua forçada desistência do 
amor. ele é muito menos sábio e sereno do que tenta se convencer. e, ao 
longo de meio romance, o velho casal Aguiar é perseguido pela preocupa-
ção, até pelo medo de que, no final das contas, possa ser abandonado por 
seus “filhos postiços”, mas ignora sistematicamente todos os indícios de 
que é exatamente isso o que acontecerá. Ao contrário do que ocorre em 
obras anteriores do autor, aqui foram eliminadas algumas fontes de conflito 
e ilusão, por exemplo, a assimetria social entre amigos e entre amantes. Por 
outro lado, o equívoco e a ilusão também podem estar a serviço do tato e da 
consideração – uma apologia implícita da relativização do imperativo cate-
górico kantiano. Honestidade e altruísmo absolutos não existem e, se exis-
tissem, perturbariam ou destruiriam a convivência pacífica entre as pessoas. 

O microcosmo idílico, imperfeito, e de qualquer forma acessível ape-
nas aos privilegiados, é estruturalmente ameaçado pelo patriarcado, pela 

5 No registro culto da língua alemã, o subjuntivo, sobretudo o Konjunktiv I, é comumente usado no 
discurso indireto, com a função de transferir a responsabilidade pela veracidade do enunciado ao infor-
mante, e não àquele que escreve ou fala. se o emissor utilizar o indicativo, mostra que acredita em tudo 
o que o informante disse ou escreveu. de modo geral, esse não é o caso do conselheiro Aires.
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escravatura, pela violência e pela pobreza. O poder irrestrito do pater 
familias já ameaçava, nos momentos preliminares da trama, destruir a 
felicidade de Fidélia e de seu noivo Noronha; o narrador em primeira 
pessoa também não exclui a possibilidade, embora remota, de o barão 
do café, que recebeu do imperador esse título de nobreza e que repre-
senta um pilar da sociedade, cometer uma crueldade contra sua filha, 
por meio de uma punição usualmente aplicada em escravos. O fato de 
as eleições serem antidemocráticas e acabarem em violência é tão óbvio 
quanto o trabalho infantil na cidade e no campo. 

As raízes africanas de machado eram um ponto delicado em sua vida, 
ou melhor, na sociedade de seu país. Vários críticos o censuravam por 
ele não se empenhar o suficiente pelos escravos, seus “irmãos de cor” 
– uma censura injusta, sobretudo quando se considera 
não apenas sua obra ficcional, mas também seu traba-
lho jornalístico e sua atuação institucional. machado 
começou como um tipo de escritor que, desde sartre, 
se costuma designar “engajado”. Aos vinte anos, ele es-
crevia: “eu não tenho a arte pela arte, mas a arte como 
a toma Hugo, missão social, missão nacional e missão 
humana.” Quando jovem, ele se engajava pelos direitos humanos e do 
cidadão, tendo se mantido fiel a esses ideais, mesmo que posteriormente, 
como escritor, não tenha se pronunciado diretamente sobre questões po-
líticas. em relação à Abolição, o cidadão machado de Assis se comportou 
de forma bem mais decidida que sua criação literária, o conselheiro Aires. 
Ao contrário deste, ele participou, sim, da manifestação para comemorar 
a abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888. e como funcionário do 
ministério da Agricultura, ele se empenhou enfaticamente pela imple-
mentação, na zona rural, da lei do Ventre livre, que fora promulgada em 
1871 e libertou todos os filhos de escravas.

O quão frágil, por outro lado, era a posição de um cidadão livre não-
-branco se revela na homenagem que José Veríssimo escreveu sobre seu 
amigo machado após sua morte: “mulato, ele foi de fato um grego da 
melhor época.” Uma formulação dessas confirma os preconceitos racis-
tas e, ao mesmo tempo, os coloca em questão, por aludir à possibilidade 
existente no Brasil de se compensar, em grande medida, a “mácula” da 

REVISTA_BRASILEIRA_093_BOOK.indb   73 22/12/2017   10:48:22



74  Berthold Zilly

pele não-branca por meio do empenho em adquirir um bom nível de 
educação e por meio da assimilação da alta cultura europeia. tão reve-
ladora e questionável quanto este elogio foi a contestação de um outro 
amigo comum, o político e escritor Joaquim Nabuco: “eu não teria 
chamado machado de Assis de mulato e penso que nada lhe doeria mais 
do que essa síntese. O machado para mim era um branco e creio que 
por tal se tomava.”

Quando os talentosos e ambiciosos entre os desfavorecidos se com-
portavam como se não fossem desfavorecidos, eles podiam ser coop-
tados pela elite branca (ou considerada branca), o que não era inco-
mum no Brasil durante o império (1822–89) e durante a República 
Velha (1889–1930). A militância, todavia, era malvista, e sabendo disso,  
machado a evitava. 

Um sinal de que o tema da escravidão ocupa uma posição central 
em Memorial de Aires é o fato de o conselheiro Aires ter feito anotações 
diárias durante muitos anos, sendo que o organizador do diário, m.d.A., 
alter ego do autor, selecionou para publicação apenas aquelas relativas aos 
meses anteriores e posteriores à libertação dos escravos. de fato, os anos 
1888-1889 constituem, por diversos motivos, um limiar entre épocas: a li-
bertação dos escravos conduziu à República, que acelerou a modernização 
em muitos âmbitos da vida e modificou drasticamente a paisagem urbana 
de acordo com a admirada belle époque europeia, um processo que macha-
do aceitou com uma atitude crítica e nostálgica: medidas de saneamento 
e urbanização, aceleração do tráfego, industrialização, imigração, êxodo 
rural, especulação na bolsa de valores, proletarização, surgimento das pri-
meiras favelas. A ordem política da sociedade, todavia, não se modernizou 
no sentido de constituir uma nação com cidadania e democracia. dessa 
forma, este romance também pode ser lido como expressão da decepção 
com uma República que deixou transcorrer vinte anos, sem a capacidade, 
e talvez nem sequer a vontade de integrar os antigos escravos, de abalar o 
domínio da oligarquia cafeeira e de outras oligarquias e de se aproximar 
de modo mais significativo do cumprimento das promessas republicanas 
de liberdade, de igualdade e de um estado de direito. Ao contrário da 
imagem idealizada que stefan Zweig viria a esboçar três décadas depois, o 
Brasil aqui parece quase um país sem futuro.
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se sobre alguns dos personagens deste romance recai, paralelamen-
te a muita luz, uma certa sombra moral, isso também está ligado à 
contraditoriedade e à imperfeição da Abolição. Fidélia é generosa em 
deixar suas terras para os antigos escravos, mas também os relega ao 
seu destino, sem parar para pensar em como aqueles por ela agracia-
dos poderão administrar a fazenda com êxito sem disporem de capital, 
instrução e orientação. O resto da fortuna, que não passa de sangue 
escravo capitalizado, ela o guarda para si mesma, com toda naturali-
dade. evidentemente seria pouco realista esperar dela um apoio ainda 
maior aos libertados; a própria doação da fazenda já tem traços de um 
conto de fadas. contudo, o comportamento de Fidélia ilustra que mes-
mo os bem- intencionados entre os integrantes das classes altas estavam 
perplexos e paralisados diante do futuro dos escravos que haviam sido 
libertados com grande pompa e que eram, a partir de então, cidadãos 
brasileiros, permanecendo de facto excluídos. sua trajetória rumo ao sub-
proletariado urbano e às favelas era inevitável. 

A escravidão é a base econômica para a plena transformação da jovem 
viúva em uma mulher versada, dotada de autoconfiança e de tato, para o 
seu desenvolvimento como artista tríplice – música, pintora e missivista –, 
com a qual o leitor simpatiza imediatamente. isso também vale para sua 
principal e mais evidente qualidade, constantemente destacada pelo nar-
rador: a graça6 – airosidade, garbo, encanto, atratividade, charme, agrado, 
elegância, estilo, agudeza, espirituosidade, favor, simpatia, benevolência, 
gratidão, serenidade, harmonia, bênção, perdão divino e outras qualida-
des. A graça, sem a qual sua beleza não poderia inspirar amor, se revela na 
fala, na escrita, no gesto e na mímica, na prática da música e da pintura, 
mas sobretudo ao andar, ao flutuar pela rua, pois a graça – como sabemos 
de schiller – é beleza em movimento. No entanto, a natureza de artista 
e a graça dessa bela alma, na qual se fundem sensualidade e juízo, beleza  

6 Palavra citada em português. A língua alemã não dispõe de um equivalente capaz de cobrir o amplo 
leque semântico que essa palavra-chave tem na língua portuguesa e na obra de machado. O corres-
pondente clássico, Anmut, é de um registro bastante elevado e soa ligeiramente antiquado, evocando 
concepções estéticas clássicas. seria desejável manter, na tradução de todas as 36 ocorrências de graça 
no romance, um idêntico correspondente, para garantir a isotopia do original e o lugar de destaque do 
termo, o que, porém, a língua alemã não permite.
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e moralidade, são – para variar uma frase de Adorno – uma atrocidade 
regateada, ou seja, têm como origem, ou condição, um crime. 

Por outro lado, se fôssemos abdicar da arte e da cultura, esse crime 
– ao qual ambas também devem sua existência – não desapareceria de 
forma alguma. Não haveria proveito algum, apenas um grande prejuízo. 
Afinal, a poesia – conforme afirma o conselheiro Aires – é capaz de 
conferir graça aos costumes, mas também – segundo revela toda a obra 
de machado – é capaz de ajudar as pessoas a indagar a si mesmas, a 
sociedade e as coisas últimas. Alguém que duvidava e galhofava de tudo 
tornou-se escritor justamente porque buscava a verdade, se bem que 
com pouco otimismo. É o que aponta drummond, o grande poeta bra-
sileiro do século XX, em um extenso poema cujas duas últimas estrofes 
podem concluir as presentes considerações:

“A um bruxo, com amor”

[...]
todos os cemitérios se parecem,
e não pousas em nenhum deles, mas onde a dúvida
apalpa o mármore da verdade, a descobrir
a fenda necessária;
onde o diabo joga dama com o destino,
estás sempre aí, bruxo alusivo e zombeteiro,
que resolves em mim tantos enigmas.
Um som remoto e brando
rompe em meio a embriões e ruínas,
eternas exéquias e aleluias eternas,
e chega ao despistamento de teu pencenê.
O estribeiro Oblivion
bate à porta e chama ao espetáculo
promovido para divertir o planeta saturno.
dás volta à chave,
envolves-te na capa,
e qual novo Ariel, sem mais resposta,
sais pela janela, dissolves-te no ar.

           carlos drummond de Andrade
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euclides da cunha (1866-1909) 
como testemunha ocular do 
massacre em canudos (1896-1897)

Varle i  da  S ilva

Ao investigarmos a trajetória intelectual de euclides 
da cunha (1866-1909) do período de 1897, ano em 
que ele testemunhou o massacre em canudos, até 

1902, quando se deu a publicação de sua obra maior, Os ser-
tões, é possível notar que nas poucas semanas em que euclides 
permaneceu na área de conflito ocupou a função de testemu-
nha ocular perante os horrores daquele massacre que se deu 
contra uma população de pobres e indefesos. Futuramente, 
através de suas obras, a poesia Página vazia (1897) e Os sertões 
(1902), pôde, por meio de narrativa histórica e literária, re-
cuperar possível representação do que ele presenciou naque-
le ambiente hostil. expressamos assim ao tomarmos como 
norteio a inspiração de Hannah Arendt (1906-1975) referente 
ao seu livro A condição humana (AReNdt, 1958) onde a au-
tora problematiza e se posiciona contrária a qualquer tipo 
de violência e degradação do ser humano. e que, no caso de 
canudos, é importante analisarmos a condição humana dos 
sertanejos que foram sujeitados à violência extrema e o cres-
cente número de vítimas que se avolumou dia a dia naquele 
massacre. 

mestre em 
História pela 
Universidade 
estadual de 
campinas.
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diante das contribuições intelectuais de Pierre Nora e Jacques le 
Goff  (1924-2014), que têm nos auxiliado na retomada e na valoriza-
ção da História cultural, devemos esclarecer que é através das proble-
matizações historiográficas que emergiram com a terceira geração dos 
Annales na França, a partir de 1970, que procuramos em nosso trabalho 
nos valer do conceito de “Regime de Historicidade”. este conceito é 
apreciado pelo historiador François Hartog e, com tal conceito, pode-
mos partir das preocupações do tempo presente para reler e questio-
nar os acontecimentos do passado. como Hartog toma-o como um 
instrumento heurístico, nota-se que, em particular, no que se refere às  
problematizações historiográficas, pudemos vasculhar e perscrutar os 
indícios que se encontram nas lacunas e silêncios das entrelinhas de 
Página vazia e Os sertões como denúncia de um crime. Vale destacar, por-
tanto, que essa assertiva pode ser constatada com maior evidência na 
terceira parte do livro Os sertões, denominada, A luta, a qual retrata o 
massacre em canudos. 

O que por ora também podemos retratar é que foi possível por meio 
da nossa pesquisa evocar o resgate da memória dos excluídos e dos 
vencidos da história, ou seja, do povo massacrado de canudos. Nessa 
linha de raciocínio podemos notar que, ao retomarmos as discussões 
acerca do massacre em canudos através dos estudos referentes aos 
vestígios deixados por euclides, estamos dialogando com a assertiva 
de Aleida Assmann de que devemos “lembrar para não repetir”. logo, 
não podemos perder de vista que esta temática referente à massacre 
vem sendo apreciada pela historiografia contemporânea porque o tex-
to “Quaresma: um relato de massacre republicano” (deccA, 1997) já 
nos assegura que, além de outros massacres no Brasil, o acontecimento 
de canudos se configurou como um massacre de grandes proporções 
devido à intensa violência e ao número de vítimas. 

Por outro lado, cabe destacarmos, do ponto de vista teórico, obje-
tivamos, assim como a História, que a memória seja concebida como 
semióforo. No encalço das problematizações concernentes à Histó-
ria cultural e aos seus desdobramentos a partir da terceira Geração 
dos Annales, na França, vale ressaltar que o conceito de semióforo foi 
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desenvolvido pelo historiador Krzysztof  Pomian quando se debruçou 
sobre o estudo de colecções. esta abordagem esteve voltada às cole-
ções públicas e privadas, o que envolve, portanto, o campo simbólico 
em que há apreensão quanto à ligação do visível ao invisível no âmbito 
das práticas de oferendas dessas mesmas colecções aos mortos. com 
a aplicação desse conceito a várias teorias ao longo dos anos, cabe 
destacarmos que a carga simbólica das coleções em museus se faz 
importante porque sugere trazer a “História inteira” à luz, a qual está 
depositada naquele “documento/monumento” como nos assegura 
Jac ques le Goff. 

dessa maneira, ao voltarmos ao conceito de semióforo, gostaría-
mos de chamar atenção de que este se vincula à História e à me-
mória. Nesse sentido, ao tomarmos a História e a memória como 
veículos de vanguarda teórica na configuração da escrita da História 
para investigarmos euclides da cunha e suas obras, nessa oportu-
nidade, ressaltamos a importância de se retratar que, concebemos a 
História e a memória como símbolos teóricos principais em nossa 
narrativa. Porque eles trazem a ligação do visível ao invisível em que 
se constitui o desenvolvimento por parte dos Historiadores sobre 
os conceitos de História e memória que nos conduzem na escrita 
da História ao longo do tempo. Nota-se ainda que essa assertiva 
e problemática oferece-nos, portanto, contribuições importantes à 
História cultural. 

No bojo desses argumentos é preciso também destacar que foi por 
meio do conceito de “paradigma indiciário” estudado pelo historiador 
carlo Ginzburg que buscamos fazer leitura das fontes, as quais nos re-
velam formas de se configurar nova narrativa por meio dos indícios, ras-
tros, sinais deixados no passado por euclides. como nos retrata Nora, 
de que conseguimos retomar o passado por meio dos restos, então po-
demos entender que estes “restos”, ampliados na visão de Ginzburg, 
como os rastros, indícios do passado, nos ajudaram a inaugurar nova 
temática junto às problematizações da memória no âmbito da histo-
riografia e que envolve euclides da cunha, a poesia Página vazia e a obra 
Os sertões. 
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 � euclides da cunha e o massacre em canudos
Ao referirmos a abordagem do massacre testemunhado por euclides 

da cunha em canudos não podemos perder de vista que, do ponto de 
vista dos debates acerca dos estudos biográficos do autor, de certa ma-
neira existe a necessidade de considerarmos as investigações referentes 
ao trauma euclidiano. Nesse aspecto, as teorias de sigmund schlomo 
Freud (1856-1939) referente aos “sonhos oníricos”1 e que está expresso 
no livro A interpretação dos sonhos (FReUd, 2001) ajudam-nos a entender 
a angústia e a necessidade de euclides em expor ao público a realida-
de que assistira em canudos. Assim, é necessário perguntar: como se 
configura esse trauma? É possível detectá-lo? e quais relações podemos 
estabelecer com euclides da cunha e suas produções: a poesia Página 
vazia e sua obra maior, Os sertões? 

diante os questionamentos apresentados acima, é preciso explicar 
que, ao considerarmos a poesia Página vazia, escrita por cunha no retor-
no das semanas em que permaneceu em canudos e que foi entregue à 
médica e feminista, natural da Bahia, Francisca Praguer Fróes na cidade 
de salvador, em 14 de outubro de 1897, a análise dessa poesia nos leva a 
refletir o quanto ela é importante na inauguração de nova problemática 
historiográfica referente a euclides e a canudos. conforme nos ressalta 
decca sobre o corpus documental sobre o qual nos debruçamos para 
pesquisar, “é a exigência documental que funda o acontecimento e não 
o contrário, isto é, a sua narrativa” (deccA, 2003, 72). desse modo, 
vale atentarmos: 

Página vazia

Quem volta da região assustadora
de onde eu venho, revendo inda na mente,
muitas cenas do drama comovente
da guerra despiedada e aterradora,

1 Podemos apreender por sonhos oníricos: revelam a mente perturbada do indivíduo que assistira 
a uma cena de humilhação extrema. e aquela realidade permanece em seu subconsciente causando-
-lhe sensação de histeria toda vez que ele relembra do fato por meio do contato com objetos, 
pessoas, sons etc. 
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certo não pode ter uma sonora
estrofe ou canto ou ditirambo ardente,
Que possa figurar dignamente
em vosso álbum gentil, minha senhora

e quando, com fidalga gentileza,
cedestes-me esta página, a nobreza
de nossa alma iludiu-vos, não previstes

Que quem mais tarde esta folha lesse
Perguntaria: “Que autor é esse
de uns versos tão malfeitos e tristes”?! 

Após analisarmos os primeiros versos de Página vazia, notabilizamos 
que, através da escrita da poesia de euclides, pudemos observar a tama-
nha violência cometida contra a vida dos canudenses por parte dos ven-
cedores, no que culminou com o massacre daqueles sertanejos. Pode-se 
notar que este tema é bastante provocativo aos historiadores porque nos 
confere pistas, vestígios, onde, hoje, podemos ressignificar a conhecida 
Guerra de canudos como massacre em canudos. 

Nesse sentido, se faz necessário atentarmos ao que decca nos asse-
gura: “o historiador define um problema e utiliza os documentos como 
pistas para o seu desvendamento” (deccA, 1997). desse modo, as 
obras de cunha retratam, do ponto de vista do testemunho, aconteci-
mentos sucessivos que desencadearam o massacre em canudos como 
um crime contra pessoas indefesas no início da nossa República. Ade-
mais, Berthold Zilly nos assegura que, durante a Guerra de canudos, 
mesmo tendo permanecido no campo de batalha menos que três sema-
nas, “de certa forma, o autor de Os sertões foi uma das últimas testemu-
nhas oculares que escreveram sobre o que presenciaram” (ZillY, 1998, 
pp. 13-37). A seguir, a foto de Flávio de Barros dos cadáveres nas ruínas 
de canudos nos revela o grau de destruição e horror a que os canuden-
ses foram acometidos naquele massacre.

Referente à foto vale destacar que euclides, por meio de sua narrativa 
sobre aquele evento-limite, deixou registrado em Os sertões: 
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Fotografia de Flávio de Barros dos cadáveres nas Ruínas de canudos. A cena vista na 
fotografia se repetiu por toda a extensão do arraial ao final do dia 6 de outubro de 1897.

Dizia-o, mais expressiva, a nudez dos cadáveres. Estavam em tôdas as posições, 
estendidos, de supino, face para os céus; desnudos os peitos, onde se viam os bentinhos 
prediletos; inflexos no último crispar da agonia; mal vistos, às vezes, caídos sob 
madeiramentos, ou de bruços sobre as trincheiras improvisadas, na atitude de combate 
em que os colhera a morte. (...) Em todos, nos corpos emagrecidos e nas vestes em pedaços, 
liam-se as provações sofridas. Alguns ardiam, lentamente, sem chamas, revelados por 
tênues fios de fumaça, que se alteavam em diversos pontos. Outros, incinerados, se 
desenhavam, salteadamente, nítidos, esbatida a brancura das cinzas no chão poento e 
pardo... (CUNHA, 1968. p. 437)

diante desse retrato é importante ressaltar a observação de silvio 
Rabelo, de que euclides retornou de canudos “um outro homem, 
sacolejado e batido por uma tragédia aparentemente sem importância, 
mas, na verdade, profunda, e de que soube descobrir todo o sentido 
humano” (RABelO, 1948, p. 180). Para Ventura, a guerra que du-
rou por quase um ano “terminou com a perda de 5 mil soldados e o 
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massacre de uma cidade, cuja população foi estimada entre 10 mil e 25 
mil habitantes. Prisioneiros foram degolados e seus cadáveres empi-
lhados e queimados. mulheres e crianças foram estupradas e trafica-
das” (VeNtURA, 2003, p. 175).

conforme decca, a obra Os sertões foi considerada pelo próprio eu-
clides um escrito para as futuras gerações. Porque ele procurou denun-
ciar a irresponsabilidade histórica de uma civilização que não soube 
compreender as relações entre o passado e o presente. essa compre-
ensão traria uma percepção de tudo o que ele tinha testemunhado em 
canudos, ou seja, um crime cometido contra a vida de seres humanos. 

 � Os direitos Humanos como porta-voz das 
problematizações referentes ao massacre e crime 
humanitário ocorrido em canudos

Por meio da leitura dos documentos históricos2 de euclides da 
cunha, os quais foram escritos desde o período que antecede sua 
viagem do Rio de Janeiro a canudos até a publicação de sua obra 
maior, Os sertões, pode-se notar que o autor procurou deixar recu-
perado no livro supracitado o valor de um documento/monumento 
como testemunho da violência extrema presenciada contra as vítimas 
de canudos. diante disso, podemos vincular essa assertiva aos desdo-
bramentos dos estudos contemporâneos voltados a eventos-limites ou 
passados traumáticos. 

Ao levarmos em consideração, por exemplo, os testemunhos históri-
cos de Primo levi (1919-1987), químico italiano que sobreviveu ao cam-
po de concentração de Auschwitz, na Alemanha, durante a segunda 
Guerra mundial (1939-1945), e o qual testemunhou as injustiças come-
tidas contra outras vidas que foram massacradas, conseguimos enxer-
gar nas testemunhas oculares de eventos-limites que estas, ao tentarem 
expor ao público o acontecido, o fizeram sob o efeito de desconforto 
psíquico. Ou seja, um bloqueio psicológico que ao mesmo tempo em 

2 Quanto a outros escritos de euclides do ano de 1897 e considerados por nós como testemunhos do 
autor, podemos destacar: A nossa Vendéia I e II; Caderneta de campo; Canudos: Diário de uma expedição. 
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que as bloquearam através de uma linguagem fragmentada para retratar 
o que assistiram, também esse bloqueio fez com que elas ficassem sub-
metidas a uma necessidade de expor aquela realidade testemunhada à 
esfera pública como forma de alívio pessoal. 

Acerca da realidade expressa acima, vale conferirmos o que Freud ar-
gumenta referente ao indivíduo: que ao assistir a uma humilhação, a sen-
sação desencadeada em seu psicológico, naquele momento, volta a ser 
experimentada toda vez em que ele estabelecer contato com objetos que 
façam relembrá-lo daquele acontecimento e quando ele obtiver “acesso 
às fontes inconscientes de afeto”. desse modo, valendo-nos dessa as-
sertiva, cabe notabilizarmos o quanto ainda nos desperta atenção em 
nossos estudos: a análise que fazemos das produções intelectuais de 
Primo levi e de euclides da cunha. Porque esses personagens, em suas 
especificidades históricas e na necessidade de expor o tormento que 
possivelmente permaneceu em seus subconscientes, buscaram denunciar 
crimes cometidos contra a vida humana.

Por outro lado, cabe destacarmos ainda que partir do ponto de vista 
da declaração Universal dos direitos Humanos (1948) para conferir 
atenção aos estudos de crimes praticados contra seres humanos se con-
figura como desafio e estímulo às novas abordagens no âmbito histo-
riográfico referentes a euclides e canudos. Ademais, vale ressaltar ainda 
que é por meio de questões colocadas no presente e que se referem ao 
direito à vida contra qualquer tipo de violência que procuramos atentar 
às investigações das produções intelectuais de cunha. 

Além de se configurar de extrema necessidade refletir sobre este 
tema, por outro lado nota-se que, do ponto de vista da História, ele nos 
reporta às problemáticas que se voltam à apreensão dos estudos de tes-
temunho e sobre as testemunhas oculares que denunciaram crimes por 
meio de suas obras. É nesse sentido que a poesia Página vazia e, mais es-
pecificamente, a obra Os sertões se configuram como fontes principais em 
nossa pesquisa, e que, por meio de investigação histórica e das teorias 
da memória, estas têm nos ajudado a responder questões apresentadas 
no presente e que se voltam à valorização e manutenção da vida, uma 
vez que a declaração Universal dos direitos Humanos (1948) tem nos 
chamado atenção a este compromisso em seus artigos 3.o e 5.o. 
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consequentemente, podemos observar que a importância de do-
cumentos históricos que se configuram como testemunhos referentes 
a acontecimentos do nosso passado recente também nos reporta ao 
cotejamento das questões apresentadas no presente referente aos di-
reitos Humanos. dessa forma, conforme é possível perceber, Os sertões 
continua a nos despertar atenção devido a sua grandeza histórica e 
literária, e que, agora, nos leva a refletir acerca dos direitos Humanos 
e daqueles que foram massacrados pelos vencedores que sucumbiram 
definitivamente com a vida dos vencidos de canudos em 5 de outubro 
de 1897.
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 � considerações finais
Foi possível constatar que a obra Os sertões se configura como denún-

cia de um crime cometido contra seres humanos indefesos. diante desta 
abordagem inovadora, sustentada por uma bibliografia que contempla 
questões colocadas no presente, é necessário deixar claro que o conceito 
de “Regime de Historicidade” evocado por Hartog, o conceito de “pa-
radigma indiciário” estudado por Ginzburg, o conceito de “História a 
contrapelo” valorizado por Walter Benjamin se constituem fundamen-
tais no desenvolvimento do nosso trabalho. 

Por outro lado, a concepção dos direitos Humanos se configura 
bastante pertinente ao nosso estudo porque ela vai ao encontro das 
contestações da História e da memória por meio da lembrança e do 
processo de rememoração dos nossos passados traumáticos. Nesse as-
pecto vale atentarmos ao posicionamento de Assmann de que devemos 
“lembrar para não repetir”. Não repetir atrocidades da natureza que foi 
o massacre em canudos e outros eventos de naturezas semelhantes e 
que podemos interpretá-los como eventos-limites. 
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Um bibliófilo português 
do século XVii 

Evaldo Cabral  de  Mello

d. Vicente Nogueira foi um sacerdote português que, 
vivendo em Roma a partir de 1634, tornou-se, após 
a restauração de Portugal em 1640, um agente 

político da coroa junto ao Vaticano. d. João iV tentava então 
arrancar à santa sé o reconhecimento da independência lusi-
tana, que, devido à pressão espanhola, lhe será negado até que 
o tratado de paz de 1668 ponha fim à guerra entre as nações 
ibéricas. Ao monarca, d. Vicente enviava informações sobre 
política europeia, colhidas aqui e ali na cúria e nos palácios 
cardinalícios, além de livros de música (como os motetes de 
teodoro leonardo e as lamentações de domenico Borgo) 
destinados a satisfazer a melomania de um soberano que foi 
também compositor. contudo, o mais claro do seu tempo,  
d. Vicente dedicava às leituras, nas quais gabava-se de gastar 
diariamente nada menos de oito horas, e às buscas bibliográfi-
cas entre os alfarrabistas da cidade eterna, que era então um 
dos mais importantes mercados europeus do livro. Há muito 
foram publicadas em Portugal pelo Arquivo de História e Biblio-
grafia (1923-1926) as cartas que d. Vicente endereçou a d. Vasco 
luís da Gama, conde da castanheira, marquês de Niza e des-
cendente do descobridor do caminho das Índias. 

Niza era então embaixador em Paris, com a missão de obter 
do governo francês um tratado de aliança contra a espanha, o 

Ocupante da 
cadeira 34 
na Academia 
Brasileira de 
letras.
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qual nunca se concretizou. Ainda jovem, Niza, que o historiador João 
lúcio d’Azevedo caracterizará como “sujeito de inteligência mediana, 
atento aos negócios, metódico, grave e sincero”, aprimorava sua cultu-
ra geral. d. Vicente encarregara-se de formar uma biblioteca para ele, 
vendendo-lhe eventualmente a que reunira ao longo da rotina de cole-
cionador alerta tanto às obras raras quanto às novidades saídas do prelo 
e rescendendo a tinta fresca. entre elas, a história do governo de Nassau 
em Pernambuco, composta por Gaspar Barlaeus e editada em 1647 na 
Holanda, onde logo ganhou fama, segundo d. Vicente, de “lisonjeira 
e pouca verdadeira”. (Pela mesma época, o embaixador português em 
Haia remeteu a d. João iV o exemplar que, suspeito, seja o mesmo 
que ora pertence à Biblioteca Nacional do Rio.) Na caça às raridades, 
d. Vicente tinha de haver-se com a concorrência de bibliófilos ricos e 
poderosos, como o cardeal mazarino, o poderoso ministro francês, que 
“com rede varredoura [havia] levado tudo daqui”, ou como o repre-
sentante da França no Vaticano, que lhe arrebatara um Plutarco greco-
-latino em dois volumes.

Nosso bibliófilo recorria também a correspondentes, entre eles o 
célebre rabino da comunidade sefardita de Amsterdã, menasseh ben 
israel, que lhe enviava livros em hebraico. Por um amigo em Veneza, d. 
Vicente soube da existência de um exemplar da Astronomia do “mouro 
gebre”, ou seja, do astrônomo árabe Geber, que, vivendo em sevilha 
no século Xii, escrevera um “livro que há cinquenta anos procuro e 
nunca vi de meus olhos”, na verdade uma tradução latina publicada em 
Nuremberg em 1533. Pouco depois, d. Vicente descobria em Bolonha 
o Decameron na primeira impressão de 1480, “livro que nunca vi e que 
sempre desejei”, pelo qual contrapropôs quatro escudos aos vinte que 
lhe pedia o livreiro. Obras portuguesas que nunca achara em seu país, 
ele as topava a preços irrisórios na piazza Navona, como a Rópica pnefma, 
de João de Barros, a Década terceira da índia, do mesmo autor, a Cosmografia 
do dr. Pedro Nunes, a Menina e moça, de Bernardim Ribeiro.

À mesma altura, veio-lhe também às mãos, pela ninharia de três vin-
téns, outra preciosidade, a obra em castelhano que são Francisco de 
Borja imprimira em medina del campo em 1552 mas que fora censurada 
pela inquisição de castela, embora d. Vicente já a possuísse em italiano 
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e em latim. Não resistiu tampouco a adquirir o Abecedário 
espiritual, de frei Francisco de Ossuna, a cuja leitura san-
ta teresa d’Ávila devera sua vocação. d. Vicente, contudo, 
desdenhava enviar a d. Vasco luís livros eclesiásticos, invo-
cando o conselho do duque de Alcalá, que os reputava “im-
próprios de um grande senhor”, desnecessários aos leigos 
e próprios apenas “a frades ociosos, que perdessem neles 
o tempo e o miolo”, opinião compartilhada em particular 
pelos indivíduos “mais doutos e eruditos” da cúria romana.  
contrariamente, não desprezava certos “livretes proibi-
dos mas desonestos, e contudo buscadíssimos nesta santa 
Roma”, enviando três deles ao marquês, discretamente “ata-
dos em uma fita para se não desatem senão na sua livraria”.

A parte ingrata das pesquisas bibliográficas de d. Vicen-
te dizia respeito às obras proibidas pelo Index Vaticanorum, as quais só 
podiam ser adquiridas mediante autorização papal, que custava caro 
e requeria intermináveis gestões burocráticas, com a mobilização de  
pistolões junto à cúria, o que nem sempre tinha êxito. de modo que, 
ao manifestar-lhe o marquês de Niza o desejo de possuir a obra de 
maquiavel, d. Vicente tratasse de desiludi-lo, informando-o de que, 
havendo anteriormente obtido para si mesmo tal permissão, ela fora 
revogada pelo papa Urbano Viii, “dizendo que a nenhum homem do  
mundo a concederia”. O sucessor, inocêncio X, não era menos rigoro-
so, negando inclusive concessões em favor de obras que sempre haviam 
constado do Index para indignação do nosso bibliófilo, cujo autor predi-
leto, lope de Vega, tampouco escapara à censura, apesar de ser “melhor 
cristão e melhor homem que os que o proibiram”. 

destarte, d. Vicente aconselhou o marquês a contentar-se com a edi-
ção expurgada de maquiavel, publicada em Veneza sob o pseudônimo de 
Amadio Niccollucci, dos seus escritos políticos e militares, edição, mal-
grado a censura, “tão excelente que, em poucos dias, se venderam todos 
[os exemplares]”. d. Vicente, aliás, comprara um exemplar a fim de pre-
sentear o secretário de estado de d. João iV, Pedro Vieira da silva, no 
propósito de demonstrar-lhe “quão pouco sabem em Portugal de gover-
no e quanto obram contra as regras da arte”. ignorância que, consoante 
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d. Vicente, não prevalecia apenas no seu país, pois “só a nação italiana 
nasceu política, como se vê em mazarino e Richelieu, que ainda que 
francês tinha a alma italiana”. O correspondente de Niza não se mos-
trava menos curioso quanto à preservação das obras, alertando-o contra 
a imperícia dos encadernadores, pois até mesmo os da biblioteca do es-
curial haviam outrora aparado as margens de muitos exemplares, com-
prometendo sua leitura. A este respeito, d. Vicente recomendava a práti-
ca de certo cardeal romano. “sabendo que em encadernar livros já uma 
vez encadernados se gasta o livro e, ao menos, fica mais feio, com pouca  
margem”, o tal prelado conservava-os no estado em que os adquiria, 
disfarçando “a ruim vista que causam as encadernações velhas e várias”, 
mediante cortinas de carmesim que produziam “uma belíssima vista, 
parecendo a sua livraria um sacrário”. Grande atenção foi também dada 
por d. Vicente à técnica de encaixotamento.

de Paris, Niza retribuía a dedicação de d. Vicente, enviando-lhe 
um ou outro livro, ou o Mercúrio francês, principal gazeta da corte.  
e de retorno a Portugal, seus agradecimentos passaram a ser em forma 
de marmeladas e pessegadas, de que o padre era grande apreciador;  
e também de laranjas da china, como as que quase enlouqueceram o 
cardeal Barberino, que viera cear com d. Vicente. mas todo esse traba-
lho iria de águas abaixo. A nau inglesa partida de livorno, em que ele 
remetera seis enormes caixotes de livros, foi apresada pelos espanhóis 
no mediterrâneo, levando-o a supor que Felipe iV se apropriaria da 
coleção. d. Vicente, porém, não desistiu e logo estava a formar uma 
nova livraria para o marquês de Niza, na expectativa de, no regresso a 
Portugal, tornar-se seu bibliotecário no castelo alentejano da Vidigueira 
ou, mais provavelmente, no palácio lisboeta do Gama. 
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Francisco Brennand – 
Locus Solus

João Câmara F ilho

“Naquela quinta-feira do começo de abril, meu sábio amigo Mestre Martial 
Canterel convidou-me, juntamente com alguns outros de seus mais íntimos, para 
visitar o parque enorme que cerca sua bela mansão de Montmorency.

locus solus – a propriedade é assim chamada – é um retiro tranquilo, onde 
Canterel gosta de perseguir com paz de espírito, seus múltiplos e frutíferos trabalhos. 
Neste lugar solitário ele está bem defendido da agitação de Paris, podendo, entretanto, lá 
chegar em um quarto de hora, quando suas pesquisas requerem consulta num setor de 
uma biblioteca especializada ou quando chega o momento de dar ao mundo científico, 
numa conferência prodigiosamente concorrida, uma comunicação sensacional.

É no locus solus que Canterel passa a maior parte do ano, cercado por 
discípulos que, tomados de admiração apaixonada por suas descobertas contínuas, o 
assistem com fanatismo na realização de sua obra.

A vila tem vários quartos luxuosos adaptados para laboratórios modelos que 
ocupam muitos ajudantes e o mestre dedica toda a sua vida à ciência, tendo afastado 
de imediato, com a sua grande fortuna de homem solteiro livre de encargos, todas 
as dificuldades materiais que se poderiam erguer frente ao seu árduo trabalho e aos 
vários objetivos a que ele se propõe.”

com estas linhas, Raymond Roussel inicia seu romance 
Locus Solus, introduzindo-nos ao laboratório do inven-
tor canterel.

Nascido em João 
Pessoa-PB, em 
1944. Pintor, 
gravador, escreve 
esporadicamente  
sobre artes 
visuais. Vive em 
Pernambuco nas 
cidades de Recife 
e Olinda.

Palestra dada ao seminário de tropicologia da Fundaj, Recife, em 28 de março de 2017.
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e, então...
Você deixa o pavimento da avenida antes da ponte que leva às mar-

gens semirrurais da cidade e entra num calçamento bordejado por feios 
conjuntos habitacionais, motéis, casas com barraquinhas de comércio 
à frente. em turno brusco a leste, acaba-se o calçamento e você segue 
numa estrada de terra ensombrada, uma meia várzea à esquerda, mata 
em leve aclive à direita. Uma mata atlântica preservada, onde não pisou 
o pé do holandês nem a cana nivelou seus terraços. Provável que em 
suas sendas se infiltrassem os enviados de Vidal de Negreiros vindos do 
Norte, índios do camarão, quem sabe...

Aqui, ali, uma pastoral em aquarela. Um menino puxa um burro, 
há uma clareira em redor de uma mangueira, uma apascentada casinha 
caiada clareia um recesso da mata. Pássaros chilreiam e as cigarras infer-
nizam a harmonia deles.

A estrada roda em curvas suaves e está bem tratada, os desníveis fo-
ram tapados com pedrisco, você sabe que não se descaminhou em sertão 
desconhecido, alguém seguramente vela e zela o lugar. 

logo há sinais dessa gerência. Uma canaleta de boa alvenaria  está 
pronta a receber chuvas, encaminhá-las a um tubulão com a boca de 
lobo bem acabada. A águas irão por baixo da estrada, vão se espraiar no 
bananal e no charco de caniços, varzinha abaixo.

então, logo adiante, surgem antigos portões de indústria, o perfil 
de galpões de fábrica, muros de arrimo empedrados e recortados com 
pilastras, nichos e pedestais onde você começa a ver os seres que ali 
passaram a habitar.

em curva à esquerda, final da estrada, você estará diante do pátio 
ou esplanada onde um monumental escorial, uma assombradora ruína 
reparada ergue colunas encimadas por deuses e demônios para um céu 
perfeitamente pacífico.

Você chegou ao locus solus de Francisco, sua Oficina.
com sorte, você poderá vê-lo em meio à visitantes, muito cordial, 

um homem grande, de enormes barbas à Pissarro, octogenário, que leva 
o sobrenome Brennand, do anglo-saxão brennan, o mesmo que burnt, isto 
é, queimado, nome predestinado a uma família que queima o barro, faz 
telhas, porcelanas, azulejos, cerâmicas. 
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O texto que aqui vai ser desenvolvido não seguirá as virtudes e ne-
cessidades acadêmicas de precisão e metodologia comparativa. também, 
creio, não alcançará alturas de voo poético recomendadas ao tratamento 
de fatos artísticos ou passionais.

tomadas essas limitações, seguramente defensivas, deve-se indagar a 
que ele pode servir, propor, evolver.

A pouca coisa, considerando-se que os temas e caracteres do enredo 
estão já cristalinamente feitos e consolidados e que um corte apenas his-
tórico/biográfico bastaria à evidência do subtecido de autores e obras.

em alternativa, o que aqui vai ser proposto é uma construção de 
aproximações, e, paradoxalmente, das proximidades em dissemelhanças. 
sem blague, mas com evidente desconforto, procura-se aqui algo que 
tenha sobrado após a desconstrução escolástica e estrutural que se apli-
cou ao moderno e pós-moderno. Bem antes destas parlendas, alguém 
escreveu um livro pretensamente explicativo da arte moderna: “Para o 
aumento da confusão geral.”

esperemos que este texto contribua com esse esforço.
Os andaimes construtivos querem-se erguer paralelamente entre os 

espaços da Oficina de Francisco Brennand e o sítio criado na obra Locus 
Solus de Raymond Roussel.

Francisco Brennand e sua obra notável são bem conhecidos por nós. 
deste modo, dispensaremos aqui qualquer detalhamento biográfico.

O mesmo não ocorre com Raymond Roussel, que, até mesmo na 
França, não circula como moeda corrente na historiografia generalista. 
Por exemplo, Foucault, que viria a escrever um livro sobre Roussel e sua 
obra, descobriu-o, ao acaso apenas em 1957, atraído por uns “volumes 
amarelos” na livraria de José cortí.

Roussel nasceu em Paris em 1877 e, vindo a 
ser um herdeiro abastado, pôde publicar seus 
próprios livros, montar suas peças de teatro, via-
jar pioneiramente num trailer – uma casa sobre 
rodas, escrever profusa e independentemente, fa-
zer a volta ao mundo, inebriar-se com literatura, 
história e a mais variada mitologia. Adolescen-
te, exauriu-se na confecção de poemas de longo 
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fôlego, com os quais queria emular e emparelhar-se a Victor Hugo, 
tarefa que o levou ao esgotamento e ao tratamento com o dr. Janet. 
em A Vista, criou um macrocosmo detalhado a partir da visão de uma 
esfera minúscula de vidro irisado que encimava um tinteiro.

Publicou as Impressões da África em 1909, em folhetins do Gaulois du 
dimanche. Locus Solus foi publicado em 1914; A Estrela na testa, uma peça, 
em 1925, e Novas Impressões da África em 1932.

O modernismo brasileiro, via semana de Arte moderna, canibalizou 
parte do cânone do expressionismo e do cubismo ainda vigentes na 
cena europeia da época, mas ficou distante dos experimentos singula-
res, altamente personalizados, marginais... digamos, que inseminaram o 
surrealismo e o dadaísmo.

 O caso de marcel duchamp seria exemplar. sua obra sofreu um 
golpe de viragem após ele haver assistido a representação da adaptação 
teatral de “impressões da África” de Roussel, no teatro Antoine, em 
Paris, em 1912. duchamp afastou-se do modernismo vigente, já um tan-
to maneirista em seus modos cubistas, sendo magnetizado pelo campo 
de força da palavra indutiva, pelo trocadilho significante e pelos acasos 
felizes de linguagem da obra rousseliana. 

Nenhuma novidade nesse achado. Parte da cultura literária francesa mes-
mo em seus cacoetes, namora o mot d’esprit, espirituosidades da corte ou de 
altos estratos da elite social. O encantamento com a etimologia bizarra de 
Jean Pierre Brisset demonstra, isto também, um idílio de oposição à norma 
sintática e racional “do bem falar é bem pensar”. O que foi introduzido, novida-
deiramente, à época da ruptura pela modernidade heroica, foi a frequência 
em que a imagem sintonizou-se com a palavra, gerando um terceiro corpo 
estranho e singular, um unheimlich verossímil e pregnante.

dessas miudezas estivemos afastados. O projeto brasileiro, positi-
vista, apreciou melhor o formalismo referente da geometria estilizada. 
mulatas angulosas, de di cavalcanti, dramas agrários e rústicos, de Por-
tinari, o pinturesco recorte das bandeirolas de Volpi, a fragmentação de 
planos evocativos em cicero dias. 

duchamp, Roussel et caterva apareceram com mais nitidez no meio 
intelectual artístico brasileiro bem aí pelos finais dos anos sessenta, indo 
a ditadura já viçosa e o experimentalismo ainda em embrião.

REVISTA_BRASILEIRA_093_BOOK.indb   96 22/12/2017   10:48:24



Francisco Brennand – Locus Solus  97

Francisco Brennand, por sua natureza, como logo veremos, esteve ao 
largo destas ocorrências. 

Voltemos a Roussel.
Raymond Roussel morreu na data nacional da França, 14 de julho de 

1933, em Palermo, sicília, após uma semana de consumo de barbitúricos, 
soníferos e garrafadas escalafobéticas, sem que isso venha a evidenciar 
decidido suicídio, não só pelo costume dele em ingerir esta pletora de 
drogas, mas porque a derradeira que tomou sempre lhe trouxera bem-
-estar e euforia. A lista das drogas dadas a conhecer pelas anotações de 
sua companheira de viagem e amante de pura fachada, mlle. dufrène, 
compõe uma tapeçaria de nomes que não seria estranha ao texto bar-
roco e imbricado do autor: Phanodorme, Veriane, soneryl, Neurinase, 
Hypalène, Veronidin, somnothyril, Rutonal...

Roussel havia ele mesmo inventado a Ressuretina e o Vitalium, 
além da Aqua micans, substância preservativa e vivificadora que en-
che o aquário construído por seu personagem canterel em Locus Solus, 
onde vários prodígios se exercem, estando lá, inclusive, a cabeça falante 
de danton.

Nesse vaso hermético alquímico, o centro tópico de Locus Solus, gesta-
-se a fantasia que toma ao recurso científico o pretexto e a licença para 
uma realidade forjada e desejada. Roussel era um fiel leitor das revis-
tas de divulgação científica e de Física divertida comuns na virada e 
princípios do seculo XX, coisa, aliás, que também se dava com marcel 
duchamp: Jean clair mostrou essa outra influência sobre este artista 
pelo livro pseudocientífico Viagem ao pais da quarta dimensão, de Gaston 
de Pavlowsky.

A ficção científica permite este descompromisso imediato ao jugo em-
pírico, substituindo este liame pelos laços de desejo e pelo delírio produ-
tivo. e, por acaso ou sorte, às vezes, a verdadeira ciência dobra-se a ela.

escrevendo sobre o amigo Roussel, Robert de montesquiou, outra 
figura rara, nobre empobrecido e modelo para Proust, um sagaz e refi-
nado crítico, diz, em Um autor difícil, que Roussel “queria ler aquilo, mas como 
nenhum autor lhe forneceu, tornou-se seu próprio leitor”.

sob esse ângulo, o logogrifo literário que é a base para a invenção 
em Roussel, toma caráter de projeto pessoal e unívoco. Um método 
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singular, uma regra restritiva, um trilho. em Como escrevi alguns de meus 
livros, Roussel descreve a fórmula: um relato inicia-se com uma frase e 
deve concluir-se com frase homófona. em Entre os negros, a frase inicial 
é: “Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard ” (as letras de giz sobre as 
bordas do velho bilhar); após várias peripécias narrativas que vão de um 
jogo de adivinhação em um clube às desventuras de um grupo de euro-
peus sequestrados na África, chega-se a: “Les lettres du blanc sur les bandes 
du vieux pillard” (As cartas do branco sobre o bando do velho pilhador). 
Entre os Negros é matriz e corolário para Impressões da África e Novas impressões 
da África, este último ainda mais complexo, em versos que se debulham 
em parênteses sucessivos e encapsulados, acrescidos de ilustrações quase 
fortuitas, e que levam a narrativa à navegação imprevisível.

O partido visual de Roussel em Impressões da África e Locus Solus  refrata 
e reflete o exotismo colhido pela expansão colonial europeia e pelas 
luzes das grandes feiras internacionais, estas com seu júbilo científico 
e tecnológico. A grande admiração, e até mesmo veneração de Roussel, 
era para com Jules Verne e Pierre loti, autores que lhe inspiraram as 
longas viagens. curiosamente, Roussel não foi à África, conhecendo-a 
de relatos e leituras.

A África assumida por Roussel não é um território de apercepção 
colonial em estereótipo pleno. Há clichês, sim, mas de um modo geral, 
terra e personagens estão em translação mitológica: talou, o rei selva-
gem, descende de boas raízes primevas e os prisioneiros náufragos euro-
peus, tornados em trupe – Os incomparáveis –, devem divertir o reino 
com suas mágicas, ciências  e milagres de almanaque. É cômica essa 
situação do homem branco obrigado a ser saltimbanco, a rodar um freak 
show que ele habitualmente imporia ao dominado exótico. Aliás, o pin-
tor enrico Baj comentou o atravancamento das calçadas europeias com 
todo tipo de tranqueiras e bijuterias produzidas por artesãos de origem 
africana. dizia ele, assim mesmo com certo ranço colonial: “Afinal a 
culpa é dos brancos. Foram eles que levaram para a África todo tipo de 
vidrilhos e lantejoulas.”

em todos casos, ainda assim, em Impressões da África, a trupe europeia 
leva à África sua indústria, uma Física superior mesmo que ilusional e 
pirotécnica, pratica sua capacidade de empreender uma trupe sob as 
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condições mais adversas. Opõe o sucesso de sua racionalidade ao plano 
de fundo meramente animista.

em Locus Solus, as Impressões da África perduram no fetiche do Federal, 
uma entidade física e psíquica, uma escultura e uma ideia com história 
e enredo incisa na planta europeia de usinas e máquinas celibatárias de 
Roussel. esta escultura de terra seca modelada com o solo de várias 
tribos africanas, e que representa uma criança, seria um amálgama de 
nações, uma alegoria antecipada do pan-africanismo?

Já na Oficina de Francisco Brennand, ressaltam, moldados na pedra 
cerâmica os estertores de Kurtz – O Horror, o Horror –, com os quais 
Joseph conrad, em o Coração das Trevas, abre a janela da morte à deses-
perança e à epifania final do europeu deteriorado na África. também 
Kurtz, lançado pela cupidez obtusa de leopoldo ii para o ventre do 
congo, houve por transformar um entreposto mercantil em um peque-
no reino pervertido e perverso, um locus solus tenebroso e infernal. No 
dizer de um dos acólitos de Kurtz, porém, ele, o obscuro gerente seria 
“um prodígio ... um emissário da piedade, da ciência, do progresso e o 
diabo sabe mais do quê”. 

mas, afinal, e além destas digressões e diversões o que vem a ser este 
Locus Solus, este lugar solitário no qual, como se anunciou, pretende-se 
erigir andaimes paralelos entre um francês algo ou totalmente amalu-
cado e o equilibrado, mas também nada simples Francisco Brennand?

Júlio cortázar, sempre preocupado com cronos e cronópios, com a cor-
rução e emperramento dos relógios, foi quem melhor falou da diferença 
entre o tempo do mundo real e o tempo do laboratório central do artista. 
essa assincronia nada tem de antissocial ou antiética, nada deve à Histó-
ria como sequência ou consequência. A História é, para os que vivem no 
bojo dessa assincronia, nas palavras de um personagem jovem e angustiado 
do modernismo, “um pesadelo do qual quero despertar”. curiosamente, 
a frase de cor niilista denota, porém, matizes de liberdade e independência.

mas se o tempo é uma singularidade no laboratório central, o espaço 
em que este se assenta é de natureza semovente e mais... de caráter sub-
jetivo. Pode-se pensar no estúdio de um artista, seja em suas instalações 
físicas, seja em sua projeção mental, como uma província particular, um 
mundo próprio, o Umwelt de que falava Uexkull.
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Ah, mas de certo modo este cenário edênico sorrareiro e íntimo será, 
por necessário, pervadido e violado. tanto Roussel, através de martial 
canterel, descreverá seu sítio próprio, seu locus, e explicará seus prodí-
gios, quanto Brennand resumirá o que foi feito a partir da velha olaria 
familiar, transformada, em um tempo, em fábrica de refratários. Acom-
panhando a metamorfose dos velhos galpões e telheiros, pode-se ver a 
passagem algo nostálgica de uma era industrial, ainda quase do vapor, 
para  a motricidade elétrica, a passagem da lenha e carvão aos gases de 
petróleo. Há, na primeira fase dessa transformação, uma liturgia memo-
rial de máquinas e fornos, um cenário steampunk, descritivo e explicativo, 
tanto quanto artístico. 

No pátio de Locus Solus, canterel mostrará como um aparato com-
plexo monta um mosaico, justapondo dentes de variada coloração com 
auxílio de um aeróstato dirigido por velas orientadas por meteorologia 
de cálculo impecável e ajustando-os precisamente com um magneto es-
pecial e um prumo de pavimento. canterel também explicará a imagem 
que se vai compondo, levando a história para além da mera geografia 
do lugar.

Francisco Brennand, ciceroneando os visitantes curiosos, reitera-
damente citará a frase de miró: “É preciso enfeitiçar os muros”, um 
mandamento que atende o gosto espanhol por misticismos e duendes, 
mas que, no caso de sua Oficina, impregna-se do fato de que o material 
cerâmico ali gerado o foi, originalmente, como matéria para construir 
fornos. esta substância generativa, feita para sua própria replicação em 
massa ígnea durável de geologia própria, é o que reveste a oficina e que 
se expande por jarros, pisos, esculturas e muros da oficina, a um ponto 
compulsivo de horror vacui, de beleza perturbadora e superlativa.

Num estirão árido, no semideserto do Novo méxico, a oeste de san-
ta Fé, afastado do risco de asfalto da estrada, corusca um sítio, um lugar 
solitário feito de refugo de vidro. Numa cerca meio adernada, de galhos 
secos e muito antigos, ampolas de injeção florescem com cintilações 
de arco-íris. Uma placa de lata enferrujada deixa ler um aviso agreste: 
“cuidado com cascavéis.”

Alguém mora sob o eriçado de cacos e é uma pessoa amena, idosa, 
de quem já não se discerne o sexo, neutralizado sob um macacão jeans. 
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diz que está ali desde os tempos das bombas – as bombas atômicas, 
testadas mais ao Noroeste dali.

entra-se na casa em que as paredes são cobertas com pedaços de 
vidro e espelho e os móveis com todo tipo de retraços e lascas de 
vidro. 

tudo é mostrado com espontaneidade e educação, esperando-se em 
troca uns poucos dólares e que se perceba aquela atração insólita como 
a coisa mais natural por aqueles pagos.

A peça de resistência fica para a despedida. mostra-nos na palma da mão 
um aglomerado de cristais glaucos com uma carapaça opalina. diz-nos que 
é areia fundida pelas bombas. mente, talvez, mas quem pode saber?

Ao longo e ao largo do mundo, lugares solitários como este narram a 
compulsão de seus criadores – nem todos de índole artística – voltados 
à fixação e defesa intransigente de um mundo próprio e, mais que isso, 
um mundo de características especiais e exclusivas em que a matéria, 
uniforme, substitui diversidades adjetivas.

 A cerâmica, em sua predominância castanha de óxidos perenes, é a 
escolha que Francisco Brennand fez para a construção de suas peças e 
de sua oficina, afinal um mesmo único ícone, seu locus solus.

thierry de duve, analisando a mutação de meios expressivos na obra 
de marcel duchamp, aponta que sempre se trata ali de pintura como 
uma substância corporificadora e residente. Até o objeto achado, ou 
mais propriamente, o objeto eleito, é, por este ato, em si, a pintura dele 
mesmo, o seu nome elidido pelo ícone.

O mesmo se dá em elipse visual quando um 
jarro de Brennand não só está revestido de or-
namentos florais ou frutais, mas traz a pintura 
internalizada na matéria do objeto. este passe 
de ilusão abre o trânsito entre o senso comum 
e a experiência alterada e cria o campo de ins-
tabilidades em que prospera a fruição estética.

em escala ampliada, toda a Oficina do ar-
tista, com tudo o que está dentro e em seu en-
torno, seria uma pintura nominal, e as alegorias 
aplicadas à tessitura de sua vida, deuses, bichos, 

REVISTA_BRASILEIRA_093_BOOK.indb   101 22/12/2017   10:48:25



102  João Câmara Filho

heróis e avatares míticos seriam a nomenclatura em que esta pintura se 
amplia em vetores de espaço, mas também de tempo e História.

Naturalmente, ao criar esta pintura e nomear seus entes, o artista 
brinca de deus, e esta sua demiurgia, na escala finita da obra de arte, 
cria um templo, um locus solus, um palco para suas próprias encarnações.

Não por acaso todo um ciclo de imagens germinativas compõe o 
repertório do artista: o jarro, o recipiente, o útero; a semente que eclode 
do fruto; os ovos, globos gigantes em que se incubam entidades mito-
lógicas.

esse impulso genesíaco, matriz de metamorfoses e fábrica de seres, 
não se detém em padrões, porém expande-se em formas biológicas mis-
tas ou irrompe, mais adiante, reconformando personagens da História 
ou dos mitos.

Nos próprios florais, o que se vê não é a guirlanda, a sagração do 
ornamento em voluta grácil, mas a convulsão em gravidade e lentidão 
cósmica das galáxias. 

disse levi-strauss, em Tristes Trópicos, ao vir ao Brasil:
“Geralmente se entendem as viagens como um deslocamento no espaço. Não basta. Uma 

viagem se inscreve simultaneamente no espaço, no tempo e na hierarquia social. As impressões 
somente podem definir-se quando são referidas conjuntamente a estes três eixos, e, como o espaço 
tem apenas três dimensões, exigem-se pelo menos cinco, para que se tenha uma representação 
adequada da viagem.”

em Locus Solus as viagens são elaboradas a partir de ações mecânicas 
micrométricas, reações químicas fugazes e incomuns, ativação de flui-
dos de obscura fisiologia. O produto dessas operações é um objeto ou 
um aparato disposto para dentro e para além da História e da Geogra-
fia, um pretexto para a invenção de lendas ou sagas romanescas.

As viagens literárias que o texto de Roussel empreende, com indas 
e vindas, parênteses que pausam e reencaixam a narrativa, com embria-
guez pelas palavras, por suas sonâncias, tornam prosaicas as viagens pelo 
mundo feitas pelo escritor, até mesmo porque elas parecem ter sido feitas 
apenas para alcançar a aura de aventura de seus ídolos Verne e loti.

Francisco Brenannd, modesto viajor, fez contudo, ainda jovem, via-
gens significativas à europa. essas experiências valeram-lhe a formação 
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de uma prática e um gosto pela boa pintura europeia de estúdio, práti-
cas que ficaram em latência na sua obra.

Pode-se imaginar qual seria a arte de Francisco Brennand, houvesse 
ele, como Vicente do Rego monteiro, ou Antonio Bandeira, ou cicero 
dias, ficado em Paris? difícil conjectura pois, se por um lado, Francisco 
estava capacitado a fazer uma arte perfeitamente bem inserida na escola 
de Paris, por outro lado seus interesses artísticos e pessoais desborda-
vam limites tão meramente voltados a uma carreira.

Retornará ao mundo da cerâmica da família com um projeto pró-
prio, muito diverso do sistema de indústria, ao tempo em que vai de-
senvolver sua aproximação às fontes imagísticas populares nordestinas e 
brasileiras, sob  insistente, mas amigável, inspiração de Ariano suassuna.

Aqui nos arriscamos uma opinião que leva em consideração o talen-
to absolutamente sólido do artista: ao aderir a este projeto de índole 
regional e metanacionalista, Francisco Brennand inicia um périplo em 
regime de exílio e contraexílio. Faz uma arte que atende princípios de 
identidade regional e reserva-se uma visão plural e universalista. Não 
se trata apenas de ajuste platônico e ingênuo à aldeia tolstoiniana. são 
dois mundos diferentes, e ele deve sobreviver em ambos. tempo e obra 
provaram que ele o conseguiu.

exemplo de adesão ao discurso regionalista é o mural Batalha dos Gua-
rarapes, uma obra a ser percorrida como um texto, em que não falta a 
emulação da pintura votiva popular, o bidimensionalismo gráfico – a 
eficácia plebeia da linguagem direta e simples – e até mesmo a blague 
populista de representar Jânio Quadros como um dos heróis da insur-
reição Pernambucana.

em outros momentos de aproximação mais incidente ao ideário re-
gional, estariam as pinturas feitas para o filme o Auto da compadecida, 
de suassuna, dirigido por Jorge Jonas, e os cartões didáticos feitos para 
o método de Alfabetização Paulo Freire.

esta angulação indiretamente política nada tem da ortodoxia que a 
arte engajada dos anos 1960 apresentava como espelho da Guerra Fria: 
marxistas soviéticos pregando a referência social e histórico-política, 
agências americanas propagando pragmaticamente a liberdade individual 
da arte abstrata.
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A obra de Brennand escapou dessas dualidades como havia escapado 
do estado-novismo em estilo portinariano, e também da histeria juvenil 
de vanguarda positivista cosmopolita de pós-1964. 

Recolhido ao locus solus da Oficina, Francisco Brennand não seguiu 
a percurso vicioso de galerias, marchands, críticos, museus, curadores,  
main streams. sua viagem é outra e, como aquela de Xavier de maistre em 
redor do próprio quarto, surpreende em itinerários.

em oposição ao clima da Batalha dos Guararapes, o mural no Aero-
porto do Recife está imerso numa idade da inocência perquiridora, na 
atmosfera do “Quem somos, de onde viemos, para onde vamos”, de 
Paul Gauguin, o supremo exilado simbolista.

Nessa pintura apresentam-se volumes e esfumados, modelados e na-
turalismos, perspectivas e esboços apenas sugestivos, toda uma manobra 
através do bucólico e de recordações sejam de courbet, sejam de segon-
zac ou de um ou outro pós-impressionista.

tanto na Batalha, quanto no painel do aeroporto, há o mesmo Bren-
nand, em rotas de exílio e contraexílio. Para dentro da contingência 
brasileira, com paixão e ênfase próximas a euclides da cunha e para o 
seio da mais íntima pintura, ela mesmo inventando seus países e seus 
mundos, seus recessos e segredos.

com carinho de aficionado, Francisco tem desenvolvido séries in-
timistas, pinturas na genética de Bonnard, de Balthus, em que o corpo 
jovem é campo de expressão e encarnação de desejos, planos de pintura 
em que o sóma transmuda-se em sema, e passam a falar, a narrar o implí-
cito ato de pintar.

sua mais recente mostra, de paisagens majestosas em telas de forma-
tos menores, aproxima-se de uma abstração cósmica, a nébula romântica 
que é a própria superfície da pintura dissolvendo-se na composição das 
coisas. como o plasma de altas temperaturas dos fornos gerando, como 
sóis, a matéria das invencões da Oficina, o lugar solitário.
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introdução a uma possível 
tresleitura dos romances de 
saramago: podem ser lidos 
como novelas de amor?

Pál Ferenc

Num estudo de 1991, Helena Kaufman aplicou o ter-
mo “metaficção historiográfica” aos romances de 
José saramago, assim aparentemente ficavam des-

cartadas as hesitações se estas obras seriam históricas, fantás-
ticas ou neorrealistas tardias. e nos romances posteriores a 
1990 surgiu uma nova problemática na obra do escritor, que 
com uma temática levemente proléptica, dificilmente pode-
ria ser caracterizada com este termo introduzido por Helena 
Kaufmann. entretanto, os romances do escritor português ta-
citamente continuavam a oferecer aos leitores interpretações 
ou leituras subjetivas. A possibilidade de tresleituras possíveis 
surge no estudo de Ana monner sans que, analisando Todos os 
nomes, fala até numa subversão genérica, escrevendo que:

... Todos los nombres puede leerse como novela de aventuras tradicional (casi 
um Bildungsroman, con un don José que se transforma a medida que vive 
sus experiencias inusitadas y hasta jocosas), como relato policial clásico (en el 
que, mediante outra vuelta de tuerca un personaje único abarca en sí mismo 
los requisitos genéricos del detective y el criminal), como maravillosa novela 
de amor caballeresco (en que los amantes no llegan a encontrarse ni el amor a 
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consumarse) y fundamentalmente, como novela filosófica que reflexiona sobre la condición 
humana... (Sans 1999, 441-442)

esta hipótese de várias leituras por baixo ou por trás de uma primeira 
leitura, como afirma Ana monner sans, pode resultar da multiplicidade 
de vozes ou polifonia dos romances de saramago e da sua estrutura sem 
coerência interna que continuamente parece abrir novas narrativas. esta 
possibilidade de diferentes leituras da mesma obra foi uma constatação 
de Roman ingarden que n’A obra de arte literária chegou à conclusão que 
o obra literária é uma “constituição esquemática sob muitos aspectos” 
(ingarden 1977, 337) que tem “lacunas”, “lugares indefinidos” que de-
saparecem no processo da leitura. Por outro lado, afirma ele, o leitor de 
uma obra literária nunca percebe a obra na sua totalidade, com todos 
os elementos que a constituem, e percebe apenas “numa perspectiva 
encurtada”, e daí o contato estético com uma obra se realiza só em 
forma de uma sua “concretização” (ingarden 1977, 337), ou “forma de 
manifestação” possível.

A possibilidade de “concretizações” diferentes de uma obra lite-
rária nos leva ao conceito do misreading ou tresleitura que, segundo os  
teóricos, sempre está programada na obra. miller afirma que “a leitura  
verdadeira é uma forma qualquer da tresleitura” (apud szegedy-maszák 
1995, 8), dado que o leitor lê segundo seus preconceitos e obsessões, 
Ortega y Gasset também comprova que no processo de forçarmo-nos 
a entender a totalidade de um texto “lemos, de passagem, tais coisas 
que [...] o autor não ‘queria’ articular mas afinal ‘articulou’” (Ortega 
y Gasset 2005, 458). e Paul de man, por sua parte, já conta com uma 
tresleitura prognosticada e talvez conscientemente preparada pelo au-
tor, como se lê no capítulo sobre Julie no livro Alegorias da leitura: “A 
recepção do Julie tem outros rumos, e a forma como laclos, Hazlitt 
ou stendhal trata este romance, parece parodizar a tresleitura evidente 
do mesmo, que Rousseau predizia.” (de man 1999, 262)

das possíveis leituras propostas por Ana monner sans, podemos 
destacar a “maravillosa novela de amor caballeresco”, pois é esta con-
cretização dos romances de saramago que parece ser uma característica 
constante deles, dado que a temática amorosa é parte integrante de 
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todos os romances do escritor, como um dos elementos carnavalescos 
ou elementos de aventura de “interesse vivo”, formulados por Gross-
man1, que despertam e perpetuam a curiosidade do leitor e facilitam a 
recepção das questões teóricas, filosóficas etc. Assim o fio amoroso é 
uma tresleitura, “talvez conscientemente preparada pelo autor”, como 
diria Paul de man porque, como veremos, os romances saramaguianos 
podem ser lidos, num encurtamento de perspectiva, como novelas de 
amor, onde entre os múltiplos registos da narrativa se destaca e torna 
dominante o fio amoroso.

A temática amorosa tem largas tradições na literatura europeia, e é 
essencialmente um dos tópicos básicos da literatura europeia. Pierre 
daniel Huet na obra publicada em 1670, Traité sur l’origine des romans, que 
é uma das primeiras poéticas da literatura europeia, escreve: “Romans 
sont des fictions d’aventures amoureuses, écrites en prose avec art, pour le plaisir et 
l’instruction des lecteurs. J’ajoute, d’aventures amoureuses, parce que l’amour dout étre 
le principal sujet du Roman.” (Huet 1670, 3)

Partindo dos mitos que determinam o modo de pensar europeu, 
Northrop Frye, na obra Anatomia da crítica, menciona o “ciclo natural” e 
confronta o mundo da novela baseado em esperanças pueris, inocentes 
que procuram uma realização com o “realismo” dos estratos baixos da 
vida (Frye 1998, 138). A novela está ligada ao mito do verão (Frye 1998, 
158), e o móbil dela é a aventura, que vai acompanhada da busca (quest, 
quête), como isso se vê nas novelas de cavalaria criadas na altura do nas-
cimento do romance europeu.

Frye contrapõe esta forma literária, denominada “romance de bus-
ca”, ao romance que mergulha na vida real com o fim de elaborar as 
experiências extraídas da realidade.2 Na literatura europeia as novelas de 
cavalaria e a literatura sentimental são os precursores da moderna prosa 
de amor, que na realidade é uma “prosa romanceada”, seguindo o termo 
de Frye, e serve para o “leitor projetar a sua libido para o herói e a anima 
para a heroina”, mas ao mesmo tempo é também um romance deter-
minado pela sociedade “na medida destas projeções ficarem dentro dos 
marcos do mundo que nós conhecemos”( Frye 1998, 264).
1 citando livremente palavras de Bakhtine 2001, 130. 
2 cf. Frye 1998, 164. 
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No decorrer do tempo, esta novela romanceada e romântica crista-
lizava uma estrutura, ou seja, um sistema de motivos que prevalece em 
todas as novelas de amor da literatura de massa, que sempre oferecem 
com leves alterações a mesma história, ou seja, utilizam a mesma fábula 
(story): há dois jovens que se enamoram, vencem obstáculos e, no final, 
chegam a formar um casal. esta fábula tem uma intriga (plot) simpli-
ficada, na maioria dos casos linear, onde não cabem análises, sistema 
emaranhado de caracteres, enredos secundários e desenho da sociedade. 
A socióloga manuela Barros define muito bem a estratura desta fábula 
na sua análise:

No início da narrativa, há uma desestruturação da vida familiar da heroína por morte, 
falência, doença grave na família, levando-a ao enfrentamento de dificuldades. Neste momento, 
ela encontra o herói que lhe oferece sua ajuda em troca de determinados favores. A heroína refuta 
emocionalmente ao macho dominador. A estória é marcada por um desejo sexual recíproco in-
controlável, mas, ao acreditar que tal desejo não está emoldurado pelo amor, a heroína se afasta 
emocionalmente do herói até que ele se revele apaixonado. Assim, o casal se une e a identidade 
da heroína é restaurada. Mas, agora ela não existe por si só, a heroína só reconhece a si própria 
na relação que estabelece com o marido-amante. (Barros, 2008)

A estrutura destas histórias pode ser reduzida a funções ou elemen-
tos básicos propostos por Propp na sua análise da morfologia do con-
to maravilhoso russo, e depois simplificados, entre outros, por Bremond 
(1976) e larivaille (1974), mas talvez seria mais útil recorrer à teoria dos 
“motivos homogêneos” propostos por lubomir doležel, que afirma que 
uma história pode ser dividida em mini-histórias “atomizadas” formadas 
de motivos hipoteticamente homogêneos de um ponto de vista modal, 
porque a “homogeneidade modal é a condição geral e fundamental da 
realização de uma história” ( doležel 1976, 145) e além de uma sequência 
temporal cristalizada dos elementos básicos de uma fábula, também uma 
certa ordem lógica da sintaxe narrativa deles – como Greimas e todorov 
afirmavam3 – pode lembrar propriedades de uma novela de amor com 
base da “homogeneidade modal” das histórias “atomizadas” evocando 
inconscientemente os textos parecidos anteriormente lidos.

3 cf. a “estrutura paradigmática das oposições lógicas” de Greimas. Apud Reis-lopes 2000, 226. 
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Quando afirmamos que os romances de saramago ofere-
cem uma leitura de novela de amor, havemos de pensar, em 
primeiro lugar, na existência das histórias “atomizadas” ca-
racterísticas deste tipo de novelas dentro do texto dos roman-
ces do escritor português, porque esta tresleitura vem da dis-
tinção ou separação instintiva de alguns elementos formais ou 
conteudinais dos mesmos, da interpretação subjetiva do leitor 
que poderíamos definir com as palavras de Ricoeur quando 
diz: enfrentamos um texto que “não se fecha em si próprio se-
não abre para outra coisa”, desta forma o “entendimento do 
texto não é o fim dele próprio (do texto), senão transmite as 
relações do sujeito ao ele próprio [à soi] que no curto-circuito 
do pensar espontâneo não encontra o sentido da sua vida” 

(Ricoeur 1970, p. 37).
A leitura, pois, dos romances de saramago como novelas de amor, se 

realiza por via dos pequenos trechos encaixados no texto do romance 
(ou seja, histórias “atomizadas” com uma “homogeneidade modal”), 
de forma que esta leitura passa por alto e desatende as outras partes do 
romance como se fossem “lacunas” ou “lugares indefinidos”, e assim 
“concretiza” desta forma especial e subjetiva a obra literária. 

É o Memorial do convento que oferece com mais evidência esta leitura. 
moniz no seu livro já afirma que “o casal popular vive uma his-

tória exemplar de amor” (moniz 1995, p. 44) e Fokkema diz que este 
romance é “uma das maiores histórias do amor de todos os tempos” 
(Fokkema 1999, 399), se bem que esta obra de saramago tem abundan-
tes referências aos acontecimentos históricos reais. À primeira vista, a 
história do amor de Baltasar e Blimunda aparece no segundo plano, 
como episódio da construção do convento de mafra no Portugal do 
século XViii. mas a leitura de um leitor não implicado4, alheio à histó-
ria portuguesa, instintivamente focaliza esta intriga “secundária”, assim 
de repente a história de amor ganha singular importância. esta leitura 
espontânea, ou tresleitura, evidenciam-na vários momentos ligados a, 
por assim dizer, “peritextualidade”5 do romance. O compositor italiano 
4 cf. O “leitor implicado” de Paul Ricoeur. Ricoeur 1985, 28. 
5 cf. Genette, 1987. 
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Azio corghi, por exemplo, escreveu, em 1990, uma ópera, baseada neste 
romance, com o título Blimunda6, como também no título de várias edi-
ções estrangeiras do romance aparece o nome de Baltasar e Blimunda7. 
Nestas edições, o título, como elemento “metaparatextual” sugere que 
os amores dos dois personagens têm um lugar distinguido no romance, 
e assim torna possível que os leitores leiam o Memorial do convento como 
um romance “pseudo-histórico” no qual se desenvolve uma história de 
amor eterno e atemporal num ambiente histórico qualquer.

Outro romance saramaguiano que oferece uma leitura evidente de no-
vela de amor, é sem dúvida a História do cerco de Lisboa no qual o revisor, 
reescrevendo a história do cerco, vive mesmo duas histórias de amor. Uma 
real, com a maria sara que controla, da parte da editora, o seu trabalho e 
uma outra, virtual, tecendo a história de amores de mogueime e Ouroana. 
mas não é apenas esta dupla história amorosa que sugere ao leitor inter-
pretar a História do cerco de Lisboa como uma novela de amor, senão também 
as palavras de maria sara que uma vez aconselha ao revisor: “invente uma 
história de amor sem palavras de amor, sans mots d’amour, suponho que 
já terá acontecido alguma vez.” (saramago 1989, 1313).

Pode-se supor, e com plena razão, que este conselho de maria sara, 
se dirige antes ao leitor do que ao revisor, e assim é uma “mise-en-
-abym”, auto-referência tão frequente nos romances de saramago: alude 
à história de amor oculta nos romances de saramago.

No Memorial do convento, a história espontânea do amor de Baltasar 
e Blimunda contrasta a relação amorosa dinástica, “sem desejo e sem 
gozo” do rei e da rainha cujo único fim é engendrar herdeiros do trono. 
Na relação amorosa de sete-sóis e sete-luas o móbil é o amor puro e o 
desejo sexual natural, espontâneo, assim no início do romance, mesmo 
na primeira noite, Blimunda entrega-se ao homem levada por “um de-
sejo sexual recíproco incontrolável”. e a relação destes dois seres nunca 
ultrapassa o estado que torna as histórias do amor tão aliciantes: nunca 

6 A ópera foi estreada a 2 de maio de 1990 pelo teatro lírcio de milão. desta estreia escreveu maria 
Armandina maia: “Blimunda, o Orfeo no feminino, ou passagem de Blimunda por itália”. in Camões. 
Revista de Letras e Culturas Lusófonas, n.o 3, outubro-dezembro de 1998, 104-107. 
7 em polaco Baltazar i Blimunda, em finlandês Baltasar a Blimunda, em dinamarquês Historien om Baltasar og 
Blimunda og der forunderlige passarola, em sueco Baltasar och Blimunda. 
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se casam, aceitam apenas a bendição do padre Bartolomeu lourenço de 
Gusmão, não formam um casal normal e tradicional e as suas uniões se-
xuais sempre são motivadas pelo desejo amoroso e nunca por engendrar 
filhos, que aliás nunca têm:

...que este casal, ilegítimo por sua própria vontade, não sacramentado na igreja, cuida pouco 
de regras e respeitos, e se a ele apeteceu, a ela apetecerá, e se ela quis, quererá ele. Talvez ande por 
aqui obra de outro mais secreto sacramento, a cruz e o sinal feitos e traçados com o sangue da 
virgindade rasgada... (Saramago 1982, 70)

esta ligação, que com a sua atemporalidade sugere a eternidade tão 
desejada em todos os amores, acaba quando Baltasar desaparece na Pas-
sarola. O clímax do romance é a peregrinação de nove anos de Blimunda 
à procura de Baltasar, uma peregrinação que se transforma num hino 
do eterno amor: 

Por onde passava, ficava um fermento de desassossego, os homens não reconheciam as suas 
mulheres, que subitamente se punham a olhar para eles, com pena de que não tivessem desapa-
recido, para enfim poderem procurá-los. (Saramago 1982, 341)

e quando Blimunda finalmente encontra o seu homem, Baltasar está 
entre os condenados do auto da fé. este trágico fim fica amenizado 
com uma alusão a umas “bodas místicas” porque a vontade de Baltasar 
sete-sóis “não subiu para as estrelas, se à terra pertencia e a Blimunda” 
(saramago 1982, 344), e ao mesmo tempo oferece uma eternidade a 
este amor, que conservar-se-á sempre puro e não maculado por coisas 
materiais e terrestres.

esta estrutura das novelas de amor, baseada nos motivos homogê-
neos, predomina também na História do cerco de Lisboa, que começa com 
uma “desestruturação da vida familiar” do herói: “Não há pois mulher 
nesta casa, nem nunca o houve. Raimundo silva é solteiro...” (saramago, 
1989, 1091) e depois segue “marcado por um desejo sexual recíproco in-
controlável”:

Maria Sara gemeu quando a boca dele, sôfrega, a sugou, todo o seu corpo estremeceu, e logo 
mais profundamente porque a mão de Raimundo Silva se pousara sobre o seu ventre, inespera-
damente, para, já sem surpresa, descer até o púbis, onde se crispou e forçou, invasora. (Saramago 
1989, 1342) 
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mas até convencer-se de “que tal desejo [...] está emoldurado pelo 
amor”, a heroína se afasta emocionalmente do herói até que ele se revele 
apaixonado: “Quando eu já aí estiver, deverá continuar à minha espera, 
como eu continuarei à sua, por enquanto ainda não sabemos quando 
chegaremos...” (saramago, 1989, 1395), até que no final “o casal se une e 
a identidade da heroína (ou do herói) é restaurada”: 

Poderia acabá-la em três linhas, no gênero, depois casaram e foram muito felizes, [...], uma 
alternativa seria deixá-la ficar tal qual está, agora que já nos encontramos, preferiria que a 
terminasses, tens de resolver as vidas daquele Mogueime e daquela Ouroana, o resto será menos 
importante, de toda a maneira sabemos como a história terá de acabar, a prova é estarmos a 
jantar em Lisboa. (Saramago, 1989, 1345-1346)

estes “motivos homogêneos” estão presentes em quase todos os ro-
mances de saramago.

em O ano da morte de Ricardo Reis, o heterônimo de Pessoa, solitário 
após muitos anos de ausência, desestruturada a sua vida anterior, se 
entrega com um desejo incontrolável aos amores físicos com lídia e 
espirituais com marcenda, vivendo a dois níveis diferentes o amor, que, 
neste caso, tampouco tem um acabamento terrestre: lídia fica com o 
filho e desaparece da vida de Reis, guardando a lembrança de um belo 
amor, assim como, supostamente, marcenda também o faz. este amor 
multiplicado repete-se em A jangada de pedra e no Ensaio sobre a cegueira. 
O primeiro tem o seu clímax quando as duas mulheres, Joana carda e 
maria Guavaira, depois dos seus idílios amorosos com os respectivos 
homens, dormem com o velho Pedro Orce. este episódio pode ser con-
siderado como germe da cena amorosa de Jesus e maria de magdala, 
narrada com os versos do Cântico dos cânticos do rei salomão e do Ensaio 
sobre a cegueira quando o velho da venda preta, tomando banho, tem um 
contato amoroso de fino erotismo com a rapariga dos óculos escuros. 
esta cena, que por falta de tempo não a podemos citar, é par daquela 
do sr. José a pensar que se deitaria na cama da mulher desconhecida.

Podemos observar uma lenta transformação nos romances de sara-
mago: as novelas de amor tornam-se cada vez mais autorreferenciais, a 
“homogeneidade modal” evoca as histórias atomizadas dos romances 
anteriores, cujo protagonista é o homem quinquagenário, abandonado 
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e sem mulher, que ao final do romance se une com uma mulher e a sua 
identidade é restaurada. como resultado desta lenta transformação fixa-
-se nestas novelas de amor um enfoque masculino que é de toda forma 
estranho neste tipo de novelas e revela-se um momento pessoal, subjeti-
vo do escritor, oculto atrás do narrador, pois no último romance onde 
se vislumbra uma novela de amor, na reunião carnal do violoncelista na 
casa de cinquenta e da morte, em forma humana, já aparece esta novela 
de amor em outras dimensões.
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Rachel de Queiroz: A 
primeira imortal do Brasil

Ar naldo Nisk ier

Vou-me situar, neste texto, como leitor apaixonado 
dos romances de Rachel de Queiroz. Não sou ro-
mancista, nem crítico literário; como ensaísta peda-

gógico me posiciono para melhor analisar o relevo da obra da 
grande escritora.

A literatura faz parte da vida de Rachel de Queiroz como 
uma realidade primordial, absorvente, viva. Pela sua própria 
ascendência, que vem, pelo lado materno, da estirpe dos Alen-
cares, parente, portanto, do autor ilustre de O guarani, e pelo 
lado paterno, dos Queiroz, família de raízes profundamente 
fincadas no Quixadá e no Beberibe. 

O parentesco com José de Alencar não é apenas de sangue, 
mas também de espírito, uma vez que, mudadas as condições 
históricas, o romance de Rachel de Queiroz é também um cha-
mado à realidade brasileira. e também transcende ao geográ-
fico o vínculo com o Quixadá, de tantas reminiscências para a 
escritora. Após sua fixação definitiva no Rio, foram incontá-
veis as longas visitas que ela fazia a Não Me Deixes, a bucólica 
fazenda herdada pela escritora, no sertão cearense.

Rachel de Queiroz nasceu em Fortaleza, ceará. Quatro se-
manas depois do nascimento, foi com a família para o sertão 
de Quixadá, onde seu pai, daniel, era juiz. Foi a sua primeira 
viagem, uma viagem a cavalo, ao encontro do seu destino, ao 

Ocupante da 
cadeira 18 
na Academia 
Brasileira de 
letras.
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encontro do sertão, ao encontro do cenário geográfico e humano que 
viria a ser o cenário da sua obra literária.

em 1917 viajou ao Rio de Janeiro, com a família, que procurava, nessa 
migração, esquecer os horrores da terrível seca de 1915. A permanência 
na então capital foi curta, porque alguns meses depois a família emi-
grava novamente, desta vez para Belém do Pará. em 1919, regressou ao 
ceará. Rachel fez o curso normal em Fortaleza, no colégio imaculada 
conceição, diplomando-se aos 18 anos. Foi professora e iniciou-se no 
jornalismo, como colaboradora da Folha Modernista do Ceará, denominada 
Maracajá. em 1930, publicou o romance O quinze, que teve grande reper-
cussão, projetando o seu nome, situando-a como pioneira no ciclo do 
romance nordestino. coube àquela professora de 20 anos dar ao roman-
ce brasileiro uma de suas obras definitivas. 

 � Grande dama
As qualidades humanas de Rachel acresceram-se às literárias para 

fazer dela a grande dama da literatura brasileira e a primeira mulher a 
ingressar na ABl. sabemos que foi dinah silveira de Queiroz quem 
se bateu, com a cumplicidade de vários imortais, para que a Academia 
se abrisse para as mulheres. mas dinah ouviu o sábio conselho de que 
esperasse Rachel candidatar-se, pois então seria certa a primeira eleição 
feminina. Rachel é toda uma época da literatura brasileira.

em 1990, foram comemorados os 80 anos da escritora. Os acadêmi-
cos foram unânimes em proclamá-la a companheira perfeita, a acadê-
mica exemplar, em quem não se via velhice alguma, porque os anos pas-
savam e ela continuava a mesma Rachel, assim como continuava jovem 
e dinâmico o seu estilo. Antonio Houaiss, por exemplo, confessou-se 
“um enamorado dela. Não apenas do espírito dela, o que é uma con-
fissão algo imprudente nesta casa, mas é verdade. Vejo-lhe beleza em 
tudo: no falar, no olhar, no sorrir, na gesticulação, no andar, em tudo há 
beleza em Rachel de Queiroz”.

Os romances de Rachel sempre foram escritos com longos intervalos 
entre si. como se não levasse a sério a sua prosa consagrada, Rachel 
de Queiroz sempre que pôde declarava que “nunca levou esse negócio 
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de carreira literária muito a sério” e que a sua profissão era mesmo o 
jornalismo: “nunca tive propriamente uma ‘carreira literária’ no sentido 
em que se entende a expressão. e se isso que tenho feito durante mais 
de quarenta anos – escrever alguns livros e muitos milhares de artigos e 
crônicas – pode-se chamar de ‘carreira literária’, nunca lhe dei impor-
tância como tal. tenho vivido no meio de livros e outras coisas, convi-
vido com literatos quando eles são também meus amigos e não porque 
sejam literatos. Para mim o importante mesmo é a vida, ela é que marca 
e deixa recordações.” (depoimento a Haroldo Bruno / 1974)

Rachel de Queiroz confessava ser “preguiçosa”, mas escreveu obras 
das mais importantes da literatura brasileira. O memorial de Maria Moura, 
um pouco autobiográfico, sobretudo no enfoque da garra nordestina, 
que Rachel tinha de sobra, foi concluído aos 83 anos de idade. ela per-
manecia na ativa, dona de uma prodigiosa memória e de uma alegria 
inesgotável, com a energia da jovem professorinha de Quixadá.

inúmeras vezes lemos ou ouvimos Rachel dizer que escrever, para 
ela, era um ofício, um meio de ganhar a vida: “A verdade é que conti-
nuo detestando escrever. só vou para a frente da minha velha Olivetti 
quando estou devendo algo a alguém.” sem dúvida, esse “dever algo a 
alguém” era a maneira de Rachel entender a sua obra literária, fosse ro-
mance, crônica, teatro ou literatura infantojuvenil. ela sempre concebeu 
o seu fazer literário como uma forma de participar, de denunciar, de 
registrar o cotidiano, de entreter e comover seus leitores, de saldar o seu 
débito para com a humanidade.

 � A glória de O quinze
Rachel de Queiroz faleceu no Rio aos 93 anos de idade, em 4 de no-

vembro de 2003. tive o privilégio de ser seu amigo, nos últimos 20 anos 
da sua vida, e a glória de ter sido por ela recebido, na posse, em 17 de 
setembro de 1984, quando passamos a conviver mais frequentemente na 
casa de machado de Assis. Foi uma figura humana de inigualáveis qua-
lidades.

Rachel formou-se em Humanidades, mas lecionou pouco menos de 
um ano. mereceu desde logo o comentário de Gilberto Amado: “Numa 
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garota de 20 anos, abrolha uma produção tão perfeita e tão pura que 
continua, sozinha, inigualada, tempos afora.”

Para o poeta Augusto Frederico schmidt, ela escreveu o romance da 
seca de 1915 com imenso fervor: “era a voz do Nordeste que se ouvia, 
dramática, pungente.” logo se tornaria um nome nacional. Veio para o 
Rio de Janeiro, em 1939, quando encontrou o grande amor da sua vida, o 
médico Oyama de macedo. desenvolveu toda a sua obra tendo por base 
o princípio da liberdade humana, o que lhe valeu o galardão de uma das 
principais figuras da moderna literatura brasileira.

O quinze não foi só um livro sobre a seca. Ali puderam ser mais co-
nhecidos aspectos da vida no interior cearense, sobretudo num dos pe-
ríodos mais dramáticos vividos pelo estado. Pode-se recorrer mais uma 
vez a Augusto Frederico schmidt: “O livro surpreende pela experiência, 
pelo repouso, pelo domínio da emoção e isto a tal ponto que estive 
inclinado a supor que d. Rachel de Queiroz fosse apenas um nome 
escondendo outro nome. tudo o que se passa em O quinze, dentro de 
um ambiente de absoluta realidade, tudo acontece com a mais perfeita 
naturalidade, que é mantida em todo o livro, sem nenhuma queda.”

trechos selecionados podem elucidar melhor o espírito dessa obra 
notável. Vejamos alguns deles, com a sua marcante característica de fuga 
ao sentimentalismo:

1) “encostado a uma jurema seca, defronte ao juazeiro que a foice 
dos cabras ia pouco a pouco mutilando, Vicente dirigia a distri-
buição de rama verde ao gado. Reses magras, com grandes ossos 
agudos furando o couro das ancas...”

2) “saída a última rês, chico Bento bateu os paus na porteira e foi 
caminhando devagar, atrás do lento caminhar do gado, que mar-
chava à toa, parando às vezes, e pondo no pasto seco os olhos 
tristes, como uma agudeza de desesperança.”

3) “conceição passava agora quase o dia inteiro no campo de con-
centração, ajudando a tratar, vendo morrer às centenas as crian-
cinhas lazarentas e trôpegas que as retirantes atiravam no chão, 
entre montes de trapos, como um lixo humano que aos poucos se 
integrava de todo no imundo ambiente onde jazia...”
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 � louvação

Rachel de Queiroz já foi homenageada de to-
das as maneiras. só faltou mesmo o Prêmio Nobel 
de literatura. Ao completar os seus primeiros 90 
anos, em novembro de 2000, essa omissão foi res-
saltada.

Rachel foi membro do conselho Federal de cultura; ganhou, com 
o meu voto, o Prêmio camões de literatura (93); é autora de diversas 
obras-primas do romance brasileiro. Ao ser homenageada na ABl, 
como sempre a contragosto, explicou de forma original por que se 
disse adoentada nos últimos tempos: “É para me livrar dos chatos!” 

considerada a primeira dama da literatura brasileira, Rachel não liga-
va para essas coisas. “Vou levar comigo?”, perguntava me olhando com 
curiosidade. e depois quis saber se estou escrevendo. Quando lhe conto a 
ideia de um novo ensaio, dessa vez sobre o talmud, que ela conhecia bem, 
fica entusiasmada, como se fosse coautora. só faz uma recomendação: 
“Não se afobe. escreva devagar. Boas obras não são escritas com pressa.”

comentamos o lindo artigo de Joel silveira na Revista Nacional:  
Rachel é Rachel. “Adulta e moça ao mesmo tempo, Rachel sempre 
se deu muito bem com o tempo, e o tempo dá a ela o que ela pede. 
Pensando bem, não é Rachel que vê o tempo passar, é o tempo que vê 
Rachel passar. existe entre os dois uma espécie de comunhão, de acordo 
secreto, só conhecido dos dois.” em seguida, o grande romancista sergi-
pano reclama que o Governo não se lembrou de homenagear a autora de  
O quinze, nem as casas do congresso tiveram qualquer pausa nas suas 
às vezes embaraçosas discussões, para lembrar que a representação do 
povo inclui também esse tipo de homenagem. Foi falha da bancada do 
ceará? É claro que Rachel pouco se importou com isso. 

mas há compensações. como o título de “doutor honoris causa”, con-
cedido pela Universidade do Rio de Janeiro, que o faz muito raramente.

Quis o destino que ela tivesse a sua existência interrompida no dia 
4 de novembro de 2003, cercada do carinho de todos os acadêmicos e 
dos seus incontáveis leitores e amigos. estava cansada, queria ir ao en-
contro do seu Oyama macedo.
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 � Nossas visitas
Fiz-lhe muitas visitas. era um prazer indizível. Ríamos muito dos 

“causos” que surgiam sem parar na conversa de amigos. dona de uma 
ironia tipicamente judaica (ela se considerava uma velha senhora sio-
nista), usávamos o tempo a nosso favor, vivendo momentos de intensa 
alegria. e sempre com um gostoso sorvete de manga, que ela mesma ia 
buscar na cozinha, “para o meu querido afilhado”.

Quando a visita coincidia com a vinda de Austregésilo de Athayde, 
seu quase irmão, éramos obrigados a devorar também algumas bana-
nas deliciosas do sítio de Athayde, em itacuruçá. ele trazia cachos e 
mais cachos para a sua amiga e confidente, que morava num confortável 
apartamento no leblon, no edifício Rachel de Queiroz.

Foi a trama dos dois que me levou à casa de machado de Assis. Fui 
por eles orientado o tempo todo, até que tivesse a alegria de ser elei-
to. Na posse, em 1984, somente Rachel de Queiroz poderia ser a ora-
dora. A princípio, negou, alegando dificuldades de leitura (os olhos 
estavam cansados). mas não resistiu, sobretudo quando eu sugeri 
que poderia falar bem do Vasco da Gama, seu clube do coração. ela 
o fez, não sem antes desdenhar do meu amor pelo América Futebol  
club.

Rachel, amiga, solidária, conselheira, de caráter firmíssimo. Não 
quis ser ministra da República, quando recebeu o convite do seu primo, 
Humberto de Alencar castelo Branco, repetindo convite anterior do 
presidente Jânio Quadros. “Não nasci para isso. sou escritora, e olhe 
lá!”. Produziu algumas obras-primas da literatura brasileira, além de 
ter marcado, com o seu estilo personalíssimo, o caminho seguido por 
outros escritores do seu tempo, como cronista incomparável da última 
página de O Cruzeiro.

Vou-lhes contar um segredo. eu a conheci num almoço em Manche-
te, a convite de Adolpho Bloch. era uma cantada daquelas, para que se 
transferisse da revista que diminuía de importância, para a outra que 
subia os degraus da glória. A conversa foi cercada de respeito e sim-
patia. mas os ponteiros, sabe-se lá a razão, não se ajustaram. Penso, 
hoje, que a própria Rachel não se sentia à vontade para abandonar o 
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barco que a acolhera (mesmo procedimento que teve com a editora 
José Olympio).

sempre votamos juntos, com exceção de uma única vez. ela queria 
acolher Roberto campos. eu tinha um compromisso anterior. Na vaga 
seguinte, presidente da casa de machado de Assis, tomei a iniciativa de 
propor a candidatura de Roberto campos. ele titubeou, temia outra 
derrota, mas garanti que isso não sucederia. corri sério risco. ele foi 
eleito com 20 votos. Foi uma emoção! 

Rachel, com a fibra de boa cearense, sempre teve uma exemplar de-
terminação. Pode-se considerar, à distância, em alma imaginativa, em 
inteligência criadora, o que foi este meio no qual cresceu e se formou a 
escritora. Naquela casa onde se lia muito, seu pai gostava de ler camões, 
castro Alves, Guerra Junqueiro e, como era de se esperar, páginas de 
José de Alencar, enquanto sua mãe, contou-nos Rachel no seu discurso 
de posse na ABl, “sofria de uma incompreensível falta de ouvido para 
os poetas”, e preferia a prosa de machado de Assis e, naturalmente, de 
José de Alencar. “No oitão branco, batido de luar, da velha casa de fa-
zenda”, Rachel, ainda menina, debruça-se ao peitoril da janela e procura 
a lua com os olhos. “e a menina fitava a lua, fitava, esperando o transe, 
o repto, o santo. encandeava-se de lua, fechava os olhos, sentia sob as 
pálpebras o disco branco.” Argênteo, refulgência, plenilúnio... A menina 
procurava diligentemente as palavras no dicionário e incorporava-as à 
sua posse da língua. “Foi essa a minha primeira e mais grave intoxicação 
poética. tive outras depois, mais amenas, já vacinada pela leitura e pela 
experiência que aumentava.”

em 1915, José Américo de Almeida publicara A bagaceira, que foi o 
primeiro sinal de um vasto movimento ficcionista, com base no am-
biente sociogeográfico do Nordeste. era o início do chamado “ciclo do 
Nordeste”. 

em 1923, Gilberto Freyre, de volta do estrangeiro, encabeçava um 
movimento de valorização das forças regionais. Havia nesse “regiona-
lismo tradicionalista” uma certa reação contra o modernismo do sul e 
do centro. mas sentia-se o mesmo clima renovador e nacionalista. O 
movimento regionalista difundiu-se por toda a região nordestina, da 
Bahia ao ceará e mais ao Norte. seu principal resultado é a se quência 
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de obras que, na história da literatura brasileira, constituem o “ro-
mance de 30”. Ao primeiro livro de Rachel de Queiroz seguiram-se: 
Menino de engenho (1932), Doidinho (1933), Banguê (1934), O moleque Ricardo 
(1935) e Usina (1936), de José lins do Rego; O país do carnaval (1932), 
Cacau (1933), Suor (1934), Jubiabá (1935), Mar morto (1936), Capitães de areia 
(1937), Terras do sem fim (1944), de Jorge Amado; Caetés (1933), São Ber-
nardo (1934), Angústia (1936), Vidas secas (1938), de Graciliano Ramos; Os 
Corumbas (1933) e Rua do siri (1937), de Armando Fontes; safra (1937), 
de Abguar Bastos; e muitas outras, que a história da literatura brasi-
leira registra.

A fórmula do romance do “ciclo nordestino” era buscar no am-
biente social, cultural e geográfico os elementos temáticos, os tipos de 
problemas, os episódios que seriam transformados em matéria de fic-
ção. O quinze é um romance de fundo social, em que a autora aproveita 
observações da seca de 1915, que ela viu com os seus olhos de 5 anos. É 
o documentário enxuto e realista, que nasce para espelhar uma região 
de sofrimento. 

O ensaísta Haroldo Bruno, no seu livro Rachel de Queiroz: Crítica, bi-
bliografia, depoimento, seleção de textos (Clássicos brasileiros de hoje, 1), registra que 
o aparecimento de O quinze foi saudado com entusiasmo pelos maiores 
críticos da época, como Alceu Amoroso lima. Já convertido ao catoli-
cismo, assim começa tristão de Athayde a sua resenha crítica: 

“O romance é obra, ao que diz a autora, dos seus dezenove anos. E por um retrato 
publicado aqui na imprensa, e de cuja autenticidade não há motivo a duvidar, se confirma a 
afirmação. Sendo assim, é realmente notável a estreia. O livro possui qualidades literárias 
fora do comum.”

 � A crítica

Já na opinião do poeta Augusto Frederico schmidt, comentarista de 
As novidades literárias, artísticas e científicas, a obra se ressentiria de “alguma 
coisa mais para que se o possa chamar precisamente de romance”. mas 
esse reparo serve antes para indicar os elementos de sóbria modernidade 
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ou de permanência, de equilíbrio entre a herança e a ruptura, a per-
cepção do novo que o livro trazia para os quadros da ficção brasileira, 
então mais ou menos estáticos, como aliás quase tudo na vida brasileira 
anterior à década de 30. O primeiro romance de Rachel de Queiroz re-
presentava um progresso até com relação a alguns aspectos de A bagaceira, 
de José Américo de Almeida, marco dessa literatura, hoje com impor-
tância mais histórica que literária. seria uma síntese de tradicionalismo 
e modernidade, acima das escolas, o que daria forma à proposta estética 
da escritora.

O crítico português Adolfo casais monteiro, no seu estudo “Um 
romance que não envelheceu” (acrescentado à edição de O quinze), foi 
“levado a pensar que a mestria de Rachel de Queiroz se deve à sua 
‘inocência’: a de ter posto no papel a sua emoção sem a condicionar a 
uma tese, ou, sequer, à preocupação de procurar inocentes e culpados”.  
ele supõe que o milagre está em que “Rachel não quis fazer literatura; 
e por isso o seu primeiro romance resultou na grande obra literária 
que ela podia fazer, posta ante a experiência que vivera fundamente  
no mais íntimo do seu coração”. O quinze não envelheceu porque a 
matéria da qual é feito está isenta do peso da idade: a simplicidade, a 
sobriedade da construção, a nitidez das formas, a emoção sem gran-
diloquência.

Na sua contribuição à moderna ficção brasileira, destaca-se o acer-
vo estilístico, na linha da expressão direta e da incorporação da fala 
regional; o acervo temático, referente a problemas sociais como a seca, 
o cangaço e o êxodo sertanejo; e o acervo técnico, no sentido do pro-
cesso narrativo moderno, em que a narrativa se faz pela fragmentação 
dos episódios.

O romance O quinze é uma ação conduzida em dois planos ligados 
pela figura central de conceição, a qual pertence aos dois. É através da 
sua experiência, através do que ela sente, que os ricos e pobres confluem. 
conceição é a fusão da personagem com a autora, é ela que dá auten-
ticidade a cada um dos mundos e, tornando-os próximos, evitando a 
conhecida divisão entre “bons pobres” e “maus ricos”, nos faz sentir, 
num plano muito superior, a igual inevitabilidade do drama. As classes 
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não existem em fórmulas sublinhadas pela romancista, mas no irreme-
diável das coisas, na espontaneidade dos próprios fatos, quer eles sejam 
exteriores ou interiores, quer se passem à escala dos grupos ou à de cada 
indivíduo. 

desde cedo também Rachel deixou-se levar para a crônica, gênero 
em que ela conciliou “a literatura e o jornalismo profissional, a arte e o 
meio de vida”. A cronista, aliás, nascida estava em alguns dos quadros e 
em inúmeras situações de O quinze. 

O poder de observação, a linguagem direta, a capacidade de testemu-
nhar, de participar. A crônica – inspirada no acontecimento imediato, e 
por isso mesmo jornalístico – não contraria as constantes literárias da 
sua ficção. A preocupação social está sempre presente. A personagem da 
crônica dispõe de caracterização como no romance e na peça de teatro 
– a que Rachel também se dedicou. 

 � Na crônica
em relação à crônica, Rachel mostrou-se de uma constância a toda 

prova. Há mesmo quem diga que a cronista talvez tenha sido “a inimiga 
da romancista”, e que o romance brasileiro só teria a ganhar se ela lhe 
tivesse consagrado exclusividade. A verdade é que a literatura brasileira 
enriqueceu-se com milhares de crônicas de Rachel, ao longo de quase 
70 anos, cuja seleta propiciou a edição dos seguintes livros: A donzela e a 
moura torta (1948); 100 crônicas escolhidas (1958); O brasileiro perplexo (1964); 
O caçador de tatu (1967); As meninas e outras crônicas (1976); O jogador de sinuca 
e outras historinhas (1980); As terras ásperas (1993).

dois anos depois de sua estreia literária, Rachel publicou João Miguel. 
É também um romance regionalista, embora com aspectos de universa-
lidade. com ele, há uma mudança de perspectiva na visão de mundo da 
escritora, que passa a enfocar experiência psicológica mais densa. mas 
podemos admiti-lo como uma extensão de O quinze, porque a sua gran-
de preocupação, humana e social, é ainda a fixação do mundo nordes-
tino. O drama da seca rural, em sua agressividade, tem nesse romance a 
complementação da pobreza urbana. sobre ele escreveu, em 1958, Alceu 
Amoroso lima:
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“É a mais simples das narrativas: um crime e uma absolvição, 
e entre eles uma traição de amor. Mas o que se passa na alma sim-
ples de João Miguel, criminoso sem querer, arrastado por simples 
impulso de momento sob a ação do álcool, é que mostra a mão da 
autêntica escritora.”

Os personagens vivem o seu próprio destino, sem que a autora se 
faça presente. simplesmente narra e, mais uma vez, denuncia a tragédia 
da prisão e da justiça para os pobres do ceará.

O romance Caminho de pedras apareceu em 1937. A temática é mais 
ampla, de cunho social, de luta por uma sociedade melhor, com melhor 
qualidade de vida para todos. sem ser feminista, no sentido estreito da 
palavra, Rachel denunciava também a inferioridade social em que é tida 
a mulher.

Fechando o círculo, em 1939, saiu o romance As três Marias, em que sur-
giu a pequena sociedade burguesa na comunidade provinciana. como os 
anteriores, é um romance de vida, de pessoas que lutam e sofrem, como 
que presas a um destino inexorável. traz reminiscências dos anos de 
formação no colégio imaculada conceição, onde “Rachel de Queiroz 
se integra, cria laços de amizade, inclusive com as irmãs, estuda, mas, 
igualmente se dedica aos divertimentos com as colegas e dá-nos, com  
As três Marias, um depoimento e uma criação em que qualquer ressenti-
mento ou denúncia se dissolve no impulso de confiança, na capacidade 
de se afirmar do personagem-Narrador.” (Haroldo Bruno)

excluindo O galo de ouro, romance aparecido sob forma de folhetim 
em O Cruzeiro, Rachel voltou ao romance bem mais tarde, no início da 
década de 70, com Dôra, Doralina, após longa interrupção. também este 
romance tem na criatura humana de todos os dias a própria razão de ser 
da ficção. Nele, predomina a veracidade, a descrição física de cenários 
e ambientes, além da caracterização das personagens como se fossem 
gente de registro civil. O exemplo maior é a própria dôra, ou doralina, 
vivendo, amando, sofrendo, como personagem e como símbolo e ima-
gem da própria condição humana.

segundo o ensaísta Haroldo Bruno, “esse romance contém, por bai-
xo do seu elevado nível de realização, tais premissas criadoras, tal leque 
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de possibilidades inesperadas, força tão grande para inventar e dizer, 
que ao escrevê-lo Rachel de Queiroz se confirma e se inaugura nova-
mente, ficcionista que ocupa um espaço imenso em nossa literatura, 
cujo material é o homem com suas paixões, seus gestos de grandeza e de 
miséria dentro da vida. É a realidade humanizada e tocante, pois, como 
dissemos, a criação literária jamais será, para a autora de Dôra, Doralina, 
um exercício de retórica. seu discurso é o reflexo da problemática que 
ela descobre e vive e de que nos fornece agora uma prova de rara vitali-
dade artística”. (Haroldo Bruno)

O romance foi lançado em 1975, com imenso êxito. dois anos antes 
de Rachel assumir uma cadeira na Academia Brasileira de letras.

No discurso de saudação a Rachel de Queiroz na Academia, Adonias 
Filho, que além de romancista da mesma seara de Rachel era um crítico 
literário competente, sobretudo do romance de 30, mostrou em palavras 
indeléveis a relevância de Rachel de Queiroz na literatura brasileira:

“Os grandes recursos, responsáveis pela continuidade da atmosfera ficcional em todos os ro-
mances e todas as peças, têm aí sua origem. Concentra-se o drama da seca, e a estória de alguns, 
convertendo-se em estória de todos, expõe o sofrimento e a piedade em sua projeção maior que 
é a dos dias comuns. No fundo da desolação, há vida nos corpos e nas almas. Articulam-se os 
quadros, e a realidade literária torna-se um mundo animado.”

A lembrança do nome de Adonias Filho vem a propósito também 
porque ele foi um dos mais diletos amigos de Rachel. durante mui-
tos anos, formavam, juntamente com Octavio de Faria, uma espécie 
de trindade. diariamente encontravam-se na cidade. conversavam de 
tudo. Adonias era o crítico de plantão, de quem os outros esperavam 
o julgamento dos livros e artigos que saíam, porque era o mais sensa-
to e eclético nas leituras, além de ser o crítico profissional do Diário 
de Notícias.

Após o romance de 30, o sertão renasceu nos anos 50, na obra de 
Guimarães Rosa. e renasceu outra vez em 1992, em O memorial de Maria 
Moura, que o apresenta na sua geografia nordestina e o capta no seu 
momento mítico por excelência.

Nele, Rachel traz de volta certas constantes de sua ficção. Há de 
novo uma heroína sentimental e sexualmente reprimida, insatisfeita ante 
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a situação de inferioridade da mulher; a personagem vai se revelando 
aos poucos pela ação e pela introspecção; a gradativa exposição dos 
problemas sociais se opera pelas circunstâncias da narrativa e não pelas 
observações do narrador, ou narradores. 

 � Uma canção de amor a israel
Rachel de Queiroz esteve em israel e trouxe impressões muito for-

tes do que ela denomina de “reencontro com o seu povo”. Afirmando 
que em suas veias corre sangue judeu (por parte dos Alencares, que 
eram cristãos-novos), ela misturou seus sentimentos, o que não a im-
pediu de ter uma surpresa, feliz e alegre, da realidade de israel, “da 
carne viva que está vivendo ali, daquela mocidade que é dona da terra, 
que é filha da terra, que é o sabra (aquele cacto, o sabra, nós o temos 
no Nordeste e se chama palmatória). O sabra, o jovem sabra, não é 
mais um mártir do holocausto, não é mais um escondido no gueto, 
não é mais um jovem judeu ambicioso, lutando para vencer as bar-
reiras do preconceito e da discriminação. O jovem sabra é um jovem 
senhor, um jovem leão pisando a sua terra, o seu deserto, a sua pedra, 
semeando a sua semente, com segurança e orgulho, com a certeza de 
que ele está ali para ficar, ele está ali porque ele é de lá, porque ele é 
da terra e a terra é dele”.

Os olhos de Rachel se iluminavam quando ela falava das três sema-
nas vividas em israel, da vibração que sentiu ao ser sabatinada pelos 
integrantes do kibutz brasileiro Bror chail. 

Perguntei-lhe de que modo sentiu em israel o apreço pela educação. 
eis a resposta:

“Esse cuidado com a educação é característico da família judia, que chega até o sacrifício, no 
caso da tradicional iídiche mame, que deixa até de comer, deixa de fazer um vestido, que se obri-
ga a qualquer renúncia e esforço para dar instrução, para dar cultura ao filho; é um fenômeno 
típico de Israel, que a gente aqui no Brasil só muito raramente iguala. O Ministro da Educação 
em Israel me dá a impressão de que tem o trabalho muito facilitado pela colaboração total do 
país. É o povo que ajuda e vigia, dando largas à sua paixão, que traz na massa do sangue, pela 
cultura e a instrução. Você, que foi Secretário de Educação e Cultura e trabalhou como um leão, 
viu como é duro no Brasil agir nesse terreno.”
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discorrendo ainda sobre a visita, Rachel de Queiroz, que se consi-
derava uma velha senhora sionista, falou das escavações arqueológicas:

“A gente sente um choque de estar em contato com cinco milênios de história ali nas 
mãos. Imagine a emoção de, pela primeira vez, deparar com a história como que fossilizada, 
como que mumificada na fundura do chão. Estive nas covas dos documentos do Mar Morto. 
É inesquecível.”

 � tantos anos
Rachel de Queiroz, dona de uma alegria inesgotável, acabou ceden-

do à pressão da sua irmã maria luíza e de alguns amigos. escreveu, em 
parceria com a mana, o livro Tantos anos, que saiu em setembro de 1999, 
pela editora siciliano.

são recordações, mais que memórias, em que a escritora lembra a 
sua militância política (“fui comunista por 24 horas; quando o Partido 
quis interferir na minha obra, caí fora”), a conspiração de 64 (“cas-
telo Branco tinha horror à palavra ditadura”) e algumas peripécias da 
carreira literária, como a tremenda surra que deu num crítico do ceará 
quando foi injusto com O quinze: “O desgraçado chegou a dizer que o 
livro tinha sido escrito pelo meu pai. Bati nele até quebrar a sombrinha. 
Nunca mais escreveu uma linha a meu respeito.”

Padre cícero, Jânio Quadros, Graciliano Ramos, dom Hélder câ-
mara, Adonias Filho, José Olympio, Gilberto Freyre e o grande amigo 
Austregésilo de Athayde são citados em Tantos anos como personagens 
que fizeram parte da sua vida.

seus romances foram escritos sob o signo da defesa da liberdade, ou 
antes, da sua carência. Por isso, suas criaturas romanescas cedem a esse 
apelo permanente, constante, do romance de Rachel de Queiroz, que 
lhe dá uma unidade intrínseca, sugere um problema ao mesmo tempo 
social e existencial, e a esperança de sua superação.
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evocação a Rachel
Arnaldo Niskier

de Bandeira, a louvação primeira,
Verso especial para a nossa Rachel,
Que a tudo dedicou atenção inteira
Antes mesmo de ir para o céu.

O coração pleno de saudade
movimenta até o João e a maria 
Numa ação que não conhece idade
Faz da qualidade sua garantia.

Rachel, de O quinze, uma obra-prima,
Que em Maria Moura se retratou
Usou prosa não usava rima,
A inspiração do Nordeste, que tanto amou.

Quando desabrochou Dôra, Doralina,
Já mestra em literatura,
era moça, não era menina,
imaginou o ofício e a vida futura.

Foi a primeira a entrar para a Academia
Quando era clube masculino a casa de machado
trouxe luz e muita simpatia
e assim exerceu o seu reinado.
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O infinito íntimo e o rumor 
do tempo: algumas questões 
em torno ao anjo da história 
de murilo mendes

Fabríc io  de  A.  C .  Gonçalves

O infinito íntimo,
O núcleo simplíssimo de Deus

– Murilo Mendes, PrimEira mEditação  
de o infinito íntimo

junto à janela as cinzas do tempo

– Dinu Flămând

Abril de 1930. Rebenta um estampido seco no peito de 
Vladimir maikóvski. se fecha a esperança que flores-
ceu em outubro de 1917. Os “céus escuros de metal” 

de trakl tomam conta do horizonte histórico. O rumor do tempo 
escorre a plenos pulmões no peito do poeta russo, “preso ao papel 
com os pregos das palavras”. É o mesmo canto melancólico 
e desesperado que rasga ao meio o cristo na cruz, ecoando 
pelos séculos, “senhor, senhor, por que me abandonaste?”, e 
que drummond replicará, ironicamente, no Poema de sete faces, 
“meu deus, por que me abandonaste / se sabias que eu não 
era deus / se sabias que eu era fraco”. Preso no labirinto da 
memória, trotski vê a marcha triunfal do exército vermelho 
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afundar com o pôr do sol no Bósforo. Amadurece o período do século 
passado que eric Hobsbawm denomina como a Era da catástrofe. O breve 
século XX prepara o seu clímax. Prelúdio melancólico que murilo men-
des canta em Idílio unilateral: “Ó saxofones do último dia / soprando a 
música do aniquilamento.”

O ano de 1930 é considerado pela crítica como um marco fundamen-
tal da poesia brasileira do século XX. Nesse ano são publicados dois 
livros que atestam a maturidade da poesia modernista no país, Alguma 
poesia, de carlos drummond de Andrade, e Poemas, de murilo mendes. 
As duas obras indicam a passagem da fase heroica do modernismo de 
1922 para uma fase de maior e mais fundamentada maturação estética e, 
simultaneamente, ideológica. 

segundo uma formulação precisa de José Guilherme merquior, é 
possível afirmar que a geração de escritores que participaram da se-
mana de Arte moderna de 1922 chegaram ao modernismo, enquanto os 
estreantes drummond e murilo nasceram modernos, já que seus livros 
de estreia demonstram um grande domínio e familiaridade na realiza-
ção poética de diversas técnicas de composição modernistas. Ambos os 
livros tiveram uma recepção calorosa por parte de mário de Andrade. 
em relação à obra de estreia de murilo mendes, mário escreveria que 
“historicamente é o mais importante dos livros do ano.” Já manuel 
Bandeira diria, em Apresentação de Murilo Mendes, texto publicado origi-
nalmente no livro Apresentação da poesia brasileira, que “murilo mendes é 
talvez o mais complexo, o mais estranho e seguramente o mais fecundo 
poeta dessa geração.” mais adiante, no mesmo ensaio, Bandeira afirma 
que “murilo é um dos quatro ou cinco bichos-da-seda da nossa poesia, 
isto é, os que tiram tudo de si mesmo”. 

mário de Andrade, por exemplo, apontou desde cedo para a tensão 
permanente entre o universalismo católico e o profundo enraizamento 
num espaço e tempo concretos, marca constitutiva da poesia de murilo, 
conferindo-lhe um índice de sensualidade simultaneamente mística e 
terrena. em uma das frases de seu ensaio, mário afirma que a conver-
são religiosa de murilo teria conferido à sua poética a capacidade de 
dar “valor ao tempo”, “organizando a eternidade”, tangenciando o seu 
significado profundo para a obra muriliana, ainda que não desenvolva 
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todas as possibilidades desse insight, abando-
nando em seguida essa chave de leitura pre-
ciosa para a compreensão da totalidade dissonante, 
aberta e em processo de constante tensão dia-
lética entre os contrários, que é um dos ele-
mentos constitutivos essenciais de sua poética. 

A conversão de murilo de forma alguma 
se traduziu em afastamento “metafísico” do 
“tempo” em nome de uma pura contemplação 
da “eternidade”. Pelo contrário, representou 
um mergulho ainda mais denso e profundo 
nas correntes do presente, buscando em seu próprio tempo histórico os 
sinais ambíguos e difusos da Eternidade. como o próprio poeta expressou 
no título de poemas em prosa, publicado em 1936 e logo retirado de 
circulação, ela implicou numa imersão no corpo da história em busca 
do Sinal de Deus. Nesse livro, que talvez não seja dos melhores em ter-
mos de acabamento formal, há, todavia, o registro das tensões dialéticas 
não resolvidas que marcaram e marcarão sua obra, antes e depois de 
seu retorno ao cristianismo. Ainda que a adesão ao catolicismo tenha 
significado o surgimento de um certo norte, conferindo uma direção 
às suas inquietações, isso não implicaria um ponto de repouso ou uma 
falsa harmonia apaziguadora. Anos depois, em A idade do serrote (1968), 
livro de prosa no qual o poeta reelabora poeticamente suas memórias de 
infância, murilo afirmará que “a fé não nos traz o descanso, mas sim 
uma inquietude que somente cessará no último dia. Ou quem sabe nos 
sobreviverá?”1 

Nas agitadas ondas do tempo presente, o poeta enxerga, em permanente 
tensão dialética, o choque entre Tempo e Eternidade, termos esses que, não 
por acaso, serão o título do primeiro livro publicado após sua conversão, 
em parceria com Jorge de lima, no ano de 1935. Nos clarões que surgem 
em meio a esses choques recorrentes entre o trágico presente histórico 
e a sede pelo absoluto, cintila a poesia de murilo. tampouco, o retor-
no ao cristianismo após a morte do amigo ismael Nery significaria o 
1 meNdes, murilo. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Organização e preparação 
do texto luciana stegagno Picchio, p. 913.
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abandono da matéria em nome de uma espiritualidade desencarnada. O 
cristianismo de murilo – assim como o de Nery – busca uma autêntica 
compreensão do mistério cristão: a um deus que encarna em um corpo 
humano, assumindo e redimindo a matéria, corresponde uma eterni-
dade que emerge no tempo, no rosto histórico de cristo. como lemos 
em um dos aforismos de O discípulo de Emaús (1945): “cristo santificou o 
corpo humano e a anatomia, expondo-se nu na cruz.”2 

As célebres teses Sobre o conceito de História (Über den Begriff  der Ges-
chichte – 1940) podem nos fornecer um instrumento para uma fecunda 
inflexão dialógica em relação à poética de murilo mendes. Nas teses 
benjaminianas encontramos uma tensão dialética permanente entre his-
tória sagrada e história profana, que se materializa, por excelência, na 
imagem paradoxal do Anjo da História, inspirada no conhecido quadro 
de Paul Klee. O Anjo de Benjamin, assim como a poética muriliana, se 
encontra suspenso entre a História como salvação e a Salvação na História. 

escrevendo em plena meia-noite no século – segundo a bela e terrível 
expressão que intitula o romance de Victor serge –, Walter Benjamin 
clama, em suas teses, pela necessidade de enxergarmos em cada “ima-
gem do passado”, que passa “célere e furtiva”; uma “imagem que lam-
peja no instante de sua recognoscibilidade” e aponta para uma constelação 
histórica “saturada de tensões”, acenando, como num clarão que reluz em 
cada Jetztzeit (tempo-de-agora), para a “fraca força messiânica, à qual o 
passado tem pretensão”3. 

enraizado na mesma constelação histórica saturada de tensões que deu ori-
gem às teses de Benjamin, murilo mendes canta, num poema do li-
vro As metamorfoses (1944) – sintomaticamente intitulado História –, um 
horizonte no qual “O espaço abre-se em sedes e clamores / dos que 
nasceram há mil anos e dos que ainda vão nascer”. O mesmo horizonte 
onde “Há uma convergência de presságios / Nos jardins cobertos de 
rosas migradoras / e nos berços onde dormem crianças com fuzis”. A 
estrofe final do poema – composta por dois versos apenas, e destacada 

2 meNdes, murilo. Op. cit., p. 843.
3 trata-se, respectivamente, das teses V, XVii e ii, na tradução realizada por Jeanne marie Gagnebin e 
marcos lutz müller, incluída em lÖWY, michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio – uma leitura das teses 
“Sobre o conceito de história”. são Paulo: Boitempo, 2005.
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do contínuo do poema, formado por dez versos justapostos numa única 
estrofe onde as imagens se sucedem em choques contínuos –, encer-
ra um exemplo preciso da “fraca força messiânica” aludida nas teses: 
“O espírito poderoso que fundirá os tempos / espera, impaciente, nos 
átrios celestes”. O ritmo desse tempo messiânico dramatizado no poema 
se concretiza justamente em meio ao choque sucessivo e paradoxal das 
imagens, que estabelecem, desde o início, uma simultaneidade entre 
contração e expansão, um movimento de sístole e diástole entre o tempo 
do fim e o fim dos tempos: “Os mares se contraem, / As nuvens esticam as 
asas”. Outro poema do mesmo livro, com o título igualmente signifi-
cativo de A marcha da História, um “marco do horizonte” no qual “[...] o 
homem e a mulher são um / Onde espadas e granadas / transforma-
ram-se em charruas / e onde se fundem verbo e ação”.4

Na tese Vii de Sobre o conceito de História, encontramos a célebre ima-
gem benjaminiana da necessidade de escovarmos a história a contrapelo. 
imagem que se relaciona estreitamente com outro postulado desenvolvi-
do em uma das notas preparatórias para a redação das teses, onde o filó-
sofo defende que é necessário, ao seguirmos a estrutura da história, rea-
lizar o que ele denomina como uma “espécie de análise espectral”, pois 
“do mesmo modo que o físico identifica o ultravioleta no espectro de 
cores, assim também ele identifica na história uma força messiânica”.5 

contudo, como o próprio Benjamin desenvolve na redação final de 
suas teses, trata-se de “uma fraca força messiânica” que é concedida a 
cada geração. O comentário de michael löwy é preciso neste ponto: a 
força messiânica é fraca, pois “não é inteiramente garantida, ela é apenas 
uma possibilidade muito pequena que é preciso saber agarrar”6. Não 
está inscrita como fatalidade inelutável na estrutura da história. Por esse 
motivo, na mesma nota preparatória, Benjamin afirma que:

[...] Aquele que quer saber em que condição se encontra a “humanidade redimida”, a que 
pressupostos está sujeita a entrada nessa condição e quando se poderá contar com ela, está a 

4 meNdes, murilo., Op. cit., p. 330. A distinção conceitual entre tempo do fim e fim dos tempos foi 
pensada por Giorgio Agamben no livro O Tempo que resta – Um comentário à Carta aos Romanos. Belo Hori-
zonte: Autêntica editora, 2016. tradução de davi Pessoa e cláudio Oliveira.
5 BeNJAmiN, Walter. O anjo da História. Belo Horizonte: Autêntica editora, 2012. Organização e tra-
dução de João Barrento. p. 177.
6 lÖWY, michael. Op. cit., p. 52.
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fazer perguntas para as quais não há resposta. É o mesmo que perguntar qual é a cor dos raios 
ultravioletas.7

Para uma compreensão vertical da poética de murilo mendes em 
toda a complexidade do seu movimento dialético interno, talvez se 
mostre fundamental lê-la de acordo com essa provocação teórico-me-
todológica de Benjamin, situando-a numa análise espectral, à contraluz 
ou a contrapelo, onde a luz se reflete e, ao mesmo tempo, se refrata 
no objeto, desenhando uma cartografia que aponta a constelação histórica 
saturada de tensões inscrita no interior da própria obra muriliana e no 
interior da qual ela está, simultaneamente, inscrita. No corpo dos 
poemas, é fundamental saber ler as cicatrizes da história e a circulação 
do tempo por entre as veias e artérias dos versos. tomando, portanto, 
a obra de murilo como uma estrutura monadológica, no sentido do 
termo recuperado por Benjamin a partir da releitura de leibniz, den-
tro de um processo contínuo e recíproco de reflexão e refração, através 
do qual é possível “conservar e suprimir na obra a obra de uma vida, 
na obra de uma vida, a época, e na época, todo o decurso da história”8, 
implicando o próprio processo exegético nesse jogo de espelhos. des-
sa forma, é possível apreender a “constelação em que sua própria 
época entrou com uma determinada época anterior”. concepção que, 
curiosamente, coincide com a formulação de que “toda a história é 
filha de seu tempo”, defendida pelo historiador lucien Febvre, um 
dos mais importantes expoentes da École des Annales. daí resultando 
que, consciente ou inconscientemente, as visões que construímos do 
passado são sempre, em grande medida, informadas pelas questões 
que nos assombram no presente. contudo, essas próprias questões 
possuem profundas e complexas raízes históricas, remetendo à impli-
cação dialética contida no conhecido axioma de lucien Goldmann: 
“a história do problema é o problema da história.” Reconhecemos nos 
fantasmas passados que requisitam nossa preocupação os rastros dos 
mesmos espectros que ainda nos assombram. e, portanto, é necessário 
saber ler esses signos para enxergar sob a escrita aparente as constelações 
7 BeNJAmiN, Walter., Op. cit., p. 177.
8 Apêndice A das teses sobre o conceito de História. em lÖWY, michael. Op. cit., p. 140.
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históricas saturadas de tensão que ainda nos dizem res-
peito de alguma forma, da maneira semelhante ao 
processo de leitura de uma escrita aparentemente 
apagada de um palimpsesto:

A melhor maneira de captar a ideia central de uma época talvez 
não seja se concentrando nas características explícitas que definem 
seus edifícios sociais e ideológicos, mas sim nos fantasmas renegados que a assombram, que 
habitam uma região misteriosa de entes não existentes, que, no entanto, persistem e continuam 
a ser eficazes. [...]9 

Ainda que não tenha desenvolvido suas intuições críticas com maior 
profundidade, José Guilherme merquior detectou de maneira precisa 
essa mesma tensão estruturante da poética muriliana, suspensa entre o 
tempo e a eternidade, onde a poesia comparece “como agente messi-
ânico, noiva do futuro, veículo do eschaton, selo verbal da criação”. mer-
quior, aproximando murilo a drummond, pensa em uma poética do mar-
tírio e da salvação:

Com essa poética do martírio e salvação, Murilo deu fé como pouco das desumanidades 
do nosso tempo, das guerras e chacinas, ditaduras, censuras e torturas. Poucos foram tanto 
quanto ele próximo à verdade histórica da correlação surrealismo/libertarianismo (avatar 
moderno da que, nas literaturas latinas do século passado, aliou romantismo a liberalismo). 
Sem se ter convertido, como Drummond, em grande poeta público – em tribuno lírico – 
Murilo certificou com rara constância aquela inerência do social à própria subjetividade em 
que Adorno propunha descobríssemos o significado transpessoal da poesia (e, em particular, 
da contemporânea). [...] 

A intuição crítica de merquior toca em um ponto que, conforme 
dissemos antes, consideramos essencial para compreender em toda a 
sua profundidade a lógica interna que dinamiza toda a obra de murilo 
mendes. contudo, a despeito de vários avanços em alguns dos melho-
res e inovadores estudos sobre sua poética, que constituem os princi-
pais momentos de sua fortuna crítica, a compreensão de toda a sua 
radicalidade e amplitude continua sendo um desafio. essencialmente 
9 ŽiŽeK, slavoj. O absoluto frágil ou Por que vale a pena lutar pelo legado cristão? são Paulo: Boitempo, 2015. 
tradução de Rogério Bettoni. p. 29.
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heterodoxa, a poética muriliana não cabe em categorias rígidas e es-
treitas. O poeta de Juiz de Fora foi simultaneamente um surrealista 
profundamente tocado por uma religiosidade mística e um apaixonado 
pelas inovações do modernismo artístico, cuja obra dialoga com um 
imaginário messiânico e escatológico de fundo bíblico, alimentando-o 
a partir de questões trágicas profundamente enraizadas em seu próprio 
tempo histórico. mesmo a complexa relação entre vanguarda e tradição, 
ou entre renovação e conservação, será fruto de uma tensão dialética estru-
turante em toda a sua obra.

A síntese contraditória e aberta que a obra de murilo mendes opera, 
longe de ser um indício de inconsistência, indica, ao contrário, a sua 
singularidade artística. singularidade essa que não se estabelece apenas 
dentro do âmbito estrito do modernismo brasileiro ou da própria po-
esia brasileira em geral, mas também avulta em relação ao surrealismo 
enquanto movimento de vanguarda que teve uma enorme influência ar-
tística, direta e indireta, ao redor do mundo e em relação às demais cor-
rentes da arte moderna. Uma das chaves fundamentais para compreen-
der a particular apropriação do legado surrealista realizado por murilo 
mendes se encontra em um dos aforismos do livro O Discípulo de Emaús 
(1945) – obra que representa uma súmula poética de toda sua reflexão 
teórica, crítica e filosófica –, no qual o poeta afirma que “O surrealis-
mo, tentando ultrapassar os limites da razão humana, aproxima-se às 
vezes consideravelmente da mística.”10 

em meio às ruínas que marcaram a era das catástrofes, diversos 
itinerários no século perfazem a escrita trágica de um tempo: Vladímir 
maiakóvski, Ossip mandelstam, Jacques maritain, emmanuel mou-
nier, Georg lukács, ernst Bloch, Walter Benjamin, simone Weil, carlos 
drummond de Andrade, Bertold Brecht, Alceu Amoroso lima, entre 
muitos outros nomes possíveis de se enumerar, são, assim como murilo 
mendes, testemunhas de seu tempo, um tempo sombrio e, simultane-
amente, testemunhas do Futuro, no sentido que Pierre Bouretz dá ao 
termo em seu longo estudo sobre a influência messiânica no pensamen-
to judaico do século XX. 

10 meNdes, murilo. Op. cit., p. 822.
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em outro dos aforismos do livro O discípulo de Emaús (1945), murilo 
afirma que “No mundo físico existem muito mais símbolos e alego-
rias do que na escritura”. Folheando um de seus Retratos-relâmpago 
(1973), sobre Proust, lemos que “Os homens procuram reelaborar o 
tempo perdido, oráculo do futuro”, duas provocações que suscitam 
um profundo diálogo com algumas das questões recorrentes na obra 
de Walter Benjamin, pois, como lembra leandro Konder, para Benja-
min: “todo passado está carregado de possibilidades que se perderam 
e que teriam (ou têm?) para nós uma significação decisiva: Benjamin 
sublinhava a importância desse “futuro do pretérito” na rememoração 
histórica”. Por outro lado, é fundamental não esquecer que em Benja-
min a rememoração histórica “é da natureza da memória involuntária, 
de Proust, a única que pode extrair do reservatório do inconsciente 
as impressões passadas realmente significativas”. ernst Bloch evoca 
as imagens utópicas do passado, que se relacionam com uma Onto-
logia do ainda-não-ser (Ontologie des Noch-Nicht-seins), na qual a 
consciência antecipadora, articulando-se através de sonhos diurnos 
ou sonhos para frente, “é importante como força impulsionadora, 
como motivo de despertar e de futuro no processo do estar-aí huma-
no, entendido como um eterno ‘tornar-se ser’ ou ‘vir-a-ser’ (Werden)”. 

É justamente nesse intervalo, em meio ao drama histórico, imersa 
no Mistério da História, que deveríamos ler a obra de murilo mendes. 
Uma poética suspensa entre a História da salvação e a Salvação na História, 
testemunha do futuro de um processo em curso, ao qual ainda pertence o 
Nosso tempo, “tempo de homens partidos”, como escreveu drummond. 
“todas as coisas ainda se encontram em esboço / tudo vive em trans-
formação”, dizem os dois primeiros versos de Poema dialético, publicado 
em Poesia liberdade (1947). talvez seja possível ouvir nos harmônicos des-
ses versos aquilo que ernst Bloch escreveu em Experimentum mundi (1975):

O processo do mundo ainda não está decidido em nenhum lugar, nem ao menos está 
frustrado; e os homens podem ser na terra os guardiões do seu rumo ainda não decidido, quer 
para a salvação, quer para a perdição. O mundo permanece, na sua totalidade, como um fabril 
laboratorium possibilis salutis.11

11 BlOcH, ernst. Experimentum Mundi. Frage, Kategorien des Herausbringens, Praxis. suhrkamp-Ver-
lag, 1975. p. 245.
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O Anjo da História muriliano, assim como o de Benjamin, também 
é impelido para frente por uma tempestade que sopra do Paraíso, ema-
ranhando-se em suas asas e impedindo-as de fechar. contudo, talvez seu 
rosto não esteja voltado completamente para o passado, mas sim para 
o futuro, onde vislumbra em meio às ruínas que se acumulam aos seus 
pés a promessa de ressurreição que cintila no rosto do cristo que sofreu 
na cruz. símbolo maior da encruzilhada histórica e poética em que se 
inscreve a obra de murilo mendes.
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Homenagem a 
Foed castro chamma

Carlos  Newton Júnior

O último dia 28 de março marcou os 90 anos de nas-
cimento do poeta Foed castro chamma. Nascido 
na cidade de irati, Paraná, em 1927, Foed foi um dos 

maiores poetas da nossa literatura. Foi, também, nas palavras 
do crítico e ensaísta André seffrin, “um dos mais injustiça-
dos”, sobretudo pelo ostracismo editorial que sua obra conhe-
ceu nas últimas décadas da sua vida, quase toda ela passada na 
cidade do Rio de Janeiro, onde veio a falecer, a 12 de janeiro 
de 2010.

de fato, após o lançamento do grandioso Pedra da transmu-
tação, em 1984, pela editora melhoramentos (edição única e 
há muito esgotada, levada a efeito por força do Prêmio Bienal 
Nestlé de literatura Brasileira), a poesia de chamma passou 
a ressentir-se da falta de editores com coragem suficiente para 
publicá-la – principalmente porque estamos tratando, aqui, e 
é preciso que isso fique claro logo de saída, de uma poesia de 
altíssimo nível, realizada num país de raros leitores capazes de 
apreciá-la em sua real dimensão. A exceção ficou por conta da 
imprensa Oficial do Paraná, que em 2001 lançou uma Antologia 
poética do autor, com prefácio, seleção e notas de André seffrin, 
que foi, também, um dos seus maiores amigos.

O fato levou chamma a investir em edições “caseiras” para 
fazer com que seu trabalho de poeta, de tradutor e de ensaísta 

escritor e 
professor 
universitário. 
Autor de vários 
livros, organizou 
e prefaciou o 
Almanaque Armorial, 
de Ariano 
suassuna (José 
Olympio, 2008), 
e as antologias 
O Cangaço na 
Poesia Brasileira 
(escrituras, 2009) 
e Poemas para Dom 
Quixote e Sancho 
(editora UFPe, 
2015).
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circulasse entre um reduzido grupo de amigos, do qual tive o privilégio 
de participar. Assim, por exemplo, ao longo de uma década, de 1998 a 
2007, recebi em casa, pelo correio, ou pessoalmente, quando nos en-
contrávamos no Rio, mais de meia dúzia de títulos seus, com o selo das 
“edições latife” – de ensaios sobre Filosofia da Arte a traduções (Bucó-
licas de Virgílio, epigramas latinos dos séculos XVi-XVii e poemas de 
Adam mickiewicz traduzidos diretamente do polonês), passando por 
um livro de poemas e outro de cartas que Foed, após ter-se radicado no 
Rio, escreveu à sua mãe, ao longo de três décadas residindo longe de 
sua cidade natal (1948-1978). Os livros eram confeccionados pelo pró-
prio autor, a partir de páginas digitadas em computador e fotocopiadas, 
depois montadas e encadernadas manualmente, com capa de cartolina. 
O nome da “editora”, latife, era o mesmo da avó de Foed, numa bela 
homenagem do poeta à matriarca da família. 

tendo estreado na literatura em 1952, com Melodias do estio, e pu-
blicado, além de Pedra da transmutação (1984), Iniciação ao sonho (1955), 
O poder da palavra (1959), Labirinto (1967), Ir a ti (1969), O andarilho e a 
Aurora (1971), entre outros, Foed castro chamma construiu uma obra 
cujo fôlego causa assombro em nosso atual horizonte poético, pouco 
afeito, com as raras e honrosas exceções de praxe, a versos de substrato 
filosófico, ao poema extenso (ou ao “poema-rio”, como Foed costu-
mava dizer), ao impulso para o transcendente, para o grandioso ou o 
sublime – aquele tipo especial de beleza que nos atrai e nos ameaça 
ao mesmo tempo. 

Hoje, vê-se claramente que todos os livros de Foed se integram para 
formar um só livro, uma obra única, sólida e pessoal, que ele nos dei-
xou como uma espécie de marco de sua passagem pelo mundo. Nesse 
sentido, para ficar apenas num exemplo, os poemas de Alegorias de Abril, 
livro que deixou inédito, podem ser lidos como uma espécie de extensão 
natural de Pedra da transmutação, como se o poeta, havendo completado o 
seu roteiro circular de dez mil versos, partisse da cauda da serpente para 
dar início a um novo percurso, a um novo círculo em torno da realidade 
que pretendia desesperadamente conhecer e que se confundia com o seu 
próprio eu, oculto e dilacerado dentro de si mesmo, numa verdadeira 
obsessão para levar às últimas consequências o famoso preceito socrático 
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que nos recomenda o autoconhecimento, para recompor ou resgatar os 
estilhaços de sua vida, devorados pelo dragão terrível do tempo.

Pode-se dizer, então, que o “eu” de Alegorias de Abril, sendo uma inven-
ção poética, um “eu-fingidor”, não poucas vezes resvala na realidade, 
naquilo que o poeta divagante nos apresenta de real transfigurado, de 
memória iluminada pelo mito, de reminiscências suscitadas por uma 
visita a irati, que lhe desperta, por sua vez, o impulso incontrolável de 
refletir sobre os enigmas universais, sobre o nosso estranho destino de 
assinalados, sobre o tempo e a ruína, sobre a permanência e a atempo-
ralidade do amor.

diga-se de passagem, aliás, que o volume de cartas à mãe, há pou-
co referido, intitulado Navio fantasma, além de poder ser lido como um 
grande e belo romance, desses dos quais ninguém consegue sair indife-
rente, é de extrema importância para o entendimento de boa parte da 
hermética poesia de chamma, pela quantidade de luz que lança sobre a 
sua obra, a partir de informações biográficas. Nele descobrimos, entre 
outras coisas, que a escritura de Pedra da transmutação (sob todos os as-
pectos sua obra mais vigorosa, espécie de pedra de ara em torno da qual 
gira tudo o mais) remonta pelo menos à década de 1950; e que também 
por essa época o poeta já se encontrava consciente de sua personalidade 
conturbada, marcada por uma neurose cuja superação somente seria 
possível através da poesia.

No que tange às Alegorias de Abril, seria oportuno lembrar as muitas 
passagens de Navio fantasma em que o poeta faz referência à sua cidade 
natal, numa busca constante por notícias de seus familiares; em mani-
festações de saudade não somente em relação às pessoas, mas às ruas, 
às casas, às cores da paisagem natural que envolve e compõe a paisagem 
urbana; na preocupação com os vendavais “descabelando árvores, arran-
cando portas, espelhos e janelas”; na crença de que uma abelha o visita 
toda vez que se encontra em sintonia com alguém de irati (cujo nome, 
em Guarani, significaria “rio de mel”); e assim por diante.

“se pudesse falar com deus seria de manhã, na terra bendita onde 
nasci”, afirma Foed em carta datada de 16 de outubro de 1954. “de que 
cor amanheceu irati hoje?”, pergunta no início de outra carta, escrita 
dez anos depois, a 6 de setembro de 1964. de certo modo, no sentido 
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platônico, a poesia é o elo que liga a criatura ao criador. Por um lado, ao 
criar a beleza artística, o homem se recorda da beleza absoluta dos ar-
quétipos; por outro lado, através da contemplação da beleza do mundo 
sensível, o homem pode entrar em união com a própria divindade, com 
a suprema Beleza do mundo das ideias. 

em Alegorias de Abril, a cidade de irati, que há muito já se tornara um 
mito para o poeta exilado no Rio de Janeiro, é o espelho a refletir o 
mundo estranho que Foed castro chamma cultivava na sua memória. 
cada passo do percurso real que o poeta realizou em irati, no mês de 
abril de um ano qualquer, suscita-lhe uma lembrança nova, que por 
sua vez é a geradora de imagens belas e inusitadas, desmaterializadas a 
modo de pintura impressionista, carregadas de música e de sensualida-
de, imagens que se fundem a outras e mais outras, e assim vão evocando, 
por associação de ideias, intrincados labirintos de espelhos, ruínas da 
memória cuja beleza é comparável à dor das perdas que o poeta carrega 
consigo, como os poemas,

que me rejuvenescem quando os leio
e ao contrário ao compor mais envelheço
tal a contradição em que vivemos. 

contradição típica do grande poeta, poder-se-ia dizer, do poeta que 
ao ler os seus próprios versos transporta-se para a época em que foram 
escritos, e para quem a realização do poema, balizada pelo rigor da 
forma, pela procura da palavra exata, do ritmo preciso e da concisão 
poética, é trabalho árduo, que cansa e desgasta, e que de fato envelhece. 

O universo interior de Foed castro chamma é místico, difícil, ele-
vado, regido por uma lógica superior, não aristotélica, e é esse universo 
que se encontra admiravelmente expresso nos seus versos, versos que 
demonstram a tênue fronteira a separar a intuição filosófica da intuição 
artística, e esta da intuição religiosa. suas influências literárias são inú-
meras, e muitas já foram apontadas pela crítica, com maior ou menor 
precisão – de escolas como o Romantismo ou o simbolismo a poetas 
como o alemão Hölderlin ou o brasileiro Jorge de lima; dos textos dos 
filósofos gregos do período clássico a escritos sobre magia e ocultismo. 
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mas o que importa, mesmo, é frisar que na obra de Foed, como 
ocorre na obra de todos os grandes poetas, essas influências somente 
são perceptíveis enquanto sombras que acompanham um corpo inteira-
mente novo, do qual elas já não fazem parte e sobre o qual não podem 
mais reivindicar nenhum domínio. O resultado da fusão de influências 
que Foed consegue obter no seu cadinho, valendo-se dos seus dotes 
de alquimista, mostra-se tão fascinante que dificilmente um leitor de 
poesia, ao ler os últimos versos que ele nos deixou, concordará com t.s. 
eliot, para quem abril seria “o mais cruel dos meses”.
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A infância como autoficção, 
em Graciliano e seus 
contemporâneos franceses

Leonardo Fróes

Poetas da prosa, desde o final do século XiX e durante 
o século XX, deram às suas narrativas o sabor de um 
saber sem analogias exatas com o cotidiano do mundo: 

o da arte (autônoma) das palavras. tais autores parecem ter 
percebido, ao se afastarem de um estilo muito restrito e cada 
vez mais enfraquecido por vícios, o estilo supostamente rea-
lista, que as narrativas contidas nos seus textos não pretendem 
se impor como fotografias de fatos – porque são os textos, 
na realidade, que criam, como estruturas artísticas com valor 
próprio, fatos novos de língua e de sentido.

No Brasil, Graciliano Ramos (1892-1953) se demonstra um 
poeta da prosa por ter feito da concisão expressiva um dos 
pilares nos quais mais se sustentam as construções verbais que 
arquitetou tendo as palavras por módulos. desde as páginas 
iniciais de Infância, livro fundamental para se entender o amar-
gor que todas as suas obras refinam, podemos ler frases ou tre-
chos inteiros que têm um nítido sabor de poema mentalizado e 
vivido como emoção profunda. Ao recompor quadros e relatar 
incidentes da sua dura e tosca meninice no sertão nordestino, 
é assim que ele nos fala, por exemplo, da simbiose que aí pre-
valecia, avançando até mesmo além da morte, entre as pessoas 

Poeta e tradutor. 
entre seus 
livros mais 
recentes 
estão Trilha 
(Azougue, 
2015), Sibilitz 
(3.a ed., chão 
da Feira, 2015) 
e Chinês com 
sono (Rocco, 
2005). traduziu 
autores como 
shelley, swift, 
Faulkner, 
Goethe, George 
eliot, Virginia 
Woolf, J.m.G. 
le clézio, la 
Fontaine, entre 
muitos outros.
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e os bichos: “Por toda a parte despojos de animais: ossos branquejando 
nas veredas, caveiras de bois espetadas em estacas, couros espichados, 
malas de couro, surrões de couro, roupas de couro suspensas em tornos, 
chocalhos com badalos de chifre, montes de látegos, relhos, arreios, 
cabrestos de cabelo.”

só o recuo do tempo costuma dar a entender que a grande maioria 
dos prosadores, ainda que da atração dos seus temas resultem obras 
muitas vezes de prolongado interesse, não ultrapassa as fronteiras de 
um estilo de época que na maré das influências pode até ser partilhado 
em diferentes línguas. Já os poetas da prosa, como os da própria poesia 
ou os da grande pintura, caracterizam-se por demarcar e palmilhar um 
território que é deles – e inconfundível nos seus traços.

contemporâneos expostos às mesmas flutuações do gosto, a um 
semelhante elã por descobertas e à paralela irrupção de modismos, 
drummond e murilo mendes, como chagall e Picasso, ou Gauguin e 
Van Gogh, criaram obras tão distintas mas de valor tão idêntico como 
o elenco renovável das personalidades que brotam – de que sementes 
sopradas pelo acaso? – no canteiro das almas. Um exato contempo-
râneo de Graciliano Ramos, cornelio Penna (1896-1958) também fez 
poesia pura da prosa nos seus poucos romances de superior qualidade. 
O primeiro, que se queria um realista, foi antes de tudo um dese-
nhador de detalhes, gravando em riscos a escrita xilográfica com que 
acentuou os negrumes da sua terra espinhosa de contrastes. O outro, 
barroco e místico, envolto quase sempre nas brumas da imprecisão, 
criou num tipo de expressionismo abstrato que se lê justamente em 
polo oposto.

Primeiro filho de um modesto casal que ainda viria a ter mais quinze, 
Graciliano nasceu em Quebrangulo, no interior de Alagoas, passou por 
Buíque, em Pernambuco, e acabou de ser criado, de volta a Alagoas, 
em Viçosa e Palmeira dos Índios. Nada nos ambientes agrestes, nada 
em casa e na família, que não dispunha de instrução nem de livros, 
nada a não ser as impressões muito agudas que marcariam para sempre 
um garoto sensível, desengonçado e introvertido, parecia ser favorável, 
naquela árida desolação do interior do Nordeste, à formação de um 
grande escritor. em Infância, pouco depois de relatar como aguentava 
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os maus-tratos que lhe infligiam, “bolos, chicotadas, cocorotes, puxões 
de orelhas”, ele nos diz o que teve de fazer para embasar uma obra, 
fazendo-se ao mesmo tempo um lutador empenhado em preservar a 
integridade que o estava moldando: “reuni pedaços de pessoas e de coi-
sas, pedaços de mim mesmo que boiavam no passado confuso, articulei 
tudo, criei o meu pequeno mundo incongruente.”

desde que alfabetizado, com enorme atraso em relação às práticas 
atualmente em vigor, o menino arredio passou a ler com avidez todo e 
qualquer impresso circunstancial que passasse por Alagoas, folhinhas, 
santinhos, almanaques, e por acaso lhe chegasse ao alcance dos olhos. 
mas a carência de que ele se ressentia, segundo o registro feito em In-
fância, não era apenas de livros, instrução e cultura. da parte dos pais 
às voltas com a filharada crescente, sucessivos transtornos financeiros e 
as repetidas mudanças, faltavam-lhe também compreensão e carinho. A 
esse respeito, impressiona o retrato sem retoques que Graciliano dese-
nha neste livro como lembrança da mãe: “uma senhora enfezada, agres-
siva, ranzinza, sempre a mexer-se, bossas na cabeça mal protegida por 
um cabelinho ralo, boca má, olhos maus que em momentos de cólera se 
inflamavam com um brilho de loucura.”

Por volta dos dez anos, morando então em Viçosa, onde o seu pai 
tinha aberto uma loja de tecidos, ferragens e miudezas, o menino 
faminto por leituras descobre que o tabelião da cidade mantinha no 
seu cartório uma estante abarrotada de “bonitas encadernações de 
cores vivas”. Foi preciso anular a timidez – ou, como escreveu Gra-
ciliano, chegar a “uma inexplicável desaparição da timidez, quase a 
desaparição de mim mesmo” – para o menino se atrever a entrar no 
sóbrio cartório, dizer a quantas vinha e pedir um livro emprestado.  
O tabelião o recebeu muito bem. Não só sugeriu que ele levasse  
O guarani para ler, como também se tornou um precioso mentor, pas-
sando a lhe emprestar seguidamente todos os tesouros guardados nas 
prateleiras da estante. lendo um romance atrás do outro, de autores 
nacionais e estrangeiros, o menino que abominava as cartilhas, as ta-
buadas, as gramáticas, os instrumentos habituais de tortura de um 
mofado ensino formal, foi levado em pouco tempo a conhecer várias 
cidades, a viver nelas, “enquanto os pequenos em redor se esgoelavam, 
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num barulho de feira”. encantou-se com o sena, a Notre-dame, o 
Bois de Boulogne, viajando através das leituras, e encheu-se de entu-
siasmo ao saber que “são luís tinha sido rei da França” e “Napoleão 
se estrepara na campanha da Rússia”.

Por volta dos 10 anos, morando então em Paris, Nathalie sarraute 
(1900-1999) já se expressava em três línguas, russo, francês e alemão, es-
tudava num ótimo colégio e seguia com atenção conversas cultas, tendo 
sempre vivido rodeada de livros, desde a mais tenra idade, e de interesse 
e respeito pelas artes. Ao rememorar os seus tempos de menina rica em 
Enfance, livro na mesma linha e de título igual ao do escritor alagoano, 
ela nos põe em contato com um mundo de civilizados requintes que 
é o mais perfeito contrário do mundo cru e difícil no qual Graciliano 
cresceu. Não que Nathalie não tenha tido problemas.

Nascida em ivanovo, na Rússia, estava apenas com 2 anos quando os 
seus pais se separaram e a princípio lhe impuseram viver em repetidos 
translados, para ficar ora com a mãe, ora com o pai, fosse em moscou 
ou são Petersburgo, em hotéis luxuosos da suíça ou em bons aparta-
mentos na França. Por fim o pai se radicou em Paris, casando-se pela se-
gunda vez, e com ele se radicou a filha, já na idade de estudos regulares. 
As relações da madrasta com a menina nunca foram perfeitas. mas essa, 
cumulada de carinho e de atenções pelo pai, logo se deu a um refúgio 
obstinado nas artimanhas da escrita. muito precoce e inteligente, lia 
um pouco de tudo e se esforçava para fazer progressos na escola, além 
de já ousar tentativas, desde o começo da adolescência, com a vocação a 
despertar, de criação literária.

Ainda adolescente, depois de iniciado nos livros que o tabelião lhe 
emprestava, Graciliano também começaria a escrever alguns pequenos 
trabalhos, embora se mostrasse inseguro, conforme o que Infância diz, 
em relação ao próprio talento. mandado pela família para um internato 
em maceió, pôde completar o ginásio, que lhe ensinou outras línguas, 
mas além disso não passou no aprendizado formal. convocado pelo 
pai, voltou ao interior para ajudá-lo na casa de comércio, servindo atrás 
do balcão. Nathalie, por sua vez, avançou enormemente na educação 
cosmopolita a que sempre teve acesso, estudando inglês e história em 
Oxford, sociologia em Berlim e direito em Paris.
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Infância e Enfance, livros lidos e relidos, com 
anos de intervalo, em operações simultâneas, pa-
recem indicar que uma vocação para as letras, 
como as que levam ao desenho, à dança, à mú-
sica ou à expressão corporal que esboça anelos 
de teatro ou de esporte, pode se manifestar em 
crianças que desde cedo se deixam fascinar pelo 
vigor das palavras, sejam quais forem as con-
dições objetivas nas quais elas vão sendo for-
madas. Há uma essência intangível por trás de 
todas as artes. dança, desenho ou música, do 
mesmo modo que o esforço para construir com palavras, têm sua exis-
tência vinculada à apreensão de um ritmo que lhes ordena o movimento 
e instila sopros vitais. esse elemento escapa a conceituações taxativas. 
mas é dele que provém a energia capaz de plasmar-se em obras, como 
nele é que reside o segredo, só revelado à intuição por magia, das inven-
ções originais.

É curioso que Graciliano Ramos, nos seus rasgos de adolescência, 
muitos anos antes de atingir a prosa seca que o situou tão acima de um 
regionalismo frouxo e folclórico intensamente praticado na mesma época, 
tenha composto alguns sonetos insossos que, sob pseudônimo, ele che-
gou a publicar em jornais. de forma análoga procedeu William Faulkner 
(1897-1962), que, nas suas primeiras tentativas, foi um poeta sem brilho e 
só quando passou a fazer poesia da prosa, desde os textos curtos enfeixa-
dos em New Orleans Sketches, demonstra haver intuído o caminho infrequen-
te que o levou a se tornar grande autor. Nos dois casos, pode bem ser que 
a fúria juvenil de entalhar versos capengas se resumisse a um treinamento 
oportuno que orientava os aprendizes para a descoberta do ritmo.

mas voltemos a Natacha tcherniak, a menina russa de Enfance, que em 
adulta se tornou conhecida como a escritora francesa Nathalie sarraute. 
militando entre os principais expoentes do nouveau roman, em meados do 
século passado, como tal ela se opôs tenazmente às práticas da análise 
psicológica e do realismo oitocentista que a ficção comercial mantinha 
em uso. em Tropismes, livro que assinalou sua estreia, a coerência com as 
posições de vanguarda a induziu a nem sequer atribuir nomes próprios 
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aos vários personagens em cena, identificados apenas por pronomes. 
Já os coadjuvantes, em geral também sem nomes, são conhecidos pelas 
funções que exercem, la concierge, la crémière, la teinturière, ou pelas posições 
que ocupam no espaço, como le locataire du dessous.

Num dos ensaios de L’ère du soupçon, livro de Nathalie sarraute que re-
percutiu como um manifesto pela renovação proposta por sua brilhante 
geração, ela nos diz que os materiais com que a literatura trabalha são 
“esses movimentos sutis, quase imperceptíveis, fugazes, contraditórios, 
evanescentes, esses fracos tremores, esses esboços de chamadas tímidas 
e de recuos, essas sombras ligeiras que deslizam e cujo jogo incessante 
constitui a trama invisível de todas as relações humanas e a própria 
substância de nossa vida”.

Pensando dessa maneira, era normal que ao rememorar sua infância, 
tanto tempo depois de a ter vivido, ela buscasse uma forma inesperada, 
compatível com as novas teorias que havia formulado, para espelhar os 
movimentos sutis, os fracos tremores, as chamadas, os recuos e as som-
bras ligeiras do seu passado remoto. e assim é que Enfance, em vez de 
ser uma sequência reta, com fatos alinhados por um eu soberano, como 
as memórias tradicionais concebidas ao longo de muitos séculos, pre-
fere nos pôr em face de um narrador dividido que tanto conversa com 
o leitor como consigo mesmo. Ou seja: o livro Enfance está em forma 
de diálogo.

Quando um lado do narrador lembra um fato, o outro sem demora 
o interpela. Questiona-o. Pergunta se o que agora é lembrado aconte-
ceu realmente assim. entrando em causa sentimentos da criança que já 
deixou de existir – e nesse caso a discussão da relação entre a menina e 
a madrasta assume especial importância –, o lado questionador coloca 
em grande embaraço a voz que afirma. como restaurar sentimentos, se 
não há nada de mais fugidio e impalpável? e que valor pode ter a esca-
vação de tão antigos vestígios, se a memória se esgarça como as nuvens, 
se nada resta ao nosso alcance da passagem do tempo, a não ser um 
depósito lacrado de imprecisões e dúvidas?

A palavra tropismo, que Nathalie usou no título da sua obra de 
ficção com personagens anônimos, designa em biologia a reação de um 
organismo que se aproxima ou se afasta da fonte que lhe dispara um 
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estímulo. O belo livro sobre a sua infância parece manter-se em sintonia 
com os processos desse fenômeno, pois delicadamente nos faz ir para 
a frente e para trás em relação ao que está contido nas páginas – em 
relação ao que talvez tenha sido, talvez não.

Outros dois contemporâneos franceses, igualmente formados 
na trágica primeira metade de um século que estraçalhou a europa 
em duas guerras seguidas, Jean-Paul sartre (1905-1980) e marguerite 
Yourcenar (1903-1987) também nos legaram suas memórias de infân-
cia. ele, no bem sintético Les mots, um dos livros mais cativantes que 
escreveu. ela, em diferentes capítulos da longa trilogia Le labyrinthe 
du monde, que além de ser uma autobiografia inconclusa (marguerite 
morreu quando trabalhava no término do último volume), é ainda a 
história circunstanciada das famílias, a paterna e a materna, dos seus 
ricos e nobres ancestrais.

são enormes as diferenças entre esses dois escritores, malgrado as 
vidas contidas no mesmo período histórico, se os avaliarmos pelo 
caráter das obras, monumentais pela extensão, que foram produzi-
das por eles. Nos impressionáveis tempos de criança, um detalhe no 
entanto os aproxima, segundo os próprios relatos que nos fizeram. 
Ainda no berço, mal tinham nascido, ambos ficaram órfãos, e as pes-
soas às quais coube educá-los se desdobraram para os cercar de afagos, 
de expectativas, de mimos – e de uma intensa e metódica iniciação à 
cultura e aos livros.

sartre perdeu o pai, que tinha sido oficial de marinha, no primeiro 
ano de vida. A jovem viúva, voltando para a casa dos pais, se tornaria 
para ele, dormindo os dois no mesmo quarto, uma espécie de irmã mais 
velha, e não somente a mãe que era. O avô, um conhecido professor 
de alemão e típico intelectual da Belle Époque, fez do neto Jean-Paul, 
a única criança da casa, o alvo predileto e a rigor a cobaia dos seus 
impulsos pedagógicos, levando-o a frequentar desde cedo os clássicos 
encadernados em fila na sua grande e seleta biblioteca. Já a mãe de mar-
guerite Yourcenar morreu, de complicações do parto, dez dias depois 
de a trazer ao mundo em Bruxelas. O pai, um rico herdeiro, galante e 
namorador, sempre em viagens de lazer pela europa e nunca atormen-
tado por preocupações de trabalho, surge nas memórias da filha como 
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um grande diletante letrado que se esforçou o quanto pôde para fazer 
de marguerite a mulher notável que ela viria a ser.

Postas lado a lado, as vivências de infância de sartre e marguerite 
Yourcenar certificam, pelos termos em que nos foram narradas, que 
eles não poderiam senão ser escritores. tendo sido crianças solitárias em 
casa, formados pela dedicação zelosa e extremada dos parentes adultos, 
ambos receberam a prática da escrita e a leitura como alimentos forti-
ficantes, como ocupações rotineiras, como marcas de distinção social e 
um refinado prazer. sua infância foi um solo fecundo para o desabro-
char literário, em semelhança muito clara com a educação recebida por 
Nathalie sarraute e em total discrepância com a dureza dos entraves 
que Graciliano enfrentou.

É preciso talvez ser romancista, e dos bons, dos talentosos, como 
os que aqui enfeixo, para dar às lembranças disparatadas da infância 
a solidez e coesão de um livro. Aos adultos e sobretudo aos que, mais 
velhos, vão ficando cada vez mais distantes das realidades de outrora, é 
geralmente em cenas soltas, em flashes inconclusivos, em quadros já bem 
danificados, dos quais sempre nos falta um detalhe, que a barafunda 
das lembranças infantis se manifesta aos arrancos. O romancista, com 
os meios de que dispõe e dando à imaginação livre curso, será capaz de 
agregar as cenas soltas num mosaico que soe convincente e orgânico. 
Pouco importa se ele exagerar quanto aos fatos, se tiver de inventar 
passagens para preencher lacunas ou se inserir elos recém-forjados que 
garantam a estabilidade do todo. seu desafio, como escreveu o velho 
Graça, é reunir “pedaços de pessoas e de coisas, pedaços de mim mes-
mo que boiavam no passado confuso”, para com isso criar um mundo 
novo, seja ou não incongruente, que dê alento aos leitores. memórias de 
infância, por certo, não são relatórios frios. Quem as escreve deve sentir 
emoções fortes ao tentar resgatar o personagem que talvez tenha sido. 
Nessa linha, ninguém faz história, e sim autoficção dos primórdios.
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c o n t o

A rua

Flávio  Ulhoa Coelho

Pois é inevitável. cada vez que atravesso essa rua me 
vem à mente a lembrança dela, aquele olhar distante, os 
cabelos encaracolados, a risada profunda. É estranho 

pensar em seu gozo olhando essas faixas brancas à espera de 
meus passos. Nada menos ela que essa pretensa tentativa de 
simetria, faixa branca seguida de ausência de faixa e outra faixa 
branca a seguir, mal pintadas e já descoloridas pelo tempo e 
pelo tédio.

e nada mais ela que a imperfeição caótica de seu traçado 
tortuoso, essa rua, ligando a pequena praça da figueira lá embai-
xo até a isolada casa colonial no outro extremo, a casa que nos 
servia de refúgio naqueles tempos em que esteve abandonada. 
A faixa, três quartos do caminho, agora coincide com o único 
semáforo da cidade, modernidade do atual prefeito. Quando 
criança, essa rua significava nossa liberdade, que agora querem 
disciplinar, enquadrá-la em cartesianas lógicas funcionais.

sempre fechava os meus olhos ao gozar e ela ria disso como 
se fosse engraçado. Na realidade, foi ela que me ensinou a abri-
-los nesses momentos, ela e a confiança que só o tempo traz. 
Na primeira vez que abri meus olhos, encontrei os dela bem 
abertos e profundos, profundamente negros e expressivos em 
total sintonia com o momento que vivíamos. Olhava o meu 
gozo como se fosse tudo, como se eu fosse o único que im-
portava, como se fosse a única coisa que importava, e só então 
entendi o seu riso... e que saudades dele e dela!

Professor da 
UsP e escritor. 
Autor de quatro 
livros de contos, 
dentre os quais 
Gambiarra e  
outros paliativos 
emocionais (Arte 
PauBrasil, 2007) 
e Contos&Vinténs 
(A Girafa, 
2012). em 
2016, publicou 
seu primeiro 
romance, 
Pigarreios (editora 
chiado).
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tantos gozos apressados naquela casa abandonada, tantos medos de 
sermos descobertos, tudo isso parte de nossa história e, coincidência 
ou não, aqueles meus olhos abertos pela primeira vez, nossos olhares 
trocando gozos e expectativas, foram os últimos daquele lugar. coinci-
dência ou não, aquela casa voltou a ser habitada justamente no dia em 
que subimos os dois no ônibus, juntos mas disfarçadamente separados, 
deixando para trás tanta gente, seu pai incluído, fisionomia entre severa 
e decepcionada.

sem saber muito bem o porquê, eu tenho retornado de forma insis-
tente a essa cidade, quase vinte anos após aquele ônibus. meus pais já se 
foram, meus irmãos já se foram, uns de um jeito, outros de outros, os 
primos, tias e quetais, todos ausentes ou distantes. mas eu volto, por ela 
e por seu pai que daqui da esquina, frente a essas faixas, vislumbro sen-
tado eternamente na varanda e fingindo não perceber a minha indecisão 
para cruzar a rua, fingindo não saber que nós dois, talvez os únicos, 
sentimos muito a falta dela. só eu volto a essa cidade de rua única, até 
quando estarei fazendo isso?

A rua hoje leva o nome dela, estranha homenagem oportunista que 
tanto eu quanto o seu pai nos recusamos a aceitar. Porto seguro, o 
silêncio de nossos encontros nos preserva daquela imagem que com-
partilhamos lado a lado e que já nos machucou tanto e, sem palavras, 
já nos acusamos mutuamente de covardia. mas quem conseguiria agir 
diferente naqueles anos que já se foram? que já se foram...

... que já se foram, mas como esquecê-los? do pequeno apartamento 
de 30 metros quadrados à altura do minhocão, dos x-misérias que serviam 
muitas vezes de refeição, da pindaíba que foi nosso começo de vida na 
capital, da faculdade cursada com toda aquela dificuldade. e também das 
intermináveis reuniões regadas a cerveja e bolachas... como esquecer que 
eu só ia para fazer-lhe companhia, nunca me senti realmente parte daquele 
ambiente cheio de teorias conspiratórias. Acompanhá-la fisicamente, pois 
acompanhar seus desejos e seus pensamentos sempre foi impossível!

Nosso gozo, como esquecer? seus grandes olhos escuros me pene-
trando fundo nesses momentos, nada, nada, nada mais existia até aquela 
troca íntima deixar de existir. mesmo quando ela me dizia seriamen-
te que, apesar de todo o nosso amor, eu era apenas uma alternativa 
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passageira em sua vida, pois eu nunca conseguiria completá-la dadas 
todas as nossas diferenças de expectativas frente ao mundo. era duro 
ouvir isso, mas, realmente, quem se importaria tanto naquele momento 
em que ela estava nua, seios arrepiados de prazer?

A rua, dela não por conta de seu nome, mas por nossa própria de-
cisão, é a mesma de nosso beijo primordial acanhado, de nosso carinho 
fortuito, de nossos olhares cúmplices, daquele olhar especial de tempos 
depois e que tanto dizia, o único olhar desesperado que presenciei nela, 
tanto tempo nos conhecíamos. e ainda me lembro, à frente da varanda 
onde hoje seu pai se senta e que daqui a pouco terá a minha silenciosa 
companhia, foi lá que eu a pedi em namoro, ainda se fazia isso naquela 
cidadezinha. O seu silêncio constrangedor como resposta, que merda 
que fiz, pensei em seguida, como é que se faz então? e tudo se salvou 
com o nosso primeiro beijo mais longo seguido, até hoje, por minha 
incapacidade de repetir essa pergunta a quem quer que seja. mas tudo 
bem, já não se faz mais isso mesmo...

Não só a pergunta se perdeu dentro de mim desde então, também a 
minha capacidade de me envolver emocionalmente foi lentamente desa-
parecendo à medida em que descobria que o que nos ligava eram apenas 
aqueles momentos íntimos. Fui me esvaziando a cada vez que ouvia 
de seus lábios sinceros, que isso era bem ela e me convencer ao final 
de tantas ouvidas, que eu era realmente uma alternativa passageira em 
sua vida, apenas isso. seu olhar cada vez mais frio nos momentos em 
que não compartilhávamos uma cama foi me dando uma nova medida 
do nosso relacionamento. Algo que nunca aceitei totalmente e que me 
deprime até hoje.

Fico aqui parado frente à faixa, olho à esquerda e me vejo jogando 
futebol na rua ainda desasfaltada. Olho à direita e vejo os móveis de uma 
varanda perfeitamente bem organizados no meio da rua pelo grupo de 
amigos arruaceiros, eu incluído, depois de uma noite de memorável be-
bedeira. Nunca fomos perdoados por essa brincadeira, éramos jovens...

e também a vejo jogada ao chão, sangrando e agonizando. O baque 
do carro nem foi tão violento, mas ela estava fragilizada, tanto tinha 
sofrido nos dois meses de sombra, nos dois meses de gritos e abafos e 
silêncios, nos dois meses em que não soubemos nada dela.
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As intermináveis reuniões me venceram afinal e eu comecei a preferir 
ficar em casa lendo meus livros, estudando e me remoendo vendo-a 
sair sem horas para voltar, vendo-a se animar cada vez mais com aquilo 
e, será também?, com aqueles que sempre a acompanhavam. ciúmes 
pequeno burguês, eu ouvia, devia saber, ou sabia, ou sei lá o que mais 
e foi isso que nos afastou afinal. eu me martirizava quando ela dizia ir 
se encontrar com uma amiga, sempre me dizendo coisas pela metade, 
para seu deleite e meu desespero. O seu gelo e seu crescente distancia-
mento me fizeram ser aquilo que hoje sou. como voltar a amar alguém 
depois dela?

Olho a rua e ela está lá e nada menos ela que o vermelho que escorria 
de seu corpo e nada menos ela que a dispersão de toda aquela gente que 
a cercara momentos antes, ela que sempre atraía a atenção e se gostava 
rodeada de gente. e nada menos ela que esse trânsito ordenado que ago-
ra vejo à minha frente, escondendo e desescondendo, alternadamente, 
as faixas brancas mal pintadas e gastas. Um barulho de carros passando 
contrastando com o eterno silêncio tranquilo daquela cidadezinha.

e nada menos ela que nosso silêncio estupefato, meu e de seu pai, 
ao vê-la se jogar à frente do carro, nada menos ela que essa disposição 
para morrer quando já não há mais vida possível, nada mais ela que a 
coragem que teve naquele desesperado gesto insano.

mesmo depois que a vida nos separou, a gente se via, se amava, trocá-
vamos pensamentos frivobanais e tocávamos a vida... qualquer tentativa 
diferente e acabaríamos brigando. era ótimo tê-la por perto, um amor 
profundo entre nós, mas impossível vivermos juntos. tudo melhorou 
quando aceitei isso afinal, pois só assim consegui sobreviver à separação, 
à distância que ela nos impôs.

A faixa ainda me espera e eu me vejo subindo a rua, lembrança de 
tantos anos atrás, com o desesperançado olhar dos que já perderam 
muito e é justamente esse olhar que repentinamente cruza com o dela, 
suplicante olhar pedindo socorro, generoso olhar que me implora para 
eu ignorá-la, momentos antes de se atirar na frente do carro, e seguir 
em frente. Até hoje me pergunto como é que, no intervalo de uma curva 
da rua tortuosa, é possível um olhar dizer tanto. e como é possível se 
seguir em frente após isso...
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logo após terminar meu curso, fui para a cidadezinha para passar 
uns meses e, coincidência ou não, cruzei na rodoviária com o pai dela. 
Parecia esperá-la e se surpreendeu ao me ver chegando sozinho. de-
pois soube que ele ia todas as tardes esperar o ônibus na esperança de 
encontrá-la, na vã expectativa de recepcioná-la novamente à cidade, e 
nesses momentos jurava a si mesmo perdoá-la por tudo o que sofrera. 
em uma conversa truncada e inesperada, pareceu-me culpar-me por ela 
não ter escrito mais, pareceu-me culpar-me por seu distanciamento da 
família, que agora era só ele, pareceu-me culpar-me por sua solidão, por 
seu desespero. seguiu seu caminho sem sequer se despedir e sem sequer 
me ouvir. e eu vinha só, pois também tinha perdido contato com ela.

dois dias depois de me instalar, fui 
procurá-lo em sua casa, subia a rua com 
pensamentos menos retilíneos que ela, que-
ria que ele me escutasse, que soubesse que 
não era eu o responsável por seu desapare-
cimento, e foi quando eu a avistei de longe, 
parada na beira da calçada, perigosamente 
perto do meio-fio, ela que pareceu ignorar 
a mim tanto quanto ao seu pai que de longe 
a via sem entender nada. seu olhar, porém, 
me sinalizava algo que demorei a perceber, 
não era a frieza com que me recepcionava 
por vezes, era um carinhoso, dissimulado 
e confuso olhar exigindo distanciamento. Reduzi meu passo e, lenta-
mente, fui tentando entender o que se passava. Vi pessoas estranhas 
ao redor...

Afinal, passei por seu olhar difuso, parecia chorar por dentro, passei 
por seu olhar com a convicção de que aquela não era minha luta e grato 
por ela ter me salvado, com um simples gesto, de sua tortuosa briga, tão 
tortuosa quanto a rua que descíamos com carrinho de rolemã e, por ve-
zes, até nos esborrachávamos em algum poste inconveniente. A emoção 
maior a que me permiti em todos os meus anos.

A faixa à minha frente e que hoje tardo tanto a atravessar é bem teste-
munha disso tudo. do outro lado, meu sogro, ele também se considera 
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assim? me espera, me ignora, me culpa, se culpa, mas também compar-
tilha a dor, somos dois perdedores nos suportando mutuamente em 
nome dela...

Quando eu chegar lá, ele me oferecerá protocolarmente uma cerveja 
que aceitarei fingindo um sorriso e a desgustaremos no silêncio mo-
dorrento dessa rua no domingo à tarde. A pracinha lá embaixo está sim 
movimentada, mas a rua, ninguém se importa mais com ela, a rua de 
nome esquisito e que ninguém mais se lembra por quê.

A rua da faixa branca, que não é ela, do trajeto turtuoso, que sim 
é bem ela, é também a rua do vermelho, que é dela e que, ao final, 
foi presenciado apenas pelos dois covardes, o meu olhar que desviou 
no momento crucial, enquanto que outros se dispersaram deixando 
para trás mais uma morte que, qualquer forma, não tardaria muito a 
acontecer. A sombra ainda tentava tirar algum proveito dos dois meses 
de porão...

meu pé finalmente desce, sem pressa, do meio-fio – e alcança a pri-
meira lista branca... Pé direito na faixa branca, esquerdo em sua ausên-
cia, pé direito na faixa branca, pé esquerdo... em uma rotina escandalosa 
e banal, a rotina que não era ela.

estava na biblioteca da faculdade, último ano, última prova, e rumo-
res se espalharam por entre as mesas, naquela misteriosa dinâmica que 
nos pega a todos desprevenidos... nem dei bola. No bar, dias depois, na 
cerveja de comemoração do diploma, tampouco me interessou o que 
falavam de tanta gente desaparecida naqueles tempos de sombra.

e só quando fui atrás dela para comemorarmos o final do meu cur-
so, como tínhamos tantas vezes combinado eu lhe proporcionaria uma 
goleada como nunca antes, é que eu senti realmente a sua falta. Um 
silêncio, o típico silêncio voltado aos alienados, a cercava. mas, mesmo 
assim, pensei que nada era menos ela do que me deixar na mão em um 
momento como esse.

Pé direito na faixa branca, o esquerdo em sua ausência, brincadeira 
de criança, crianças que já foram, que já fomos, crianças que jamais 
seremos novamente, brincadeira que me levavam de um meio fio a 
outro e logo já estava do outro lado, o lado em que seu pai estava me 
esperando. Nunca trocamos muitas palavras, nossa conexão era só ela, 
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mas, naquele dia, ele estava particularmente silencioso, a cerveja de 
toda tarde, hoje amarga, o olhar distante e ligeiramente úmido, a frase 
que me matou:

– Você sabe que fomos covardes aquele dia, não sabe?
O plural da frase era a sua maneira de me responsabilizar, a mim e só 

a mim. ele nunca diria que eu fui covarde, diria tortamente que fomos. 
Ou, mesmo, que poderíamos ter evitado a sua travessia em frente ao 
carro, nunca diria isso explicitamente. e o plural era só a maneira que 
ele escolhia para me torturar. ele se eximia da culpa daquele momento, 
talvez até se culpasse por ter permitido que ela se envolvesse comigo. O 
que sempre me culpou por tudo agora nos chamava de covardes como 
se tivesse havido alguma maneira de tirá-la daquele cerco, da sombra, 
do porão, do fusca verde e dos desconhecidos espalhados ao seu redor. 
como se algo pudesse ter-nos salvado do expressivo olhar dela naquele 
momento trágico.

mas a acusação era profunda, penetrava fundo... e isso era também 
muito ela, talvez a única ligação genética entre eles, o olhar dele acusan-
do-me, assim como o olhar dela ao me cobrar um maior envolvimento 
na briga, na briga dela, como se isso fosse fácil, como se isso se compa-
rasse à ida à padaria da esquina, a mesma esquina em que o fusca verde 
parou e dele ela saiu naquela fatídica tarde chuvosa. O olhar era acusa-
dor, para depois fazermos amor do jeito que mais gostávamos sem nos 
importarmos com essas questões naqueles momentos.

– Você sabe que fomos covardes naquele dia, não sabe? – ele repetiu 
sem olhar para mim, mas trazendo-me de volta de meus confusos pen-
samentos. seus olhos me fuzilavam sem sequer me encarar.

Foi a última coisa que escutei dele, a última coisa que escutei na-
quela rua. Ainda terminei a minha cerveja, ainda fiquei o tempo do 
arrependimento, e não me arrependi. Veio-me à mente o olhar dela 
me suplicando que não parasse, que a ignorasse, que não trocássemos 
beijos como seria natural depois de tanto tempo e de tantas saudades, 
que seguisse e cuidasse que seu pai que a olhava à distância, atônito 
por revê-la finalmente, não interferisse. e nesse momento em que sor-
via o último gole da cerveja fico em dúvida se era isso mesmo que o 
seu olhar dizia, se não me enganara naquele dia e, quem sabe, o seu 
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olhar era o de um pedido de socorro, que fugíssemos de lá juntos, 
uma improvável e desesperada fuga frente a tantos agentes da sombra 
que lá se escondiam. e que, muito longe de lá, ainda nos amássemos 
longa e ardorosamente.

mas, não, tenho a certeza, o olhar era aquele sim, o do distanciamen-
to e lá fui eu, passei por ela, ignorei-a, nem menção do costumeiro beijo 
e segui até onde ele estava e nos olhava com seu olhar de pai ansioso e 
querendo saber o que sua filha fazia ali, parada ao meio-fio da única rua 
que realmente importa nessa cidadezinha sem se atentar, por um instan-
te sequer, que havia agentes por todos os cantos, o de óculos fingindo 
tomar um café na padaria, o outro dentro do fusca verde, aquele mais 
junto ao jornaleiro. sem perceber o porquê de eu tê-la ignorado quando 
por ela passei.

– tudo vai ficar bem... – foi a única coisa que disse a ela, quase 
inaudível, e foi a última que trocamos na singular rua que não fosse 
uma acusação, velada ou não. O baque seco do carro se seguiu, eu já 
tinha passado por ela e estava de costas, mas sabia o que significava.  
A confusão se instaurou, todos os misteriosos homens desapareceram 
tão rapidamente quanto tinham chegado, a chuva pareceu aumentar 
para lavar o vermelho que tingiu a faixa branca.

saí, silencioso, da varanda, deixando de vez aquela insensível amar-
gura de pai e me fui. Ao meio-fio da única rua que jamais me interessou 
de fato, da rua em que a pedi em namoro e onde ela me soprou, tanto 
tempo depois, um sussurro agonizante de quero, sim quero. Já nessa hora, 
éramos só nós três no leito da rua, seu pai tendo se juntado a nós ainda 
sem entender nada. Nenhuma outra alma apareceu, e covardes somos 
nós, somos só nós.

tanto tempo que o vermelho já nem se nota mais... tanto tempo, 
mas as saudades ainda resistem...

Ao meio-fio, hoje, vendo os carros passarem, pensei em quanta co-
ragem seria preciso, a ela bastou um passo no momento apropriado.  
À distância, senti o olhar acusador. Bastaria um passo para eu me redi-
mir frente a ele, um passo para que a rua com o nome dela recebesse, 
enfim, a minha homenagem, um passo como muitos que já dei nessa 
rua, nessa faixa.
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Olho atentamente a van que desce ao longe a rua que eu outrora 
descia de rolemã. ela passa pela esquina da pergunta, ao longo do jor-
naleiro onde nos escondíamos da vista do pai dela, a esquina dos beijos 
calorosos. Um passo no momento propício e eu me redimo frente a 
ele. Ou não, talvez a ele só interesse se livrar das memórias que eu trago 
enquanto trago o cigarro e bebo a cerveja.

A van vem chegando e, só então, minhas pernas me aconselham a 
seguir. cruzo a rua pela última vez...
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c a l i g r a m a

Ana miranda

Nasceu em Fortaleza, ceará, em 1951. É autora de Boca 
do inferno, Desmundo, Amrik, Dias & dias, e Yuxin, entre 
outros romances, todos editados pela companhia 

das letras, e do livro de contos, Noturnos. trabalha com a me-
mória literária brasileira. Viveu no Rio de Janeiro, em Brasília e 
em são Paulo. mora atualmente numa praia cearense.
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Flores de outro planeta.
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Flores de outro planeta.
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Flores de outro planeta.
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Flores de outro planeta.
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Ana Guadalupe

Ana Guadalupe nasceu em 1985, em londrina (PR), 
e hoje mora em são Paulo (sP). Publicou os livros  
Relógio de pulso (7letras, 2011) e Não conheço ninguém que 

não seja artista (ed. confeitaria, 2015). seus poemas estiveram 
em antologias e projetos literários no Brasil, espanha, Portu-
gal, chile, méxico e estados Unidos. 
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amor feito em casa

desconfortáveis
os novos namorados
querem conforto

os sofás entortam
e as maçanetas (cuidado)
dobram ao contrário

serão meses 
de voz embargada
habilidades em cheque

que delícia 
bater os dentes
no seu carinho que cresce

nos rituais em reprise
revela-se o peido
e a prece

as mesas amolecem
e as paredes (cuidado)
pedem abraço

antes trêmulos
agora trêmulos
por motivos trocados

no conforto
os velhos namorados
ficam desconfortáveis
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você mora dentro

você mora dentro
de você o tempo todo

qualquer esforço 
de mudança no máximo
uma nova cortina
de flores 
e frutos

se ontem houve
tentativa de furto
hoje alguém resiste 
bravamente ao convite
para ficar

aqui 
onde o ruído
do pequeno congelador
parece o início
de um terremoto

aqui 
onde o ronco
vindo do lado errado
pode ser a chegada
dos cavaleiros

este corpo
não tem máquina de lavar
nem micro-ondas
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o interfone
anuncia o ódio
dos antepassados

este corpo
tem cômodos inteiros
caindo aos pedaços

no cérebro as mariposas
as andorinhas
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casa mista

nem toda 
casa é feita
de cimento
e sorte

a cada susto
se constrói
a ponte

derrubo suco
pra perturbar
a noite

às vezes
a casa é feita
de madeira
e morte
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178  Ana Guadalupe

essas coisas acontecem

derrubei água 
em tudo
confundi o dia 
da semana

os profissionais de desentupimento levaram 
nossas economias

percebi que 
muito tempo atrás
numa casa 
como esta

comecei a gostar de poesia
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Nuno Rau

Nuno Rau, arquiteto e professor de história da arte, 
tem poemas na revistas Cronópios, Germina, Sibila,  
Zunái, Diversos e afins, e no jornal Relevo e nas an-

tologias Desvio para o vermelho, do centro cultural são Pau-
lo, Escriptonita, que co-organizou, e 29 de Abril: o verso da violência.  
Publicou o livro Mecânica aplicada, poemas. É coeditor da revista 
mallarmargens.com.
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180  Nuno Rau

fora do mundo

deixar o mundo na primeira linha
querendo na segunda achar o veio
redesenhando um rumo que o terceiro
verso ao quarto somente encaminha
sem dizer se no quinto o endereço
está fora do mundo inteiro e o sexto
é tão deslocado que o sétimo, extra-
ordinariamente, ao oitavo o mesmo
dilema indica, e noves fora tudo
segue sem rumo ao décimo fosso onde
um falsário me mostra cartas onze
de paus tais que os trabalhos de um deus, vulgo
Héracles, fossem treze, e eu, num lance
abstrato, o inferno ou o nada ao fim alcance.
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outro soneto?

e, no entanto, o soneto se equilibra
sobre o milímetro nenhum de um pixel,
dança na tela preta que imita 
sombras mais do que arcaicas e, que incrível!,
ainda tão reais que este canto
levam ao epicentro que perversa-
mente ilude o poeta, querendo tanto
os píncaros da glória em sua conversa
com as musas, todas cegas pelas águas
profundas de um mar poluído e não 
só isso, isquêmicas e quase ágrafas
pela rarefação do ar no vão
dos altos picos, gritam do everest:
“relax, meu chapa, enrabatum est.”
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tradicção turística (tríptico) 

a Janus Vitalis, que, segundo consta, começou isso

1.
turista que, chegando agora a Roma,
deslumbrado e banal, vem à procura
da imagem do cartão postal, ou de uma
Roma que nada tem daquela Roma
que Virgílio cantou, se apressa e toma 
o trem até a termini, e, em suma,
a Via dei condotti, sem nas ruas
nada reparar, alcança a pé: Roma
não mais é do que isso, uma vitrine
de Gucci, Prada, Valentino, Armani;
perder tempo pra ver o Borromini
de San Carlino alle Quattro Fontane?
Por quê, se o tibre flui ignorado
e ignorante até do seu passado?

2.
lendo um guia turístico de Roma
comprado na bookstore do Galeão, 
acaba de aprender que michelângelo
pintou os tetos da sistina: Roma,
que não supõe de si o quanto outona,
susterá digressões na reunião
da trading – mas saiba, viajante, não
é a Roma do seu guia a vera Roma
e o verniz não é coisa que mantenha
o rumo na sua busca de sucesso,
liderança, influência nos processos,
nem sua gravata ermenegildo Zegna,
porque beber do tibre não lhe deu
nenhum passado pra chamar de seu.
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3.
seu silicone vai fazer, em Roma,
o sucesso absoluto dos seios
que tanto beijei com meus lábios leigos
na língua de Ariosto que esta Roma
não venera como o faz às madonas
prontas para o deleite e o torpor,
colombianas, venezuelanas, por-
tenhas, brasileiras que estando em Roma
não verão muito mais do que os lençóis
de onde você me escreveu que ‘os gringos
não sabem fuder’, enquanto – no limbo
da Roma que Roma não é – faróis
luzem no tibre, onde você, ardente,
faz o seu ponto, provisoriamente.
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luciano maia

l uciano (Nunes) maia nasceu  em limoeiro do Norte, 
ceará, em 7 de janeiro de 1949. Advogado, mestre em 
literatura Brasileira e cônsul Honorário da Romênia 

em Fortaleza. membro da Academia cearense de letras. tem 
livros traduzidos na Argentina, estados Unidos e Romênia. 
traduziu poetas da Romênia e as duas obras-primas do fol-
clore nacional: Mestre Manole e A cordeirinha. É comendador da 
Ordem Nacional da Romênia.
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186  Luciano Maia

extravio

em demanda das reses tresmalhadas
do meu sisudo e terno quarto avô
vem-me uma história, vozes perscrutadas
de um tempo rude onde a acauã cantou
as faltas de água em sete recontadas.
de uns chocalhos o som longe ecoou 
e repercute agora nas quebradas
por onde o vento tíbio dardejou.
sob a folhagem cinza da umburana
desfez os rastros e o vaqueiro engana
a semear inúmeras ossadas...
mas perambula a minha mente ainda
por uma trilha à luz de lua infinda
em demanda das reses tresmalhadas.

(inédito em livro)
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O mar e o sonho lusitano

mar português, limite do Ocidente
cemitério do sol, naus em distâncias
de intérminos adeuses, longas ânsias
de regressar a um sonho intermitente.
– Ao levante chegar pelo Poente – 
e avistar, até onde a proa alcance, as
terras de outras estrelas e fragrâncias
de outras flores e clara água corrente.
Por novas troias, aurorais ilíadas
quantas mortes sofreram os lusíadas
a esquadrinhar o múltiplo Oceano?...
milhares, porém mais lhes deu o mar
na Aventura de nunca mais findar
do incurável sonho lusitano.

lisboa, 11 de novembro de 2016
(inédito em livro)
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Pertencimento

cruzei rotas por outros oceanos
distantes do meu rio tutelar.
essas viagens demoraram anos
e me fiz viajor, a visitar
geografias em que de outras falas
ouvi vozes agudas, diferentes
das sílabas sonoras, luz de opalas
a cintilar por nossos climas quentes.
Vi correrem as águas de outros rios
por paragens estranhas aos baixios
que veem o Jaguaribe caminhar.
Porém nesta ou naquela latitude
não há distância que daqui me mude:
sou mesmíssimo em meu primeiro lar.
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Alpendre

Adiante, o campo de junho
sob o jogo de esconde-esconde das
            estrelas.
mais longe, os mudos relâmpagos bisavós.
No peito, uma fogueira no pátio.

    com o céu defronte
    em seu alpendre de sonhos
    o lavrador de poesia
    se conforta, lembrando a gleba
    numa canção de semente.

A gleba responde
num sorriso de espiga.

          (1997)
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toda ausência...

O grito aprisionado no cristal
onde resvala o gesto da memória
ecoa longe e perto... É um sinal
de um fim de enredo, sepultada história
de amor sem luz, luz longe do ideal
labareda hesitante e provisória
da desesperação, dor abissal
calado grito da paixão inglória.
Não se conteve a taça de abster-se
da hora em que os amantes finalmente
se afastaram, deixando para trás
o silêncio dos passos a perder-se
no silêncio dos lábios, a presente
ausência dos que vão ao nunca-mais.
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margarida Patriota

margarida Patriota publicou, em prosa, livros de en-
saios e de ficção: U’Yara, rainha amazona (saraiva); 
Elas por elas (7letras); Explicando a Literatura no Brasil 

(Nova Fronteira); A lenda de João, o assinalado (topbooks). lecio-
nou poesia na Universidade de Brasília e publicou, em versos, 
Laminário (7letras).
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192  Margarida Patriota

dualismo

soque
soque o solo 
confio-lhe a escavadeira
O socador que aplaina 

confio-lhe a faina
Que se torna menos árdua
No revezamento secreto
A dois

Vejam o filodendro, uno e aberto
duplicidade clandestina 
deslustra o ser

só que
só que no curso da obra 
A gente se desdobra 
Para se escorar
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ecumenismo

Vinde a mim os ricos
Os pobres de posses
tranquilidade ou espírito
tanto faz

Abraçai-me, inimigos
Velozes, furiosos, paralíticos
meu coração parece
casa da mãe-joana apolítica

Abriga na aorta
Filhos de qualquer partido
de tipos e povos
comporta sempre um a mais

em sua promíscua
móvel e flexível geografia
chora uma lágrima no deserto
dela nasce um edelweiss
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traslado de ossos

Na falda da montanha
encontrei o ângulo
em que querias estar

encontrei o tom
A consistência
O grão que te reconfortava

A umidade relativa
tempera o ar 
O orvalho tarda a secar

O passante olha e exclama:
‘Que verde lugar!’
exumei-te da campa rasa e pus lá
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Reforma da natureza

com foros de deusa
Refloresto o homem

Não o podo
Não o castro
Não o queimo

No tecido lhe enxerto
Nobre muda de mulher 

Os brotos haverão de herdar
O melhor de ambos
deus querendo
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As-sukkar

doçura de elemento
No jeito lhano de acalmar
Na arte sedutora
No trato refinado

moveu moendas mundo fora
tantas que angariou fama
de ouro branco e sal indiano
Antes de o condenarem às galés

Ainda que o incrimine
A hodierna medicina
Aonde vai quebra o azedo
levanta suspiros, faz festa

sou sua amiga de infância
Não nego, desde quando
Um caramelo calava o pranto
Pirulito singelo alegrava
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leonardo Barros 
da silva menezes

l eonardo Barros da silva menezes nasceu em 1989, Rio 
de Janeiro. mestre em ciência Política pela Univer-
sidade de são Paulo (UsP/FFlcH).
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198  Leonardo Barros da Silva Menezes

Aleijadinho

Noite esculpindo a carne apodrecida.
Um demônio talhado em dedo errático
eleva os deformados ao seráfico
no rosto de uma santa contorcida

– e peca. dor se esculpe? Pétrea pedra,
cuja nudez encarna-se em profetas
que pecam. demorai, chamas concretas!
A vida molda um quando e sempre o quebra.

Pó longo, vela breve: a mão aberta
sangrando paraísos contra a lepra.
Peca. Gangrena o palco azul, lunático,
enquanto a morte entalha a luz despida.

milagres iluminam-se em pecados:
um gesto delicado entorta o sacro 
– e o desvela.
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madrugada 

Uma insônia sonha fora de si: 
este céu não tem cabimento, urucum
pela pele celeste. As luvens, a sua, o nol
confundindo clarezas. e o olhar distante
de ver, coisas e nomes exorbitantes. 
Ao sul do Atlântico, é verde a manhã
e matura. madrugar antecanta o que ainda.
(deuses em trégua ao despertar dos mortais.)
Um profundo silêncio respira.
Um mundo descansa de ser amanhã.
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corrío

Que pétalas pulsam
este sangrar?

É com barro incoerente
que a noite devaneia
os estios do teu rosto,

quando o fim
e o frio inflamam 
a ópera dos lobos. 

Renasce o sol
sem luz 
em um oriente occidado

onde miragens e memórias
nascem em leitos
de rio seco, de rio-eco
entre paredes,
ao longo da própria revelia.

saboreio o parto
da cicuta
para refazer eternidades.
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Arca de ar 

The poetry of earth is ceasing never. (John Keats)

Girafa
Altiv-

herbívora
mastiga acácias

com os olhos comovidos
de nuvens.

O sol africano
perfilado

no palácio-
escadaria
pernalta. 
minarete

ecumênico,
palavras

ajoelham-se
enquanto passa. 

Altura
que respira,
tudo visto

por seus olhos
é abismo.
Pescoço

em assunção,
em sua garganta
um gole d’água

incorre em sabor de rio.
Ali, sem reflexo,

transcorre
sua mudez

pré-socrática.
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crocodilo

Gewaltig ist das Schweigen im Stein (Georg trakl)

mover-se contra o rio,
ser pretérito, pétrea
antimatéria à caça 
do universo, tragando
tudo ao fundo do extinto.

À superfície lisa,
o fixo olhar do Nada.
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estreia

ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς (João)
i

(O bastão de molière 
ondula, afunda o palco, 

emerge, engole vozes, 
ressurge, traga a noite.)

Uno mar 
sem promissão.

O azul mediterrâneo encalhado na areia
contracena com águas suadas de travessia.
Vindo, ido, um rosto deserto,
frio feito as mãos de um legista de pálido jaleco;
sugado, cuspido, oferenda ambígua ao desterro,
rodeado por novecentas e noventa e oito falas
sem fôlego. (como içar o submerso sopro ao ar, não sei.)
Vem, sigamos o imóvel cortejo,
com os pés supondo conchas e espumas.
Vem, que só a plateia se move pela bruma de geladeira.
e o marulho ressuscita como uma trágica tautologia.
Vem, enquanto um morno sol matinal se espreguiça
para varrer penumbras. 

Nenhum ato encenado. Apenas murmúrios se espraiam
em salões, onde vozes mergulham ao alcance do chão,
e finamente se afrouxam sufocantes gravatas,
e francamente sorriem colares de pérolas salvas.
Apenas o que ainda podemos. Apenas talvez. 
e apenas um rosto raptado ao abismo. Apenas outro
inundado pela última imagem. Apenas aquele,
isca à fome do oceano. Apenas este, descorado,
real, máscara sem máscara. She should have died hereafter.

Não chegar também é um destino?
(Anoitecem cortinas.) 
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tu que contemplas estrelas em vala comum,
atenta a outros coros, por detrás dos panos,
que aquecem e se preparam.

(Ao seco siroco, aportam sonhos
corroídos em surdina.) 

Por gentileza, ao fim
bater-lhes palmas.

ii

coxia muda:
outros emigram,
do desespero 
ao desespero.

ensaiando sonhos,
ensaiando falas 
em línguas estranhas,
projetam-se ao fim,
a meio caminho,
sem notarem furos
no casco futuro.

como pisar
no chão que cede
ao próprio rumo
imaginado?

debatem-se contra
mares, injustiças,
memórias, cans-
aços,
engolindo água,
engolindo lágrima,
engolindo paz.

Afogam-se em mim.
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luis Augusto cassas

l uis Augusto cassas é mestre em Becos, Phd em ladei-
ras, Ofm das águas do maranhão. 2 de março de 1953. 
de são luis. Reside em são Paulo.

Autor de 22 livros de poemas.
A poesia sou eu, Poesia reunida, dois volumes encadernados, 

com aproximadamente 1400 páginas, reunindo vinte livros, 
imago editora, 2012.

em 2017, dois novos livros de poemas, A pequena voz interior 
& outros comícios do vento e Maria, a fortaleza sutil que vence toda força, 
editora Penalux.

de índole solitária, não é membro de nenhuma academia, 
sindicato ou entidade de classe. mas aprecia longas caminha-
das e bom papo.
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A balconista

A balconista da farmácia
diariamente
faz sua boa ação
ao mundo

Riso puro
alma lavada
atende o público:
manhã de luz, saúde
força, alegria,
paz, deus
o fortaleça.

Felizes os clientes
esvaziados da faina
continuam
a jornada
revigorados. 

Os chefes de estado
os governadores
e os magistrados
deveriam aprender
com a balconista
da farmácia
e tratar bem
o seu povo.
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A erosão (A ilha)

Vista a umidade
a coroa do abismo
Proclame o vento

o desmoronamento
da narina direita

e da língua
da tradição

ensaie caminho
de escombros

 a estátua
rachada nos calcanhares

Respire o pó
a cárie da lembrança
e o culto à poluição

(“sopra pensamento
espalha o vento
e faz acordar

nos homens feitos de sono
o sol de dentro”)

Quem contará aos pósteros
ó mercúrio

o rio da minha alma
e a bizarra biografia?

circule em vós leitor
o meu cataclisma

em vosso magma interior
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Biblioteca Pública Benedito leite

A burocracia 
roeu os livros 
da biblioteca pública 

roeu os romancistas universais
as sobrancelhas de Zola 
pince-nez do velho bruxo do cosme
Velho a seção de obras raras
e de autores maranhenses
(incluindo um exemplar de poemas
de G. dias editado em leipzig)
e outros que classificou “imprestáveis”

com seus dentes afiados
a burocracia está roendo
a fome de conhecimento
da juventude roendo
uma página branca
do livro da sabedoria
roendo a letra 
da memória
do essencial

(uma barata tonta
foi vista pilhando um exemplar
p/preservá-lo à história
A obra: O Processo, de Kafka)
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A burocracia
está roendo o prédio
da biblioteca pública
que ameaça desabar
sobre a fome dos leitores
e alguns incautos transeuntes

e já avisou
aos sonhadores:
– “ainda não concluí 
as minhas obras completas!”

e nós que estávamos
distantes do sonho
de um país de homens e livros
longínquos da filial
da Biblioteca de Alexandria
ou de sucursal virtual
da Biblioteca de Babel

envergonhados reconhecemos
nossa sábia ignorância:
– “estamos às traças!”

(esta noite sonhei 
que era um ácaro
navegando no céu
ou era o ácaro
do meu travesseiro
que sonhava ser eu?)
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210  Luis Augusto Cassas

A burocracia 
mandou mensagem
aos seus inimigos nº1:
autores e leitores

–“nunca saberei 
quem são vocês:
mas jamais saberão
quem sou eu!”

Finalmente, a era
de Aquário 
foi iniciada:
livre de livros!
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Papel bolha

não tive a alegria 
de criar 
os filhos
próximo a eles
a distância
era de mim

sou pai provisório
de crianças de passagem
que acendem simpatias
risos e acenos
em direção
a um avô imaginário

agora próximo a mim
os filhos andam afastados
e o tempo estranho ímã
escreve a sua ambiguidade
entre atração e reservas
trançando raízes escondidas

após a segunda vida
ganhei nova esperança
meu neto é o filho
que me amou atrasado
aceitando minha solidão
silêncio e distância
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stars

havia a rouca cardinale
amplos quadris da ursa maior
monroe c/ seus grandes lábios
mastigava coroas apaixonados

enqto (ecologicamente) bardott
recolhia músicos nas sarjetas

nutrindo-os com leite de peito
qdo chegaram as novas primas donas 
la porter & kidman binoche & theron

envelheceram todas no pedaço
 mas ela sobreviveu a todos

dos ciclos da pré-história romântica
à penetração dos dias lindos

e resistiu até ser desmascarada
à passagem do eclipse invernal
ela a mulher-gato e seus miaus

roubando cenas
captada em seu reflexo natural
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Roy david Frankel

Roy david Frankel é formado em engenharia de pro-
dução (UFRJ) e letras (UeRJ), mestre em teoria da 
literatura e literatura comparada (UeRJ) e douto-

rando em ciência da literatura (UFRJ). seu primeiro livro de 
poemas, Sessão, foi publicado pela luna Parque em 2017.
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contra a hipocrisia que faz

corruptos se tornarem
arautos da moralidade
pública, contra o condutor
ilegítimo desta farsa,

que está ali sentado à Presidência
da mesa da câmara, por uma reforma
política radical, com participação
popular, que tire o poder da grana

do sistema degenerado, pelos direitos
da população, do povo que luta por
terra,
trabalho e
dignidade.

   Como vota,
   Deputado?

contra este processo
de farsa.

   Como vota, Deputado? Como vota,
   Deputado?

Quero falar!

   Não, V. Exa...

Não à demagogia, à
mentira e à
escalada
reacionária.

O nosso voto
é não.

(Sessão, luna Parque, 2017)
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O nascimento invisível

(a partir de uma história de cris chagas)

em outubro 
O sonho 
desceu o ralo 
Para não voltar mais.

Quem sabe Ana
Quem sabe André 
Quem sabe sofia 
Nos viria 
Presentear 
com seu sorriso.

mas o destino não quis 
O corpo não quis 
esse ou essa
Quem sabe Ana
Quem sabe André 
Quem sabe sofia.

O vaso secou,
Não há mais água,
A fonte secou,
Não há mais água, 
A chuva secou,
Não há mais água.

todo esse amor 
Que guardávamos 
Para esse ou essa
Quem sabe Ana
Quem sabe André 
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Quem sabe sofia 
Gabriel e eu
Juntos 
decidimos 
Que não poderia 
morrer.

todo esse amor 
Que guardávamos 
Para esse ou essa
Quem sabe Ana
Quem sabe André 
Quem sabe sofia 
Agora espera 
Quem sabe Breno 
Quem sabe Bruna 
Quem sabe luna 
Que já está por aí pelo mundo 
correndo e pulando
como toda criança deve, 
sorrindo e brincando e sonhando 
como toda criança deve, 
mas ainda
sem uma casa para chamar de sua
como toda criança deve.

Aguardamos esse ou essa 
Quem sabe Breno 
Quem sabe Bruna 
Quem sabe luna 
Para dar a ele ou ela 
todo o amor
Que não cabe em nós.

(poema inédito em livro, no âmbito do projeto O Livro do Outro,  
em processo de escrita, ainda sem editora)
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teórico

me mostre seus desejos,
seu mundo,
seu horizonte, 
me mostre as palavras 
Que saem da boca dos teus dedos, 
me mostre suas noites insones, 
suas dúvidas 
e certezas, 
suas horas e horas,
me mostre 
Você
toda nua,
me mande 
Um texto 
seu.

(poema inédito em livro)
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Além

Além da rotina
Além do dia a dia
Além do dia útil
Além do espaço-tempo 
Há o olhar
Há o mar
Há a beleza
em seu completo transbordamento 
Há o sol
Que aquece a alma
Há o vento
Que confirma a calma
Há o sim
sinuoso
Há a eternidade 
e a perfeição.

(poema inédito em livro, no âmbito  
do projeto Arte Tempo Espaço Infinito,  
ainda sem editora)
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corpo (Vii)

Venha ser
meu dicionário de cama,
meu corpo suporte
de horizontes infinitos.

Venha viver
Um calendário de cores,
Um sopro bem forte
de incomparável sentido.

A língua
Fluidadamente 
escreverá palavras 
em teu ventre.

A rima 
Alternadamente 
tecerá curvas
em tua frente.

e será o azul profundo 
Pintado de estrelas 
criado a quatro mãos 
A nos esperar.

(poema inédito em livro, no âmbito do projeto Arte Tempo Espaço Infinito, 
ainda sem editora)
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p o e s i a  da  i t á l i a

Novella torre

Novella torre nasceu em 1974 em Florença, onde vive 
e trabalha como professora de literatura e histó-
ria. Publicou suas poesias em Atelier, Nodo sottile IV 

e Frecce verso l’altro. seu primeiro livro La preda (2007) venceu 
o prêmio Opera Prima 2007. em 2009 participou dos festivais  
Licenze poetiche e Voci lontane, voci sorelle, de Florença. O seu segun-
do livro Un secolo di febbre foi publicado em junho de 2017.

tradução de Andréia Guerini e Karine simoni.
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molta gente dice, non facciamo
come quello che disse “è presto” 
e fece tardi, non facciamo come te,
che lasciasti ai polsi i fili sciolti
della giovinezza,
ma annodasti la vecchiaia 
ai lombi teneri e alle orecchie,
mentre sugli occhi
pesano le ciglia tristi, 
girano in tondo i falchi

da coleção não publicada Escala (2007-2015)
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muita gente diz, não façamos
como aquele que disse “é cedo” e
se atrasou, não façamos como você
que deixou aos pulsos os fios soltos 
da juventude
mas atou a velhice
às costas tenras e às orelhas
enquanto sobre os olhos
pesam os cílios tristes
giram em círculo os falcões

da coleção não publicada Escala (2007-2015)
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tanta parte del giorno alla finestra, tanta sul letto,
qualcosa in giro per la casa. la vita forse continua, forse
anche se non c’è nessuno da aspettare
si aspetta un minuto di luce, da un luogo inabitato
si guarda come da una piazza, dalla cima di un lampione
la figura dei sogni, dentro ad una stanza, di ritaglio
ogni giorno un po’ più conosciuta, più simile;
o semplicemente tutto si svolge dalla nuda terra
fino alla riunione completa dell’intimo, con il profondo

tanta parte del giorno spesa ad aspettare qualcosa
che non arriva, non arriverà 
senza l’unione delle mani contro il cielo
per issarsi sul ramo con la spinta degli artigli.
A te si guarda come se il tempo non passasse
temendo che la corsa sbiadisca, ti renda
perifrastico, velato. 
la nostra è stata una ben piccola finestra. 
la mia immagine vive oggi perché tu hai vissuto
è ancora visibile, per la luce che fugge dalla nostra tenda.
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Boa parte do dia na janela, outra na cama,
algo se move pela casa. A vida talvez continue, talvez 
mesmo se não há ninguém para esperar
espera-se um minuto de luz, de um lugar inabitado 
olha-se como de uma praça, do alto de um lampião 
a figura dos sonhos, dentro de um quarto, em frangalhos 
cada dia um pouco mais conhecida, mais similar; 
ou simplesmente tudo se desenvolve da nua terra
até a junção completa do íntimo, com o profundo

Boa parte do dia gasta esperando algo 
que não chega, não chegará
sem a união das mãos contra o céu
para içar-se sobre o ramo com o impulso das garras. 
Você deve ser visto como se o tempo não passasse
temendo que a corrida desvaneça, lhe deixe 
perifrástico, velado. 
A nossa foi uma bem pequena janela.
A minha imagem vive hoje porque você viveu
está ainda visível, pela luz que foge da nossa cortina.
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sai che ti dico fai
come ti pare, come ti viene
e sarà meglio far finta
di non accorgersi, di non vedere
guardare su un giornale e tenere
per me tutta una boccata di senso,
di caso, che proprio il caso non è
è meglio – tiro su il telefono,
una chiacchiera, che una parola 
tira l’altra, che tu rimani
quel che eri e niente
continua a capitare

REVISTA_BRASILEIRA_093_BOOK.indb   226 22/12/2017   10:48:39



Novella Torre  227

sabe que lhe digo faça
como quiser, como achar melhor
e será melhor fazer de conta
não perceber, não ver
olhar um jornal e manter
para mim todo um bocado de sentido,
de acaso, que mesmo o acaso não é
é melhor – ergo o telefone, 
uma conversa, que uma palavra 
puxa a outra, que você permaneça 
o que era e nada 
continua a acontecer
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È pieno di spine il piatto, fuma
sentir contare gli anni mille volte
stride sopra il cucinato
sul respiro di chi ascolta.
Tu proprio non sai, non ti ricordi 
quanto il sapore conti.
del tempo di guerra serbi 
pochi ricordi, io della pace 
e giro il cibo in tondo. 
Premo il pugno di taglio, 
allungo una forchetta 
punto dritta
verso la tua mano
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está cheio de espinhos o prado, fumega
ouvir contar os anos mil vezes
estride sobre o cozido
no respiro de quem escuta. 
Você mesmo não sabe, não lembra
quanto o sabor conte.
do tempo de guerra conserve
poucas recordações, eu da paz 
e giro o alimento em círculo.
Aperto o punho de corte, 
alongo um garfo 
aponto certeiro
em direção à sua mão
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Ogni giorno è il compleanno
della separazione. Una macina
mi spezza, mi china sulla terra 
dove premono le tempie 
scorre la neve come un traforo bianco. 
tu pendi dal mio collo, come un tempo 
il tuo peso mi viveva addosso
ora sono fatta di montagna 
della lapide, di un osso.
Vedrò chiaro oltre il passaggio 
ora mi chiudo e mi rovescio
fino a tenermi caldo
a ninnarmi col ricordo
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Todo dia é o aniversário
da separação. Uma mó
me tritura, me dobra sobre a terra
onde comprimem as têmporas 
escorre a neve como um túnel branco. 
Você pende do meu pescoço, como um tempo 
o seu peso vivia sobre mim
agora sou feita de montanha
da lápide, de um osso.
Verei claro além da passagem
agora me fecho e me viro
até manter-me quente
a ninar-me com a recordação
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il tuo viso significa qualcosa 
per chi ti ha conosciuto, cerchio,
consegna a domicilio,
un segno: vederlo a un angolo 
è un’occasione per corrisponderti
di nuovo, sotto un altro nome.
il tuo viso scomparto, traccia 
continua, anche se non ritorni:
celebro la riapertura
della tua presenza finché
non ci conosceremo 
ancora

sulla faccia di chi passa è scritto
il contorno di ciò che non ritorna.
Nel mezzo del cammino, il miracolo
come un pegno, ancora lo aspettiamo

da Costruzione di Scaglie
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O seu rosto significa algo
para quem lhe conheceu, círculo, 
entrega em domicílio,
um sinal: vê-lo em um ângulo
é uma ocasião para lhe corresponder 
de novo, com outro nome.
O seu rosto dividido, traço
contínuo, mesmo se você não volta:
celebro a reabertura
da sua presença até que 
não nos conheceremos 
ainda

sobre a face de quem passa está escrito 
o contorno daquilo que não retorna. 
No meio do caminho, o milagre 
como uma penhora, ainda o esperamos

de Costruzione di scaglie
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marco di Pasquale

Nasceu em Ripatransone (AP) em 1976, e vive em 
macerata. Publicou em diversas antologias (L’opera 
continua, 2005, Scrittura amorosa, 2008, Poesia senza confi-

ne, 2015). em 2009 publicou a sua obra-prima, Il fruscio secco della 
luce (edição ampliada em 2013). em 2017 publicou a antologia 
Formula di vapore. 

Blog: www.marcodipasquale.it.

tradução de Andréia Guerini e Karine simoni.
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le amare venature

sciogli la luna nello specchio
dove sorge come un sorriso
a tremare nell’equilibrio muto
della vista – non mutano le amare
venature delle voci allungate
a svegliare il gelo nudo del mattino
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As amargas nervuras

derrete a lua no espelho
onde surge como um sorriso
a tremer no equilíbrio mudo
do olhar – não mudam as amargas
nervuras das vozes alongadas
ao acordar o gelo nu da manhã
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il glifo ignoto

ti sto guardando al passato
credendoti ora come tu eri
e invece la schiena ha curvato
chiudendosi su ricordi di luce

mi illudo sulle linee che l’affetto
ha tentato di modificare, allungandone
l’eco, ma la tensione s’è allentata
da un capo solo, ne resta il glifo
ignoto del passato
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O glifo ignoto

estou olhando você no passado
sabendo agora como você era
e ao contrário a coluna dobrou
fechando-se sobre recordações de luz

me iludo sobre as linhas que o afeto
tentou modificar, alongando 
o eco, mas a tensão se afrouxou 
de uma só vez, resta o glifo
ignoto do passado
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la carne dell’oscurità

dal cuore manca la crosta
che soccorra placando la fame
spalancata d’allegria dei denti
fermi a fissare la carne dell’oscurità
dove una mano si cura dell’altra

noi nuotando muti giù
nella voragine
fino alla pianura
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A carne da obscuridade

do coração falta a crosta
que socorra placando a fome
escancarada d’alegria dos dentes 
parados a fixar a carne da obscuridade 
onde as mãos se amparam mutuamente

nós nadando mudos abaixo
na voragem
até a planície
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Nelle tazze la prontezza

la batteria delle piante grasse
cinge l’ordinario scorrere
del balcone nello spessore di brina
di una notte navigata a largo

per quanto si animi, l’orgoglio pende
nell’andamento dei respiri spinti
a scegliere vie oscurate, a mettere
nelle tazze la prontezza a lottare

sarebbe questo il modello da esprimere
ma quando si cancellerà l’ostruzione
che azzoppa le parole, quando
l’abbraccio avrà luogo d’espressione?
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Nas xícaras a prontidão

a bateria das suculentas
circunda o comum escorrer
da sacada na espessura da geada 
de uma noite em mar aberto

por mais que se anime, o orgulho pende
no andar das respirações impulsionadas 
a escolher ruas obscurecidas, a colocar
nas xícaras a prontidão para a luta

seria esse o modelo para exprimir
mas quando se apagará a obstrução 
que aleija as palavras, quando 
o abraço acontecerá como expressão?
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A nuoto cieco

ma da quando il cielo non celebra
più quegli sfavilli del gelo che amavi
ti sembra di tuffarti in un lago asciutto
urlati inutili segni tra la nebbia
che vibra abbracciando gli incontri
velando ogni baia sicura d’appiglio
procedendo a nuoto cieco nel domani
dipingi ora sul ciglio delle promesse
la sagoma da riempire di novità
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A nado cego

mas desde quando o céu não celebra
mais aqueles cintilos do gelo que você amava
você parece mergulhar em um lago seco
grita inúteis sinais entre a neblina 
que vibra abraçando os encontros 
velando cada baía segura de apoio 
procedendo a nado cego no amanhã 
você pinta agora sobre o cílio das promessas 
o contorno para encher de novidades
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in due dita di ghiaccio

versandoti tempo in due dita di ghiaccio
approdi all’anestesia di ogni fuoco
che si spegne preventivo delle ceneri
sennò potrebbero offuscare le folate
d’umorismo di cui spolveri bevute
e confidenze di fortuna
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em dois dedos de gelo

derramando em você tempo em dois dedos de gelo
se aproxima da anestesia de cada fogo
que se apaga preventivo das cinzas 
senão poderiam ofuscar as rajadas 
de humorismo das quais você desempoeira bebidas 
e confidências de sorte
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simone maria Bonin

s imone maria Bonin (Veneza, 1993) é poeta e tradutor. 
Publicou Tratti primi (Opera prima, Arcipelago itaca, 
2017), traduziu Hart Crane (thauma, 2014) e colabo-

ra com a revista Inkroci. está presente em “Nazione india-
na”, “Poesia” e “Vallejo e co” em tradução espanhola. mora 
na dinamarca.

tradução de Andréia Guerini e Karine simoni.
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i

incrocio le mie dita al tuo costato 
saremo nomadi al nostro stesso fiato

e mentre polveri sottili ci stringeranno i polmoni 
urleremo afoni la gamma cromatica dei toni 

per altri linguaggi, altre situazioni
diverse dossologie degli uomini 
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i

cruzo os meus dedos nas suas costelas
seremos nômades à nossa própria respiração

e enquanto poeiras sutis nos apertarem os pulmões
gritaremos áfonos a gama cromática dos tons

para outras linguagens, outras situações
diversas doxologias dos homens
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ii

confondo il tempo del mio quotidiano.
Veglia e sonno vivono distratti il loro abbandono.
seguo i meridiani della mano. la cometa di Halley 
ti ha attraversato il palmo secoli fa. 
Gli emisferi tracciano stelle nei bulbi oculari 
api boreali scavano la pelle
fiori di neutrini esplodono dall’epidermide
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ii

confundo o tempo do meu cotidiano.
Vigília e sono vivem distraídos o seu abandono.
sigo os meridianos da mão. O cometa Halley 
atravessou a sua palma séculos atrás.
Os hemisférios traçam estrelas nos bulbos oculares 
abelhas boreais escavam a pele
flores de neutrinos explodem da epiderme
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iii

impastiamoci le ali con la cera 
e senza più ossa nelle giunture 
senza più tendini di parole andiamo
dove nuclei di elio 
sono scarto per troppa pressione
perderemo pelle nell’atmosfera 
la cenere del corpo si tingerà rosa 
esplosa sarà la nostra casa
senza massa, senza gravità
inchiostro che si perde nell’aria 
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iii

misturemos as nossas asas com a cera 
e sem mais ossos nas juntas 
sem mais tendões de palavras vamos 
onde núcleos de hélio
são descartados por muita pressão
perderemos pele na atmosfera 
a cinza do corpo vai se tingir de rosa
explodida será a nossa casa 
sem massa, sem gravidade 
tinta que se perde no ar
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iV

se tutto è il prezzo di tutto, è meglio ridere ora per ciò che seguirà. 

i denti crivellati di stelle, la bocca spalancata e noi sommersi dall’acqua 
del cielo, esploderemo una risata che oltrepasserà il vuoto. 

sono pronto. Germoglieremo nel fango e saremo humus fino al midollo, 
un terriccio grasso adatto all’innesto, alla semina, all’abbondanza del 
raccolto. 

e per questa pace che ci ha colto ora, per queste intuizioni del pensiero 
seguirà un lampo nero, una beffa di buio nell’eternità. 
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iV

se tudo é o preço de tudo, é melhor rir agora para o que seguirá.

Os dentes crivados de estrelas, a boca escancarada e nós submersos pela 
água do céu, explodiremos uma risada que ultrapassará o vazio.

estou pronto. Germinaremos na lama e seremos húmus até a medula, 
um solo gordo adaptado ao enxerto, à semeadura, à abundância da co-
lheita.

e para esta paz que nos colheu agora, para essas intuições do pensamen-
to seguirá um relâmpago negro, uma zombaria de escuro na eternidade.

REVISTA_BRASILEIRA_093_BOOK.indb   257 22/12/2017   10:48:41



258  Simone Maria Bonin

V

sto coi piedi appoggiati alla riva, in mezzo ad alghe e sabbia scura. 
Qui sotto balene antiche vegliano il sonno e dormono sui fondali 
del Baltico.
Parlo a questi corpi di ghiaccio che mi lasciano il posto linguaggi che 
non conosco. 
ci raccontano che molto più a nord di così il cielo si tinge del verde che 
esplode negli alberi a maggio, dopo l’inverno. Pare il nord sia eterno nel 
suo lungo sonno. 

Quando ancora non graffiavano il mare con dure tele di ferro era il 
tempo di enormi salmoni rosa. 
Parlano di pesci col ventre giallo e rosso farsi abbozzo di isole e terra 
per tenersi al caldo. 
Non puoi mutare la temperatura del mare. il fuoco non consola qui. 

c’era un tempo in cui i rami delle foreste si piegavano all’acqua per 
raccogliere i pesci in grandi nidi la notte. Un tempo in cui l’essere era 
anfibio e il sonno era il limite del vero. Parlano di lunghezze che tra-
mutano ere in giorni. Quando il tempo è talmente ampio che il campo 
visivo dell’occhio esplode e rischi che mai più ritorni. 

Altrove parole di alfabeti enormi. Quando cadde Babele le pietre più 
alte cercarono i ghiacci per non farsi più trovare. dicono di alfabeti nas-
costi nel mondo, di iati che giacciono ancora proni. dicono che esisteva 
una terra dove l’uomo era stupefatto dei suoi stessi suoni. 

Quando i primati cominciarono a usare il fuoco esplose un lungo e 
vibrante, concitato vuoto nella voce come un grido al mondo che gene-
rava luce. Un ominide si tuffò in mare per urlare il proprio stupore alle 
balene senza pensare di annegare. Ne parlano con uguale stupore ancora 
e dicono il suo corpo buffo e bianco galleggiò per giorni morto, ora 
sepolto al di là dell’Artico. 
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V

estou com os pés apoiados na beirada, em meio a algas e areia escura. 
Aqui embaixo baleias antigas vigiam o sono e dormem no fundo do 
Báltico. 
Falo a esses corpos de gelo que me deixam o lugar linguagens que 
não conheço.
contam que muito mais para o norte o céu se tinge de verde que ex-
plode nas árvores em maio, depois do inverno. Parece que o norte seja 
eterno no seu longo sono.

Quando ainda não riscavam o mar com duras redes de ferro era o tempo 
de enormes salmões rosa.
Falam de peixes com o ventre amarelo e vermelho fazem-se esboços de 
ilhas e terra para manterem-se no calor.
Você não pode mudar a temperatura do mar. O fogo não consola aqui.

Havia um tempo em que os ramos das florestas se curvavam na água para 
recolher os peixes em grandes ninhos à noite. Um tempo no qual o ser era 
anfíbio e o sono era o limite do verdadeiro. Falam de medidas que trans-
mutam eras em dias. Quando o tempo é talmente amplo que o campo 
visivo do olho explode e você corre o risco de nunca mais retornar.

em outro lugar palavras de alfabetos enormes. Quando caiu Babel as 
pedras mais altas procuraram os gelos para não serem mais encontradas. 
Falam de alfabetos escondidos no mundo, de hiatos que jazem ainda 
inclinados. dizem que existia uma terra onde o homem ficava surpreso 
pelos seus próprios sons.

Quando os primatas começaram a usar o fogo explodiu um longo e vi-
brante, agitado vazio na voz como um grito no mundo que gerava luz. 
Um hominídeo se jogou no mar para gritar o próprio estupor às baleias 
sem pensar em se afogar. Falam ainda disso com igual estupor e falam do 
seu corpo buresco e branco boiou por dias morto, agora sepultado para 
além do Ártico.
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Alessio Alessandrini

A lessio Alessandrini (Ascoli Piceno, 1974) é professor. 
A sua primeira coletânea, La Vasca (lietocolle, 2008), 
foi vencedora do XXII Premio Letterario Camaiore Opera 

Prima. de 2014, pelo editor italic-Pequod, publicou a coletâ-
nea Somiglia più all’urlo di un animale. colabora como redator no 
projeto editorial Arcipelago-itaca edições.

tradução de Andréia Guerini e Karine simoni.
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le rondini

le rondini sono pensieri di una stagione
volteggiano ambigue e acuminate
assoldate al vento, partigiane del sole
in una ossessa ricerca di direzione.

Hanno fatto nido tra i tuoi capelli
e cinguettano una primavera
esausta di profumi e unguenti.

ecco ora devi far attenzione
con quanta cautela strecciare
i boccoli, allisciare la piega,
farla netta. Niente balsami
né solventi. Vietato il taglio.

È una specie in via d’ estinzione –
dico delle rondini, ovviamente,
e dei pensieri, dunque.

Per questo richiedono lo zelo,
la giusta attenzione, la cura
del parrucchiere, del pensatore.

diffida dell’estetica plateale,
a certi segni si confà
la treccia annodata, il cespuglio
che nasconde tra rovi e rami
e spine e stami un fragile 
batticuore.
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As andorinhas

As andorinhas são pensamentos de uma estação
giram ambíguas e afiadas
recrutadas ao vento, companheiras do sol 
em uma obsessiva procura de direção.

Fizeram ninho nos seus cabelos 
e gorjeiam uma primavera 
exausta de perfumes e unguentos.

eis agora deve ficar atento
com quanta cautela desenrolar
os cachos, alisar a dobra,
torná-la limpa. Nem bálsamos 
nem solventes. Proibido o corte.

É uma espécie em via de extinção – 
falo das andorinhas, obviamente,
e dos pensamentos, portanto.

Por isso requerem o zelo,
a justa atenção, o cuidado
do cabelereiro, do pensador.

desconfie da estética ruidosa 
a certos sinais se adequa 
a trança amarrada, o arbusto
que esconde entre ramos e galhos
e espinhos e estames um frágil
batimento.
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il pacchetto delle sigarette
è terminato ma già una nuova
poesia cova da leggere
in questa serale litania.
e poi non smette di gocciare
il tubo attorcigliato
mentre risale le scale
una voce esiziale 
che comunica i suoi “mas”
stesa al balcone,
in verticale come i bianchi
panni impiccati.
Potrebbe essere già volata
giù dal parapetto
ma nel fioco di un lampione
è solo un pipistrello, un vampiretto,
che prende il volo o
un notturno sfarfallare,
un amore che accampa scuse 
alla notte e non vuole bastare
a se stesso.

c’è ancora un avanzo di rumore
da continuare.
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O maço de cigarros
terminou mas já uma nova 
poesia incubada para ler
nesta noturna ladainha.
e depois não para de pingar 
o tubo torcido 
enquanto sobe as escadas
uma voz funesta
que comunica os seus “mas”
deitada na sacada,
na vertical como os brancos
panos pendurados.
Poderia ter já voado 
para baixo do parapeito
mas no crepúsculo de um lampião
é apenas um morcego, um vampirinho, 
que alça voo ou
um noturno tremular,
um amor que abriga desculpas
à noite e não quer bastar
a si mesmo.

Há ainda um resto de rumor
para continuar.

REVISTA_BRASILEIRA_093_BOOK.indb   265 22/12/2017   10:48:42



266  Alessio Alessandrini

il merlo  
(da una tela di Ed Templeton, Synthetic Suburbia 1)

Assetate come rampicanti in un santuario
le intenzioni ci cingono d’assedio:
riverberano nelle tasche vuote.
Ne coltiviamo a bizzeffe nei solai,
sotto le coltri, nelle suole delle scarpe
scorie sopite sopra a zerbini,
negli anditi arditi di armadi e comò.

Poi un merlo nel suo nero lirico
volò, sobillatore elegante
sconfiggendo una lenta siepe.

tu resti al di qua inanimato
giardiniere, 
  graffio inerme di una tela,
sulla sdraio acciambellato
bagni un finto prato
verde marmo plastificato
di un inerme quartiere
        suburbano.

le intenzioni frattanto
sbocciano come palmizi tardivi
e già appassiti
inzaccherano la mano
pietrificate.
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O melro 
(do quadro de Ed Templeton, Synthetic Suburbia 1)

Ordenados como trepadeiras em um santuário 
as intenções nos envolvem de assédio: 
reverberam nos bolsos vazios.
As cultivamos abundantes nos sótãos, 
sob as cortinas, nas solas dos sapatos 
escórias dormentes sobre capachos,
nos corredores corajosos de cômodas e armários.

depois um melro no seu negro lírico
voou, instigador elegante
vencendo uma lenta sebe.

Você permanece desta parte inanimado 
jardineiro
         arranhão indefeso de uma tela,
sobre a espreguiçadeira enrolado
banha um falso gramado
verde mármore plastificado
de um indefeso bairro 
                 suburbano.

As intenções nesse tempo
florescem como palmeiras tardias
e já murchas 
enlamearão a mão 
petrificadas.
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cipria

ti chini sulla tavola bianca
e soffi così si sfarina la cipria
del vanto e resta soltanto
la linea della china
incorruttibile linea
essenziale. 

Qualcosa prende la piega
prevista qualcosa si piega
al vento e si arrende
a stento: un arto
un tentennamento d’occasione.

il resto è anima che si accende.

in molti siamo ancora qui 
a domandarci
come abbiamo fatto a esser così, 
a prendere vita, è una 
domanda stupefacente
che non ci lascia scampo.
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Pó de arroz

Você se curva sobre a mesa branca
e assopra assim se enfarinha o pó de arroz
da vaidade e fica somente
a linha do declive
incorruptível linha
essencial.

Algo toma a vez
prevista algo se dobra
ao vento e se rende
com dificuldade: um membro  
uma hesitação ocasional.

O resto é ânimo que se acende.

em muitos estamos ainda aqui
a nos perguntar
como fizemos para ser assim,
a ganhar vida, é uma
pergunta estupefaciente 
que não nos deixa alternativa.
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il rospo

Un rospo acquartierato
tra le foglie della siepe in giardino: 
ci incrociamo con gli occhi
ognuno con il proprio
spavento nella misura
che ci è stata concessa.
tratteniamo il fiato
incatenati a sentimenti 
opachi.

Per un po’ torna a nascondersi
poi lo vedo tentar fortuna
sul prato di trifogli o è
per l’acqua che irrompe
dal tubo acceso.

entrambi paghi di una pioggia
estranea e benigna.

entrambi con il gozzo,
il nodo alla gola liberato
per troppo godimento 
innaturale.

scampati al pericolo
di scoprirsi mortale 
uno più dell’altro
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O sapo

Um sapo aquartelado
entre as folhas das sebes no jardim: 
cruzamos com os olhos 
cada um com o próprio 
espanto na medida 
que nos foi concedida.
seguramos a respiração
acorrentados a sentimentos
opacos.

Por pouco volta a se esconder
depois o vejo tentar a sorte
no prado de trevos ou é
pela água que irrompe
do tubo aceso.

Ambos compensados por uma chuva
estranha e benigna.

Ambos com a goela,
o nó na garganta liberado
por excesso de gozo
inatural.

salvos do perigo
ao descobrirem-se mortais
um mais que o outro.
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il geco

che dire poi del geco
dirottato a latitudini settentrionali
da malanni di stagione
effetti di scuri mutamenti
di clima ed umori,
accovacciato, acquattato
alla parete laterale, stanco, 
statico pezzo di marmo
solo evocato, disarcionato 
dalla furia del colpo
del padrone di casa:
la canna il braccio il manico
di scopa che osanna contro 
quel corpo che ha tentato uno spazio
inerme e ora risuona sordo.

Ah, la furia che azzanna
di sfamarsi prima
che qualcuno ci divori, 
la brama di essere predoni
che infatua mentre 
già si assottiglia la lama
che fende, incombe
come bruma che affanna:
offende, 
   ci insegue, 
    ristagna.

tutte le liriche ivi contenuti appartengono all’opera inedita “I congiurati del 
bosco”.
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A lagartixa

O que dizer então da lagartixa
desviada para latitudes do norte 
por desgraças sazonais 
efeitos de escuras mutações
de clima e humores,
agachada, acocorada
à parede lateral, cansada,
estático pedaço de mármore
sozinha evocada, expulsa
pela fúria do golpe
do dono da casa:
a vara, o braço, o cabo
de vassoura que exulta contra
aquele corpo que tentou um espaço 
indefeso e agora ressoa surdo.

Ah, a fúria que morde
para se alimentar antes
que alguém nos devore
a gana de ser predador
que aguça enquanto
já se afia a lâmina  
que fende, incumbe 
como névoa que aflige
ofende,
   nos persegue
    estagna.

todas as líricas aqui presentes pertencem à obra inédita “I congiurati del 
bosco”.
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m e m ó r i a  f u t u r a

A Academia e a política

João Neves  da Fontoura

Quando, há perto de meio século, a Academia France-
sa recebeu Alexandre Ribot para suceder ao duque 
d’Audiffret-Pasquier, o recém-chegado não se exi-

miu a reconhecer, logo no começo do discurso, que a velha 
casa de Richelieu “est volontiers indulgente pour les hommes 
politiques”.

da nossa não sei se eu poderia dizer o mesmo, embora ela 
haja acolhido desde a fundação os políticos da época que ma-
nifestaram virtuosidades literárias, e tenha colocado na galeria 
dos patronos muitas das mais célebres figuras de parlamentares 
e estadistas do império.

A Academia, por definição, proscreve a política do número 
de seus objetivos e não adota, como não poderia adotar, ne-
nhuma atitude partidária no choque das correntes de opinião 
cívica, nem qualquer atitude sectária no conflito ou no dissí-
dio dos credos religiosos.

mas a sua neutralidade em frente de ambas – a Política e a 
Religião – não significa indiferença, em tanto quanto uma ou 
outra não se desviem do respeito à liberdade do espírito, con-
dição para que instituições como a nossa se possam consagrar 
ao desempenho de sua missão.

Falando da política, eu deveria repetir hoje – quatorze anos 
volvidos sobre a data inolvidável da minha recepção – que a 

trecho de discurso na Academia Brasileira, em 1951.
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Academia não conseguiria nem desejaria ocultar o seu aplauso a quan-
tos se batem por aquele conjunto de princípios de governo contrários à 
demolição dos estilos em que se funda a nossa maneira de viver.

isso não importa em preferir um líder a outro, nem em incorporar-
-se coletivamente a qualquer das facções em luta pelo poder dentro das 
regras do jogo democrático. importa, porém – e é justo que importe –,  
em situar a Academia no campo das forças espirituais hostis à onda do 
materialismo vermelho, que começa a altear-se no oriente da europa 
e da Ásia, com o fim de submergir, pela destruição ou cativeiro, as su-
premas prerrogativas da pessoa humana, aniquilada juntamente com a 
Pátria e a Religião.

Onde quer, assim, que um homem ou uma coletividade pelejem para 
impedir o triunfo daquelas fúrias da nova mitologia, aí estará a seu 
lado a Academia, com todas as inspirações de Ariel, naquela zona clara 
do mundo livre que não quer ser absorvida pela escuridão do mundo 
escravo.
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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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PAtRONOs, FUNdAdORes e memBROs eFetiVOs  
dA AcAdemiA BRAsileiRA de letRAs

(Fundada em 20 de julho de 1897)

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

Cadeira  Patronos  Fundadores  Membros  Efet ivos

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